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1.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικά
Το Ε.Π. για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα εξειδικεύει τη στρατηγική
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής
στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013.
Εκτιμάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέμβασης που
προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα,
εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά
αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Η στρατηγική αναφέρεται στους τομείς μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, προστασία
καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμός και πολιτισμός , καλύπτοντας
επομένως τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισμού.
Περιοχή Μελέτης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
καλύπτει σε στρατηγικό και χρηματοδοτικό επίπεδο ένα γεωγραφικό χώρο που
αντιστοιχεί στις οκτώ (8) Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 «Σύγκλιση» οι οποίες είναι
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ιόνια Νησιά, ‘Ηπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται

ολόκληρη η χώρα.
Στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως ευρύτερη
περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η χώρα, που αποτελεί την αναγκαία διεύρυνση
της περιοχής του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος (οκτώ
Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 «Σύγκλιση»), στο οποίο εκτιμάται ότι δύνανται να
αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις άμεσες ή έμμεσες από την υλοποίηση των
προγραμματιζόμενων στόχων και δράσεων του προγράμματος.
Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
Το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να
παραμένει συγκριτικά χαμηλό, πράγμα που υπονομεύει την εξασφάλιση συνθηκών
αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2005 διαμορφώθηκε
στο 3,7%, ενώ για το 2006 και 2007 προβλέπεται επιτάχυνση στο 3,8% με το ρυθμό
να φθάνει το 4% το 2008. Ήδη το 1ο εξάμηνο του 2006, ο ρυθμός ανάπτυξης έφθασε
το 4,1%, με ευνοϊκές ενδείξεις και προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός
που δείχνει ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να ξεπεράσει τις
προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
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Διαδικασία ΣΠΕ – Οδηγία
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια διαδικασία εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η οποία έχει
θεσμοθετηθεί στην χώρα μας με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006),
στα πλαίσια εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ
είναι η προώθηση της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου
προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων
στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων.

Η εκπόνηση της

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα
της διαδικασίας ΣΠΕ.
Άλλα σχετικά προγράμματα
Το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα

και

Επιχειρηματικότητα»

συσχετίζεται άμεσα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και την Αναθεωρημένη Ατζέντα της Λισσαβόνας,
καθώς και με εξής προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινοι Πόροι, Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Ενίσχυσης

Προσπελασιμότητας,

Εθνικός

Σχεδιασμός

Στερεών

Αποβλήτων, Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου,
Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράμματα

και

Περιφερειακοί

Χωροταξικοί

Σχεδιασμοί.
Περιβαλλοντική Κατάσταση
Αέρας
Σε εθνικό επίπεδο, οι εκπομπές των βασικών αέριων ρύπων παρακολουθούν σε
μεγάλο βαθμό το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Στην περίπτωση όμως των οξειδίων του
αζώτου (NOx) και διοξειδίου του θείου (SO2), παρατηρείται μετά το 1998 μια
σημαντική τάση αποσύνδεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση της νέας
κοινοτικής οδηγίας 2001/81/EΚ χαράζει τη βασική στρατηγική και τους στόχους της
όσον αφορά την μείωση των αερίων εκπομπών για την περίοδο 2000-2003.

Η

στρατηγική αυτή καθορίζει στόχους για τη μείωση των εκπομπών σε σύγκριση με τα
επίπεδα των εκπομπών του 2000 μέχρι το 2030 ως εξής: NOx κατά 47%, NMVOCs
κατά 45%, SO2 κατά 67%, ΝΗ3 κατά 6%, PM10 και PM2,5 κατά 38% και 46%
αντίστοιχα.
Κλίμα
Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές του
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αντίστοιχου έτους βάσης. Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην
Ελλάδα το 2002 έχουν αυξηθεί κατά 21,1% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης.
Θόρυβος
Οι περιοχές με ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι σχεδόν όλες
οι αστικές περιοχές της χώρας. Βεβαίως το πρόβλημα είναι σαφώς εντονότερο στα
μεγάλα αστικά κέντρα όπως στην Αθήνα, (που συγκεντρώνει το 40% του
πληθυσμού, το 50% της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, το 55 % των
οχημάτων και το 70 % των Υπηρεσιών), στη Θεσσαλονίκη κλπ.
Υδατικό Περιβάλλον
Το συνολικό υδατικό δυναμικό της χώρας εκτιμάται κατά προσέγγιση σε 57.100
hm3/έτος. Η κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 8.243 hm3/έτος, από τα οποία
το 83% διατίθεται στην άδρευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 13% στην ύδρευση και
το 3% στη βιομηχανία και ενέργεια. Στις οκτώ περιφέρειας αμιγούς σύγκλισης η
ζήτηση του νερού ανέρχεται σε 4.753,2 hm3/έτος και από αυτά τα 4.377 hm3/έτος
χρησιμοποιούνται στην άρδευση, τα 61,3 hm3/έτος στην κτηνοτροφία, τα 276,9
hm3/έτος στην ύδρευση και τα 31 hm3/έτος στη βιομηχανία και ενέργεια Η ποιοτική
κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι είναι
αποδεκτή.
Έδαφος
Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήματα σε ότι αφορά στους εδαφικούς πόρους
εντοπίζονται στην ερημοποίηση (συμπεριλαμβανομένων της διάβρωσης και της
αλάτωσης) που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας των εδαφικών
πόρων και την υποβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων.
Βιοποικιλότητα
Η Ελλάδα έχει προτείνει 239 περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σημασίας" (proposed
Sites of Community Importance) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει
δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ.
Επίσης έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί Δρυμοί, 6 Εθνικά Πάρκα, 19 περιοχές ως
αισθητικά δάση, 51 διατηρητέα μνημεία της φύσης, 7 ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές, 21 κρατικά εκτροφεία θηραμάτων και 10 υγρότοποι διεθνούς σημασίας.
Στη συνολική έκταση των 78.746 km2 των περιφερειών αμιγούς σύγκλισης τα
21.080,5 km2 καταλαμβάνονται από περιοχές οι οποίες έχουν προταθεί για ένταξη
στο δίκτυο Natura 2000, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 27% περίπου του
συνόλου της έκτασης των περιφερειών.
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Πληθυσμός
Στην αρχή του 2004 ο πληθυσμός της Ελλάδος ανερχόταν σε 11.040.650 άτομα. Το
37% του πληθυσμού κατοικεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ συνολικά ένα
ποσοστό 60% κατοικεί σε πόλεις μεγαλύτερες των 10.000 κατοίκων. Η σύνθεση των
ηλικιών παρουσίασε μια μετακίνηση προς τις μεγαλύτερες ηλικίες με συνέπεια ο
δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει, κατά την περίοδο 1992-2003, έντονα ανοδική
πορεία. Η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, αυξήθηκε για τους άρρενες σε 76,6
το 2004 και για τις θήλεις σε 81,5 έτη στην ίδια χρονική περίοδο.
Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον
Η μερική απασχόληση το δεύτερο τρίμηνο του 2004 για τις περιφέρειες αμιγούς
σύγκλισης ήταν 81.294 απασχολούμενοι, η πλήρης απασχόληση για την ίδια περίοδο
ήταν 1.482.472 απασχολούμενοι, ενώ συνολικά το εργατικό δυναμικό των
περιφερειών ανερχόταν στους 1.563.766 απασχολούμενους. Το ποσοστό της
μερικής απασχόλησης για τις περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης ανέρχεται σε 5,2%.
Το ποσοστό απασχόλησης κατά την περίοδο (1994-2005) αυξήθηκε στην Ελλάδα
από 54,2% σε 60,1%. Ο δείκτης συνολικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει την
Ελλάδα να τοποθετείται σε επίπεδο ελαφρά ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ
(ποσοστό 5.8% έναντι 5.5%). Ο συνολικός δείκτης παραγωγής της μεταποίησης,
εμφανίζει μία στασιμότητα μετά το 2000, στο τέλος μιας περιόδου αύξησης 19952000.

Σε επίπεδο χώρας εμφανίζεται μια τάση αποβιομηχάνισης με μείωση

μονάδων και απασχόλησης.
Ο τουρισμός αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα και συμβάλλει
στο 17% του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα οι γενικοί δείκτες υγείας του πληθυσμού αν και σε καλό επίπεδο, δεν
βελτιώνονται με το ρυθμό άλλων μεσογειακών χωρών, παρουσιάζοντας υστέρηση
στην πρόληψη, την οργάνωση της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας
καθώς και στη στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό.
Η Ελλάδα, αν και προικισμένη με φυσικούς πόρους, παρουσιάζει χαμηλό μερίδιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και συγκεκριμένα 9,6%
για το 2003 (σε σχέση με το μέσο όρο ΕΕ25 12,7%). Η Οδηγία 2001/77/EΚ
προβλέπει για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιμες ενεργειακές
πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της
ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%, στόχος
συμβατός με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Πολιτιστική Κληρονομιά
Η πολιτιστική κληρονομία της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που
βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των
χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα
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ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά
περιλαμβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά και προστατεύεται με το Ν. 3028/2002.
Εναλλακτικές και Αξιολόγηση
Για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσθηκαν η μηδενική λύση και τρεις
επιπλέον εναλλακτικές λύσεις, οι εξής:
Η πρώτη λύση επικεντρώνεται στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη με στόχο την άμεση
απόδοση του προγράμματος.
Η δεύτερη λύση έχει πάλι σαν κύριο στόχο την ταχύρρυθμη ανάπτυξη αλλά με
επένδυση μόνο του 55% των πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε
κλασσικούς κλάδους της οικονομίας.
Η τρίτη λύση στοχεύει σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.
Περίπου το 15% των πόρων διοχετεύεται σε δράσεις που υποστηρίζουν την
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 25% στον
ενεργειακό τομέα, ενώ η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού απορροφά περισσότερο από 20%. Τέλος, η
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας απορροφά περίπου το 30% των πόρων με
έμφαση σε καινοτόμες δράσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Προτιμότερη περιβαλλοντικά από τις τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις είναι η τρίτη. Η
επιλογή της λύσης δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και στο
γεγονός ότι στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου,
δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις άμεσες παραγωγικές επενδύσεις και την ενέργεια,
αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές, που θα καταστήσουν την οικονομία πιο
ανταγωνιστική.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Ο

παραγωγικός,

επιχειρηματικός,

εξωστρεφής

και

καινοτομικός

αναπροσανατολισμός της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής θέτει τις ακόλουθες
αναπτυξιακές προτεραιότητες:
1.

Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής
οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

2.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση του
παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και
των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους
της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα

3.

Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών,
υποδομών,

μηχανισμών

και

εργαλείων

για

την

ανάπτυξη

της

επιχειρηματικότητας – ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του
καταναλωτή
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4.

Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της
αειφορίας

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Οι

αναμενόμενες

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον

σε

σχέση

με

τους

άξονες

προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» εκτιμάται
ότι θα είναι:
¾

ΑΠ1

κατά

πλειοψηφία

ουδέτερες

ως

θετικές,

κυρίως

έμμεσες,

μεσομακροπρόθεσμης εμφάνισης και μόνιμου χαρακτήρα
¾

ΑΠ2 ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές και χωρίς τη λήψη μέτρων μπορούν να
είναι ιδιαίτερα αρνητικές, είναι έμμεσες και άμεσες, βραχυμεσοπρόθεσμης
εμφάνισης και μικτού χαρακτήρα διάρκειας

¾

ΑΠ3

κατά

πλειοψηφία

ουδέτερες

ως

θετικές,

άμεσες

και

έμμεσες,

μεσομακροπρόθεσμης εμφάνισης και μόνιμου χαρακτήρα
¾

ΑΠ4 ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές, κάποιες από αυτές μπορούν να αποβούν
ιδιαίτερα αρνητικές αν δεν ληφθούν μέτρα, κυρίως άμεσες, βραχυπρόθεσμης
εμφάνισης και μικτού χαρακτήρα διάρκειας

Οι επιπτώσεις του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" στους κύριους
περιβαλλοντικούς τομείς αναφοράς και τα μέτρα που προτείνονται για την
αντιμετώπισή τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Περιβαλλοντικός/
Κοινωνικός
τομέας

Το πρόγραμμα θα:
Βαθμός

Σχόλια
Οι επιπτώσεις του ΕΠ αναμένονται
αρνητικές λόγω της αυξημένης
παραγωγικής
και
οικοδομικής
δραστηριότητας
και
κυρίως
δραστηριοτήτων που μπορούν να
επηρεάσουν φυσικές περιοχές και
είδη χλωροπανίδας.
Υπάρχει δυνατότητα μέσα από το
ΕΠ
να
αναληφθούν
δράσεις
βελτιωτικές της κατάστασης μέσω
κατασκευής
"πράσινων"
της
υποδομών, ενώ δράσεις ανάδειξης
του φυσικού περιβάλλοντος έχουν
προβλεφθεί
στον
τομέα
του
Τουρισμού.
Είναι απαραίτητο να γίνουν πλήρεις
μελέτες επιπτώσεων και να ληφθούν
διορθωτικά μέτρα σε όλες τις
περιπτώσεις
όπου
υπάρχει
πιθανότητα επηρεασμού φυσικών
περιοχών και ειδών.
Βελτίωση είναι δυνατόν να υπάρξει
μόνο αν γίνει αποδεκτή η προοπτική
της ανάπτυξης με παράλληλη λήψη
μέτρων
προστασίας
της
βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση
που συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι
συνήθεις πρακτικές, οι επιπτώσεις
θα παραμείνουν αρνητικές.
Δεν
αναμένονται
ιδιαίτερες
επιπτώσεις
στον
συνολικό
πληθυσμό, είναι όμως πιθανό να
υπάρξουν τοπικές επιπτώσεις από
τις μετακινήσεις θέσεων εργασίας και
ανθρώπινου δυναμικού
Το
υψηλότερο
εισόδημα
θα
επιτρέψει σε μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού την πρόσβαση σε
ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας,
ενώ και η αυξημένη συμμετοχή στην
οικονομική
δραστηριότητα
μειονεκτικών ομάδων και ατόμων θα
τους επιτρέψει και την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας.
Θετική επίπτωση θα έχουν και οι
βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, η
μείωση των ατυχημάτων και η
βελτίωση των συνθηκών δημόσιας
υγείας. Προγράμματα υγιεινής ζωής
και αναψυχής σε συνάρτηση με την
εργασία θα είναι πολύ θετικά βήματα
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των συνθηκών υγείας
Μικρή επιδείνωση των συνθηκών
υγείας μπορεί να προκύψει από την
αυξημένη αέρια ρύπανση.

Βιοποικιλότητα

προστατεύσει
βιοτόπους και είδη;
προωθήσει
την
βιοποικιλότητα
ως
εθνικό πλούτο;

-

Πληθυσμός

αυξήσει τον πληθυσμό;

0

Ανθρώπινη Υγεία

θα βελτιώσει βασικά
χαρακτηριστικά
της
υγείας μέσω:
της
μείωσης
της
φτώχειας
και
της
ανεργίας;
της
μείωση
ατυχημάτων;

+
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Περιβαλλοντικός/
Κοινωνικός
τομέας

Το πρόγραμμα θα:

Χλωρίδα και πανίδα
Έδαφος

Βαθμός

Σχόλια

μειώσει την απώλεια ή
υποβάθμιση εδαφών;
μειώσει την παραγωγή
στερεών αποβλήτων;

-

Νερό

μειώσει την παραγωγή
υγρών αποβλήτων;
προστατεύσει
τους
υδάτινους πόρους;

-

Αέρας

μειώσει την παραγωγή
αέριων αποβλήτων;
μειώσει
τους
ρυπογόνους κλάδους
και
θα
τους
αντικαταστήσει
με
άλλες,
λιγότερο
ρυπογόνες
δραστηριότητες;

+/-

Κλιματικοί
παράγοντες

βελτιώσει το ποσοστό
εξοικονόμησης
ενέργειας;
μειώσει την ενέργεια
που καταναλώνεται ανά
μονάδα ΑΕΠ;
προωθήσει τη χρήση
ΑΠΕ;
μειώσει τους ρύπους
θερμοκηπίου;

+/-

Βλέπε βιοποικιλότητα
Από πλευράς ΕΠ δεν αναμένεται
σοβαρή συμβολή στην υποβάθμιση
εδαφών, που είναι κυρίως επίπτωση
που οφείλεται στην εντατική γεωργία
και ορισμένες παραγωγικές και
εξορυκτικές δραστηριότητες.
Αναμένεται όμως απώλεια εδαφών
από την κατασκευή χώρων εργασίας
και υποδομών καθώς και από την
διάθεση των αυξημένων ποσοτήτων
στερεών αποβλήτων
Οι
αυξημένες
παραγωγικές
δραστηριότητες θα έχουν σαν
αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση
στους υδάτινους πόρους, ποσοτικά
και ποιοτικά.
Ακόμη
και με
βελτιωμένη διαχείριση, εξοικονόμηση
ή
ανακύκλωση,
δύσκολα
θα
αναστραφούν οι τάσεις, τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
ΕΠ.
Οι επιπτώσεις αναμένονται μικτές. Οι
αυξημένες
παραγωγικές
δραστηριότητες αλλά και η αυξημένη
κινητικότητα, με παράλληλη αύξηση
του μεταφορικού έργου, θα τείνουν
να αυξήσουν την αέρια ρύπανση,
ενώ
αντίθετα
αποτελέσματα
αναμένονται από την αυξημένη
χρήση ΑΠΕ και φυσικού αερίου.
Η ακριβής συμβολή του ΕΠ είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς όχι
μόνο
δεν
αναμένεται
να
εγκατασταθούν μονάδες υψηλής
ρύπανσης, αλλά αντίθετα μπορεί να
μειωθούν και οι υφιστάμενες.
Η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου
αναμένεται ανοδική, παρά την
αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. Αυτό
οφείλεται
στην
αύξηση
των
παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά
και στην αύξηση του μεταφορικού
έργου.
Μόνο αύξηση χρήσης των ΑΠΕ
πέρα από τον επίσημο στόχο,
επιτυχία
στην
προσπάθεια
εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή
στη φιλοσοφία των μεταφορών και
στον
τρόπο
μετακίνησης
των
ιδιωτών μπορούν να ανατρέψουν
την κατάσταση.
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Περιβαλλοντικός/
Κοινωνικός
τομέας

Το πρόγραμμα θα:
Βαθμός

Σχόλια
Είναι σαφές ότι η αύξηση του
διαθέσιμου
εισοδήματος
θα
δημιουργήσει περαιτέρω αύξηση των
περιουσιακών
στοιχείων
μέσω
αυξημένων
επενδύσεων
και
υπεραξιών. Είναι επίσης πιθανό
ορισμένες
παραγωγικές
δραστηριότητες να προκαλέσουν
δυσμενείς
επιπτώσεις
σε
μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία
που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να
προσδιορισθούν χωρικά και χρονικά.
Η
προστασία
αυτών
των
περιουσιακών στοιχείων είναι θέμα
επαρκούς
αστυνόμευσης
και
δικαστικής συνδρομής
Μικτές επιπτώσεις αναμένονται,
καθώς
η
μεν
αύξηση
της
δραστηριότητας μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις
όμως ανάδειξης και αποκατάστασης
στα πλαίσια της αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος θα έχουν
θετικές επιπτώσεις.
Η επίδραση του ΕΠ στο τοπίο
αναμένεται αρνητική λόγω της
πιθανής εγκατάστασης μονάδων
αλλά και λόγω της αυξημένης
οικιστικής
πίεσης
που
θα
δημιουργήσει το αυξημένο εισόδημα.
Απαιτείται
σοβαρή
αλλαγή
νοοτροπίας και θεσμικού πλαισίου
για να μπορέσουν οι αυξημένες
οικονομικές
δυνατότητες
να
χρησιμεύσουν
για
την
χρηματοδότηση
βελτιωτικών
δράσεων για το τοπίο.
Αναμένονται
μικτές
επιπτώσεις,
αφού η αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας θα αυξήσει τη
ζήτηση
πρώτων
υλών
αλλά
υπάρχουν και δράσεις του ΕΠ που
προωθούν την αειφόρο διαχείριση
των φυσικών πόρων.

Περιουσιακά
στοιχεία

αυξήσει την αξία των
περιουσιακών
στοιχείων;

+/?

Πολιτιστική
κληρονομιά

επιτύχει την προστασία
κτιρίων, μνημείων και
χώρων
πολιτιστικού
ενδιαφέροντος
προστατεύσει
την
τοπική διαφορετικότητα
καθώς και το φυσικό
τρόπο ζωής;
προστατεύσει
και
βελτιώσει αστικό και
αγροτικό τοπίο;
μειώσει
τις
υποβαθμισμένες
περιοχές;

+/-

μειώσει το οικολογικό
αποτύπωμα;
μειώσει
τη
ζήτηση
πρώτων υλών;
ενισχύσει τη χρήση
ανακυκλωμένων
υλικών;
προωθήσει την αειφόρο
κατασκευή;
μειώσει τη χρήση των
φυσικών πόρων;
μεριμνήσει για εύκολη
πρόσβαση
στους
χώρους εργασίας με
μέσα
μαζικής
μεταφοράς;
βελτιώσει
την
πρόσβαση στις αγορές;
μειώσει
τις
μετακινήσεις;

+/-

Τοπίο

Φυσικοί πόροι

Βιώσιμη
προσπελασιμότητα
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Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις
λόγω της αύξησης μετακινήσεων
από την αύξηση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, που εν μέρει
αντισταθμίζονται από τη βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την επιχειρηματικότητα, τη δικτύωση
και τον βελτιωμένο σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων

Σελίδα 15

Περιβαλλοντικός/
Κοινωνικός
τομέας
Οικονομική
Ανάπτυξη

Τουριστική
ανάπτυξη

Ενέργεια

Το πρόγραμμα θα:
βελτιώσει την ποιότητα
του παραγωγικού ιστού
της χώρας;
βελτιώσει την ποιότητα
του
ανθρώπινου
δυναμικού
συντελέσει
στην
αύξηση του πλούτου
και
την
καλύτερη
κατανομή του;
αυξήσει τη δυνατότητα
πρόσβασης
στην
απασχόληση;
θα
προωθήσει
τον
βιώσιμο τουρισμό που
διατηρεί και αναδεικνύει
το περιβάλλον;
Θα
παρατείνει
την
τουριστική περίοδο;
Θα
βελτιώσει
την
προβασιμότητα
και
αναγνωρισμότηττα των
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
βελτιώσει το σύστημα
διανομής ενέργειας;
βελτιώσει την ασφάλεια
των δικτύων;
προωθήσει
την
εξοικονόμηση
ενέργειας;
προωθήσει τη χρήση
ΑΠΕ;

Βαθμός

Σχόλια

++

Η επίπτωση του ΕΠ στην οικονομική
ανάπτυξη αναμένεται ισχυρά θετική
Το ΕΠ αναγνωρίζει την ύπαρξη
αποκλεισμών και στοχεύει στην
άρση τους
Το ΕΠ επισημαίνει 4 άξονες
προτεραιότητας σε συνάφεια με τις
πολιτικές της ΕΕ και των κριτηρίων
της Λισαβώνας, που αποτελούν
συνέχεια
δράσεων
των
προηγουμένων
προγραμματικών
περιόδων

+

Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στην
προώθηση βιώσιμου τουρισμού
αναμένεται θετική.
Ο τουρισμός αποτελεί κύριο τομέα
του ΕΠ, στο οποίο γίνεται σαφής
αναφορά στον βιώσιμο τουρισμό.
Η ανάγκη ανάδειξης του τουριστικού
τομέα και βελτίωση της ποιότητας
των προσφερό-μενων υπηρεσιών
γίνεται σαφής στο ΕΠ.

++

Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στον
ενεργειακό τομέα αναμένεται ισχυρά
θετική
Το ΕΠ αναγνωρίζει τις ανάγκες
ολοκλήρωσης και ασφάλειας των
ενεργειακών δικτύων, εξοικονόμησης
ενέργειας και αυξημένης χρήσης
ΑΠΕ
και
προβλέπει
δράσεις
προώθησης των συγκεκριμένων
στόχων

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων
Η
αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων
του
ΕΠ
"Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα" έχει δύο συνιστώσες. Η μία εξαρτάται από το ίδιο το πρόγραμμα
και μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση εργαλείων, όπως οι ΜΠΕ των επί μέρους
προτάσεων, τη χρήση των δυνατοτήτων, που προσφέρουν ειδικές δράσεις του
προγράμματος, τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής και υλοποίησης των προτάσεων και
την παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους. Η άλλη συνιστώσα εξαρτάται
από το ευρύτερο κράτος και μπορεί να επιτευχθεί μέσω θεσμικών μέτρων, εθνικών
στρατηγικών, του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, κατάλληλων προδιαγραφών και
κυρίως με την αύξηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών.
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Παρακολούθηση
Από την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχουν εντοπισθεί δείκτες παρακολούθησης
των επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΕΠ και προτείνονται ανά περιβαλλοντικό
τομέα. Είναι εμφανές ότι η ανάγκη οργάνωσης του μηχανισμού παρακολούθησης
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τις υποδομές του
κράτους για την εξασφάλιση της συνέχειας των αντιστοίχων καταγραφών. Κρίνεται
απαραίτητο να ιεραρχηθούν οι στόχοι και οι δείκτες ώστε να είναι εφικτό να
λειτουργήσει άμεσα ο μηχανισμός παρακολούθησης για να καταστεί δυνατή η
καταγραφή των επιπτώσεων και η αξιολόγηση της σε ορθή και αντικειμενική βάση.
Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της Οδηγίας για την ανάγκη μιας ενδεχόμενης
προσαρμογής του ΕΠ και κατά τη φάση της εφαρμογής να εκπληρωθεί και ο στόχος
της αειφορίας.
Συνοπτικά και ενδεικτικά παρουσιάζεται στον πίνακα η ομάδα των δεικτών.
Περιβαλλοντικός τομέας

Βιοποικιλότητα, πανίδα
και χλωρίδα

Δείκτες
•
•
•

Πληθυσμός και υγεία

•
•

Έδαφος

•
•
•

Νερό

•
•

Αέρας
Κλιματικοί παράγοντες
και ενέργεια *

•
•
•
•
•

Διαχείριση φυσικών
πόρων
Οικολογικός
σχεδιασμός και
περιβαλλοντική
διαχείριση
Τοπίο και Πολιτιστική
κληρονομιά

•

•
•

Πόσοι σημαντικοί βιότοποι είναι σε ικανοποιητική
κατάσταση
Αριθμός και/ή έκταση προστατευόμενων περιοχών
Μέγεθος βιοποικιλότητας, σύγκριση με ΕΕ (Αριθμός
ενδημικών και σπάνιων ειδών)
Προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής
Εργατικά ατυχήματα
Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε
ΧΥΤΑ
Εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων, συνολική και κατά
κεφαλή
Ανακύκλωση % (χαρτί, γυαλί, ΒΑΑ, αλουμίνιο)
Ποιότητα επιφανειακών υδάτων
Ποιότητα υπόγειων νερών
Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης
Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας
Οικολογικό αποτύπωμα

Αριθμός επισκεπτών
Αστικό πράσινο ανά κάτοικο

* Από τους παραπάνω δείκτες μεγαλύτερη σχέση με το Ε.Π. έχουν οι δείκτες που
σχετίζονται με τους κλιματικούς παράγοντες και την ενέργεια.
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Συμπεράσματα
Το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" διαθέτει πέρα από την
προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, που αποτελεί βασική συνιστώσα του,
αυξημένη περιβαλλοντική διάσταση, όπως προβάλλεται από τις επί μέρους δράσεις
του, η οποία όμως δεν αναδεικνύεται επαρκώς. Με πολύ μικρές διορθωτικές
παρεμβάσεις μπορεί να τονισθεί αυτή η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος
τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, με ενίσχυση του θετικού αποτελέσματος των διαφόρων
δράσεων και παράλληλη αποδυνάμωση των αρνητικών επιπτώσεων.
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2.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ

Την ευθύνη της σύνταξης της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ο Δρ. Αλέξιος Γ. Παρασκευόπουλος, σύμφωνα με τη
Σύμβαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, μελετητής κατηγορίας 27, Τάξης πτυχίου Γ και
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Παρασκευόπουλος – Γεωργιάδης ΕΠΕ, Πόντου
58, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7798339, Fax: 210 7707706, E-mail:page@hol.gr.
Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης και τις
απαιτήσεις της ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας

2001/42/ΕΚ…..»

και

της

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27

ης

Οδηγίας

2001/42/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».

Η

Μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για τη
Στρατηγική Συνοχής 2007-2013», Φεβρουάριος 2006 (HANDBOOK ON SEA FOR
COHESION POLICY 2007-2013, February 2006, Greening Regional Development
Programmes Network, PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION).
Τα επιμέρους βήματα της Μεθοδολογίας που ακολουθείται στην παρούσα ΣΜΠΕ
παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια:
•

Καθορίζονται οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος και αντιστοιχίζονται
οι στόχοι

•

Περιγράφονται οι περιβαλλοντικοί τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. βιοποικιλότητα,
πληθυσμός κλπ)

•

Προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες βάσει των οποίων θα
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του προγράμματος και επιλέγονται
οι πλέον συναφείς και σημαντικοί. Η θεώρηση των δεικτών στην ανάλυση των
επιπτώσεων

οδηγεί

και

σε

μια

πρώτη

προσέγγιση

των

δεικτών

παρακολούθησης των επιπτώσεων αυτών
•

Αξιολογούνται η υφιστάμενη κατάσταση, οι τάσεις και οι αναμενόμενες εξελίξεις
σε περίπτωση μη υλοποίησης του προγράμματος

•

Καθορίζονται η έκταση και ο χαρακτήρας ανάλυσης των επιπτώσεων που
αντιστοιχούν σε εναλλακτικές δυνατότητες του προγράμματος

•

Κατάληξη μέσα από ένα πίνακα συναξιολόγησης προτεραιοτήτων και
περιβαλλοντικών στόχων σε εκείνους που παρουσιάζουν μια συμβατότητα και
επιβάλλεται η περαιτέρω ανάλυσή τους

•

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σημαντικές μόνο) με βάση τους
περιβαλλοντικούς δείκτες και σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
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•

Αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη
τους δείκτες, τους στόχους και αναλύοντας τις επιπτώσεις για τα μέτρα και τις
επιλέξιμες δράσεις

•

Καθορισμός σωρευτικών επιπτώσεων του προγράμματος ανά περιβαλλοντικό
τομέα/στόχο και παρουσίαση των συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων στους
κύριους τομείς του περιβάλλοντος

•

Παρουσίαση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων

•

Με βάση τους σημαντικούς δείκτες, ως καθορίστηκαν, προτείνεται πρόγραμμα
παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

2.2

ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας

της

ελληνικής

οικονομίας

μέσα

από

την

ανάπτυξη

της

επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
για τη νέα περίοδο 2007-2013. Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει
στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία, μια Ελλάδα
παραγωγική, ανταγωνιστική και με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.
Αρχή του σχεδιασμού αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων, που θα έχουν θετική
επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
και οι οποίες θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της
ελληνικής οικονομίας.
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
2007-2013 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση
της καινοτομικότητας.

Ο βασικός αυτός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3

Στρατηγικούς Στόχους που είναι οι εξής:
1.
Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
2.
Ανάπτυξη της υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και
διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την
εξυπηρετούν.
3.
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους, που
αντιστοιχούν επιχειρησιακά, ένας προς έναν, με τους 4 θεματικούς Άξονες
Προτεραιότητας του ΕΠ (στο ΕΠ επίσης υπάρχει ο Άξονας Προτεραιότητας που
αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΠ, ο οποίος υποστηρίζει
οριζόντια το σύνολο των στόχων). Οι 4 Γενικοί Στόχοι του ΕΠ είναι οι εξής:
1.
Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής
οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
2.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση του
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3.

4.

παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και
των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους
της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα
Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών,
υποδομών,
μηχανισμών
και
εργαλείων
για
την
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικότητας – ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του
καταναλωτή
Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της
αειφορίας

Η στρατηγική καλύπτει το σύνολο των τομέων μεταποίηση, υπηρεσίες - εμπόριο προστασία καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια και τουρισμός, καλύπτοντας
επομένως όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η κατάρτιση του Προγράμματος ακολούθησε μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία
Σχεδιασμού και απαίτησε σειρά διαβουλεύσεων τόσο μεταξύ των Υπουργείων και
των Γενικών Γραμματειών που είναι αρμόδιες για τη χάραξη και την υλοποίηση
πολιτικής κατά τομέα, όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο
επιχειρηματικό κοινό.

2.3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό μελέτη Προγράμματος το όλο σχέδιο καλύπτει σε
στρατηγικό και χρηματοδοτικό επίπεδο τις οκτώ (8) Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1
«Σύγκλιση», δηλαδή τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Βορείου Αιγαίου και
Κρήτη.
Λόγω των ειδικών νέων διατάξεων για τις Περιφέρειες "μεταβατικής στήριξης" (Αττική,
Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία), καλύπτει
μεν και αυτές στο στρατηγικό επίπεδο όχι όμως στο χρηματοδοτικό : Δηλαδή οι
διαθέσιμοι πόροι για το Πρόγραμμα μπορούν να επενδυθούν μόνο στις 8
Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 "Σύγκλιση" και κατά συνέπεια το κονδύλι των πόρων
των Διαρθρωτικών Ταμείων, που διατίθενται για την ανταγωνιστικότητα εμφανίζεται
μεν μειωμένο, αλλά σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πόροι των πέντε
περιφερειών

μεταβατικής

στήριξης,

που

θα

κατευθυνθούν

σε

δράσεις

Ανταγωνιστικότητας.
Στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως ευρύτερη
περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η χώρα, που αποτελεί την αναγκαία διεύρυνση
της περιοχής του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος (οκτώ
Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 «Σύγκλιση»), στο οποίο εκτιμάται ότι δύνανται να
αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις άμεσες ή έμμεσες από την υλοποίηση των
προγραμματιζόμενων στόχων και δράσεων του προγράμματος.
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3.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

3.1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΠΕ

ΣΤΟΧΟΙ

ΤΟΥ

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια διαδικασία εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η
οποία έχει θεσμοθετηθεί στην χώρα μας με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ
1225/Β/5-9-2006), στα πλαίσια εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ.
Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της
Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου προστασία του
περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην
προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων (Άρθρο 1).
Η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) η οποία θα
καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις σημαντικές άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος σε ανθρώπους,
χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίμα, τοπίο, ακίνητη περιουσία και
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των
παραγόντων.
Γίνεται σαφές πως η διαδικασία ΣΠΕ αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών ζητημάτων κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων
εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο
σχεδιασμού και προγραμματισμού.
Η διαδικασία ΣΠΕ, σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας (Άρθρο 2β),
περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
2. Διεξαγωγή διαβουλεύσεων
3. Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των
διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων και
4. Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση.
Ο Πίνακας 3.1-1 παραθέτει συνοπτικά το περιεχόμενο των άρθρων της
Οδηγίας 2001/42/ΕΕ.
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Πίνακας 3.1-1
Σύντομη περιγραφή των διατάξεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ ανά άρθρο *
Άρθρα
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13
14
15

Περιεχόμενα άρθρων
Καθιερώνονται οι στόχοι της Οδηγίας και συγκεκριμένα η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του
περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων
και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης
Παρέχονται οι ορισμοί των εννοιών ‘σχέδια και προγράμματα’, ‘εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων’
και το ‘κοινό’.
Διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και συγκεκριμένα ο τύπος των Π.Σ. που θα υποβάλλονται
σε ΣΜΠΕ. Το άρθρο αναφέρει 11 τομείς Π.Σ., συνδέει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας με την
εφαρμογή των Οδηγιών ‘για τους Οικοτόπους’ και ‘Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από ορισμένα
Έργα και Προγράμματα’, δηλώνει την ανάγκη για κατ’ αρχήν αξιολόγηση των πιθανών σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των Π.Σ. καθώς και τα είδη των Π.Σ. τα οποία
εξαιρούνται από την εκπόνηση ΣΜΠΕ.
Γενικές υποχρεώσεις: Η διαδικασία ΣΠΕ θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της εκπόνησης και
πριν από την έγκρισή του Π.Σ. Οι απαιτήσεις Οδηγίας είτε θα ενσωματωθούν στις υφιστάμενες διαδικασίες
έγκρισης των κρατών μελών είτε θα θεσπιστούν νέες διαδικασίες. Για να αποφευχθεί η επανάληψη της
διαδικασίας ΣΜΠΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός της εφαρμογής της διαδικασίας ΣΜΠΕ σε
διάφορα επίπεδα του ιεραρχημένου συστήματος σχεδιασμού.
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στην οποία περιγράφονται οι
σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Π.Σ. καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες
λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Π.Σ. Η Οι πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται γι' αυτό το σκοπό περιέχονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας. Θα πρέπει να
διεξάγονται διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την έκταση και το επίπεδο λεπτομερειών των
πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΣΜΠΕ.
Έναρξη διαβουλεύσεων με αρχές και το κοινό κατά την δημοσίευση του προκαταρκτικού Π.Σ. και της
περιβαλλοντικής μελέτης που το συνοδεύει.
Έναρξη διασυνοριακών διαβουλεύσεων στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι η εφαρμογή
ενός εκπονούμενου Π.Σ., το οποίο αφορά την επικράτειά του, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος.
Κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της ΣΜΠΕ και
τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων κατά την προετοιμασία και πριν από την έγκριση του Π.Σ.
Η ενημέρωση σχετικά με την απόφαση για έγκριση του Π.Σ. θα πρέπει να αφορά στην δημοσίευση του
Π.Σ. και μιας ‘συνοπτικής δήλωσης’ στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν
υπόψη η ΣΜΠΕ, οι γνώμες που εκφράσθηκαν κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων, η επιλογή των
εναλλακτικών λύσεων και τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Έλεγχος: Την έγκριση του Π.Σ. και κατά την διάρκεια εφαρμογής του, ακολουθεί η παρακολούθηση των
σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να εντοπισθούν εγκαίρως και να ληφθούν κατάλληλα
μέτρα για τις απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες δεν εντοπίσθηκαν κατά την διαδικασία ΣΠΕ.
Σχέση με την υπόλοιπη κοινοτική νομοθεσία: Η εφαρμογή της Οδηγίας είναι δυνατόν να συμβαδίζει με
διατάξεις άλλων νομοθετικών κειμένων με παρόμοιο περιεχόμενο, δεν θίγει όμως οποιεσδήποτε
απαιτήσεις της Οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και προγράμματα
(85/337/ΕΟΚ).
Ενημέρωση, εκθέσεις και επανεξέταση: Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά με την κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή της Οδηγίας. Πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητας
των ΣΜΠΕ από την Επιτροπή. Πριν από τις 21 Ιουλίου 2006 (και ανά επταετία), η Επιτροπή υποβάλλει μια
πρώτη έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Οδηγίας στην οποία ενδεχομένως
θα περιλαμβάνονται προτάσεις για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε Π.Σ. τα οποία εξαιρούνται από
το παρόν κείμενο της Οδηγίας (ειδική αναφορά σε Π.Σ. τα οποία εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της
Οδηγίας και εντάσσονται στις τρέχουσες Περιόδους προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων).
Εφαρμογή της Οδηγίας Ένα Π.Σ. μπορεί να μην υπόκειται στις διατάξεις τις Οδηγίας στην περίπτωση όπου
η ‘πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη’ είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία
εγκρίνονται μετά την πάροδο περισσοτέρων από 2 ετών από αυτήν την ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας είναι η ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (21-7-2001).
Αποδέκτες: Η Οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

* Π.Σ. = Πρόγραμμα ή Σχέδιο, ΣΜΠΕ = Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΠΕ: Διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Πηγή: ΕΕ, 2001

Η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί
κεντρικό τμήμα της διαδικασίας ΣΠΕ και για το λόγο αυτό υπάρχει αναφορά
σε αυτήν σε αρκετά άρθρα της (άρθρα 2 -Ορισμοί-, 5 -Περιβαλλοντική μελέτη
και Παράρτημα Ι). Το Παράρτημα Ι της Οδηγίας (Πίνακας 3.1-2) παραθέτει τις
ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να περιέχει μια ΣΜΠΕ.
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Πίνακας 3.1-2
Ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να περιέχει η ΣΜΠΕ *
1. η περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή
προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα,
2. οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή
εξέλιξη εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,
3. τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά,
4. τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα
συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης
περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες
79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ,
5. οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε
επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα, και ο τρόπος με τον οποίο
οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την
προετοιμασία του,
6. οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως
η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα
ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική
κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το
τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων,
7. τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν,
εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,
8. η παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες
εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίμησης, με μνεία των
τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη
συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών,
9. περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 10,
10. μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεμάτων.

* Οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Πηγή: ΕΕ, 2001

Με την έγκριση του Προγράμματος ή Σχεδίου (Π.Σ.), θα πρέπει να εκπονηθεί
μια «συνοπτική δήλωση» με την οποία θα περιγράφεται ο τρόπος με τον
οποίο ελήφθησαν υπόψη η ΣΜΠΕ και οι τυχόν γνώμες που εκφράσθηκαν
κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων [άρθρο 9(1β)].
Επιπρόσθετα στην συνοπτική δήλωση θα αιτιολογείται το σκεπτικό πάνω στο
οποίο βασίστηκε η έγκριση του Π.Σ. εστιάζοντας σε περιβαλλοντικά ζητήματα
και ειδικότερα στις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν. Τα κράτη μέλη είναι
υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν ότι το Π.Σ. και η «συνοπτική δήλωση»
τίθενται στην διάθεση των αρχών, του κοινού και κάθε θιγόμενου κράτουςμέλους με το οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις.
Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Διαδικασία ΣΠΕ όπως αυτή
θεσμοθετείται στην ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) και
προσαρμόζεται
στις
απαιτήσεις
του
εγγράφου
30981/ΕΥΣΣΑΑΠ
2469/26.7.2006 των ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΟΙΟ, σε ότι αφορά την ολοκλήρωση
της ΣΠΕ και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
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Διάγραμμα 3.1-1: Περιγραφή Διαδικασίας ΣΠΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΠ
Κ ΥΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
2001/42/ΕΕ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΜΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΜΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΟ ΕΠ

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΠΕ
Πληρότητα
Επάρκεια
Ποιότητα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΣΣΑΑΠ
ΥΠΟΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΠΕ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΠΕΡ. ΔΗΛ/ΑΠ. ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ex-ante αξιολόγησης

ΕΥΠΕ
ΑΡΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠ. Μ ΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. (Εγκεκριμένο
πρόγραμμα)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΗΛ.
ΜΟΡΦΗ
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3.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του
παραγωγικού συστήματος της χώρας με έμφαση στη διάσταση της
καινοτομικότητας.
Η προώθηση της καινοτομίας αποτελεί την κύρια και καίρια οριζόντια
κατεύθυνση για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος σε όλους τους
τομείς, που αυτό καλύπτει. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί πλέον να
συντηρεί τον επιχειρηματικό και τον παραγωγικό της ιστό στα σημερινά
χαρακτηριστικά και επίπεδα χρήσης - αξιοποίησης - παραγωγής καινοτομίας.
Επείγει η ενσωμάτωση (και ανάπτυξη) της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό
της χώρας, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, η αξιοποίηση και
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση και
διάδοση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, η τεχνολογική αναβάθμιση
των επιχειρήσεων.
Η αύξηση της εξωστρέφειας και η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον
ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο θα συντελεστεί μέσω κυρίως της προώθησης
της διασύνδεσης με τις παγκόσμιες αγορές και τα διεθνή ολοκληρωμένα
συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης των
διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της αύξησης των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών, της ένταξης της χώρας στα μεγάλα διεθνή
(διευρωπαϊκά) δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας ελκυστικού
περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων, στην
αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος και τη δημιουργία ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων.
Στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 σε ό,τι αφορά την
ανταγωνιστικότητα - εξωστρέφεια - επιχειρηματικότητα η ελληνική οικονομία
πρέπει να έχει καλύψει τις κατωτέρω ανάγκες:
1. Να έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα μέσα από την ενίσχυση του
παραγωγικού της δυναμικού και αναβάθμιση των τομέων και κλάδων της
προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία, να έχει πολλαπλασιάσει την
εξωστρέφεια της, να έχει διευρύνει το μερίδιο της στο παγκόσμιο
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, να έχει ανακτήσει την εσωτερική της
αγορά και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση
του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και από τη συνεχή απελευθέρωση
των οικονομικών σχέσεων.
2. Να έχει αποκτήσει την ικανότητα να ενσωματώνει τις καταλληλότερες για
τις ανάγκες της τεχνολογίες, να διαθέτει ένα σύστημα προώθησης της
καινοτομίας και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων ικανό να
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προσαρμόζει τις παραγόμενες καινοτομίες στις τοπικές ανάγκες και να
υλοποιεί, σε ειδικές «φωλεές», επαρκή εθνική έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη και να έχει καλύψει το έλλειμμα της σε ΕΤΑΚ ως προς το μέσο
όρο της ΕΕ-25.
3. Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των
τομέων και κλάδων της, να προωθεί τη συμβολή τους στη συνολική
ανταγωνιστικότητα και να υποβοηθά την ανάδειξή τους σε σημαντικές
συνιστώσες του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.
4. Να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και τη συνεχή απελευθέρωση των
οικονομικών σχέσεων και να συνιστά κέντρο αναφοράς και πόλο
διάχυσης της ανάπτυξης στο βαλκανικό και μεσογειακό οικονομικό χώρο.
5. Να διαθέτει ισχυρά περιφερειακά οικονομικά συστήματα, ικανά να
λειτουργήσουν αυτοδύναμα στο νέο δια-περιφερειακό πλέγμα του
διεθνούς ανταγωνισμού.
6. Να συνδυάζει με επιτυχία και στο εκάστοτε καταλληλότερο μίγμα το
στρατηγικό ρόλο του κράτους, τη συνεχή επέκταση της
επιχειρηματικότητας, την παραγωγική κινητοποίηση των τραπεζικών
πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών δραστηριοτήτων υψηλής
τεχνογνωσίας.
7. Να έχει απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη των
Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, έχοντας συμβάλλει στην επίτευξη των
ουσιαστικότερων
από
τους
κοινούς
ευρωπαϊκούς
στόχους,
προσαρμοσμένους με επιτυχία στα ελληνικά δεδομένα, και να είναι σε
θέση να επηρεάζει επιτυχώς τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.
Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών αποτελεί ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαστικό
εγχείρημα. Εάν δεν αναβαθμιστούν οι τομείς και κλάδοι της Ελληνικής
Οικονομίας προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία, κάθε ανταγωνιστικό όφελος
θα είναι συγκυριακό και θα εξαρτάται από τις αλλαγές του διεθνούς
περιβάλλοντος. Εάν δεν πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της θα οδηγηθεί
στο profile της "συντηρούμενης" από τους εξωτερικούς πόρους οικονομίας.
Εάν δεν ανακτήσει την εσωτερική της αγορά δεν θα διαθέτει επαρκή βάση για
την επέκτασή της στο εξωτερικό. Εάν δεν έχει την ικανότητα να ενσωματώνει
τις κατάλληλες τεχνολογίες, θα συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση
αποσύνδεσης της ΕΤΑ από την παραγωγή και δεν θα αναβαθμιστεί ο
παραγωγικός της ιστός. Εάν δεν μπορεί να προσαρμόζει τις καινοτομίες στις
τοπικές ανάγκες, αφενός θα περιοριστεί σε υπεργολαβικές επιχειρηματικές
πρακτικές και αφετέρου η τοπική ΕΤΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κενό,
υποστηριζόμενη συνεχώς από τη δημόσια ενίσχυση. Εάν δεν μπορέσει να
υλοποιεί σε ειδικές «φωλεές» επαρκή εθνική έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη, θα εξαρτηθεί μονίμως από την αγορά εξωτερικής καινοτομίας και
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το εθνικό σύστημα ΕΤΑΚ δεν θα έχει διέξοδο και άρα και λόγο ύπαρξης.
Η προώθηση της καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια και καίρια
οριζόντια κατεύθυνση για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος, σε όλους
τους τομείς που αυτό καλύπτει. Η Ελληνική Οικονομία δεν μπορεί πλέον να
συντηρεί τον επιχειρηματικό και τον παραγωγικό της ιστό στα σημερινά
χαρακτηριστικά και επίπεδα χρήσης - αξιοποίησης - παραγωγής καινοτομίας.
Επείγουν η ενσωμάτωση (και ανάπτυξη) της καινοτομίας στον παραγωγικό
ιστό της χώρας, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, η αξιοποίηση και
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση και
διάδοση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, η τεχνολογική αναβάθμιση
των επιχειρήσεων.
Επίσης, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας
στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο θα πρέπει να συντελεστεί μέσω κυρίως
της προώθησης της διασύνδεσης με τις παγκόσμιες αγορές και τα διεθνή
ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, της
ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της αύξησης
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ένταξης της χώρας στα μεγάλα
διεθνή (διευρωπαϊκά) δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας
ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων και
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του παραγωγικού
συστήματος και τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι, όπως και το τρέχον ΕΠΑΝ, το νέο
πρόγραμμα θα αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας στον τομέα της
ανταγωνιστικότητας (θα υπάρχουν επίσης οι μη συγχρηματοδοτούμενες
επενδύσεις ιδιωτών και δημοσίου και οι παράλληλες πολιτικές) και ότι
ορισμένοι παράγοντες καθοριστικοί της ανταγωνιστικότητας (π.χ. η κοινή
νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη) έχουν αποδειχθεί
ισχυρότεροι της οποιασδήποτε προγραμματικής παρέμβασης. Κατά συνέπεια,
το νέο πρόγραμμα καλείται να ασκήσει ρόλο καταλύτη ως προς τις καίριες
προκλήσεις και όχι να καλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα προβλήματα.
Συνεπώς, προκύπτει και ανάγκη για:
Σε γενικό επίπεδο:
9 αναπροσανατολισμό του κέντρου βάρους των παρεμβάσεων από τον
τομέα των υποδομών προς τις δράσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας,
9 σύνδεση και συντονισμό όλων των παρεμβάσεων, εθνικής και
περιφερειακής κλίμακας οι οποίες συγκεκριμενοποιούνται με σαφή
ανάλυση της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση των επερχόμενων
προκλήσεων: διεύρυνση ΕΕ, διεθνικός ανταγωνισμός, δια-περιφερειακός
ανταγωνισμός, επερχόμενες Κοινοτικές πολιτικές,
9 ιδιαίτερη έμφαση, στο εσωτερικό των παρεμβάσεων για την
ανταγωνιστικότητα, στους τομείς εκείνους όπου σημειώθηκε υστέρηση σε
προηγούμενες περιόδους : στήριξη των μεσαίων επιχειρήσεων (που
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αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα της επέκτασης και την πρόκληση της
αποχωροθέτησης), δημιουργία ανταγωνιστικών «πόλων ανάπτυξης» στις
Περιφέρειες, ανάδυση «τομέων αριστείας» στη βιομηχανία και στον
τουρισμό, ανάκτηση από τις ΜΜΕ της εσωτερικής αγοράς.
Ως προς τη δόμηση του προγράμματος:
9 αντιστοίχιση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων όχι στους τομείς
(μεταποίηση - τουρισμός - ενέργεια - έρευνα κλπ) αλλά στα βασικά
προβλήματα,
9 "ελάφρυνση" των προτεραιοτήτων, με συγκρότηση μικρού αριθμού
δράσεων και με ενοποίηση παρεμφερών ή συνεργουσών δράσεων.
Οι παραπάνω κεντρικές ανάγκες, συνδυαζόμενες με τις κατά τομέα ανάγκες
συνιστούν το πλαίσιο προσδιορισμού της Στρατηγικής για την
Ανταγωνιστικότητα στην περίοδο 2007-2013.
Η Στρατηγική αυτή δεν
εξαντλείται μόνο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013. Στην υλοποίησή της συμβάλλουν :
•
όλες οι παράλληλες παρεμβάσεις που επισημαίνονται στο κείμενο του
ΕΣΠΑ 2007-2013
•
οι συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα και
επιχειρηματικότητα
των
πέντε
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
•
οι θεσμικές παρεμβάσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής
Ανάπτυξης και Πολιτισμού που συνοδεύουν τη στρατηγική του
Προγράμματος.
Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επιδίωξης διαμορφώνονται στο ΕΠ
πέντε Άξονες Προτεραιότητας:
Ο 1ος Άξονας επιδιώκει την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτομίας σε όλους του κλάδους ως βασικού παράγοντα για την
αναδιάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία
της γνώσης.
Ο 2ος Άξονας επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
εξωστρέφειας, την αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας , την
αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών ξένων άμεσων
επενδύσεων και τη γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της Ελληνικής
Οικονομίας.
Ο 3ος Άξονας στοχεύει στη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των
υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και
την προστασία του καταναλωτή.
Ο 4ος Άξονας επιδιώκει την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της
χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας.
Ο 5ος Άξονας στοχεύει στην τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΤΠΑ).
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3.3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ

Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκαίτεμποργκ
ενσωματώνονται σε όλες τις προτεραιότητες του Προγράμματος,
προωθώντας την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύοντας την επιχειρηματική δράση στον
τομέα των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών και
διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών
υποδομών στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της ευρωπαϊκής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την παραγωγική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερα αντιμετωπίζονται δια ειδικών Δράσεων στις κατηγορίες:
 "Γνώση-Αριστεία" και "Αξία" του Αξονα Προτεραιότητας 1, Επιτάχυνση
μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
 Εκσυγχρονισμός επιχειρηματικών υποδομών του Αξονα Προτεραιότητας
3, Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – ανταγωνισμού
 Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου, Διείσδυση των
ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας, Ενίσχυση ειδικών
επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου, προστασίας περιβάλλοντος,
Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, του Αξονα Προτεραιότητας 4,
Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της
αειφορίας.
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3.4

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο, που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους, τις
περιβαλλοντικές στρατηγικές και τις αειφόρους δράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, που μελετάται αναφέρεται στη συνέχεια ανά περιβαλλοντική
παράμετρο, που σχετίζεται άμεσα με το Πρόγραμμα σε Διεθνές, Κοινοτικό και
Εθνικό επίπεδο.
¾

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα
o
Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως
ενδιαιτήματος για τα υδρόβια πουλιά (1971) – Διεθνής Σύμβαση
Ramsar
o
Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης
o
Σύμβαση Βόννης
o
Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
o
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως της άγριας
πτηνοπανίδας»
o
Π.Δ. 67/1980 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας»
o
Νόμος 856/1937 «περί Εθνικών Δρυμών»
o
Νόμος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος»
o
Νόμος 996/1971 «Διατηρητέα μνημεία της Φύσης»
o
Νόμος 177/1975 «καταφύγια άγριας ζωής, ελεγχόμενες
κυνηγητικές περιοχές και εκτροφεία θηραμάτων», όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2637/1998
o
Νόμος 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών
εν γένει εκτάσεων της χώρας»
o
Νόμος 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για
τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
της Ευρώπης»
o
Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
o
Νόμος 2055/1992 « Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας
άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν»
o
Νόμος 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική
ποικιλότητα»
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Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
o
6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.
Σύμφωνα με την «Ανασκόπηση πολιτικής περιβάλλοντος 2004»
(COM(2005) 17 τελικό, ΕΕ) τα μέτρα, που έχουν ληφθεί, για την
επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ανασχεθεί
έως το 2010 η απώλεια βιοποικιλότητας, περιλαμβάνουν τη
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία του δικτύου
Natura 2000.
Επιπλέον των περιοχών Natura ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από
την ΕΕ στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Η ΕΕ έχει
εκδώσει:

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια στρατηγική για την
προστασίας
και
διατήρηση
του
θαλάσσιου
περιβάλλοντος» (COM(2002) 539). Με την θαλάσσια
θεματική στρατηγική θα προταθεί πλαίσιο για τη
συγκρότηση και υλοποίηση προσέγγισης με βάση το
οικοσύστημα για τη διαχείριση των θαλασσών και των
ωκεανών.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με την
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια στρατηγική για την
προστασίας
και
διατήρηση
του
θαλάσσιου
περιβάλλοντος» (COM(2002) 539 – C5-0155/2003 –
2003/2065(INI)).

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ης Μαϊου 2002 «σχετικά με την
εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών».
Κλιματολογικές αλλαγές
o
Πρωτόκολλο του Κιότο
o
Απόφαση 2005/166/ΕΚ «για θέσπιση των κανόνων εφαρμογής
της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ για τον μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογή του
πρωτοκόλλου του Κιότου.
o
Οδηγία
2003/87/ΕΚ
«Θέσπιση
συστήματος
εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας»
o

¾
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o

o
o
o

o

o
o

o
¾

Οδηγία 2004/101/ΕΚ για την σύνδεση του Ευρωπαϊκού
μηχανισμού Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών με τους άλλους
ευέλικτους μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου
Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα
Οδηγία 2004/7/ΕΚ για τη συμπαραγωγή
Απόφαση 2005/166/ΕΚ και την Απόφαση 2004/280/ΕΚ για το
μηχανισμό παρακολούθησης των Κοινοτικών εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Νόμος 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότου στη
Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος»
ΠΥΣ 5/27-2-2003
ΚΥΑ 54409/2632/27-12-2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και την τροποποίηση της Οδηγίας
96/61/ΕΚ………..»
Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον
Ιούνιο 2005

Αέρας
o
Οδηγία 96/62/ΕΕ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996
αποτελεί την οδηγία πλαίσιο για την εκτίμηση και τη διαχείριση
της ποιότητας του αέρα.
o
Οδηγία 1999/30/ΕΕ «σχετικά με τις οριακές τιμές SO2, NO2,
NOx, PM10 και Pb στον αέρα του περιβάλλοντος»
o
Οδηγία 2000/69/ΕΕ «οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του
άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος»
o
Οδηγία 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των αποβλήτων»
o
Οδηγία 2002/3/ΕΕ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα»
o
Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα»
o
Απόφαση 2004/279/EΚ «κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή της Οδηγίας για το όζον 2002/3/ΕΚ»
o
Οδηγία 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας- Τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ»
o
Οδηγία 2001/81/EC «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών
για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους». Χαράζει τη βασική
στρατηγική και τους στόχους της όσον αφορά την μείωση των
αερίων εκπομπών για την περίοδο 2000-2030. Η στρατηγική
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¾

¾

αυτή περιλαμβάνει τους αέριους ρύπους NΟx, NMVOCs, SO2,
NH3, PM10 και PM2,5.
o
ΚΥΑ 38638/2016/20.9.2005 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές
και συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα»
o
ΚΥΑ 29459/1510/8.7.2005 «συμμόρφωση στην Οδηγία
2001/81/ΕΚ»
o
ΚΥΑ
54409/2632/27.12.2004 «συμμόρφωση στην Οδηγία
2003/87/ΕΚ»
o
ΚΥΑ 9238/332/26.2.2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές της
ποιότητας του αέρα σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα»
o
ΚΥΑ 22912/1117/1.6.2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και
τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την
αποτέφρωση των αποβλήτων»
Θόρυβος
o
Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση
και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου
o
ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003»Μέτρα και όροι για τις εκπομπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους»
Εδαφος
o
Νόμος 2468/1997 «σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
καταπολέμηση της Ερημοποίησης»,
o
Εθνικό Πρόγραμμα δράσης κατά της ερημοποίησης
o
Υπό έκδοση Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τα Εδάφη
(COM(2002)179)
o
Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»
o
Οδηγία 99/31/ΕΚ «για την υγειονομική ταφή»
o
Οδηγία 2006/12/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων»
o
Π.Δ. 82/2004 «Μέτρα και όροι και προγράμματα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»
o
ΚΥΑ 50910/2727/16-12-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός
διαχείρισης»
o
ΚΥΑ 37591/2031/17-9-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»
o
ΚΥΑ 3418/07/2002/30.5.2002 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία και καταλοίπων φορτίου»
o
ΚΥΑ 29407/16-12-2002 « Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων»
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o
o
o
o
¾

Νερά
o
Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη διαχείριση των νερών
o
Οδηγία 91/271/EEC για την επεξεργασία των αστικών υγρών
αποβλήτων
o
Οδηγία 91/676/EEC για την νιτρορύπανση
o
Οδηγία 96/61/EC – IPPC βιομηχανικά υγρά απόβλητα.
o
ΚΥΑ 16190/1335/25-6-97 (ΦΕΚ5 19Α)
o
ΚΥΑ 19652/1906/5-09-99 (ΦΕΚ 1575/Β) κατάλογο των
ευπρόσβλητων ζωνών
o

o
¾

¾
¾

ΚΥΑ 114218/17-11-1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Ν.2939/2-8-2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, κ.ά.»
ΚΥΑ 19396/1546/1997 «εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ»
ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 «εναρμόνιση με την Οδηγία 99/31/ΕΚ)

ΚΥΑ 568/125347/20-1-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 142/29-1-04) «Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» για την προστασία των νερών
από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης
Εθνικό νομικό πλαίσιο με το Νόμο 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-122003)

Τοπίο
o
Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
o
Νόμος 1465/1950 «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»
o
Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
Πολιτιστική Κληρονομιά
o
Νόμος 3028/2002 «Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς»
Ενέργεια
o
Οδηγία 2006/32/ΕΚ «μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην
τελική χρήση κατά 1%»
o
Οδηγία 2004/8/ΕΚ «για την προώθηση της συμπαραγωγής
ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην
εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ»
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Οδηγία 2003/55/ΕΚ «κοινοί κανόνες που αφορούν τη μεταφορά,
τη διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση φυσικού
αερίου»
o
Οδηγία 2003/30/ΕΚ «χρήση βιοκαυσίμων»
o
Οδηγία 2001/77/ΕΚ «για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
o
Απόφαση 2000/646/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς
προγράμματος για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Κοινότητα»
o
Νόμος 2837/1.8.2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού,
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις»
o
Νόμος 2244/7.10.1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα
και άλλες διατάξεις»
o
Νόμος 2773/21.12.1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές
διατάξεις»
o
Νόμος 2941/12.9.2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης
εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,κ.ά.»
Ασφάλεια και Υγεία
o
Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση μ
ετις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
o
1999/519/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999
«περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία(0Hz-300GHz)»
o

¾
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3.5
3.5.1

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)

Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρμογής της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
ΕΣΠΑ. Ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών, αναπτυξιακών μέσων και
παρεμβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ ήδη εξυπηρετούνται από το
ΕΠΑΝ 2000 - 2006 και σημαντικό μέρος τους θα συγχρηματοδοτηθεί από το
νέο Πρόγραμμα, οι παρεμβάσεις του οποίου θα έχουν άμεση και σημαντική
συμβολή στην 2η , 3η και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ.
Ειδικότερα:
√ Οι παρεμβάσεις για αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα
& Ανάπτυξη και στην Γνώση και Καινοτομία (αναγκαίες κατά το ΕΠΜ)
συνιστούν ουσιαστικά τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος
και θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του εθνικού
στόχου του ΕΠΜ για αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την
προώθηση της στρατηγικής του.
√ Η στρατηγική του ΕΠΜ για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον (κεφ. 3 ΕΠΜ)
εξυπηρετείται από τον 3ο Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος ενώ
η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Κοινωνία της Γνώσης (κεφ. 4 ΕΠΜ)
προωθείται με τον 1ον Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος.
√ Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Περιφερειακή και Κοινωνική συνοχή (κεφ.
7 ΕΠΜ) εξυπηρετείται οριζόντια από όλους τους Άξονες Προτεραιότητας
του Προγράμματος, με την κατάλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος της
διακριτής κατανομής των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων στις
"μεταβατικές" Περιφέρειες.
3.5.2

Συνάφεια με την Αναθεωρημένη Agenda της Λισσαβόνας

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνιστά κατεξοχήν τον βραχίονα του ΕΣΠΑ,
που θα εξασφαλίσει τη συνάφεια του με τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας,
και ειδικότερα με τις ακόλουθες:
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Συνάφεια Ε.Π. με τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας
Εστίαση των επενδύσεων στους μοχλούς της ανάπτυξης (Ανθρώπινοι Πόροι,
Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα)
Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση στην Οικονομία της Γνώσης με
επένδυση στις ΤΠΕ, Ε&ΤΑ και ανθρώπινο δυναμικό
Επένδυση σε τομείς με δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και επικέντρωση
προσπαθειών σε τομείς που είναι ή μπορούν να γίνουν διεθνώς
ανταγωνιστικοί
Κινητοποίηση πρόσθετων πόρων
Βελτίωση της Διακυβέρνησης
Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής διάστασης της ΣτΛ
Ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και βελτίωση της
ελκυστικότητας ως τόπου επενδύσεων και εργασίας
Συμβολή στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης
Βελτίωση και η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί
η επιχείρηση
Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών
Αρση των εµποδίων στην κινητικότητα φυσικών προσώπων, εργατικού
δυναµικού και ακαδηµαϊκού προσωπικού
Υποστήριξη των προσπαθειών αντιµετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της
οικονοµικής αναδιάρθρωσης

3.5.3

΄Αμεση
΄Αμεση
΄Αμεση
΄Αμεση
΄Εμμεση
΄Αμεση
΄Εμμεση
΄Αμεση
΄Εμμεση
΄Εμμεση
΄Εμμεση
΄Εμμεση

Το Πρόγραμμα και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνιστά κατεξοχήν το εργαλείο του ΕΣΠΑ που
θα εξασφαλίσει την υλοποίηση της κεντρικής στρατηγικής του επιδίωξης:
"Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, επιτάχυνση του
ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της παραγωγικότητας σε
επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της
πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των
πολιτών χωρίς αποκλεισμούς: η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 μια
εξωστρεφής χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία: μια Ελλάδα παραγωγική,
ανταγωνιστική και με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία". Συνάφεια με
το ΕΣΠΑ εντοπίζεται ήδη από το στάδιο της Ανάλυσης, όπου στο ΕΣΠΑ
επισημαίνονται παράγοντες τόσο καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα
όπως:
√ το μικρό μερίδιο στις παγκόσμιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών
√ η μείωση των εξαγωγών προς ΕΕ-15
√ ο χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας της οικονομίας
√ οι ουσιώδεις μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών
√ οι ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην προσέλκυση ΞΑΕ
√ οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η αποκατάσταση σταθερού
μακροοικονομικού περιβάλλοντος αλλά η αδυναμία αντιμετώπισης των
αυξημένων πιέσεων κυρίως για νέες αγορές και καινοτόμα προϊόντα που
προέρχονται από το διεθνή ανταγωνισμό
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√

το υψηλό ποσοστό δαπανών για καινοτομία (ως % της αξίας πωλήσεων)
επιχειρήσεων που ασκούν καινοτομικές δραστηριότητες αλλά η χαμηλή
συνολική ένταση καινοτομίας
√ η ύπαρξη βασικών αδυναμιών των επιχειρήσεων για ουσιαστική
αναβάθμισή τους στο διεθνές περιβάλλον και η δομή του παραγωγικού
ιστού (κυριαρχία ΜΜΕ και ΠΜΕ)
√ η έλλειψη νέου προσανατολισμού για αναδιάταξη των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας
√ ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της οικολογικής και της "πράσινης"
επιχειρηματικότητας
√ η στρατηγική θέση της χώρας για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, η
ύπαρξη εναλλακτικών προμηθευτών αλλά και η καθυστέρηση στην
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το χαμηλό μερίδιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
√ η σημαντική θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη
στον τουρισμό και η μεγάλη συμβολή του στο ΑΕΠ και στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης αλλά και η έλλειψη, έως πρόσφατα, στρατηγικού
προγραμματισμού στον τομέα και η μικρή αποτελεσματικότητα στο ρυθμό
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.
Το Πρόγραμμα καλείται να υπηρετήσει κυρίως 4 Θεματικές Προτεραιότητες
του ΕΣΠΑ:
√ τη Θεματική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας,
√ τη Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία,
√ τη Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό Περιβάλλον και
√ τη Θεματική Προτεραιότητα 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Η Θεματική Προτεραιότητα 3, για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή,
καλύπτεται κυρίως στο Γενικό Στόχο 8 της Προτεραιότητας.
Επίσης, είναι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο, που καλείται να
υλοποιήσει τις δύο από τις πέντε Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ:
√ Θεματική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας
√ Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα:
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας", το Πρόγραμμα θα αναλάβει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση
των εξής γενικών στόχων:
Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων
Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
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Αύξηση της ζήτησης, γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε
όλα τα επίπεδα
Προβολή της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρου ανάπτυξης διεθνούς
επιχειρηματικότητας.
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία", το
Πρόγραμμα θα αναλάβει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση του γενικού
στόχου:
Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτομίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
Περαιτέρω, προκύπτει σημαντικός βαθμός συμβατότητας ή και ταύτισης
άλλων γενικών στόχων του ΕΣΠΑ με αυτούς του Προγράμματος, όπως:
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία":
Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) - εξειδίκευση:
βελτίωση παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ (και νέων
δεξιοτήτων)
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Απασχόληση και κοινωνική συνοχή":
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων - εξειδίκευση: ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων.
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Θεσμικό περιβάλλον":
Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και αποτελεσματική
εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
√ Στη Θεματική Προτεραιότητα "Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών της ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης":
Ενίσχυση συμβολής του ενεργειακού τομέα στην ανταγωνιστικότητα, την
εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.
Αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος - εξειδίκευση: διαχείριση
Υδατικών Πόρων.
Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας- εξειδίκευση: ενίσχυση των πολιτιστικών
υποδομών, τόνωση της ζήτησης στον τομέα του Πολιτισμού.
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ
Γ.Σ.1: Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων και των
εισροών ΞΑΕ
Γ.Σ.2:
Ανάπτυξη
βιώσιμης
επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας
Γ.Σ.3: Αύξηση της ζήτησης και ποιοτική αναβάθμιση
τουριστικού προϊόντος και τουριστικών υπηρεσιών σε
όλα τα επίπεδα.
Γ.Σ.4: Προβολή χώρας στη διεθνή κοινότητα και
αγορές στόχους ως γεω-στρατηγική πύλη εισόδου ΕΕ
και χώρος διεθνούς επιχειρηματικότητας
Γ.Σ.5: Βελτίωση ποιότητας και έντασης επενδύσεων
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για αναβάθμιση ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
Γ.Σ.6: Ενίσχυση ΕΤΚ σε όλους τους κλάδους ως
παράγοντα αναδιάρθρωσης της οικονομίας και
οικονομίας της γνώσης
Γ.Σ.7: Ψηφιακή σύγκλιση - αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση - ΤΠΕ
Γ.Σ.8: Ενίσχυση προσαρμοστικότητας εργαζόμενων
και επιχειρήσεων
Γ.Σ.9: Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση
Γ.Σ.10: Προώθηση Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Γ.Σ.11: Δημιουργία αποδοτικού και βιώσιμου
συστήματος Υγείας και Αλληλεγγύης
Γ.Σ.12: Ανάδειξη οικονομικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα ισότητας φύλων, άμεση
σύνδεση με εθνικές προτεραιότητες
Γ.Σ.13: Βελτίωση ποιότητας δημόσιων πολιτικών και
αποτελεσματική
εφαρμογή
για
διευκόλυνση
επιχειρηματικής δράσης και ........
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ
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Γ.Σ.14: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός φυσικών
υποδομών και συναφών υπηρεσιών συστήματος
μεταφορών
Γ.Σ.15: Ενίσχυση συμβολής του ενεργειακού τομέα
στην ανταγωνιστικότητα, ....
Γ.Σ.16: Αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος
Γ.Σ.17: Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής
πολιτικής
Γ.Σ.18:
Ανάδειξη
Πολιτισμού
ως
παράγοντα
οικονομικής ανάπτυξης
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3.5.4

Άλλα Προγράμματα

Στην ανάλυση των επιπτώσεων στις περιβαλλοντικές παραμέτρους του υπό μελέτη
προγράμματος,

που

απεικονίζεται

στα

επόμενα

κεφάλαια

της

παρούσας,

λαμβάνονται υπόψη εκτός των προαναφερομένων και τα εξής προγράμματα:


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινοι Πόροι



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσπελασιμότητας



Εθνικός Σχεδιασμός Στερεών Αποβλήτων



Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου



Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός



Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη



Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα



Περιφερειακοί Χωροταξικοί Σχεδιασμοί
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4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα
- εξωστρέφεια - επιχειρηματικότητα της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει τη
διατύπωση μιας στρατηγικής με επικεντρωμένους, ιεραρχημένους και
συνθετικούς στόχους, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας και με
σύνδεση όλων των παρεμβάσεων, εθνικής και περιφερειακής κλίμακας, με το
στόχο της ανταγωνιστικότητας: οι δράσεις να συγκεκριμενοποιούνται με βάση
συγκεκριμένη απόδειξη της συμβολής τους στην αντιμετώπιση των
επερχόμενων προκλήσεων. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 για τον
παραγωγικό, επιχειρηματικό, εξωστρεφή και καινοτομικό αναπροσανατολισμό
της ελληνικής οικονομίας εξειδικεύεται στους ακόλουθους Στρατηγικούς,
Γενικούς και Ειδικούς Στόχους.
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της
χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Ο βασικός αυτός
αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 Στρατηγικούς Στόχους, που είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
2. Ανάπτυξη της υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και
διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων
που την εξυπηρετούν.
3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την
αειφορία.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους, που
αντιστοιχούν επιχειρησιακά, ένας προς έναν, με τους 4 θεματικούς Άξονες
Προτεραιότητας του ΕΠ (στο ΕΠ επίσης υπάρχει ο Άξονας Προτεραιότητας
που αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΠ, ο οποίος
υποστηρίζει οριζόντια το σύνολο των στόχων). Οι 4 Γενικοί Στόχοι του ΕΠ
είναι οι εξής:
1.
Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους
τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της
ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
2.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση
του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική
ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε
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όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που
καλύπτονται από το Πρόγραμμα
3.
Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών,
υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας – ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του
καταναλωτή
4.
Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της
αειφορίας
ΟΙ Γενικοί Στόχοι ανταποκρίνονται στις βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις της
στρατηγικής του ΕΠ, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν άμεσα όλους τους
σχετικούς με το ΕΠ Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ.
Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της
Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της
γνώσης.
Επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογίας και
η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων
παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας.
Στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήματα:
√ Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία και ανθρώπινοι πόροι.
√ Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.
√ Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
√ Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα
√ Ανταγωνιστικότητα και τομεακή - κλαδική διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και δημόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις,
√ Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας.
Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας –
Αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική
ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε
όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται
από το Πρόγραμμα.
Επιδιώκεται η επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως μοναδικής
διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ποιότητας και περιβαλλοντικής
ευαισθησίας.
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Στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήματα:
√ Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
√ Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα
√ Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα
√ Ανταγωνιστικότητα και τομεακή - κλαδική διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και δημόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις,
√ Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας.
Γενικός Στόχος 3:
Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των
υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας – Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού –
Προστασία του καταναλωτή.
Επιδιώκεται η παροχή στην επιχειρηματικότητα όλων των κατάλληλων
συνθηκών απελευθέρωσης, τεχνικών υποδομών, δομών στήριξης και
εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση υγιών συνθηκών
ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
Στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήματα:
√ Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα
√ Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
√ Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία και ανθρώπινοι πόροι
√ Ανταγωνιστικότητα και τομεακή - κλαδική διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση.
√ Ανταγωνιστικότητα και δημόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις,
√ Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας.
Γενικός Στόχος 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και
ενίσχυση της αειφορίας.
Επιδιώκεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας στο
πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της και η ένταξη της στα
μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ως
προϋποθέσεων για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας της.
Στοχεύει στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά στα ζητήματα:
√ Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
√ Ανταγωνιστικότητα και δημόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις
√ Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας.
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4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.2.1

Α.Π.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα
για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας και την
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης

4.2.1.1

Στρατηγική – Γενικός Στόχος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 επιδιώκει την επιτάχυνση της μετάβασης στην
οικονομία της γνώσης, την ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως του κύριου παράγοντα
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και την γενικότερη διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, Γενικός Στόχος του Άξονα είναι η ενίσχυση της
Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως
βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
4.2.1.2

Ειδικοί Στόχοι

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του
Στόχου, η αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά
στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους :
• Μείωση του ελλείμματος σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ως προς
τον μέσο όρο της ΕΕ-15.
• Ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της
αποτελεσματικότερης διασύνδεσης του ερευνητικού συστήματος της
χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας
• Ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας σε τομείς εθνικής
προτεραιότητας που παράγουν καινοτομία και υψηλή οικονομική και
κοινωνική προστιθέμενη αξία
• Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων ανάπτυξης καινοτομίας σε
περιοχές (γεωγραφικές και θεματικές) με ισχυρή επιχειρηματική βάση και
παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων
• Μεγέθυνση και εμπλουτισμός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και
ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και της γεωγραφικής και
διατομεακής κινητικότητάς του.
Βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό των προβλεπόμενων
παρεμβάσεων και θα επιδιωχθούν και στο στάδιο της υλοποίησης είναι οι
εξής :
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3 Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό αποδέκτη των

προτεινόμενων δράσεων. Οι δράσεις όμως θα είναι εστιασμένες κυρίως σε
ομάδες και δίκτυα επιχειρήσεων, καθώς και σε συνεργασίες παραγωγικών
και Ε&Τ φορέων. Οι ενισχύσεις σε μεμονωμένες επιχειρήσεις θα είναι
περιορισμένες και θα απευθύνονται κυρίως στις νέες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) .
3 Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας η εξωστρέφεια θα
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό όλων των προτεινόμενων δράσεων. Κατά
συνέπεια θα επιτρέπεται η διεθνής συνεργασία με φορείς άλλων χωρών
σχεδόν σε όλα τα προγράμματα.
3 Οι δράσεις που θα προωθηθούν, ανάλογα με την εμβέλειά τους και τους
στόχους τους, θα υλοποιούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην
πρώτη περίπτωση εντάσσονται δράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη
οικονομίας κλίμακας και σκοπού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για
την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η συνεργασία και συνέργια των πιο
κατάλληλων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η αξιοποίηση
των καλύτερων ερευνητικών ομάδων και υποδομών. Στην δεύτερη
περίπτωση εντάσσονται δράσεις μικρότερης κλίμακας, εστιασμένες στις
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Στην περίπτωση
αυτή περιλαμβάνεται και η δημιουργία Ε&Τ υποδομών, εφόσον
δημιουργούνται κυρίως για τους σκοπούς και τις ανάγκες της
περιφερειακής οικονομίας.
3 Στην υλοποίηση των δράσεων θα δίδεται έμφαση α) στους στόχους
κυρίως και λιγότερο στα χρηματοδοτικά μέσα και θα παρέχεται η
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάφορα χρηματοδοτικά σχήματα, τα
οποία θα κρίνονται πιο κατάλληλα στην επίτευξη των επιμέρους στόχων
και β) σε δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των επενδύσεων για
Έρευνα και Τεχνολογία από τον ιδιωτικό τομέα και στην ενίσχυση της
καινοτομικότητας και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και γνώσης στις
επιχειρήσεις.
4.2.1.3

Ενδεικτικές Δράσεις

Βασικό χαρακτηριστικό των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αποτελεί η
επικέντρωση των Ε&Τ δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς
προτεραιότητας, με σαφείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αυτό
το σκεπτικό, η ανάπτυξη των Ε&Τ προτεραιοτήτων οργανώνεται σε δύο
κατευθύνσεις:
•
Την παραγωγή νέας γνώσης σε λίγες οριζόντιες τεχνολογικές περιοχές,
οι οποίες επηρεάζουν μεγάλο αριθμό εφαρμογών και αναμένεται να
επαναπροσδιορίσουν κλάδους, μεθόδους παραγωγής και προϊόντα.
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•

Την παραγωγή νέας γνώσης, τεχνολογιών και εφαρμογών σε τομείς
σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνονται δύο γενικές κατηγορίες
παρεμβάσεων («Υποάξονες»), οι οποίες αναλύονται σε επιμέρους ειδικότερες
Δράσεις όπως ακολουθεί:
«Γνώση-Αριστεία»: Προώθηση ΕΤΑ δραστηριοτήτων με στόχο την
παραγωγή νέας γνώσης, κυρίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων με Ε&Τ φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, της
δημιουργίας εθνικών τομεακών πόλων Ε&Α σε τομείς υψηλής προτεραιότητας
για την εθνική οικονομία, της δημιουργίας φυσικών ή δικτυακών κέντρων
αριστείας και της διασύνδεσής τους με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό.
Βασικές επιδιώξεις των Δράσεων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή
αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της παρουσίας
των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές και η
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της στροφής στην παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. Στο
πλαίσιο αυτών θα χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα η προώθηση των συνεργασιών
στην Ε&Τ σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η εξειδίκευση και
κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Θα υποστηριχθούν ενδεικτικά οι
ακόλουθες Δράσεις:
¾ Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α. Πρόκειται για
μονοεπιστημονικές ή πολυεπιστημονικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
Ε&Α μακράς διάρκειας (π.χ. 5 ετών), με στόχο τόσο την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο όσο και την
αναδιάρθρωση κλάδων της ελληνικής οικονομίας προς νέους υψηλής
προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία. Δικαιούχοι
αυτής της Δράσης θα είναι ενώσεις αποτελούμενες από επιχειρήσεις
όλων των τύπων και μεγέθους, Δημόσιους Ε&Τ φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ,
συνδέσμους
επιχειρήσεων,
επιμελητήρια,
χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και άλλους φορείς με δραστηριότητες αντίστοιχες με τους
στόχους της δράσης.
¾ Δράση συνεργασίας παραγωγικών και Ε&Τ φορέων «Συνεργασία»: Η
δράση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι αφενός θα αποτελεί
το βασικό χρηματοδοτικό μέσο των δράσεων α) δημιουργία Εθνικών
Τομεακών Πόλων Ε&Α και β) δημιουργία / ενίσχυση Περιφερειακών
Πόλων Καινοτομίας και αφετέρου θα προκηρύσσεται ως αυτοτελές μέσο
εφαρμογής (χρηματοδοτικό σχήμα) τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Η δράση θα έχει ως στόχους τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την
ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, την πολύ-επιστημονική
προσέγγιση και την εξωστρέφεια μέσω της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας.
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¾

¾

¾

Θα εφαρμοσθεί σε τομείς προτεραιότητας (top – down approach) και θα
υλοποιηθεί μέσω Ε&Τ έργων τα οποία πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι
αξιοποιήσιμα σε μεσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα έργα θα καλύπτουν
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (βασική και βιομηχανική έρευνα
και πειραματική ανάπτυξη). Δικαιούχοι της Δράσης θα είναι συνεργασίες
μεταξύ επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγέθους,
ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
φορείς χρηστών και άλλοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους
συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Δράση Ενίσχυσης Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Στόχο της
δράσης αποτελεί η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων
επιχειρήσεων μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων ΕΤΑ, καθώς και η
παρακίνηση
εκτέλεσης Ε&Τ έργων από μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρήσεων. Η δράση μπορεί να καλύπτει όλους τους κλάδους της
οικονομίας (bottom – up approach).
Διεθνής Συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία:
• Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία, η οποία θα διευκολύνει τον
συντονισμό της εθνικής Ε&Τ πολιτικής με τις Ε&Τ πολιτικές των
άλλων κρατών μελών, την πολιτική της ΕΕ και των Διεθνών
Οργανισμών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την επίτευξη
οικονομίας κλίμακας και σκοπού, μέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ
δράσεων σε τομείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με
βασικό στόχο την υποστήριξη και επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της
χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας.
• Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες. Στόχοι της
Δράσης είναι α) η χρηματοδότηση έργων στην βάση διμερών Ε&Τ
συμφωνιών, μεταξύ άλλων και μέσω της δημιουργίας κοινών ταμείων
για την περαιτέρω ενίσχυση των Συμφωνιών και την επέκταση των
έργων, β) η ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών και γ) η
ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες
τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονομικό ενδιαφέρον,
όπως οι βαλκανικές χώρες, οι χώρες της ΟΣΕΠ και της Μεσογείου,
μέσω και της χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών
αυτών σε προγράμματα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος.
Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψης μελλοντικών αναγκών:
Πρόκειται για ενίσχυση Ε&Τ έργων ή/και υλοποίηση μελετών και
δημιουργία τεχνολογικών σχεδίων (technology platforms) με στόχο την
υποστήριξη χάραξης και αξιολόγησης πολιτικής ή/και υποστήριξη
πολιτικής που βρίσκεται στην φάση υλοποίησης, περιλαμβανομένων και
των πολιτικών και των οδηγιών της ΕΕ, της εφαρμογής της ανοικτής
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μεθόδου συντονισμού, καθώς και των πολιτικών συνεργασίας με διεθνείς
οργανισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξειδίκευση των δράσεων θα
γίνεται μετά από διαβούλευση – συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο
και τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς.
¾ Θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας με στόχο την δημιουργία φυσικών
ή/και δικτυακών Κέντρων Αριστείας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν οι
υποδομές και δραστηριότητες ΕΤΑ των συμμετεχόντων Δημόσιων Ε&Τ
φορέων, καθώς και δράσεις προσέλκυσης ερευνητών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης.
Επιπρόσθετα, και όπου κριθεί αναγκαίο, θα υποστηρίζεται η δημιουργία
νέων ή/και η ενίσχυση υπαρχόντων ερευνητικών υποδομών ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε υποδομές ευρωπαϊκής
εμβέλλειας ή/και σε κοινές ευρωπαϊκές υποδομές.
¾ Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών έντασης γνώσης (clusters)
μονοεπιστημονικής ή/και πολυεπιστημονικής προσέγγισης σε πεδία
αιχμής που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η δράση θα
αποτελεί αυτόνομο χρηματοδοτικό μέσο, αλλά επιπρόσθετα
θα
συνδέεται και με την δράση δημιουργίας θεματικών δικτύων προηγμένης
έρευνας. Δικαιούχοι της Δράσης θα είναι συνεργατικοί σχηματισμοί που
ορίζονται ως σύνολα επιχειρήσεων (κατά κύριο λόγο αλλά όχι
απαραίτητα ΜΜΕ) και άλλων υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου
ή του ιδιωτικού τομέα, συνδεδεμένων σε μια αλυσίδα προστιθέμενης
αξίας που συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και
δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.
¾ Προώθηση της πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές Ε&Τ υποδομές,
περιλαμβανομένων των υποδομών των διεθνών Ε&Τ Οργανισμών.
Δικαιούχοι της Δράσης θα είναι ερευνητικές ομάδες από τα Ερευνητικά
Κέντρα / Ινστιτούτα και τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
¾ Επιστήμη και Κοινωνία. Στόχος της Δράσης είναι η ενσωμάτωση της
επιστήμης στον κοινωνικό ιστό και η προώθηση του επιχειρηματικού
πνεύματος στους νέους. Για το σκοπό αυτό θα προωθηθούν δράσεις
ενημέρωσης του κοινού για θέματα επιστήμης, διάχυση στο ευρύ κοινό
των αποτελεσμάτων της έρευνας, προγράμματα ενίσχυσης του
επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους μέσω της υποστήριξης
καινοτόμων ιδεών στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.
«Αξία»: Μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και
υπηρεσίες και υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς
τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ, καθώς και η κάλυψη του χάσματος
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μεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του
Υποάξονα αυτού θα υποστηριχθούν οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις:
¾ Δημιουργία /ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (ΠΠΚ), με
στόχο την προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Καινοτομία σε
Περιφερειακό επίπεδο και την δημιουργία νέων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, με βάση την παραχθείσα ή και συσσωρευθείσα γνώση.
Στη Δράση αυτή θα δίδεται προτεραιότητα (bonus) τόσο κατά την
αξιολόγηση όσο και κατά την χρηματοδότηση στις περιπτώσεις όπου οι
συμμετέχοντες στον πόλο φορείς θα δημιουργούν μονιμότερες δομές
συνεργασίας (clusters). Η δράση αυτή, θα συνδεθεί με δράσεις
(χρηματοδοτικά σχήματα) τόσο του Υποάξονα «Γνώση-Αριστεία», όσο
και του Υποάξονα «Αξία».
¾ Ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ως
χώρου συνεχούς ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, έρευνας και τεχνολογίας, και καινοτόμων παραγωγικών
διαδικασιών και προσέλκυσης καινοτόμων πρωτοβουλιών και
ενδεχομένως αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε άλλες περιφέρειες. Το έργο
ξεκίνησε με προκαταρκτικές ενέργειες στο Γ ΚΠΣ.
¾ «Επιβράβευση» (ΒΟΝUS PLUS). Η δράση στοχεύει στην μετατροπή
των προϊόντων της έρευνας και της γνώσης που παρήχθηκε από
χρηματοδοτούμενα εθνικά ή/και κοινοτικά
προγράμματα σε νέα
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της παρακίνησης
των ερευνητών στην παραγωγή τεχνολογικής γνώσης που μπορεί να
αξιοποιηθεί. Οι φορείς που θα επιλέγονται για χρηματοδότηση, εκτός
από την χρηματοδότηση για τη συνέχιση και αξιοποίηση της έρευνας, θα
λαμβάνουν και ένα κονδύλι ως επιβράβευση.
¾ Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η
υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και ειδικότερα
των ΜΜΕ και η ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και
μέσω (ενδεικτικά) α) της δράσης «Voucher for SMEs», με υποστήριξη
των ΜΜΕ για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους φορείς καινοτομίας, β) της
αναβάθμισης και υποστήριξης των εργαστηρίων δημόσιων Ε&Τ φορέων
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα) που παρέχουν υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας, με προτεραιότητα σε δίκτυα εργαστηρίων
(virtual institutes) για παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών προς
παραγωγικούς και άλλους φορείς και γ) υποστήριξη Δικτύων ΜΜΕ και
φορέων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών.
¾ Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν
προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης, με στόχο α) την αύξηση του
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αριθμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από ερευνητές-εφευρέτες και
δημόσιους Ε&Τ φορείς, β) την υποστήριξη των ερευνητών-εφευρετών
και γ) την αξιοποίηση όσων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κρίνεται ότι από
την εμπορική εκμετάλλευσή τους θα δημιουργηθούν βιώσιμες,
ανταγωνιστικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι της Δράσης θα είναι
κυρίως οι Δημόσιοι Ε&Τ φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα) και οι ερευνητές-εφευρέτες.
¾ Δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin-off και
spin-out). Η Δράση θα διαμορφωθεί με βάση την εμπειρία εφαρμογής
της στο τρέχον ΕΠΑΝ και τα αποτελέσματα της επικείμενης αποτίμησης.
¾ Πειραματικές Δράσεις Τεχνολογικής Καινοτομίας: Η δράση θα
επικεντρωθεί σε πιλοτικά έργα που θα διερευνήσουν νέους δρόμους και
εργαλεία ανάπτυξης καινοτομίας. Η κύρια κατεύθυνση αφορά στη
διασύνδεση δράσεων τεχνολογικής καινοτομίας και δράσεων ψηφιακής
διακυβέρνησης, όπως έξυπνα συστήματα καινοτομίας, έξυπνα clusters,
παγκόσμια δίκτυα τεχνολογικής συνεργασίας σε επιλεγμένους κλάδους,
online υπηρεσίες καινοτομίας, στοχευμένη μεταφορά τεχνολογίας, κ.α
•
Οριζόντιες δράσεις:
¾ Μελέτες Τεχνικής Βιωσιμότητας (Technical Feasibility Studies) και
υποστήριξης προετοιμασίας προτάσεων : Οι μελέτες αυτές, οι οποίες θα
προηγούνται ορισμένων, κυρίως σημαντικής εμβέλειας, δραστηριοτήτων
Έρευνας και Καινοτομίας τόσο του Άξονα Γνώση όσο και του άξονα Αξία,
θα έχουν με στόχους την καλύτερη προετοιμασία τους.
Συμπληρωματικές δράσεις για τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου ΕΤΑ δυναμικού,
θα υλοποιηθούν με χρήση της ρήτρας του 10%, όπως ενδεικτικά:
¾ Δράσεις ενίσχυσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου ΕΤΑ δυναμικού
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα του ερευνητικού
δυναμικού, καθώς και δράσεις μετακίνησης ερευνητών και τεχνικών
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
¾ Προγράμματα εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης ερευνητών / νέων
ερευνητών, με έμφαση σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένη
συνέργεια με τις άλλες δράσεις του Άξονα, καθώς και σε θέματα
διαμεσολάβησης μεταξύ έρευνας και παραγωγής, υποστήριξης της
καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, διαχείρισης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,
διοίκησης επιχειρήσεων κλπ.
¾ Προγράμματα ανταλλαγής ερευνητών μεταξύ ερευνητικών και
παραγωγικών φορέων - Δράσεις δημιουργίας τμημάτων Ε&Τ στις
επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή σε δίκτυα.
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¾

Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον
τομέα της έρευνας.

4.2.1.4

Ωφελούμενοι, θέματα εφαρμογής

Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του Άξονα θα είναι οι φορείς που
περιγράφονται κατωτέρω και ιδιαίτερα οι διαφόρων τύπων συνεργασίες
μεταξύ τους:
√ Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων
όλων των τύπων και μεγέθους.
√ ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, καθώς και δίκτυα αυτών.
√ Φορείς που συμμετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα του 7ου
Προγράμματος Πλαισίου ΕΤΑ ή/και του Προγράμματος Καινοτομία του
Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.
√ Διεθνείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί Ε&Τ φορείς και οργανισμοί.
√ Φορείς παροχής και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογικών
υπηρεσιών.
√ Τεχνοβλαστοί (spin offs και spin-outs).
√ Επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
και άλλοι φορείς με δραστηριότητες συναφείς με τους στόχους του Άξονα.
√ Φυσικά πρόσωπα, ερευνητές – εφευρέτες.
√ Φορείς χρηστών με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με τους
στόχους του Άξονα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
√ Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαιούχοι των δράσεων του Άξονα θα είναι
και φορείς από το εξωτερικό. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών των
φορέων, ο ρόλος τους και οι επιλέξιμες δαπάνες θα καθορίζονται στην
αντίστοιχη δράση.
Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του
Άξονα θα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της διάχυσης των
αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελληνική οικονομία και
κοινωνία, προγραμμάτων ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος στους
νέους μέσω της υποστήριξης καινοτόμων ιδεών στην δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.
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4.2.2

Α.Π. 2: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
εξωστρέφειας, αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της
χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των
εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική
αναβάθμιση
των
προσφερομένων
προϊόντων
και
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της
Ελληνικής Οικονομιας

4.2.2.1

Στρατηγική – Γενικός Στόχος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας, ως μόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της
χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα,
περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, Γενικός Στόχος του Άξονα είναι η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, η αναβάθμιση του παραγωγικού
ιστού της χώρας, η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους
της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.
4.2.2.2

Ειδικοί στόχοι

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του
Στόχου, η αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά
στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:
•
Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων
στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. Έμφαση στην ποιοτική
αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών
προϊόντων και επιχειρήσεων.
•
Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωματώσεις,
περιοχές και τύπους επιχειρήσεων, που εμφανίζουν τις θετικότερες
προοπτικές ή έχουν τις ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισμός της
μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων
προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
•
Διασύνδεση της χώρας με τα διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάσταση δεσμών
συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με έμφαση σε
περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήματος.
•
Αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε
επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθμιση της
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•

•
•

•
•

επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας η λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές.
Ενίσχυση του ρόλου του εμπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο
παραγωγικό σύστημα, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
Επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, με την
προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην
ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την ελληνική επικράτεια και
την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.
«Επιχειρηματική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου
προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων.
Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στοχευμένες δράσεις που
συνεργούν με τις άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.

4.2.2.3

Ενδεικτικές δράσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικού εργαλείου
υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.
Ο Άξονας περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες Δράσεις:
¾ Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμισή τους
 Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών
επενδύσεων που συμβάλλουν σε:
o
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές
o
διασύνδεση με διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής
o
ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών
επιχειρήσεων
o
αξιοποίηση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων για αναβάθμιση
των εδώ μονάδων των επιχειρήσεων προς δραστηριότητες
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
o
προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άμεσων επενδύσεων,
εφόσον συμβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθμιση
του παραγωγικού συστήματος
o
ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής ή οργανωτικής
καινοτομίας
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τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, με την
υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών προτύπων, την
ανάπτυξη και εμπορική καθιέρωση λογότυπων κλπ.
o
ανάπτυξη και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου
o
προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση
o
επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Τα Επιχειρηματικά Σχέδια θα διακρίνονται και θα αξιολογούνται αντιστοίχως,
εφόσον στοχεύουν σε:
o
αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της επέκτασης
o
αναβάθμιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
ή/και αναβάθμιση προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία στους
«παραδοσιακούς» κλάδους.
 Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών
συσπειρώσεων και δικτυώσεων που συμβάλλουν σε:
o
ανάδυση τομέων, κλάδων, δικτύων και περιοχών αριστείας
 αναβάθμιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ή/και σε
κλάδους ταχείας ανάπτυξης (ανακύκλωση, περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, χημικά φάρμακα κλπ.) ή / και σε κλάδους με
ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και εφαρμοσμένης καινοτομίας ή /
και
δράσεις
πρόβλεψης
κινδύνων
και
διαφοροποίησης
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους.
o
ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας
– εμπορίου – υπηρεσιών
o
ποιοτική αναβάθμιση προϊόντος – υπηρεσίας
o
αξιοποίηση / προστασία της περιβαλλοντικής διάστασης.
 Πιλοτικές δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων
Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των
υπηρεσιών, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, με
στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς
αγορές.
 Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό αναδιάταξη του τουριστικού τομέα, που αφορούν σε:
o Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού
Νόμου, με στόχο την επέκταση, την διεύρυνση και την
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
o Ανάπτυξη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού
(Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου,
πολιτιστικού, οικολογικού, επιχειρηματικού κλπ τουρισμού, /
o
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αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών
των μαρινών και εν γένει τουριστικών λιμένων, ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων για την διάσωση, αποκατάσταση και
τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών ή διατηρητέων παλαιών
ξύλινων σκαφών κλπ)
o Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού
τομέα που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας, δράσεις ολικής ποιότητας, επενδυτικά
σχέδια ηλεκτρονικού «επιχειρείν», εφαρμογή προτύπων
περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης κλπ.
 Πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε».
 Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη διάχυση
καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες.
 Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού,
τόνωση του θεσμού των χορηγιών, ενίσχυση του τομέα του
σύγχρονου πολιτισμού και συνεργασία του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή και εμπορία
πιστών αντιγράφων κλπ.
 Ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την παραγωγή
προϊόντων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και του
κινηματογράφου, με στόχο την τόνωση της εθνικής παραγωγής στον
τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, στο πλαίσιο της κοινής
ευρωπαϊκής πολιτιστικής προσπάθειας.
 Ενίσχυση της καλλιτεχνικής βιοτεχνικής παραγωγής (κεραμική,
μικροτεχνία κλπ) τόσο στις παραγωγικές δραστηριότητες όσο και στις
δραστηριότητες προβολής και εμπορίας.
 Ενίσχυση της «πράσινης επιχειρηματικότητας» με την ενίσχυση
ήπιων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές που υπόκεινται σε αρχαιολογική
προστασία.
¾ Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που
αφορούν σε:
 ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη
σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από
αποβιομηχάνιση και ανεργία (δράσεις «μη-ενισχύσεων»)
 ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού σε νέες και
καινοτόμες δραστηριότητες (νέα επιχειρηματικότητα)
 ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.
¾ Συμπληρωματικές δράσεις για τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
θα υλοποιηθούν με χρήση της ρήτρας του 10% (χρηματοδότηση
παρεμβάσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, που
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παρουσιάζουν συνάφεια ή/και συνέργια με τις άλλες δράσεις του Άξονα),
όπως ενδεικτικά:
 ειδικά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των
οποίων η δημιουργία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
 πιλοτικές δράσεις κατάρτισης σε θέματα καινοτομικότητας στις
επιχειρήσεις, ενημέρωση γύρω από ζητήματα πολυειδίκευσης –
κυκλικής εργασίας, συμβουλές σύστασης ομάδων σχεδιασμού νέων
προϊόντων, συμβόλαια μάθησης για την εφαρμογή και επιβράβευση
της μαθησιακής κουλτούρας στις επιχειρήσεις κλπ.
 μετεκπαίδευση / συνεχιζόμενη κατάρτιση επαγγελματιών –
εργαζομένων εμπλεκόμενων άμεσα ή έμμεσα στους τομείς
παρέμβασης του προγράμματος, πιστοποίηση γνώσεων
 κατάρτιση προσωπικού για ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού
και σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία. Υλοποίηση πιλοτικών
προγραμμάτων ΙΕΚ, με νέα στοχευμένα θεματολόγια τουριστικής
εκπαίδευσης που συνεργούν με άλλες παρεμβάσεις του
Προγράμματος και αναβάθμιση προγραμμάτων στις Σχολές Ξεναγών.
 συμβόλαια κινητικότητας και διατήρησης θέσεων εργασίας μετά την
επιστροφή του εργαζομένου από μετεκπαίδευση

4.2.2.4

Ωφελούμενοι, θέματα εφαρμογής

Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνουν δράσεις
ενισχύσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών, του
Τουρισμού και του Εμπορίου.
Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του Άξονα θα είναι:
 Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / clusters επιχειρήσεων όλων των
τύπων και μεγέθους, με έμφαση στις ΜΜΕ.
 Φυσικά πρόσωπα – επιχειρηματίες / επενδυτές.
 Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες.
 Σύγχρονοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μέσα, που θα
συμμετάσχουν στην επενδυτική / επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του
Άξονα θα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου.
Εναλλακτικές νομικές μορφές για τις ενισχύσεις θα είναι:
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συνολικές επιχορηγήσεις (global grants) μέσω εθνικών ή περιφερειακών
φορέων
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ανάθεση σε εξειδικευμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό (JEREMIE)
ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής
Ανάπτυξης
εξειδίκευση – τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

4.2.3

Α.Π. 3: Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των
υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και
εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας –
ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του
καταναλωτή

4.2.3.1

Στρατηγική – Γενικός Στόχος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 επιδιώκει την βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού μέσω της εξασφάλισης των
κατάλληλων συνθηκών απελευθέρωσης αγορών, τεχνικών υποδομών, δομών
στήριξης και εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των
δικαιωμάτων του καταναλωτή ο οποίος συνιστά τον βασικό κριτή της
ποιοτικής διάστασης του παραγωγικού συστήματος, ενδυναμώνει τον υγιή
ανταγωνισμό και στηρίζει τον επενδυτικό δυναμισμό των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, Γενικός Στόχος του Άξονα είναι η βελτίωση του θεσμικού
περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και
εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενδυνάμωση του
ανταγωνισμού και η προστασία του καταναλωτή.
4.2.3.2

Ειδικοί στόχοι

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του
Στόχου, η αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά
στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:
 Αναβάθμιση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του
κανονιστικού πλαισίου και των θεσμών που υποστηρίζουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα –
Χωροταξική διευθέτηση της
οικονομικής δραστηριότητας.
 Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηματοοικονομικής
υποστήριξης, για την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου.
 Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήματος δομών
στήριξης της επιχειρηματικότητας, με στόχο την παροχή έγκυρων και
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αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματία / επενδυτή στην
λογική του “one stop shop”.
Ενίσχυση
των
υποδομών
που
στηρίζουν
την
ποιοτική
επιχειρηματικότητα, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και σκοπού,
ενισχύουν τη συνεργασία με δημόσιους η άλλους φορείς παραγωγής
γνώσης και διαμεσολαβούν για την μεταφορά και διάχυση της
καινοτομίας.
Αναβάθμιση των μηχανισμών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση
του ανταγωνισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των
δικαιωμάτων του καταναλωτή.
Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων
και των ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και των επώνυμων και
ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.
Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και
της φυσικής κληρονομιάς της χώρας.
Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στοχευμένες δράσεις που
συνεργούν με τις άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.

4.2.3.3

Ενδεικτικές δράσεις

Με στόχο την επίτευξη της γενικής και ειδικής του στοχοθεσίας, ο Άξονας
Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει (α) παρεμβάσεις ενίσχυσης και
εξορθολογισμού των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, μεταφοράς
τεχνολογίας κλπ (β) παρεμβάσεις ανάπτυξης, διεύρυνσης, απλοποίησης και
διάδοσης των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, (γ) παρεμβάσεις
για την αναβάθμιση του λειτουργικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, την
απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της
προστασίας του καταναλωτή, (δ) παρεμβάσεις για την συμπλήρωση ή την
αναβάθμιση των υποδομών που κρίνονται απαραίτητες για την στήριξη και
την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτομίας, (ε) παρεμβάσεις για την βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης
της ανάπτυξης με την χρήση νέων τεχνολογιών και (στ) παρεμβάσεις για την
αποτελεσματική προβολή του τουριστικού προϊόντος και των επώνυμων
ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Άξονας περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες Δράσεις:
 Αναβάθμιση και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, με υποστήριξη
των επενδύσεων που απαιτούνται για:
o το Εθνικό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και την περιφερειακή
εξειδίκευσή του
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o αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις και σταδιακή μετατροπή των απαραίτητων
συναλλαγών έτσι ώστε αυτές να εκτελούνται ηλεκτρονικά
o ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής ενδοϋπηρεσιακής ανταλλαγής
εγγράφων, ελάφρυνση του πολίτη από άσκοπη σπατάλη χρόνου και
αποσυμφόρηση δημόσιων υπηρεσιών
o καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη
συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης
o Προώθηση θεσμών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ
επιχειρήσεων (Alternative Dispute Resolution)
o χαρτογράφηση των αγορών για την εξακρίβωση τυχόν ύπαρξης
μονοπωλιακών – ολιγοπωλιακών καταστάσεων και εναρμονισμένων
πρακτικών
o αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και προώθηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών στις δημόσιες συμβάσεις.
Ανάπτυξη ενός ενιαίου και δικτυακού συστήματος δομών στήριξης της
επιχειρηματικότητας, παραγωγής στρατηγικής πληροφόρησης σε
ζητήματα αγορών, τεχνολογικής διαμεσολάβησης και προώθησης και
διάχυσης της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν υφιστάμενες
δομές όπως ΚΕΤΑ, Παρατηρητήριο ΜΜΕ, Επιμελητήρια, Παρατηρητήριο
Ποιότητας, Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΣΑΑ) κλπ., θα ανασυγκροτηθούν και θα αναπτυχθούν νέες (όπως
Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Βιομηχανίας – ΗΠΑΒΙ για την υποστήριξη
της νέας βιομηχανικής πολιτικής) ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα υπηρεσιών υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις στην λογική του
“one stop shop”.
Επιχειρηματικά Σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης της
λειτουργίας
των
σύγχρονων
χρηματοοικονομικών
εργαλείων,
αξιοποιώντας και την πρωτοβουλία JEREMIE όπως :
o Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ
o Venture Capital
o Business Angels και Mentoring
o Μικροπίστωση
o Δημιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (seed
capital), με στόχο τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών μέσων στην
εφαρμογή της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και
πολιτικής καινοτομίας.

και:
o δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόμενες
υπηρεσίες

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 63





o επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή δικτύων ΜΜΕ
σε νέα προϊόντα.
Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών και υποστήριξη των
επενδύσεων που απαιτούνται για:
o Επιχειρηματικά
Σχέδια
επέκτασης
ή
δημιουργίας
νέων
«Επιχειρηματικών Πάρκων» (Βusiness Parks)
o μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π.
o δημιουργία εξειδικευμένων βιομηχανικών, εμπορικών και τουριστικών
υποδομών με ενδεχόμενη συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ).
o ενίσχυση Υποδομών Εφοδιαστικής Αλυσίδας
o Υποστήριξη Υποδομών Ποιότητας
o υποστήριξη Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων.
o υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation)
o εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναβάθμισης περιοχών
με μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση
o συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών για ανάπτυξη παραδοσιακών
και ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποίηση φυσικού
και πολιτιστικού αποθέματος όπως:

έργα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, δημιουργία
ζωνών υποδοχής σκαφών σε εμπορικούς λιμένες

αναβάθμιση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υποδομών
χειμερινού τουρισμού

δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης και θεματικών,
πολιτιστικών ή φυσιολατρικών ή αρχαιολογικών και ιστορικών
διαδρομών εθνικής ή διαπεριφερειακής σημασίας

πιλοτικές δράσεις ανάδειξης, προστασίας, διαχείρισης και
τουριστικής αξιοποίησης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών,
περιοχών NATURA κλπ

βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής
ανάπτυξης με χρήση νέων τεχνολογιών

ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού, με έμφαση
στην προστασία των αρχαιοτήτων και τη διαχείριση των
συναφών πνευματικών δικαιωμάτων
Δράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την
βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς:
o δημιουργία υποδομών στους Φορείς Πιστοποίησης και αρμόδια
εργαστήρια για τον εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση
προϊόντων
o εκσυγχρονισμός των μηχανισμών παρακολούθησης του εμπορικού
τομέα
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Δράσεις για την ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών:
o προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική
προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοποίηση
τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών
o Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της «τοποθέτησης» των
ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα με συλλογικό τρόπο, που
συμβάλλουν στην οργανωμένη προβολή συστημάτων ΜΜΕ, στη
συμμετοχή σε δίκτυα, στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές και στην
ανταλλαγή εμπειριών.
Συμπληρωματικές δράσεις για τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
θα υλοποιηθούν με χρήση της ρήτρας του 10% (χρηματοδότηση
παρεμβάσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, που
παρουσιάζουν συνάφεια ή/και συνέργια με τις άλλες δράσεις του Άξονα),
όπως ενδεικτικά:
o αναβάθμιση
προσόντων
αποφοίτων
σχολών
τουριστικής
εκπαίδευσης (υποτροφίες, ανταλλαγές κλπ.), ανάπτυξη δικτύου
γραφείων διασύνδεσης των αποφοίτων τουριστικής εκπαίδευσης,
αλλά και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, με την
αγορά εργασίας
o δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για τη
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του
καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας, την
προστασία του περιβάλλοντος, την αλλαγή της ενεργειακής
συμπεριφοράς κλπ.

4.2.3.4

Ωφελούμενοι, θέματα εφαρμογής

Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 αναφέρονται σε όλους τους
τομείς κάλυψης του Προγράμματος (Έρευνα – Τεχνολογία, Ενέργεια,
Μεταποίηση – Υπηρεσίες, Τουρισμός Εμπόριο – Προστασία του
Καταναλωτή).
Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του Άξονα θα είναι:
 Οι επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγέθους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς κάλυψης του Προγράμματος.
 Φυσικά πρόσωπα – επιχειρηματίες / επενδυτές.
 Επιμελητήρια και δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και μεταφοράς
τεχνολογίας.
 Σύγχρονοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μέσα.
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Φορείς ανάπτυξης ή εκκόλαψης της καινοτομίας και των επιχειρήσεων
έντασης γνώσης (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες κλπ).
 Οι φορείς και οργανισμοί πιστοποίησης και οι μηχανισμοί εποπτείας της
αγοράς.
 Ο Έλληνας καταναλωτής και οι καταναλωτικές οργανώσεις.
 Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες.
 Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί αρμόδιοι για τον σχεδιασμό, την
παρακολούθηση και την διαχείριση των παρεμβάσεων και των πολιτικών
στους τομείς κάλυψης του Προγράμματος.
Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του
Άξονα θα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της βελτίωσης
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών ανταγωνισμού αλλά
και ελέγχου της αγοράς, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου.


4.2.4

Α.Π. 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της
χώρας και ενίσχυση της αειφορίας

4.2.4.1

Στρατηγική – Γενικός Στόχος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών
στόχων της, την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και
την ένταξή της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο αυτό, Γενικός Στόχος του Άξονα είναι η ολοκλήρωση του
ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας.
4.2.4.2

Ειδικοί στόχοι

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του
Στόχου, η αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά
στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:
 ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση της
χώρας από το πετρέλαιο, με προώθηση των ενεργειακών δικτύων του
φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού και περαιτέρω διείσδυση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και
εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό
χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ένταξής της στα μεγάλα διεθνή
δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
 αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της
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ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

4.2.4.3

Ενδεικτικές δράσεις

Ο Άξονας περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες Δράσεις:
 Δράσεις προώθησης της χρήσης του Φυσικού Αερίου, με έργα για:
o
διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα με
την ανάπτυξη δικτύων διανομής σε νέες περιοχές, με τη συμμετοχή
ιδιωτικών κεφαλαίων,
o
επέκταση του Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
καθώς και αύξηση της δυναμικότητας και της ευστάθειας αυτού,
o
επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων υποδομών
υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου,
o
διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
με γείτονες χώρες, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον
ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.
 Δράσεις ολοκλήρωσης – εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου της
χώρας, με έργα για :
o
διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς,
προκειμένου αφενός να αντιμετωπισθούν προβλήματα επάρκειας
ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να αυξηθεί η διείσδυση των
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές,
o
κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με γείτονες χώρες για τη
διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθμίζοντας
ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα ηλεκτρικά συστήματα των
χωρών της ΝΑ Ευρώπης,
o
κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του
Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του,
o
ενίσχυση και επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
o
προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής
τάσης, με στόχο την ανάπτυξη ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής
για τη διαχείριση της ζήτησης,
o
τον έλεγχο του Συστήματος Μεταφοράς και την εύρυθμη λειτουργία
της απελευθερωμένης αγοράς.
 Δράσεις για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και για την
εξοικονόμηση ενέργειας, με έργα όπως :
o
επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον
δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
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επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής
απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
o
ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) και
γενικότερα στον δημόσιο και οικιακό τομέα,
o
ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιομάζας,
o
ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα,
o
έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών,
o
οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ και
ΕΞΕ.
Δράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου, στο
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, με έργα που αφορούν στην
μετεγκατάσταση δεξαμενών πετρελαίου στην περιοχή της Αττικής.
Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση Φυσικών πόρων, με έργα που
αφορούν:
o
στην ανακύκλωση νερού σε βιομηχανικές μονάδες, με στόχο την
εξοικονόμηση νερού και την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων,
o
στην ποιοτική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών
μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιμης
ανάπτυξης, για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση
καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.
O
σε οριζόντιες δράσεις, που αφορούν κυρίως τη δημιουργία
γεωχωρικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και γενικότερα θα
συμβάλλουν στην ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών και
ορυκτών πρώτων υλών της χώρας.
o





4.2.4.4

Ωφελούμενοι, θέματα εφαρμογής

Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 αναφέρονται αποκλειστικά στον
τομέα της Ενέργειας.
Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του Άξονα θα είναι:
 Επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγέθους, καθώς και τα Ελληνικά
νοικοκυριά στις νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου.
 Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή
τομέα.
 Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, την αξιοποίηση της βιομάζας κλπ.
 Οι νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του
Άξονα θα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω των
προαναφερθεισών δράσεων για την υποστήριξη της απελευθέρωσης της
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αγοράς ενέργειας και την ένταξή της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα
μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση, τον
εκσυγχρονισμό και την διασφάλιση της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου της
χώρας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών για την εξοικονόμηση
ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων.
4.2.5

Α.Π. 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος
(ΕΤΠΑ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην αποτελεσματική οργάνωση και
λειτουργία της προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης
και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην προβολή και διάδοση
των δράσεών του και στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για την
εφαρμογή τους.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο 2% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής
του Προγράμματος.
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4.3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος αναλύονται περαιτέρω σε ειδικότερους
στόχους για τους επιμέρους τομείς παρέμβασής του, ως εξής:
Μεταποίηση
Στον τομέα της Μεταποίησης, οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής εξειδικεύονται
ως εξής:
 δημιουργία φιλικού και ευέλικτου επιχειρηματικού - εργασιακού
περιβάλλοντος,
τόσο
για
την
ενθάρρυνση
της
εγχώριας
επιχειρηματικότητας όσο και για την προσέλκυση διεθνούς
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα: στο
πλαίσιο
αυτό,
συνεχιζόμενη
αναμόρφωση
του
ρυθμιστικού
περιβάλλοντος και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης (σε λογική δικτύου)
 τόνωση της εξωστρέφειας, που να βασίζεται σε πραγματικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ανά περιοχή, κατά περίπτωση και κατά
κλάδο δραστηριότητας
 βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 εστίαση στους τομείς της μη τεχνολογικής
καινοτομίας, της
δημιουργικότητας και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&Α),
ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, της
πληροφορικής και του διαδικτύου, της βιοτεχνολογίας
 ενίσχυση και βελτίωση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη
διευκόλυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και δυνατότητας προσαρμογής
τους στις μεταβολές της αγοράς: στη λογική αυτή, δικτυωμένες δράσεις
βελτίωσης της προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και των εργαζομένων σε
αυτές
 αντιμετώπιση του προβλήματος μεγέθους των παραγωγικών μονάδων,
προσπάθειες και πρωτοβουλίες επέκτασης της κλίμακας παραγωγής
μέσω επενδύσεων και συγχωνεύσεων
 προώθηση νέων κλάδων και προϊόντων μέσα από αναζήτηση και
αξιοποίηση ευκαιριών, ανάληψη κινδύνων και στήριξη νέων
πρωτοβουλιών (και στους παραδοσιακούς τομείς / κλάδους)
 αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων
 ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα και
θεσμούς, όπως τα Venture Capital και τα Seed Capital
 βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, δια
βίου κατάρτιση και σχολεία επιχειρηματικότητας
 προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας, μετατροπή
αδήλωτης εργασίας σε νόμιμα κατοχυρωμένη απασχόληση
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εφαρμογή ενεργών προληπτικών μέτρων αγοράς εργασίας, έγκαιρος
προσδιορισμός αναγκών, προσανατολισμός και κατάρτιση στο πλαίσιο
εξατομικευμένων σχεδίων δράσης, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που
είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων στην
αγορά εργασίας
 προώθηση της δυναμικής και εξειδικευμένης επιχειρηματικότητας, με
στοχευμένες ενισχύσεις και θεσμικές αναδιαρθρώσεις από επιτελικό,
ρυθμιστικό και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, ένα αρτιότερο δίκτυο
άυλων και υλικών υποδομών και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
 αναβάθμιση της μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν
δραστηριοτήτων προς κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Η ύπαρξη υγιούς και ισχυρού βιομηχανικού τομέα είναι απαραίτητη για την
αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της χώρας. Η μεταποιητική βιομηχανία
της ΕΕ είναι από τη φύση της σημαντική - παρέχει το ένα πέμπτο της
παραγωγής της ΕΕ και απασχολεί περίπου 34 εκατομμύρια άτομα. Πέραν
τούτου, η μεταποίηση είναι το κλειδί για την αξιοποίηση της νέας οικονομίας
της γνώσης (πάνω από το 80% των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα της ΕΕ αφορούν τον τομέα της μεταποίησης), παράγει νέα,
ποιοτικά άρτια και καινοτόμα προϊόντα που συνιστούν περίπου τα τρία
τέταρτα των εξαγωγών της ΕΕ, αποτελείται από ΜΜΕ (99% των εταιριών και
58% της μεταποιητικής απασχόλησης δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις
απασχόλησης στο ευρύτερο σύνολο της οικονομίας, συνδεόμενη στενά με
τους τομείς των υπηρεσιών και παρέχοντας ζήτηση για υπηρεσίες προς τις
επιχειρήσεις αλλά και σημαντικές εισροές τις οποίες απαιτούν οι τομείς των
υπηρεσιών όπως και ο πρωτογενής τομέας.


Έρευνα και Τεχνολογία
Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα Έρευνας και
Τεχνολογίας αποτελεί η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους
ως τον βασικό παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας
και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, που αποτελεί κλειδί για την
ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της
απασχόλησης και της ευημερίας των πολιτών γενικότερα. Ο βασικός αυτός
στόχος αναλύεται σε διάφορους επιμέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
 Η ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν στη μετατροπή της γνώσης σε
καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, στη δημιουργία νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην υποβοήθηση
των ΜΜΕ στην ενσωμάτωση υψηλής Ε&Τ στην παραγωγική διαδικασία
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και το τελικό προϊόν, καθώς και στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ
τεχνολογικής γνώσης και αγοράς.
Η προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ΕΤΑ, εστιασμένων σε
κλάδους / περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία
και κοινωνία, που θα συμβάλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών
τομέων προς τομείς, νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
Η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών, Πολυμερών και Περιφερειακών Ε&Τ
συνεργασιών στην υλοποίηση ΕΤΑ έργων, στην δικτύωση και στην
κινητικότητα του ερευνητικού δυναμικού.
Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης στρατηγικής
της Λισσαβόνας και ειδικότερα του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων.
Η ενίσχυση της ζήτησης από πλευράς ΜΜΕ υπηρεσιών έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτομίας και η υποβοήθησή τους στην πρόσβαση
στους φορείς που παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες
Η παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας καθώς και για την εμπορική εκμετάλλευση στην Ελλάδα
διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που παρήχθησαν από έλληνες ή ξένους
ερευνητές / εφευρέτες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
Η σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και η ενίσχυση της
ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και της επιχειρηματικής
κουλτούρας γενικότερα.
Η ενίσχυση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού και η προσέλκυση στην
Ελλάδα ερευνητών από το εξωτερικό.
Η ενίσχυση των Ε&Τ υποδομών και δραστηριοτήτων με βασικό κριτήριο
την αριστεία, την δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας στην εθνική
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και την ένταξή τους στο
Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού συνέργειας και
συμπληρωματικότητας με τις αντίστοιχες δράσεις σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο και ειδικότερα με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ και Επίδειξης
και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.
Η προώθηση της συμμετοχής ελληνικών ερευνητικών φορέων και
επιχειρήσεων σε κοινές δράσεις ΕΤΑ με άλλες χώρες της ΕΕ,
συγχρηματοδοτούμενες ή μη από τον προϋπολογισμό του 7ου
Προγράμματος Πλαισίου ΕΤΑ και Επίδειξης ή/και από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του συντονισμού των εθνικών
πολιτικών και της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και
Καινοτομίας.
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Η εξασφάλιση συνέχειας και ανανέωσης σε σχέση με τα προγράμματα
και τις δράσεις ΕΤΑ και Καινοτομίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
ΕΠΑΝ.
Ενέργεια



Οι στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της Ενέργειας, εξειδικεύονται ως εξής:


ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και περαιτέρω περιορισμός της
εξάρτησης από το πετρέλαιο με προώθηση των δικτύων του φυσικού
αερίου και του ηλεκτρισμού, περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας



ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη
της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ένταξης της στα διεθνή δίκτυα
μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και της προώθησης
προγραμματισμένων υποδομών



αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της
ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων



ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ειδικά στον τομέα του φυσικού αερίου :


περαιτέρω διείσδυση του Φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν
περισσότερες περιοχές και αύξηση της κατανάλωσης στις περιοχές που
έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης



μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό δίαυλο μεταφοράς φυσικού αερίου
καθώς και εξασφάλιση νέων πηγών προμήθειας τροφοδοσίας και
διαφοροποίηση των πηγών.

Στον τομέα του Ηλεκτρισμού οι στόχοι εστιάζονται στην απρόσκοπτη
τροφοδοσία περιοχών με υψηλή ζήτηση, μέσω της επέκτασης και ενίσχυσης
του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο Σύστημα να απορροφήσει ηλεκτρική ενέργεια
παραγόμενη από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας το
Πρόγραμμα θα συμβάλει ουσιαστικά στην:


συμβολή στην κάλυψη ποσοστού 20,1% της ακαθάριστης κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας
από
ανανεώσιμη
ηλεκτροπαραγωγή
(συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) το έτος
2010 (Οδηγία 2001/77/ΕΚ)



συμβολή στην κάλυψη ποσοστού 5,75% της κατανάλωσης καυσίμων
μεταφορών (επί ενεργειακής βάσης) με χρήση βιοκαυσίμων το έτος 2010
(Οδηγία 2003/30/ΕΚ)



συμβολή στην μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση
κατά 1% (Οδηγία 2006/32/ΕΚ)



συμβολή στην συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του CO2 και των άλλων
αερίων θερμοκηπίου κατά 25% το έτος 2010 σε σχέση με το έτος βάσης
1990.
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Στον τομέα των φυσικών πόρων :


ορθολογική
διαχείριση
των
πόρων
και
ενσωμάτωση
των
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των απαιτήσεων σε θέματα υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων



απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια αδειοδότησης και
εισαγωγή νέας τεχνο-λογίας και καινοτομίας στην έρευνα και
εκμετάλλευση φυσικών πόρων



ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
εκμετάλλευση και αξιοποίηση αδρανών απορριμμάτων



εκπόνηση ολοκληρωμένων κεντρικών και περιφερειακών μελετών για τη
γνώση του γεωλογικού χερσαίου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, ως
εργαλείων ορθολογικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού της ανάπτυξης
δραστηριοτήτων.

από

την

Τουρισμός
Βασικός αναπτυξιακός στόχος των παρεμβάσεων στον τομέα του Τουρισμού
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13 είναι η αύξηση της ζήτησης και η
γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ο βασικός αυτός
στόχος αναλύεται σε διάφορους επιμέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
 Η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας για
την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με την δυναμική ανάπτυξη
των ειδικών μορφών τουρισμού, παράλληλα προς την λελογισμένη
επέκταση και την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών
δραστηριοτήτων που συνδέονται με το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιοςθάλασσα».
 Η δημιουργία ή αναβάθμιση της ξενοδοχειακής και των άλλων
τουριστικών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.
 Η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων, αλλά και της
λειτουργικής φιλοσοφίας του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τουρισμό, το οποίο αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την
ανάπτυξη του τομέα.
 Η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας ως ασφαλούς και
ελκυστικού τουριστικού προορισμού.
 Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελληνική επικράτεια
και η μείωση της εποχικότητας, μέσω της αυξημένης προσέλευσης
ξένων επισκεπτών, αλλά και της παράλληλης ενίσχυσης του εγχώριου
τουρισμού.
 Η ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβλημάτων που επί
μακρόν αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τομέα και η
προώθηση των νομοθετικών και θεσμικών ζητημάτων που απαιτείται για
την δυναμική ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού, στο πλαίσιο της
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ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, με σεβασμό στο περιβάλλον
και την πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 Η ενθάρρυνση καινοτόμων ενεργειών, με την αξιοποίηση των
επιτευγμάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, των
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των
σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Τόσο ο βασικός όσο και οι ειδικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν αποτελούν
ταυτόχρονα και στόχους των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του
ΕΠΑΝ ΙΙ, πλην του τελευταίου που αναφέρεται σε γενικότερα ζητήματα
θεσμικού και νομοθετικού περιεχομένου που προωθούνται σε άλλο επίπεδο
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Στον τομέα του πολιτισμού, επιπρόσθετα, βασικούς στόχους αποτελούν :


Η ενθάρρυνση καινοτόμων ενεργειών, με την αξιοποίηση των
επιτευγμάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, των
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των
σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.



Η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών όλων των περιόδων,
συμπεριλαμβανομένης
της
ανάπτυξης
υποδομών
Σύγχρονου
Πολιτισμού, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στον αγροτικό χώρο.



Η ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών στο νησιωτικό
χώρο, στους ορεινούς όγκους και κατά μήκος των σημαντικών οδικών
αξόνων και των υδάτινων δρόμων.



Η τόνωση της ζήτησης στον τομέα του Πολιτισμού, με έμφαση στην
ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών θεσμών ευρωπαϊκής ή
και παγκόσμιας εμβέλειας.

Εμπόριο και Προστασία του Καταναλωτή
Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα του Εμπορίου και
της Προστασίας του Καταναλωτή αποτελεί η ανάπτυξη του εμπορίου, η
εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η αύξηση της εξωστρέφειας
των εμπορικών επιχειρήσεων, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας και
των δικαιωμάτων του καταναλωτή, στοιχεία που αποτελούν κλειδί για την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του
βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας των πολιτών γενικότερα. Ο βασικός
αυτός στόχος αναλύεται σε διάφορους επιμέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι
εξής:
 Η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος μέσω της απλοποίησης
διαδικασιών, περιορισμού της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της
διαφάνειας.
 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με την
δυναμική αύξηση των εξαγωγών και την σταδιακή υποκατάσταση των
εισαγωγών από ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.
 Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και η
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δημιουργία μιας ισχυρής εικόνας για τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Η ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών εύρυθμης και
ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών, με παράλληλη αναβάθμιση των
μηχανισμών και των μέσων για την προστασία του καταναλωτή.
Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους
παραγωγής και παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη της χρήσης καινοτομιών (τεχνολογικών και μητεχνολογικών) από τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Η αναβάθμιση των υπαρχουσών και η δημιουργία νέων σύγχρονων
εμπορικών υποδομών.
Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις κρατικές προμήθειες, η
καθιέρωση ηλεκτρονικών προμηθειών και η ενίσχυση της διαφάνειας
στον τομέα αυτό.
Η δημιουργία νέων και ευέλικτων εργαλείων χρηματοδότησης των ΜΜΕ.
Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του
τομέα.
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5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

5.1

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, γίνεται η υπόθεση ότι δεν υπάρχει
εντελώς
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα» και εξετάζονται οι επιπτώσεις της επιλογής αυτής, με
βάση τις υφιστάμενες τάσεις εξέλιξης, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Β.

5.2

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις:
Η πρώτη λύση επικεντρώνεται στην ταχύρυθμη ανάπτυξη με στόχο την άμεση
απόδοση του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η
σύγκλιση με τις οικονομίες της ΕΕ, με ενίσχυση επιχειρηματικών προτάσεων
άμεσης απόδοσης, χωρίς όμως τις διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές που θα
έδιναν μία σταθερή ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση αυτή
εκμηδενίζεται ουσιαστικά η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης και η
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος απορροφούν περίπου 10% των
πόρων του Προγράμματος, ο ενεργειακός τομέας το 20% και η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας περίπου το 70% των πόρων.
Η δεύτερη λύση έχει πάλι σαν κύριο στόχο την ταχύρυθμη ανάπτυξη αλλά με
επένδυση μόνο του 55% των πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
σε κλασσικούς κλάδους της οικονομίας, με τον κλάδο της ενέργειας να
παραμένει στο 20% και τους υπόλοιπους άξονες να απορροφούν το 25% των
χρηματοδοτήσεων.
Η τρίτη λύση στοχεύει σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.
Περίπου το 15% των πόρων διοχετεύεται σε δράσεις που υποστηρίζουν την
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 25%
στον ενεργειακό τομέα, ενώ η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού απορροφά περισσότερο από
20%. Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας απορροφά περίπου το 30%
των πόρων με έμφαση σε καινοτόμες δράσεις σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας.

5.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η σύγκριση των λύσεων γίνεται με τη χρήση μητρών αξιολόγησης και την
παρακάτω σημειολογία (Carroll et al., 2002).
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Πράσινο

Η λύση φαίνεται η καταλληλότερη στην προτεινόμενη μορφή και
θα έχει θετικές επιπτώσεις

Γαλάζιο

Η λύση θα έχει ουδέτερες ή αβέβαιες επιπτώσεις

Κίτρινο

Με μερικές βελτιώσεις η λύση αυτή θα μπορούσε να έχει
ουδέτερες ή και θετικές επιπτώσεις

Κόκκινο

Η λύση αυτή θα είχε σαφώς αρνητικές επιπτώσεις και θα
επιδείνωνε τα τυχόν υφιστάμενα προβλήματα

Η σύγκριση των λύσεων με βάση τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΣΜΠΕ
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3 -1.
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Πίνακας 5.3-1: Αξιολόγηση των εναλλακτικών
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Μηδενική Λύση
Εναλλακτική
Εναλλακτική
Λύση 1
Λύση 2
1. Προστασία Βιοποικιλότητας
Συνεχής
βραδεία
υποβάθμιση
από
υφιστάμενες
δραστηριότητες

Σοβαρότατη
υποβάθμιση
λόγω
αυξημένης παραγωγής
και
έργων
χωρίς
βελτιωτικές δράσεις

λύσεων

του

ΕΠ

Εναλλακτική
Λύση 3

Σοβαρή
υποβάθμιση
λόγω
αυξημένης
παραγωγής και έργων,
με
ελάχιστες
βελτιωτικές δράσεις

Περαιτέρω υποβάθμιση
λόγω
αυξημένης
παραγωγικής
δραστηριότητας
και
κατασκευών,
με
δυνατότητα βελτίωσης

Αύξηση υποβάθμισης
λόγω
ενίσχυσης
επενδύσεων

Αύξηση υποβάθμισης
με
δυνατότητες
βελτιωτικών δράσεων

Βελτίωση
από
παρεμβάσεις στο χώρο
της
ενέργειες
με
προοπτικές
μακροπρόθεσμης
βελτίωσης

Οι παρεμβάσεις στο
χώρο της ενέργειας και
η
εφαρμογή
προγραμμάτων
εξοικονόμησης
θα
έχουν
θετικές
επιπτώσεις

Υποβάθμιση
λόγω
αύξησης παραγωγής

Αύξηση της ρύπανσης
λόγω
αύξησης
δραστηριοτήτων
που
αντισταθμίζουν
η
διείσδυση των ΑΠΕ και
του φυσικού αερίου, η
αναδιάρθρωση
της
παραγωγής,
η
καινοτομία
και
οι
καθαρές τεχνολογίες

Ενίσχυση
της
κατανάλωσης
και
ποιοτικής υποβάθμισης
των υδάτινων πόρων

Οι
αυξημένες
δραστηριότητες
θα
αυξήσουν τις πιέσεις
στους
υδάτινους
πόρους με δυνατότητες
μείωσης
των
επιπτώσεων
με
ανακύκλωση, μείωση
υδροβόρων
κλάδων,
καινοτομία και καθαρές
τεχνολογίες

Αύξηση
παραγωγής
στερεών αποβλήτων με
ελάχιστες
δράσεις
βελτίωσης

Δεν αναμένεται αύξηση
υποβάθμισης εδαφών
αλλά αύξηση αλλαγής
χρήσεων
γης
και
στερεών αποβλήτων.

2. Προστασία Τοπίου
Συνεχής
βραδεία
υποβάθμιση
κυρίως
λόγω
οικιστικών
πιέσεων

Αύξηση υποβάθμισης
λόγω
ενίσχυσης
επενδύσεων

3. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
Συνεχής πέραν των
ορίων
αύξηση
της
κατανάλωσης
ενέργειας, χωρίς τάσεις
εξοικονόμησης

Κάποιες
βελτιωτικές
δράσεις
από
παρεμβάσεις στο χώρο
της ενέργειας χωρίς
όμως
μακροπρόθεσμες προοπτικές

4. Μείωση Ρύπανσης αέρα
Συνεχής
βραδεία
αύξηση
λόγω
υπερκατανάλωσης
ενέργειας και ενίσχυσης
στόλου οχημάτων

Σοβαρή
υποβάθμιση
λόγω
αυξημένων
παραγωγικών
δραστηριοτήτων
και
έλλειψης διαρθρωτικών
μέτρων

5. Μείωση ρύπανσης νερών
Θα
συνεχισθεί
η
βραδεία
αύξηση
βιομηχανικής
και
γεωργικής
ρύπανσης
και η τάση βελτίωσης
στα αστικά λύματα.
Τοπικά
αναμένονται
ελλείψεις νερού

Σοβαρή ενίσχυση της
κατανάλωσης
και
ποιοτικής υποβάθμισης
των υδάτινων πόρων

6. Μείωση ρύπανσης εδάφους
Συνεχής
υποβάθμιση
από
γεωργία
και
διάθεση
στερεών
αποβλήτων

Σοβαρή
παραγωγής
αποβλήτων

αύξηση
στερεών
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Μηδενική Λύση

Εναλλακτική
Λύση 1
7. Μείωση αερίων θερμοκηπίου

Εναλλακτική
Λύση 2

Εναλλακτική
Λύση 3

Η διείσδυση των ΑΠΕ
θα είναι μειωμένη και
δεν θα επιτευχθούν οι
στόχοι του Κιότο

Η αυξημένη διείσδυση
των
ΑΠΕ
αντισταθμίζεται από την
αύξηση
των
παραγωγικών
δραστηριοτήτων
με
τελικό
αρνητικό
αποτέλεσμα

Η μεγάλη αύξηση των
ΑΠΕ, η καινοτομία, η
μείωση
ρυπογόνων
κλάδων και τα ειδικά
μέτρα θα επιτύχουν
ουδέτερο προς θετικό
αποτέλεσμα

Η
αύξηση
της
παραγωγής,
των
στερεών
αποβλήτων
και
των
αερίων
θερμοκηπίου,
χωρίς
βελτιωτικές δράσεις, θα
αυξήσουν σημαντικά το
οικολογικό αποτύπωμα
της χώρας

Οι επιπτώσεις θα είναι
μικτές αφού η αύξηση
της
παραγωγικής
δραστηριότητας
θα
αυξήσει
τη
ζήτηση
πρώτων υλών αλλά
υπάρχουν και δράσεις
του ΕΠ που προωθούν
την αειφόρο διαχείριση
των φυσικών πόρων

Η
αύξηση
της
παραγωγής θα αυξήσει
το μεταφορικό έργο και
τις
μετακινήσεις
εργαζόμενων

Αναμένονται αρνητικές
επιπτώσεις λόγω της
αύξησης μετακινήσεων
από την αύξηση των
παραγωγικών
δραστηριοτήτων, που
εν
μέρει
αντισταθμίζονται από
τη
βελτίωση
του
θεσμικού πλαισίου, τη
δικτύωση
και
τον
βελτιωμένο σχεδιασμό
των δραστηριοτήτων

Η
αύξηση
της
ρύπανσης
θα
αντισταθμισθεί
από
βελτιωτικές δράσεις, τη
μείωση της φτώχειας
και την άρση των
αποκλεισμών

Θετικές επιπτώσεις θα
προκύψουν από τη
μείωση της φτώχειας
και των ατυχημάτων,
τις
βελτιωμένες
συνθήκες εργασίας και
την
άρση
των
αποκλεισμών που δεν
αντισταθμίζονται από
τη
μικρή
αύξηση
ρύπανσης

Αυξημένη
διείσδυση
ΑΠΕ αλλά δυσανάλογα
μεγάλη αύξηση αερίων
λόγω
αύξησης
παραγωγικών
δραστηριοτήτων

8. Αειφόρος χρήση φυσικών πόρων
Το
οικολογικό
αποτύπωμα της χώρας
θα
παραμείνει
σε
υψηλά επίπεδα. Η μη
υλοποίηση
του
προγράμματος
θα
επηρεάσει τη διαχείριση
των
στερεών
αποβλήτων γιατί δεν θα
μειωθούν
οι
όγκοι
βιομηχανικών
αποβλήτων
με
ανακύκλωση ή μείωση
στην πηγή, ενώ δεν θα
βελτιωθούν
με
την
απαιτούμενη ταχύτητα
οι
συνθήκες
αξιοποίησης
των
όποιων
υλικών
ανακυκλώνονται.

Η μεγάλη αύξηση της
παραγωγής,
των
στερεών
αποβλήτων
και
των
αερίων
θερμοκηπίου,
χωρίς
βελτιωτικές δράσεις, θα
αυξήσουν υπερβολικά
το
οικολογικό
αποτύπωμα της χώρας

9. Βιώσιμη προσπελασιμότητα
Η τάση αύξησης των
οδικών μεταφορών θα
συνεχισθεί ενώ δεν
πρέπει να αναμένονται
σημαντικά
κέρδη
μεριδίου της επιβατικής
κίνησης από ΜΜΜ,
πλην Μετρό.

Η μεγάλη αύξηση της
παραγωγής θα αυξήσει
σημαντικά
το
μεταφορικό έργο και τις
μετακινήσεις
εργαζόμενων

10. Βελτίωση συνθηκών υγείας
Θα συνεχισθούν οι
αποκλεισμοί
των
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων, η σταδιακή
αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων
και
η
βραδεία ολοκλήρωση
των
περιβαλλοντικών

υποδομών

Η μεγάλη αύξηση της
ρύπανσης
και
της
παραγωγικής
δραστηριότητας χωρίς
κάποιες
βελτιωτικές
δράσεις
θα
αντισταθμισθούν
εν
μέρει από τη μείωση
της φτώχειας και την
άρση των αποκλεισμών
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Μηδενική Λύση

Εναλλακτική
Εναλλακτική
Εναλλακτική
Λύση 1
Λύση 2
Λύση 3
11. Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Συνεχής
υποβάθμιση
περιοχών και μνημείων
πολιστιστικού ενδιαφέροντος λόγω οικιστικών
πιέσεων
και
εγκατάλειψης

Αύξηση παραγωγικών
δραστηριοτήτων χωρίς
βελτιωτικές
δράσεις
επιδεινώνει
την
κατάσταση

Αύξηση παραγωγικών
δραστηριοτήτων
με
ελάχιστες βελτιωτικές
δράσεις επιδεινώνει την
κατάσταση

Η
αύξηση
της
δραστηριότητας μπορεί
να
έχει
αρνητικές
επιπτώσεις, οι δράσεις
όμως ανάδειξης και
αποκατάστασης
στα
πλαίσια
της
αναβάθμισης
του
τουριστικού προϊόντος
θα
έχουν
θετικές
επιπτώσεις

12. Καθιέρωση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικού
σχεδιασμού
Γίνεται
βραδύτατα
χωρίς
σοβαρές
βελτιωτικές επιπτώσεις

Η ανάγκη ισχυρής και
ταχείας ανάπτυξης δεν
αφήνει περιθώρια για
την
εφαρμογή
των
υπόψη πρακτικών

Η ανάγκη ισχυρής και
ταχείας ανάπτυξης δεν
αφήνει περιθώρια για
την
εφαρμογή
των
υπόψη πρακτικών.

Οι επιπτώσεις θα είναι
θετικές
εφόσον
προωθηθούν
οι
σχετικές πρακτικές.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι προτιμότερη
περιβαλλοντικά από τις τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις είναι η τρίτη, η
οποία και εξετάζεται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια. Η επιλογή της
λύσης δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και στο γεγονός
ότι στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, πέρα
δηλαδή από τα χρονικά όρια της προγραμματικής περιόδου, δίνοντας
έμφαση όχι μόνο στις άμεσες παραγωγικές επενδύσεις και την ενέργεια, αλλά
και στις διαρθρωτικές αλλαγές, τις καινοτόμες δράσεις, την Αριστεία, την
Ερευνα και Τεχνολογία, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και του
εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλες δράσεις, που θα
καταστήσουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου. Επιπλέον
των ενεργειακών, περιλαμβάνει και άλλες καθαρά περιβαλλοντικές δράσεις
όπως, η εξοικονόμηση ενέργειας, η περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, η
προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση, η προστασία
του καταναλωτή, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η
θεσμοθέτηση περιοχών εγκατάστασης, η προώθηση περιβαλλοντικών έργων
καινοτόμου χαρακτήρα, η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και η
ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος στον πετρελαϊκό τομέα.
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6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.1

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

6.1.1

Αέρας

Σε εθνικό επίπεδο, οι εκπομπές των βασικών αέριων ρύπων παρακολουθούν
σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Στην περίπτωση όμως των
οξειδίων του αζώτου (NOx) και διοξειδίου του θείου (SO2), παρατηρείται μετά
το 1998 μια σημαντική τάση αποσύνδεσης.

Διάγραμμα 6.1.1-1
Σχετική εξέλιξη των σημαντικότερων αερίων ρύπων και του ΑΕΠ στην
Ελλάδα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Με δεδομένο ότι αυτοί οι δύο ρύποι προέρχονται σε ποσοστό 98% από τον
ενεργειακό τομέα, η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη
βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, στη μερική τους υποκατάσταση από
το φυσικό αέριο (ιδιαίτερα σε ότι αφορά το SO2), καθώς και στη λήψη
πρόσθετων μέτρων ρυθμιστικού και ελεγκτικού χαρακτήρα. Στα Διαγράμματα
6.1.1-2 και 6.1.1-3 φαίνεται η σχετική συνεισφορά των τομέων ενεργειακής
ζήτησης στο σύνολο των εκπομπών SO2 και NOx, αντίστοιχα. Προκύπτει ότι
στην περίπτωση του SO2 το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχει ο τομέας της
ηλεκτροπαραγωγής, ενώ για τα NOx οι μεταφορές.
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Διάγραμμα 6.1.1-2
Συνεισφορά τομέων ενεργειακής ζήτησης στις εκπομπές SO2 στην
Ελλάδα, 2000, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
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Διάγραμμα 6.1.1-3
Συνεισφορά τομέων ενεργειακής ζήτησης στις εκπομπές ΝΟx στην
Ελλάδα, 2000 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Όμως, παρά τις πρόσφατες μικρές βελτιώσεις πρέπει να καταβληθούν
πρόσθετες προσπάθειες, ιδιαίτερα στην περίπτωση του SO2 όπου
καταγράφεται μια σχεδόν διπλάσια τιμή από τον κοινοτικό μέσο όρο
εκπομπών κατά κεφαλή, προκειμένου η ατμοσφαιρική ρύπανση να
περιορισθεί αποτελεσματικά και να επιτευχθούν οι στόχοι που απορρέουν
από διεθνείς συμβάσεις.
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Διάγραμμα 6.1.1-4
Κατά κεφαλή εκπομπές NOx και SO2 στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, 1999 ΟΟΣΑ, 2001
Πολύ θετικότερες τάσεις καταγράφονται στην περίπτωση του αστικού
περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα της Αθήνας, όπου λόγω της μεγάλης
συγκέντρωσης πληθυσμού και επιχειρήσεων, οι πιέσεις που ασκούνται από
την έκλυση αερίων ρύπων είναι πολύ μεγαλύτερες. Στο Διάγραμμα 6.1.1-5
φαίνεται ότι η ποιότητα του αέρα στην Αθήνα βελτιώθηκε σημαντικά, και αυτό
παρά την δραματική αύξηση των ΙΧ στην ίδια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι
συγκεντρώσεις ρύπων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, ο μόλυβδος και το
διοξείδιο του θείου να βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα όρια ποιοτικού
ελέγχου της ΕΕ. Η πρόοδος αυτή οφείλεται σε σειρά παρεμβάσεων στον
τομέα των μεταφορών, όπως η ανανέωση του στόλου των Ι.Χ. με το μέτρο της
απόσυρσης, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και η
λειτουργία του μετρό, αλλά και στην προώθηση ρυθμίσεων στον κτιριακό και
βιομηχανικό τομέα. Εν τούτοις οι καταναλωτικές πιέσεις λόγω βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις και αντισταθμίζουν σε
μεγάλο βαθμό τα επιτυγχανόμενα οφέλη.
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Διάγραμμα 6.1.1-5
Ποσοστά μείωσης των συγκεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα της
Αθήνας 1988-97
Πηγές ρύπανσης
Όπως προκύπτει και από τα προηγούμενα, τα γενικά προβλήματα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα μπορούν να διαχωριστούν σε
προβλήματα βιομηχανικής ρύπανσης και σε προβλήματα αστικής ρύπανσης,
ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού
περιβάλλοντος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα πρόβλημα με χωρικές
διαστάσεις.
Η βιομηχανική ρύπανση εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπου
λειτουργούν σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε περιοχές
όπου λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (μεμονωμένες ή
συγκεντρωμένες).
Η αστική ρύπανση αφορά τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου οι
κύριες πηγές ρύπανσης εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων
(πλήθος οχημάτων, κυκλοφοριακές συνθήκες, ανεπάρκεια ή έλλειψη μαζικών
μέσων μεταφοράς), τις περιοχές των μεγάλων λιμανιών της χώρας και κατά
δεύτερο λόγο στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης.
Βιομηχανική ρύπανση
Οι μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας, προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Η
κατά κεφαλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα είναι κατά 30%
χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, αντανακλώντας ένα χαμηλότερο
βιοτικό επίπεδο αλλά επίσης και ένα μοντέλο κατανάλωσης πιο συμβατό
προς το περιβάλλον.
Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, πηγές βιομηχανικής ρύπανσης είναι οι
βιομηχανικές μονάδες (με υψηλότερες εκπομπές να προκύπτουν από
διυλιστήρια, παραγωγή χημικών και φυτοφαρμάκων), οι οποίες κατά κύριο
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λόγο είναι συγκεντρωμένες πλησίον των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.ά.).
Τα μεγαλύτερα προβλήματα ατμοσφαιρικής βιομηχανικής ρύπανσης στη
χώρα, εντοπίζονται στις περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη (περιοχή
Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Μεγαλόπολης) καθώς και σε ορισμένες βιομηχανικές
περιοχές (π.χ. Καβάλας, Οινοφύτων – Σχηματαρίου, Αγ. Θεοδώρων).
Η παραγωγή και χρήση ενέργειας καθώς και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι όπως
τα διυλιστήρια, και η παραγωγή χημικών και φυτοφαρμάκων είναι οι
σημαντικότερες πηγές αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του CO2.
Επίσης, μια από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2 και φθοριούχων
ενώσεων, είναι η παραγωγή τσιμέντου ενώ η διάθεση των απορριμμάτων και
ο αγροτικός τομέας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την παραγωγή
CH4.
Αστική ρύπανση
Η ποιότητα του αέρα στην Αθήνα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα
βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό παρά την δραματική
αύξηση των ΙΧ στην ίδια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι συγκεντρώσεις
ρύπων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, ο μόλυβδος και το διοξείδιο του
θείου να βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα όρια ποιοτικού ελέγχου της ΕΕ.
Η πρόοδος αυτή οφείλεται σε σειρά παρεμβάσεων στον τομέα των
μεταφορών, όπως η ανανέωση του στόλου των Ι.Χ. με το μέτρο της
απόσυρσης, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και η
λειτουργία του μετρό, αλλά και στην προώθηση ρυθμίσεων στον κτιριακό και
βιομηχανικό τομέα. Εν τούτοις οι καταναλωτικές πιέσεις λόγω βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις και αντισταθμίζουν σε
μεγάλο βαθμό τα επιτυγχανόμενα οφέλη.
Άλλες πηγές αστικής ρύπανσης σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν την
κεντρική θέρμανση, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, ενώ σε τοπικό επίπεδο,
αέριοι ρύποι έχουν εντοπισθεί κατά μήκος (και εκατέρωθεν) μεγάλων οδικών
αξόνων, χωρίς πάντως να έχουν εντοπισθεί σημαντικά προβλήματα.
Στόχοι – Ισχύουσα Νομοθεσία
Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης αναφέρονται κατ’ αρχήν στην τήρηση των ορίων που θέτουν οι
κοινοτικές οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον,
καθώς και στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2001/81.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση της νέας κοινοτικής οδηγίας 2001/81/EC
χαράζει τη βασική στρατηγική και τους στόχους της όσον αφορά την μείωση
των αερίων εκπομπών για την περίοδο 2000-2003. Η στρατηγική αυτή
περιλαμβάνει τους αέριους ρύπους NOx, NMVOCs, SO2, NH3, PM10 και
PM2,5.
Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί επιδιώκεται:
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•

Η μείωση των εκπομπών NOx κατά ένα ποσοστό ίσο με 47% μέχρι το
2030, σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών του 2000
•
Η μείωση των εκπομπών NMVOCs κατά ένα ποσοστό ίσο με 45% μέχρι
το 2030 σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών του 2000
•
Η μείωση των εκπομπών SO2 κατά ένα ποσοστό ίσο με 67% μέχρι το
2030 σε σύγκριση των εκπομπών του 2000.
•
Η μείωση των εκπομπών ΝΗ3 κατά ένα ποσοστό ίσο με 6% μέχρι το
2030 σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών του 2000.
•
Η μείωση των εκπομπών PM10 και PM2,5 κατά ένα ποσοστό ίσο με
38% και 46% αντίστοιχα μέχρι το 2030.
Σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην
Εθνική Νομοθεσία την Οδηγία Πλαίσιο (96/62/EC) και στοχεύει στην επίτευξη
των οριακών τιμών των συγκεντρώσεων των ρύπων στην ατμόσφαιρα που
έχουν θεσπιστεί μέσω αυτής και των θυγατρικών της.
Τα κράτη μέλη, κι επομένως η χώρα μας, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή
της Οδηγίας, την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την έγκριση των
μηχανισμών μέτρησης (μεθόδων, συσκευών, δικτύων, εργαστηρίων), τη
διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων, την ανάλυση των μεθόδων
εκτίμησης και το συντονισμό στην επικράτειά τους των κοινοτικών
προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, τα οποία
οργανώνονται από την Επιτροπή.
Η χώρα μας καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει διεκπεραιώσει τις
ακόλουθες ενέργειες:
•
Έχει δημιουργήσει σύστημα για το χωρισμό της χώρας σε ζώνες και
οικισμούς και έχει καταρτίσει κατάλογο των ζωνών και οικισμών
•
Έχει οργανώσει εκστρατείες αντιπροσωπευτικών μετρήσεων, έρευνες ή
εκτιμήσεις για να αποκτήσει προκαταρκτικά δεδομένα επιπέδων αέριων
ρύπων για όλες τις ζώνες και τους οικισμούς.
•
Έχει καταρτίσει κατάλογο των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα
ενός ή περισσοτέρων ρύπων υπερβαίνουν την οριακή τιμή
προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής.
•
Έχει καταρτίσει κατάλογο των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα
ενός ή περισσοτέρων ρύπων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές.
•
Έχει καταρτίσει κατάλογο των ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα ενός
ή περισσοτέρων ρύπων κυμαίνονται μεταξύ της οριακής τιμής και της
οριακής τιμής προσαυξημένης κατά το περιθώριο ανοχής.
•
Έχουν εκπονηθεί επιχειρησιακά σχέδια για δεκατρία μεγάλα αστικά
κέντρα.
Η τέταρτη θυγατρική οδηγία σχετικά με τα ΡΜ2,5 το μόλυβδο και τα άλλα
μέταλλα βρίσκεται στο στάδιο της εναρμόνισης. Η χαρτογράφηση των
επιπέδων ρύπανσης των ρύπων της εν λόγω οδηγίας δεν έχει ολοκληρωθεί.
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Το δίκτυο μέτρησης και ελέγχου των εν λόγω ρύπων είναι σε αρχικό στάδιο,
είναι αρκετά περιορισμένο και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Πιθανές τάσεις εξέλιξης
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενιαίου Δίκτυου Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικών Ρύπων (ΕΔΠΑΡ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, η τάση εξέλιξης για τους
παραδοσιακούς ρύπους NOx, SO2, CO είναι πτωτική, ενώ το Ο3, τα ΡΜ10,
το C6H6 και γενικά οι υδρογονάνθρακες αναμένεται να έχουν αυξητική τάση.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται πολύ αυστηρότερα όρια
ποιότητας ατμόσφαιρας τα οποία θα ισχύσουν σταδιακά από το 2005 μέχρι το
2010, και αφετέρου προβλέπονται πολύ αυστηρότερα όρια ποιότητας
ατμόσφαιρας τα οποία θα ισχύσουν σταδιακά από το 2005 μέχρι το 2010, και
αφετέρου προβλέπονται και όρια για ρύπους για τους οποίους η μέτρηση
μέχρι σήμερα δε ήταν υποχρεωτική (π.χ. βενζόλιο, βαρέα μέταλλα, ΡΜ2.5).
Όσον αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι οι εκπομπές από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα περιορισθούν τις επόμενες δεκαετίες
λόγω της συμμόρφωσης της χώρας με δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για
την τήρηση διεθνών συμβάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας.
Η
υποκατάσταση του λιγνίτη από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, με κύριες μορφές την αιολική και τη βιομάζα, αναμένεται να
οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές.
Τέλος, η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τα
επιχειρησιακά σχέδια καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε
μεγάλα αστικά κέντρα, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των
επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δεδομένου ότι αυτά θα υλοποιηθούν.

6.2
6.2.1

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κλιματικοί Παράγοντες – Πιθανές τάσεις εξέλιξης

Όλοι σχεδόν οι ειδικοί επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένης της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ - IPCC) καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η αλλαγή του παγκόσμιου
κλίματος είναι ήδη γεγονός, ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κυρίως από
την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο), καθώς
και άλλων αερίων, όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου,
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αερίων που
παρέμενε σταθερή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται
να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις ερχόμενες δεκαετίες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, αναμένεται μέσα στις επόμενες
δεκαετίες μια επιπλέον αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια του
πλανήτη κατά 1,5-5,2 οC., αύξηση που δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη
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ιστορία. Η αναμενόμενη αυτή υπερθέρμανση της επιφάνειας του πλανήτη
οφείλεται στο εντεινόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Τα τελευταία 50 χρόνια παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο σταθερή αύξηση
της συχνότητας (υπερτετραπλασιασμός) των φυσικών φαινομένων μεγάλης
έντασης (πλημμύρες, τυφώνες, κ.ά.) αλλά κυρίως της σφοδρότητάς τους, με
αποτέλεσμα να υπερ-δεκαπλασιαστεί την ίδια περίοδο το ύψος των ζημιών
που προκαλούν στις υποδομές.
Την τελευταία δεκαπενταετία σημειώνονται και στη χώρα μας σημαντικές
οικονομικές καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που
επαναλαμβάνονται με όλο και πιο μεγάλη συχνότητα σε σχέση με το
παρελθόν: λίγες αλλά καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, παρατεταμένη
ξηρασία και ανομβρία, εμφάνιση πιο ακραίων υψηλών και χαμηλών
θερμοκρασιών, μεγαλύτερη επίδραση του κλίματος της ερήμου στην δική μας
κλιματική ζώνη.
Στο πρωτόκολλο του Κιότου, που αποτελεί κορυφαίο γεγονός στην
παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
ορίζεται μείωση των εκπομπών αερίων που συνεισφέρουν στο
περιβαλλοντικό πρόβλημα της παγκόσμιας θέρμανσης και της αλλαγής
κλίματος.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση που έχει υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότου έχει
δεσμευθεί στη μείωση των αερίων ρύπων που επηρεάζουν το κλίμα. Για το
σκοπό αυτό έχει θεσπίσει την Οδηγία 2003/87 και στη συνέχεια την Οδηγία
2004/101 για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου.
Η Ελλάδα εναρμόνισε την Οδηγία 2003/87 με την ΚΥΑ 54409/2004.
Το πρωτόκολλο του Κιότου που ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε στις 16-2-2005
ορίζει τα όρια εκπομπής αερίων για κάθε χώρα σε σχέση με τις εκπομπές του
1990. (έτος βάσης σύγκρισης).
Η τελευταία επίσηµη εθνική απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του
θερµοκηπίου που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στη Γραµµατεία της Σύµβασης - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών
για την Κλιµατική Αλλαγή καλύπτει την περίοδο 1990 – 2002.
Τα αποτελέσµατα της Απογραφής αυτής που έχουν αναθεωρηθεί µερικώς, για
την περίοδο 1990 – 2002 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 6.2.1-1
Απογραφή εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε kt CO2 eq) για την
περίοδο 1990 – 2002
1990
Ενέργεια
Βιοµηχανικές
διεργασίες

80996
9140

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Α. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα
81035
82933
82874
84862
84622
87217
91802
96777
9034

8784

9309

9791

11520

12173

12736

13085

1999

2000

2001

2002

96035

101636

103881

103998

13718

12879

12479

12526

170

176

172

169

162

153

151

152

151

159

145

155

155

Γεωργία
Αλλαγές
Xρήσεων
Γης
και
∆ασοπονία
(ΑΧΓ∆)

13603

13389

13182

12584

12822

12573

12864

12578

12439

12456

12425

12216

12175

-3440

-3815

-3240

-4054

-3736

-4614

-4217

-4159

-3705

-4671

-3211

-5545

-5701

Απόβλητα
Σύνολο
(χωρίς
ΑΧΓ∆)
Σύνολο
(µε ΑΧΓ∆)

4044

4072

4225

4350

4554

4651

4797

4917

5155

4555

4617

4556

4609

107953

107707

109298

109285

112190

113520

117202

122185

127606

126924

131701

133287

133464

104513

103892

106057

105231

108455

108905

112985

118026

123901

122253

128490

127741

127763

Β. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου ανά αέριο (χωρίς ΑΧΓ∆)
83736
85296
85324
87168
87497
89795
94526
99133
98512

∆ιαλύτες

CO2

83905

104072

106244

106172

CH4

8715

8716

8883

9021

9284

9418

9728

9840

10166

9504

9644

9638

9787

N2O

14140

13890

13958

13149

13436

13152

13691

13459

13434

13341

13564

13468

13418

HFCs

935

1107

908

1638

2209

3369

3916

4194

4669

5435

4272

3845

3999

PFCs

258

258

252

153

94

83

72

165

204

132

148

91

88

122185

127606

126924

131701

133287

133464

-4681

-3386

-5568

-5704
3

∆εν υπολογίζεται

SF6
107953

107707

CO2

-3493

-3840

CH4

48

24

72

64

57

34

19

39

118

9

159

21

N2O

5

2

7

7

6

3

2

4

12

1

16

2

0

-3440

-3815

-3240

-4054

-3736

-4614

-4217

-4159

-3705

-4671

-3211

-5545

-5701

Σύνολο

Σύνολο

Πηγή:

Εθνική

109298

109285

112190

113520

117202

Γ. Εκποµπές / Απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από ΑΧΓ∆
-3319
-4124
-3798
-4651
-4238
-4201
-3835

Απογραφή

Εκπομπών/Απορροφήσεων

Αερίων

του

Θερμοκηπίου,

Φεβρουάριος 2004
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Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε σχέση µε
τις εκποµπές του έτους βάσης. Ως έτος βάσης για τις εκποµπές CO2, CH4 και
N2O λαµβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) λαµβάνεται
το 1995.
Οι εκποµπές βάσης για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 110.212,31 kt CO2 eq.
Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 2002 (χωρίς
τις εκποµπές/απορροφήσεις από τον τοµέα ΑΧΓ∆) έχουν αυξηθεί κατά 21,1%
σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης, ενώ οι επιτρεπόµενες συνολικές εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου στην Ελλάδα κατά την πενταετία 2008-2012 δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τους 688.826,94 kt CO2 eq. Το άνω όριο των
επιτρεπόµενων ετήσιων εκποµπών για το έτος στόχο 2010 ανέρχεται σε
137.765,39 kt CO2 eq.
Oι κύριες δράσεις που προβλέπονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα
περιλαµβάνουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας είναι:
?

Περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλους τους τοµείς τελικής
ζήτησης και της ηλεκτροπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης και της
συµπαραγωγής.

?

Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την παραγωγή
ηλεκτρισµού και θερµότητας.

?

Εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία και στον οικιακό – τριτογενή
τοµέα.

?

Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και ενεργειακού εξοπλισµού
στον οικιακό – τριτογενή τοµέα.

?

∆ιαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και στη χηµική βιοµηχανία.

?

∆ράσεις περιορισµού εκποµπών στις µεταφορές και στη διαχείριση
απορριµµάτων.

Στον Πίνακα 6.2.1-2 συνοψίζονται, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και
ανά κατηγορία παρεµβάσεων, το δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου που εκτιµάται στο Εθνικό Πρόγραµµα από την εφαρµογή
των διαφόρων µέτρων.
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Πίνακας 6.2.1-2:
Τεχνολογικό και οικονοµικό δυναµικό µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου από την εφαρµογή των µέτρων του 2ου Εθνικού Προγράµµατος
για τις Κλιµατικές Αλλαγές (kt CO2 eq)

Μέτρα
µείωσης
εκποµπών

2005
2010
3191

2005
3925

Οικονοµικό
δυναµικό
2010
1787
2198

3065

3350

1716

1876

126

337

71

189

0

237

0

133

0

2

0

1

των

Προώθηση φυσικού αερίου
Λειτουργία µονάδων ΦΑ στη
βάση
Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στη
βιοµηχανία
Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στον
οικιακό/τριτογενή τοµέα
Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στις
µεταφορές
Προώθηση
Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας
Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή
Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στη
βιοµηχανία
Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στον
οικιακό/τριτογενή τοµέα
Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στις
µεταφορές
Λοιπά µέτρα στη βιοµηχανία
Λοιπά
µέτρα
στον
οικιακό/τριτογενή τοµέα
Λοιπά µέτρα στις µεταφορές
Γεωργικός τοµέας
Απορρίµµατα
Βιοµηχανικές διεργασίες
ΣΥΝΟΛΟ

Τεχνολογικό δυναµικό

1489

6359

834

3561

770

4027

431

2255

343

385

192

216

376

1628

210

912

0

319

0

178

234

238

131

133

874

2250

489

1260

188
49
37
0
6061

595
92
98
4651
18208

105
34
26
0
3406

333
64
69
4651
12270

Στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής εκτός από το Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης
(ΣΑΕ) διαμορφώνεται και ένα σενάριο εξέλιξης εκποµπών (Σενάριο «Μέτρα»)
στο οποίο ο στόχος του Κιότο επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε την υλοποίηση
των προαναφερθέντων εγχώριων πολιτικών και µέτρων. Σύµφωνα µε το
σενάριο αυτό, η αύξηση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου στην
Ελλάδα µπορεί να περιορισθεί το 2010 στο 24,5% σε σύγκριση µε τις
εκποµπές βάσης. (Πίνακας 6.2.1-3).
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Πίνακας 6.2.1-3
Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ και το σενάριο
συνδυασµένης υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται
στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα (σε kt CO2eq)

Τοµέας
Ενεργειακός
τοµέας
Βιοµηχανικές
διεργασίες
∆ιαλύτες
Γεωργία
∆άση
Απορρίµµατα
Σύνολο
Μεταβολή
ως προς το
έτος βάσης
(=100)

1990

1995

2000

2005

2010

Ιστορικά Ιστορικά
στοιχεία στοιχεία
80789

Ιστορικά
στοιχεία
84386

ΣΑΕβ
101062

Μέτρα
107787

ΣΑΕβ
104441

Μέτρα
116890 109404

9591

11725

12874

13667

13667

15899

11248

177
10448
1391
3749
106145
97.9

156
9737
-307
4422
110119
101.6

169
10227
4138
5319
133789
123.4

173
9736
2030
4042
137435
126.8

173
9702
2030
4016
134029
123.6

177
9668
2030
2542
147206
135.8

177
9604
2030
2473
134936
124.5

α Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα για τα έτη 1990, 1995 και 2000 αποτελούν τα αποτελέσµατα της
Απογραφής Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου όπως αυτά παρουσιάζονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για τις
Κλιµατικές Αλλαγές. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν µερικώς αναθεωρηθεί στις Απογραφές Εκποµπών που
δηµοσιεύθηκαν µετά την έκδοση του Εθνικού Προγράµµατος.
β Το ΣΑΕ που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 διαµορφώθηκε στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού Προγράµµατος (2002) και
αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του ΕΣΚ∆Ε προκειµένου αφενός να ενηµερωθεί ως προς νεότερα
(µετά το 2002) δεδοµένα εισόδου και αφετέρου να λάβει υπόψη του τυχόν εξελίξεις σε διάφορους τοµείς που
δροµολογήθηκαν µετά το 2002.

Τα συνολικά αποτελέσµατα της πρόβλεψης των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου για την περίοδο 2000-2020 στο ΣΑΕ παρουσιάζονται στους
Πίνακες 6.2.1-4 (ανά τοµέα) και 6.2.1-5 (ανά αέριο).
Βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της πρόβλεψης
εκποµπών στο ΣΑΕ είναι ότι στον χρονικό ορίζοντα της παρούσας δεκαετίας
αναµένεται µία σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
στην Ελλάδα, η οποία για το 2010 (39,2%) υπερβαίνει σηµαντικά το στόχο
του περιορισµού της αύξησης των εκποµπών κατά την περίοδο 2008 – 2012
(25% των εκποµπών του έτους βάσης).
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Πίνακας 6.2.1-4
Πρόβλεψη εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου
σύµφωνα µε το ΣΑΕ, ανά τοµέα (σε kt CO2 eq)
Πηγές
/
Απορροφήσεις
Ενέργεια
Βιοµηχανικές
διεργασίες
∆ιαλύτες
Γεωργία
Αλλαγές χρήσεων
γης και δασοπονία
Απόβλητα
Σύνολο (χωρίς τον
τοµέα ΑΧΓ∆)
Σύνολο (µε τον
τοµέα ΑΧΓ∆)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

80996

84622

101636

111041

121671

129909

139253

9140

11520

12879

14200

16451

19043

21353

170
13603

153
12573

145
12425

158
11969

161
11592

164
11227

166
10872

-3440

-4614

-3211

-4942

-4992

-4706

-4440

4044

4651

4617

5265

3612

2500

2103

107953

113520

131702

142634

153489

162844

173747

104513

108906

128491

137691

148497

158138

169307

Πίνακας 6.2.1-5
Πρόβλεψη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ, ανά
αέριο (σε kt CO2 eq)
Αέριο
∆ιοξείδιο
του
άνθρακα
Μεθάνιο
Υποξείδιο
του αζώτου
HFCs
PFCs
SF6
Σύνολο
Μεταβολή
σε σχέση
µε το έτος
βάσης
Αλλαγές
χρήσεων
γης
και
δασοπονία
∆ιοξείδιο
του
άνθρακα
Μεθάνιο
Υποξείδιο
του αζώτου

Έτος
βάσης

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

83905

83905

87497

104072

114136

124306

132245

141230

8715

8715

9418

9644

10338

9013

8117

7935

14140

14140

13152

13564

13050

12924

12768

12652

3369
83
NE
110212

935
258
NE
107953

3369
83
NE
113520

4272
148
NE
131702

5022
88
NE
142634

7158
88
NE
153489

9626
88
NE
162844

11842
88
NE
173693

100

98

103

119

129

139

148

158

-3440

-4614

-3211

-4942

-4992

-4706

-4440

-3493

-4651

-3386

-4994

-5044

-4759

-4492

48

34

159

48

48

48

48

5

3

16

5

5

5

5
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6.2.2

Ρύποι Θερμοκηπίου – Τάσεις Εξέλιξης

Η αναφορά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ανάπτυξης σε
συνακολουθία με το άρθρο 3.2 της Απόφασης Νο 280/2004/ΕC στο
μηχανισμό παρακολούθησης εκπομπών ρύπων θερμοκηπίων και στην
υλοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο παραδόθηκε τον Ιούνιο 2005.
Η κατατεθημένη έκθεση από την Ελλάδα για το μηχανισμό παρακολούθησης
περιέχει πληροφορίες για την πολιτική και τα μέτρα και μια περίληψη της
προόδου για τη δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή ένωση για συμφωνία
μείωσης των εκπομπών ρύπων θερμοκηπίου σε 25% των επιπέδων 1990.
Η έκθεση περιέχει περίληψη των πολιτικών και μέτρων που λήφθηκαν ή
σχεδιάστηκαν για υλοποίηση.
Καλύπτει 5 τομείς ενέργεια, μεταφορά
απορρίμματα, γεωργία και κατοικία. Οι πολιτικές και τα μέτρα παρατίθενται
ακολούθως παρουσιάζοντας τις πιθανές εξοικονομήσεις μέχρι το 2010.
Πίνακας 6.2.2-1
Πληροφορία προερχόμενη από πολιτικές και μέτρα
Παρεχόμενη
πληροφορία

Παρεχόμενο Επίπεδο

Σχόλια

++

Εκτεινόμενα στον
υποτομέα
Βασική περιγραφή μόνο

Ονομασία πολιτικής
Στόχοι πολιτικής
Ποια αέρια θερμοκηπίου
Κατάσταση υλοποίησης
Φορέας υλοποίησης
Ποσοτική
υλοποίησης

+
CO2, NH4, N20, F-gases
++
+

εκτίμηση

Αλληλεπιδράσεις με άλλα
μέτρα και πολιτική

++
o

Καλή εξήγηση
Ακρώνυμα αλλά όχι
εξήγηση
Εκτίμηση μόνο για το
2010, πληροφορία για τον
κάθε τομέα
Δεν έχει συζητηθεί

ο, +, ++, +++: το διατιθέμενο επίπεδο πληφορίας αυξάνεται όσο αυξάνεται ο
αριθμός των + σημάτων
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Πίνακας 6.2.2-2
Πληροφορία παρεχόμενη από προβολές
Κατηγορία
πληροφόρησης

Επίπεδο παρεχόμενης
πληροφορίας

Σενάρια που λήφθηκαν
υπόψη
Εκφρασμένη σχετικά με τη
έτος βάσης
Έτος εκκίνησης
Κατηγορίες προβολών

Με μέτρα και με
προσθετικά μέτρα
1990, 2000

Περιγραφή
μοντέλου
(επίπεδο πληροφόρισης,
προσέγγιση
και
υποθέσεις)
Επίπεδο αβεβαιότητας
Λεπτομέρειες παραμέτρου
και υποθέσεων

++

1990
+

ο
+

Σχόλια

Καθαρά εκφρασμένη έτος
βάσης
2000
Κατηγορία ανά τομέα και
αέριο
Πίνακες υποθέσεων και
κειμένου
Καμία συζήτηση

ο, +, ++, +++: το διατιθέμενο επίπεδο πληφορίας αυξάνεται όσο αυξάνεται ο
αριθμός των + σημάτων
Η έκθεση της Ελλάδας το 2005 περιλαμβάνει σενάρια «με μέτρα» και «με
πρόσθετα μέτρα» για CO2, CH4, NOx και αέρια F.
Πίνακας 6.2.2-3
Περίληψη της επίπτωσης των πολιτικών και μέτρων
συμπεριλαμβανομένων των προβολών
Ενέργεια (σύνολο εκτός
μεταφοράς)
Παροχή ενέργειας
Ενέργεια – βιομηχανία
κατασκευές
Ενέργεια άλλη
εμπορική, κατοικία,
γεωργία
Μεταφορά (ενέργειας)
Βιομηχανικές διεργασίες
Απορρίμματα
Γεωργία
Σύνολο
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Με μέτρα

Με πρόσθετα μέτρα

23,7

9,3

20,4

5,6

0,9

0,5

2,4

3,3

1,7
0,0
2,9
0,0
28,3

0,6
0,7
0,2
0,1
11,0
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Πίνακας 6.2.2-4
Περίληψη Προβολών ανά ρύπο το 2010
Χρονιά βάσης

Με μέτρα

84,0
10,0
14,2
3,4
0,1

123,0
9,0
14,0
4,4
0,0

111,7

150,4

CO2
CH4
NOx
HFGs*
PFCs
SF6
Σύνολο

Με πρόσθετα
μέτρα

139,5

* έτος βάσης για αέρια F είναι το 1995
Πίνακας 6.2.2-5
Περίληψη Προβολών ανά τομέα το 2010

Ενέργεια
Μεταφορά (ενέργεια)
Βιομηχανικές
διεργασίες
Διαλύτες
Απορρίμματα
Γεωργία
Σύνολο (χρήσης γης
και αλλαγές
δασονομίας)

Με μέτρα

Αλλαγή
σε σχέση
με 1990

Με
πρόσθετα
μέτρα

Αλλαγή
σε σχέση
με το 1990

66,1
15,6

96,2
24,1

46%
54%

86,3
24,1

31%
54%

8,7

13,9

60%

13,2

52%

0,2
5,4
13,5

0,2
3,7
12,3

-6%
-31%
-9%

0,2
3,5
12,1

-6%
-35%
-10%

109,5

150,4

37%

139,4

27%

Χρονιά
βάσης

Πίνακας 6.2.2-6
Εκτίμηση Στόχου

Έτος βάσης εκπομπών
(από προβολή)
Δέσμευση Κιότο
Με
τις
υπάρχουσες
προβολές πολιτικών και
μέτρων
Κενό
Με προσθετικές προβολές
πολιτικών και μέτρων
Εναπομείναν κενό
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MtCO2 equiv.

Ποσοστό επιπέδου
βασικού χρόνου

111,7

100%

139,6

25%

150,4

135%

10,8

10%

139,5

125%

-0,1

0%
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6.3

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής.
Οι πιο σημαντικές πηγές θορύβου, που ευθύνονται για την υποβάθμιση του
ακουστικού περιβάλλοντος, είναι οι ακόλουθες:
•

Η κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς κάθε είδους

•

Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

•

Οι εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης

•

Οι οικιακές συσκευές

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(OECD):
•

50% του πληθυσμού των χωρών που ανήκουν στον OECD (πάνω από
330 εκ. άνθρωποι) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα θορύβου
ξεπερνούν τα όρια όχλησης.

•

15% (περισσότερο από 110 εκ.) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα
θορύβου ξεπερνούν το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Αυτή η κατηγορία
των ανθρώπων αναμένεται να φθάσει το 25% του πληθυσμού μέχρι το
2000.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

20-25% του πληθυσμού των πιο αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενοχλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο ενώ το

•

19% του συνολικού πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές με υψηλά επίπεδα
θορύβου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλογία πληθυσμού που
διαμένουν σε νοικοκυριά λαμβάνοντας υπόψη ότι υποφέρουν από θόρυβο
(%) στις χώρες της Ε.Ε. διαχρονικά από το 1995 έως και το 2000.
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ΕΕ (15 Χώρες)
Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο

1995

1996

1997

1998

1999

2000

25.2
19.9
13.2
28.6
20
30.9
25.4
9.8
26.5
16.7
24.8
20.8
17.2

30.3
26.7
17.7
34.7
21.4
34.7
24.2
13.1
36
21.7
33.5
27.6
25
25.9
26.8

29
27.2
15.9
21.6
34.1
24.6
14
37.9
33.8
25.4
26.5
25.6
26.3

Θόρυβος
27.2
26.8
14.5
27.7
30.5
23
12.6
34.5
34.5
22.8
27.6
23.4
24

27.2
24.7
16.4
23.8
29.6
23.9
11.4
35
31.3
23.2
26.3
24.7
24.9

25.3
24.6
14.3
18.3
22.7
22
9.7
34.1
34.7
20.9
27.4
24.6
23.2

21.4

Πηγή: Eurostat
Οι περιοχές με ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού
περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, είναι σχεδόν όλες οι αστικές περιοχές της χώρας. Βεβαίως το
πρόβλημα είναι σαφώς εντονότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως στην
Αθήνα, (που συγκεντρώνει το 40% του πληθυσμού, το 50% της βιομηχανικής
και βιοτεχνικής δραστηριότητας, το 55 % των οχημάτων και το 70 % των
Υπηρεσιών), στη Θεσσαλονίκη κλπ.
Βασισμένο σε μελέτες και μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ πάντω από το 60% του
πληθυσμού της Αθήνας και του Πειραιά κατοικεί κάτω από μη επιτρεπτά
υψηλά επίπεδα θορύβου.
Τα επίπεδα του θορύβου επίσης ποικίλλουν 90-100dB (Α), καθημερινά, μέρα
και νύχτα, σε όλες τις οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Αυτή η κατάσταση είναι κυρίως λόγω της κυκλοφοριακής κίνησης και κυρίως
λόγω των δικύκλων (μοτυσυκλέτες και μοτοποδήλατα).
Εκτός από τις μεγάλες αστικές περιοχές, εντονότατο πρόβλημα θορύβου
αντιμετωπίζουν και σχεδόν όλες οι τουριστικές περιοχές της χώρας. Οι
συνέπειες φαίνεται ότι επηρεάζουν τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση του τουριστικού ρεύματος, όσο και την
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Σήμερα έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον
άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές.
Τρεις περιπτώσεις που συνδέουν
αναγνωρισμένες πλέον διεθνώς :
•

το

θόρυβο

με

την

υγεία

είναι

Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής του ανθρώπου.

Υπάρχει αποδεδειγμένα ένας βιολογικός μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο ο
θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ακοή με τη μορφή
παροδικής ή μόνιμης ακουστικής απώλειας.
•

Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στην ψυχική και σωματική υγεία,
δεδομένης της συνεισφοράς του στη δημιουργία άγχους (stress).

•

Ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη
πάσχουν από κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία.

Ορισμένα μέρη του πληθυσμού είναι περισσότερο ευπαθή στις ψηλότερες
στάθμες θορύβου, παραδείγματος χάριν αυτοί που πάσχουν από υπέρταση ή
που έχουν ψυχικά προβλήματα κλπ.
Επιπλέον, η ενόχληση από το θόρυβο έχει επιπτώσεις στην ικανότητα
απόδοσης του ατόμου και κατ' επέκταση στην Εθνική Οικονομία.
Σύμφωνα με στοιχεία της European Commission 2000 το οικονομικό κόστος
από το θόρυβο στην Ευρώπη εκτιμάται από 10-100 δις euro/έτος.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 100

Διάγραμμα 6.3-1

ΑΘ: Αεροπορικός Θόρυβος, ΟΘ: Οδικός Θόρυβος, ΣΘ: Σιδηροδρομικός Θόρυβος
Πηγή: (Ψύχας 2005)
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Τάσεις εξέλιξης
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα αντιστοιχούν 122 μηχανικά
δίκυκλα για κάθε 1000 κατοίκους έναντι 61/1000 που είναι ο μέσος όρος της
Ε.Ε.
Επίσης 1 μηχανικό δίκυκλο αντιστοιχεί για κάθε δύο αυτοκίνητα όταν ο μέσος
όρος της ΕΕ είναι 1/7.
Τα τελευταία επτά χρόνια τα μοτοποδήλατα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά
70% όταν στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 15%.
Η τάση αύξησης των αυτοκινήτων αλλά κυρίως των μηχανοκίνητων δικύκλων
τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση του οδικού
θορύβου.
Η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, μέσω της δημιουργίας
επιχειρησιακών σχεδίων καταπολέμησης του θορύβου εκτιμάται ότι σταδιακά
θα οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων θορύβου, δεδομένου ότι αυτά θα
υλοποιηθούν.
Η βελτίωση του επιπέδου των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχει επιτευχθεί
τα τελευταία χρόνια αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση στα μεγάλα
αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α.) της χώρας.
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6.4

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελλάδα είναι μικρή σε έκταση χώρα (131 957 km2) με έντονο ανάγλυφο,
περιορισμένη ενδοχώρα και μεγάλο ανάπτυγμα ακτών. Αποτέλεσμα της
ιδιόμορφης αυτής γεωμορφολογικής διάρθρωσης είναι η πολυδιάσπαση του
χώρου σε μικρές λεκάνες απορροής, με μικρούς ποταμούς και επιφανειακή
απορροή που χαρακτηρίζεται από πλημμυρική δίαιτα.
Διαθέτει συνολικά σε ετήσια βάση επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους
υδατικούς πόρους, αλλά διάφοροι λόγοι μειώνουν σημαντικά την πραγματική
διαθέσιμη ποσότητα και δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, για το
σύνολό της χώρας τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα εκτιμώνται σε 116.330
hm3/έτος, ενώ το συνολικό υδατικό δυναμικό εκτιμάται κατά προσέγγιση σε
57.100 hm3/έτος, στα οποία περιλαμβάνονται τα νερά που εισρέουν από
γειτονικές χώρες).
Η κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 8.243 hm3/έτος, από τα οποία το
83% διατίθεται στην άδρευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 13% στην ύδρευση
και το 3% στη βιομηχανία και ενέργεια. Αναμφίβολα το συνολικό υδατικό
δυναμικό υπερκαλύπτει κατά πολύ την ποσότητα που διατίθεται στις χρήσεις.
Ωστόσο, μικρό μέρος από αυτό το δυναμικό είναι οικονομικά και τεχνικά
αξιοποιήσιμο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη προβλημάτων ανεπάρκειας νερού
σε διάφορες περιοχές και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν προβλήματα στην αξιοποίηση και
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας είναι:
¾ η άνιση κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο.
¾ η ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων στο χρόνο.
¾ η άνιση κατανομή της ζήτησης στο χώρο.
¾ η ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χρόνο.
¾ η γεωμορφολογία της χώρας.
¾ η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές
ποταμών που έρχονται από γειτονικά κράτη (περίπου 13 km3/χρόνο).
¾ το μεγάλο ανάπτυγμα ακτών.
¾ τα πολλά άνυδρα ή με ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας.
Αν και η Ελλάδα είχε γενικά νερά καλής ποιότητας, οι μακροχρόνιες – χωρίς
προγραμματισμό και έλεγχο – ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει τα
τελευταία χρόνια σε υποβάθμισή τους, τόσο στα επιφανειακά όσο και στα
υπόγεια. Τα αίτια καθώς και αποτελέσματα της υποβάθμισης αυτής μπορούν
να συνοψιστούν στα επόμενα σημεία:
i.
Οι κύριες πηγές ρύπανσης και μόλυνσης εντοπίζονται αφενός μεν σε
γεωργικές δραστηριότητες (λόγω της συχνά εντατικής και μη
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ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, κλπ.)
αφετέρου δε στα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.
ii.
Μεγάλες λίμνες, κοντά σε οικιστικές περιοχές, έχουν ήδη υποστεί
υποβάθμιση της ποιότητας των νερών τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε
πολλά υδατορέματα.
iii. Τα νερά της βόρειας Ελλάδας επιβαρύνονται με τη ρύπανση που
μεταφέρεται από τις ανάντη χώρες.
iv. Ειδικότερα, οι περιοχές που βρίσκονται στον άξονα Θεσσαλονίκη –
Αθήνα – Πάτρα, λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και
δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα αποθέματα νερού
που παρουσιάζουν, έχουν το πιο οξυμένο πρόβλημα σχετικά με την
ποιότητα του νερού.
v. Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές έχουν
υποστεί σε σημαντικό βαθμό υφαλμύριση λόγω διείσδυσης του
θαλάσσιου νερού, γεγονός που επιτείνεται από την υπεράντληση.
Υπάρχουν επίσης προβλήματα ποιότητας των νερών που οφείλονται σε
φυσικές διαδικασίες, λόγω της γεωλογικής σύστασης των υδροφορέων.
Επιφανειακοί υδατικοί πόροι
Αποτέλεσμα της γεωμορφολογικής δομής της χώρας και της γεωτεκτονικής
της ιστορίας είναι η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού μικρών και μεγαλύτερων
χειμάρρων, αλλά και ποταμών με μικρές σχετικά λεκάνες τροφοδοσίας και με
μεγάλες τοπογραφικές κλίσεις, που συντελούν στην γρήγορη αποστράγγισή
τους.
Οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών παρουσιάζονται στον Πίνακα
6.4-1.
Ένας σημαντικός αριθμός λιμνών, ελών και λιμνοθαλασσών έχει αποξηρανθεί
τα τελευταία 100 χρόνια.
Οι κυριότερες τέτοιες περιπτώσεις είναι των λιμνών Κωπαϊδας, Γιαννιτσών και
Κάρλας (που όμως τώρα επαναδημιουργείται), αλλά υπάρχουν και πολλές
άλλες, λιγότερο γνωστές, όπως οι λίμνες Μελίτη (Ν. Αιτωλοακαρνανίας),
Ξινιάδα (Ν. Φθιώτιδας), Αχερουσία (Ηπείρου), Λαγκάστα και Λαψίστα (Ν.
Ιωαννίνων), Μαύρη (Ν. Πρέβεζας), Φενεός και Μουριά (Πελοπόννησος),
Αρτζάν και Αιματόβου (Ν. Κιλκίς), Αχινού (Ν. Σερρών) και τα Τενάγη
Φιλίππων.
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Πίνακας 6.4-1
Οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών της χώρας
Α/Α

Υ.Δ.

1

08

2
3
4
5
6
7
8

09
11
04
01
12
12
07

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

05
05
05
03
07
10
12
10
04
10
05
04
09

22

02

23
24
25
26
27
28

09
05
01
07
12
02

Λεκάνη
απορροής
ποταμών
Πηνειού
Θεσσαλίας
Αλιάκμονα
Στρυμόνα
Αχελώου
Αλφειού
Έβρου
Νέστου
Βοιωτικού
Κηφισσού
Αώου
Άραχθου
Καλαμά
Ευρώτα
Σπερχειού
Αξιού
Φιλιουρή
Λουδία
Εύηνου
Γαλλικού
Λούρου
Μόρνου
Αξιού
(τμ.
Φλώρινας)
Πηνειού
Ηλείας
Μαυρονερίου
Αχέροντα
Πάμισου
Ασωπού
Ξηρορέματος
Πύρρου

Έκταση λεκάνης
(km2)
στην
Σύνολο
Ελλάδα
9500
8677
5990
5572
3658
3296
2546

Μήκος ποταμού
(km)
στην
Σύνολο
Ελλάδα
205

16787
52788
6130

314
118
240
110
204
130

1958

98

2154
2009
1831
1738
1643
1614
1470
1409
1112
1022
983
998

70
128
115
80
80
76

22250

60
92
70
80
58

901
868
815
752
728
724
622
600

Ετήσια
απορροή
(hm3)
2558

430
639
192

2724
4063
4383
2100
12065
3140
337

260

350

2205
2080
1709
760
703
3024
154
95
887
54
882
484
110

72

427

52
48
55

400
145
70
114
265

Πηγη: ΥΠΑΝ
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Πίνακας 6.4-2
Οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής λιμνών και κλειστών λεκανών της
χώρας (km2)
A/A

Υ.Δ.

1
2
3
4

10
09
08
03

Λεκάνη απορροής λιμνών και
κλειστών λεκανών
Λίμνες Θεσσαλονίκης
Κλειστή λεκάνη Πτολεμαϊδας
Κλειστή λεκάνη Κάρλας
Κλειστή λεκάνη Τρίπολης

Έκταση λεκάνης
2161
2133
1050
907

Πηγή: ΥΠΑΝ
Πίνακας 6.4-3
Οι μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της χώρας (km2)
Υ.Δ.
04

05
07
09

10

12

Λίμνες
Τριχωνίδα
Λυσιμαχία
Αμβρακία
Οζερός
Παμβώτιδα
Υλίκη
Παραλίμνη
Μικρή Πρέσπα
Μεγάλη Πρέσπα
Καστοριάς (Ορεστιάδα)
Βεγορίτιδα (Οστρόβου)
Χειμαδίτιδα
Πετρών (Ζάζαρη)
Βόλβη
Κορώνεια (Λαγκαδά ή
Βασιλείου)
Δοϊράνη (Πρασιάδα)
Βιστωνίδα

Έκταση λεκάνης

Έκταση λίμνης

401,0
253,0
111,0
57,0
531,0

96,5
13,2
13,4
10,1
22,0
25,0
10,0
43,5
43,0
28,5
72,5
10,0
14,0
75,0
47,0

494,0

353,0
346,0
229,0
114,0
Αγίου

2161,0

14,0
45,6

Πηγή: ΥΠΑΝ
Οι σημαντικές τεχνητές λίμνες είναι αυτές των ταμιευτήρων των μεγάλων ΥΗΕ
της ΔΕΗ και εκτός από αυτές υπάρχουν και οι τεχνητές λίμνες Μαραθώνα,
Μόρνου και Εύηνου, που εξυπηρετούν υδρευτικούς σκοπούς (ύδρευση
Αθήνας).
Από τους υδατικούς πόρους της χώρας, διακρατικοί είναι οι ακόλουθοι:
Ποτάμια: Έβρος (με τους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο), Νέστος,
Σρυμόνας, Αξιός (με τον παραπόταμο Εριγώνα) και Αώος, από τους οποίους
μόνο για τον Αώο η Ελλάδα αποτελεί ανάντη χώρα.
Λίμνες: Δοϊράνη, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα.
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Υπόγειοι υδατικοί πόροι
Η πολύπλοκη εν γένει γεωλογική και τεκτονική δοµή διαµορφώνει εξίσου
πολύπλοκες υδρογεωλογικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα τα επιµέρους
δηµιουργούµενα υπόγεια υδροφόρα συστήµατα να παρουσιάζουν σηµαντική
ετερογένεια και ανισοτροπία ως προς την οργάνωση και τον τρόπο
λειτουργίας τους.
Σηµαντικά προβλήµατα για την υδρογεωλογική έρευνα παραµένουν η µελέτη
των συνθηκών κατείσδυσης, αποθήκευσης και υπόγειας ροής των καρστικών
κυρίως υδροφορέων, καθώς και η µελέτη της πιο αποδοτικής εκµετάλλευσής
τους µε την ανάπτυξη των κατάλληλων έργων.
Με βάση τα χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών διακρίνονται
νεογενείς και αλλουβιακές αποθέσεις, στις οποίες αναπτύσσονται υδροφορείς
µε χαρακτηριστικά πορώδους κόκκων, και ανθρακικοί σχηµατισµοί, στους
οποίους αναπτύσσονται υδροφορείς µε πορώδες αγωγών. Οι υδροφορείς
που αναπτύσσονται σε ρωγµατωµένα µέσα (µεταµορφωµένα πετρώµατα,
πλουτώνια σώµατα κ.ά.) είναι λίγοι και παρουσιάζουν ενδιαφέρον
εκµετάλλευσης κυρίως για κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Τα αποτελέσµατα
των υδρογεωλογικών ερευνών συγκλίνουν στο ότι οι αµµοµαργαϊκές
αποθέσεις του Τριτογενούς και των αλλουβίων έχουν περιορισµένες
δυνατότητες εκµετάλλευσης. Αντίθετα, στα ανθρακικά πετρώµατα
παρατηρούνται µεγάλα αποθέµατα. Μειονέκτηµα επίσης, για την
εκµετάλλευση των υπόγειων νερών, αποτελεί η µεγάλη ανάπτυξη του
µετώπου επαφής τους µε την θάλασσα.
Από ποιοτική άποψη διαπιστώνεται η καταλληλότητα για κάθε χρήση και
κυρίως για ύδρευση και άρδευση ενός µεγάλου ποσοστού των υπόγειων
νερών της χώρας, ενώ ένα αξιόλογο επίσης δυναµικό αφορά σε
θερµοµεταλλικά και ειδικής σύστασης νερά.
Στον Πίνακα 6.4-4 παρουσιάζεται εκτίμηση ενός γενικευμένου υδρολογικού
ισοζυγίου της χώρας σε μέση ετήσια χρονική βάση.
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Πίνακας 6.4-4
Γενικευµένο ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο, κατά υδατικό διαµέρισµα (hm3), (ΥΠΑΝ)
Θεωρητικό
Κ.Α. Υδατικά διαµερίσµατα Έκταση
Όγκος
Εξάτµιση
υπόγειο και
(km2)*
επιφανειακό
βροχής
υδατικό
δυναµικό
1

2

3

4

5

6

01 Δυτικής Πελοποννήσου

7 301

8 031

3 614

4 417

02 Βόρειας Πελοποννήσου

7 310

6 404

2 824

3 580

03 Ανατολικής Πελοποννήσου

8 477

6 563

3 290

3 273

04 Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

10 199

13 973

5 310

8 663

05 Ηπείρου

10 026

17 046

6 818

10 228

06 Αττικής

3 207

1 642

1 150

492

07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας

12 341

9 516

5 257

4 259

08 Θεσσαλίας

13 377

10 434

6 260

4 174

09 Δυτικής Μακεδονίας

13 440

10 470

5 654

4 816

10 Κεντρικής Μακεδονίας

10 389

6 068

3 034

3 034

11 Ανατολικής Μακεδονίας

7 280

4 917

2 722

2 195

12 Θράκης

11 177

8 574

5 325

3 249

13 Κρήτης

8 335

7 500

4 874

2 626

14 Νήσων Αιγαίου

9 103

5 192

3 104

2 088

131 962

116 330

59 236

57 094

Σύνολο χώρας

* Η ακριβής έκταση της χώρας είναι 131 957.41 km2 . Η έκταση στον πίνακα
προκύπτει µετά από στρογγυλοποιήσεις.

Ποιοτική κατάσταση
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές
θεωρείται ότι είναι αποδεκτή.
Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι
Στις περισσότερες περιπτώσεις, µε βάση τα διαθέσιµα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, τα νερά των ποταµών και λιµνών πληρούν τις προϋποθέσεις
για παραγωγή πόσιµου νερού µετά από κατάλληλη επεξεργασία, που θα
βασίζεται στο συµβατικό σχήµα κροκίδωσης-καθίζησης, διύλισης και
απολύµανσης. Εξαίρεση αποτελούν το ρέµα Σουλού (09) και ο Πάµισος (01),
λόγω ανθρωπογενούς ρύπανσης µε θρεπτικά, και ο Αλφειός και ο Πηνειός
Ηλείας, λόγω υψηλών συγκεντρώσεων θειικών. Προβληµατική, αν και εντός
των επιτρεπόµενων ορίων, είναι η ποιότητα των νερών του Πηνειού
Θεσσαλίας, του Αξιού, του Στρυµόνα και ιδίως του Έβρου. Γενικά πάντως,
διαπιστώνεται από τις διαθέσιµες µετρήσεις τοξικών στοιχείων στα
επιφανειακά νερά, ότι η ποιοτική τους κατάσταση από την άποψη των
επικίνδυνων αυτών ουσιών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Ειδικότερα για τα διακρατικά νερά, προβλήματα ρύπανσης σημειώνονται με
ευθύνη των ανάντη χωρών.
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Ευαισθησία ως προς τον ευτροφισµό παρουσιάζουν οι ακόλουθες 16 λίµνες:
Βεγορίτιδα, Νομός Φλώρινας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Βιστωνίδα, Νομός
Ξάνθης – Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βόλβη, Νομός Θεσσαλονίκης –
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δοϊράνη, Νομός Κιλκίς – Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, Ζάζαρη, Νομός Φλώρινας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριάς
Νομός Καστοριάς – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λαγκαδά Νομός Θεσ/νικής –
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Λυσιµαχία Νομός Αιτωλοακαρνανίας – Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος, Μαραθώνα Νομός Αττικής – Περιφέρεια Αττικής, Μόρνου Νομός
Φωκίδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Μητρικού Νομός Ροδόπης – Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας & Θράκης, Παµβώτιδα Νομός Ιωαννίνων – Περιφέρεια Ηπείρου,
Παραλίµνη Νομός Βοιωτίας – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πετρών Νομός
Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Υλίκη Νομός Βοιωτίας – Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, Χειµαδίτιδα Νομός Φλώρινας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Θεσµοθετηµένοι ευαίσθητοι αποδέκτες είναι εννέα από τις παραπάνω λίµνες, και
συγκεκριµένα οι λίµνες Βιστωνίδα, Βόλβη, Λαγκαδά, Μαραθώνα, Μόρνου, Μητρικού,
Παραλίµνη, Πετρών και Υλίκη.
Έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών νερών της Ελλάδας γίνεται σε 202
σταθμούς δειγματοληψίας, στους οποίους περιλαμβάνονται λίμνες, ποτάμια, βιότοποι
Ramsar και εκβολές ποταμών. Για τρεις από τις σημαντικότερες παραμέτρους
ποιότητας που αφορούν τους βασικούς παράγοντες ευτροφισμού, οι βαθμίδες
αξιολόγησης της συμβατότητας τους με τα όρια των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ είναι
οι εξής:
Βαθμίδες
Νιτρικά (ΝΟ3)
Φωσφωρικά (P205)
COD
Πλήρης
C < 25mg/l
C < 0,125 mg/l
COD < 20mg/l
συμβατότητα
Μερική
25mg/l < C <
0,125mg/l < C <
συμβατότητα
50mg/l
0,5mg/l
Ασυμβατότητα
C > 50mg/l
C > 0,5
COD > 20mg/l
Φαίνεται ότι οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι δεν απειλούνται σοβαρά από
νιτρορύπανση, αν και σε τοπικό επίπεδο καταγράφονται αποκλίσεις από τα όρια
ποιότητας. Σημαντικότερες εμφανίζονται οι αποκλίσεις στην περίπτωση των
φωσφορικών ενώσεων και των απαιτήσεων σε χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο.
Υπόγεια νερά
Σηµαντικά προβλήµατα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθµισης έχουν παρατηρηθεί σε
υπόγειους υδροφορείς, τα οποία οφείλονται κατά κανόνα στην υπεράντλησή τους.
Έτσι, έχει παρατηρηθεί σηµαντική ταπείνωση της στάθµης µε αποτέλεσµα µεγάλη
αύξηση του κόστους άντλησης, αλλά και ορισµένες άλλες επιπτώσεις, όπως
καθιζήσεις εδαφών. Παράλληλα, σε παράκτιους υδροφορείς η υπεράντληση οδήγησε
σε υφαλµύρισή τους λόγω της διείσδυσης θαλάσσιου νερού.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη ρύπανση των υπόγειων νερών (όπως
άλλωστε και των επιφανειακών) που οφείλεται στην παρουσία υψηλών
συγκεντρώσεων αζώτου και κυρίως νιτρικών.
Επισηµαίνεται ότι η χρήση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων στην Ελλάδα
αυξάνεται βαθµιαία µετά το 1993, αν και προηγουµένως (1985-1993) είχε υπάρξει
σηµαντική µείωση, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.4-5, όπου παράλληλα γίνεται
και σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ΓΓΕΤ, 2001).
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Πίνακας 6.4-5
Χρήση νιτρικών και φωσφορικών λιπασμάτων στα 15 κράτη-μέλη της
ΕΕ, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία (κιλά/εκτάριο γεωργικής γης)
Αυστρία
Βέλγιο /
Λουξεμβούργο
Δανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Βρετανία
Ισλανδία
Νορβηγία
Μέσος όρος
Μέσος όρος ΕΕ

1980
70,5
191,6

1985
72,8
188,6

1990
60,4
177,9

1991
58,7
167,4

1992
54,5
155,1

1993
53,6
148,3

1994
52,2
146,8

1995
52,9
145,8

1996
48,6
145,8

167,0

172,1
139,9
123,2

173,4
126,6
125,5
132,9
156,2
112,1
88,1
231,4
57,3
59,3
78,8
106,7
7,7
149,2
104,0
105,3

160,9
95,5
125,6
130,7
148,5
111,2
92,6
234,5
51,9
56,6
65,0
97,7
8,0
143,4
100,9
102,1

144,0
101,3
105,0
128,0
145,0
111,0
90,7
230,8
51,2
47,0
77,0
89,1
8,5
140,3
92,6
93,7

138,8
111,1
107,4
118,1
119,7
121,9

136,4
110,9
111,1
129,3
120,2
125,6

124,7
119,2
113,9
125,2
123,9

125,6
117,8
119,2
125,4
127,4

221,6
50,4
54,5
83,3
96,0
7,8
137,0
93,8
94,9

237,2
50,3
57,8
78,7
102,2
7,2
137,6
97,2
98,5

229,7
52,1
55,2
85,6
100,6

233,8
56,9
57,8
79,3
101,2

96,9
98,1

96,8
98,0

123,5
126,1
73,6
99,9
280,0
50,6
89,0
10,2
184,4
108,2
109,3

160,4
78,2
98,2
287,8
45,3
52,4
132,2
110,5
8,7
168,4
111,5
112,7

Πηγή: Έκθεση για τη Γεωργία του European Environment Agency (2000), ΓΓΕΤ
(2001)

Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στους υπόγειους υδροφορείς έχουν
παρατηρηθεί στις περιοχές Κωπαΐδας, Αργολικού πεδίου, Πηνειού Ηλείας και
Θεσσαλικού κάµπου. Θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιµότητα ένταξης και
άλλων περιοχών στις ευπρόσβλητες ζώνες είτε λόγω παρουσίας ανησυχητικά
υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών στα υπόγεια νερά είτε µε στόχο την
προστασία ευαίσθητων, ως προς τον ευτροφισµό, επιφανειακών νερών, και
ειδικότερα των εξής περιοχών: Γαργαλιάνοι-Κυπαρισσία, Άστρος-Λεωνίδιο,
λεκάνη απορροής της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, λεκάνη
απορροής της λίµνης Λυσιµαχίας, νότια του Αµβρακικού Κόλπου (ΒόνιτσαΑµφιλοχία), βόρεια του Αµβρακικού Κόλπου (Πρέβεζα-Άρτα), λεκάνες
απορροής των λιµνών Βεγορίτιδας, Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Καστοριάς,
Βόλβης, Λαγκαδά, Δοϊράνης, Μητρικού και Βιστωνίδας, και λεκάνες απορροής
των ποταµών Αξιού, Γαλλικού, Στρυµόνα, Αγγίτη, Χρυσορρόη, Έβρου,
Ερυθροπόταµου Έβρου, Κοµψάτου και Δυτικού Παραπόταµου.
Χρήσεις – Ζήτηση νερού
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σημερινή κατανάλωση νερού
ανά χρήση και υδατικό διαμέρισμα.
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Πίνακας 6.4-6
Σηµερινή ετήσια ζήτηση νερού κατά καταναλωτική χρήση και υδατικό
διαµέρισµα (hm3), (Πηγή: ΥΠΑΝ)
Άρδευση

Κτηνοτροφία

Ύδρευση

Βιοµηχανία

Λοιπές**

201.0

5.0

23.0

3.0

20.0

401.5

6.6

41.7

3.0

324.9

4.7

22.1

351.7

366.5

9.0

22.4

397.9

127.4

9.9

33.9

1.0

172.2

99.0

2.5

400.0

17.5

519.0

773.7

9.9

165.9*

12.6

962.1

1 550.0

12.0

54.0

609.4

7.9

43.7

30.0

527.6

8.0

99.8

80.0

627.0

5.8

32.0

825.2

7.1

27.9

Κρήτης

320.0

10.2

42.3

372.5

Νήσων Αιγαίου

80.2

6.8

37.2

124.2

Σύνολο χώρας

6 833.4

105.4

1 045.0

Υδατικά
διαµερίσµατα
Δυτικής
Πελοποννήσου
Βόρειας
Πελοποννήσου
Ανατολικής
Πελοποννήσου
Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Αττικής
Ανατ. Στερεάς
Ελλάδας
Θεσσαλίας
Δυτικής
Μακεδονίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ανατολικής
Μακεδονίας
Θράκης

Σύνολο
252.0
452.8

1 616.0
80.0

771.0
715.4
664.8

11.0

158.1

871.2

100.0

8 242.8

* Από αυτά, 41.6 αφορούν στην ύδρευση του διαµερίσµατος και 124.3 την ύδρευση της
Αθήνας.
** Νερό ψύξης από ΑΗΣ.

Οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού στη
χώρα.
Το ποσοστό των αρδευόμενων γεωργικών γαιών ανέρχεται στο 32% του
συνόλου αυτών, ενώ περίπου το 60% των πεδινών εδαφών αρδεύεται
(Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης, 2001). Ειδικότερα,
από τα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Γεωργίας αρδεύεται ποσοστό 40% της συνολικά αρδευόμενης έκτασης,
δηλαδή 5.200.000 στρέμματα επί συνόλου 13.200.000.
Το νερό παρέχεται στους αγρότες δωρεάν, γεγονός που σε συνδυασμό με την
έλλειψη συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων έργων έχει
οδηγήσει συχνά σε σημαντική σπατάλη νερού.
Οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης σε νερό, συμπεριλαμβανομένου και του
τουρισμού, εκτιμώνται συνολικά σε 1046 hm3.
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Οι 12 λιγνιτικές μονάδες της περιοχής Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου
καταναλώνουν περίπου 63 hm3 νερό το χρόνο, κυρίως για ψύξη, που
προέρχονται από τον ποταμό Αλιάκμονα, τη λίμνη Βεγορίτιδα και από
γεωτρήσεις και φρέατα.
Οι 4 λιγνιτικές μονάδες της περιοχής Μεγαλόπολης καταναλώνουν περίπου
13 hm3 νερό το χρόνο, που προέρχονται από γεωτρήσεις.
Οι πετρελαϊκές μονάδες Λαυρίου και Αλιβερίου χρησιμοποιούν για ψύξη
θαλασσινό νερό.
Οι ανάγκες των νέων θερμικών μονάδων προβλέπεται να καλυφθούν κυρίως
με έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων και συγκεκριμένα, με την
κατασκευή φραγμάτων που θα καλύπτουν παράλληλα και άλλες ανάγκες των
περιοχών τους (άρδευση, ύδρευση, προστασία περιβάλλοντος).
Από τις μη καταναλωτικές χρήσεις των υδατικών πόρων ιδιαίτερα σημαντική
για τη χώρα είναι η χρήση για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό υδροδυναμικό, μικρό μόνο μέρος του δυναμικού
αυτού αξιοποιείται, ενώ παράλληλα η χώρα κάνει υπερβολική χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδόν 40% περισσότερη από ανάλογους πληθυσμούς
(Παπαβρανούσης, 2002).
Μόνο το ένα τρίτο του οικονομικά εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού
χρησιμοποιείται ή βρίσκεται υπό αξιοποίηση.
Συγκεκριμένα, το μέσο ετήσιο εκμεταλλεύσιμο υδροδυναμικό της χώρας έχει
εκτιμηθεί σε 15 TWh περίπου, που θα μπορούσε να καλύψει μέχρι το 30%
των σημερινών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι του 10% περίπου που
καλύπτει σήμερα. (Πηγή: ΥΠΑΝ)
Τάσεις Εξέλιξης
Παρουσιάζεται πρόοδος στην αντιμετώπιση της ρύπανσης από αστικά λύματα
ενώ αντίθετα, δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα βιομηχανικά υγρά
απόβλητα, όπου απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών προεπεξεργασίας
(πριν τη διάθεση σε δίκτυα), παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και
συγκέντρωσης των παραγωγικών και βιομηχανικών μονάδων σε βιομηχανικές
περιοχές.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατές παρεμβάσεις, τόσο στο
σκέλος της προσφοράς όσο και της ζήτησης, στα υδατικά διαμερίσματα που
παρουσιάζονται ελλειμματικά σήμερα και στο μέλλον. Το ίδιο πρέπει να γίνει
και για τα διαμερίσματα που παρουσιάζουν επάρκεια σε σημερινές συνθήκες,
αλλά έχουν αρνητικές τάσεις σε μακροχρόνια βάση.
Στις δυνατές
παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η προώθηση των συνομιλιών και
συνεργασιών με τις ανάντη χώρες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης
ποσότητας και ποιότητας νερού.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 112

6.5

ΤΟΠΙΟ

Το τοπίο της χώρας διαχωρίζεται σε νησιωτικό, παράλιο και την ενδοχώρα
(που περιλαμβάνει αγροτικό και αστικό τοπίο).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου (σύμφωνα με μελέτες
εκτίμησης τοπίου 1 ) είναι η μοναδικότητα, η ποικιλία και ο πλούτος των ειδών
που απαντώνται. (Μενδώνη και Μάργαρης 1998). Η μοναδικότητα του
ελληνικού τοπίου αναφέρεται στην οικολογική, αισθητική, πολιτιστική και
ιστορική αξία του. Η ποικιλία του ελληνικού τοπίου, αναφέρεται εξίσου στη
γεωμορφολογία, στο φυσικό περιβάλλον και στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
Σχετίζεται επίσης με την πολιτιστική κληρονομιά του τοπίου (γεφύρια,
φράκτες, λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική κ.λπ.), η οποία έχει να επιδείξει
ευρύτατο πλούτο όσον αφορά τις φόρμες, τις λειτουργίες και τους
συμβολισμούς.
Συνολικά έχουν καταγραφεί 449 τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), με
συνολική έκταση 6270 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 4,8% της χερσαίας έκτασης
της χώρας.
Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό τοπίο είναι
πολλαπλά: κατακερματισμός, αλλαγές στη χρήση γης και έλλειψη
συγκροτημένου χωροταξικού σχεδιασμού, μερική αποκατάσταση ιστορικών
τοπίων, άναρχη οικιστική εξάπλωση, ομογενοποίηση, εντατικοποίηση της
γεωργίας, απώλεια του φυσικού, αισθητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
(κυρίως μέσω της διάβρωσης εδαφών, της κατάρρευσης μνημείων και
παρεμβάσεων ασύμβατων με το αρχικό τοπίο), ερήμωση ορεινών και
απομακρυσμένων περιοχών, έλλειψη προστασίας από παράνομες
δραστηριότητες (π.χ. εμπρησμοί) κ.λπ..
Τάσεις εξέλιξης
Το ελληνικό τοπίο είναι από τις παραμέτρους στις οποίες δεν δίνεται ιδιαίτερη
σημασία στη χώρα μας με εξαίρεση ειδικές περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, τα υπό
εκπόνηση χωροταξικά (γενικά και ειδικά) σχέδια αναμένεται να επιδράσουν
θετικά στην υφιστάμενη κατάσταση.
Επίσης, το υφιστάμενο και υπό εκπόνηση κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, με την
προοπτική ενσωμάτωσής του στο εθνικό δίκαιο, ενισχύει την προοπτική
προστασίας του ελληνικού τοπίου.

1

Η Εκτίμηση του Τοπίου είναι μια τεχνική με την οποία μελετάται το τοπίο
προκειμένου να γίνουν κατανοητά η ποιότητα, οι δυνατότητες, οι περιορισμοί, τα
δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του τοπίου μιας περιοχής μελέτης.
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6.6

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το έδαφος αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο του γήινου περιβάλλοντος
και για το λόγο αυτό, η κατάσταση της διατήρησής του καθορίζει σε πολύ
μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το έδαφος, αν και
θεωρείται ανανεώσιμος φυσικός πόρος, αναγεννάται με πολύ βραδύ ρυθμό.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διεργασίες υποβάθμισης που
λαμβάνουν χώρα, συνεπεία των ασκούμενων πιέσεων, να μη γίνονται
αντιληπτές αμέσως, αλλά μόνον μετά το πέρας κάποιου χρονικού
διαστήματος.
Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήματα σε ότι αφορά στους εδαφικούς
πόρους εντοπίζονται στην ερημοποίηση (συμπεριλαμβανομένων της
διάβρωσης και της αλάτωσης) που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων και την υποβάθμιση της ποσότητας
και ποιότητας των υδατικών πόρων. Ο εν δύναμη κίνδυνος ερημοποίησης
στη χώρα αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα ως ποσοστό της συνολικής
έκτασης της χώρας.
Πίνακας 6.6-1
Κατανομή προβλημάτων ερημοποίησης της χώρας
Ποσοστό (%)
Περιοχές χαμηλού κινδύνου
Περιοχές μέτριου κινδύνου λόγω διάβρωσης των
εδαφών
Περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω διάβρωσης των
εδαφών
Περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω αλάτωσης των
εδαφών

15,17
49,76
33,25
1,53

Πηγή: Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης

Η ερημοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η παραγωγική γη
υποβαθμίζεται και σταδιακά μετρατρέπεται σε αφιλόξενη για την
αναπτυσσόμενη βλάστηση, δημιουργώντας έτσι κηλίδες απογυμνωμένων
περιοχών με την εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια.
Οι παράγοντες που προκαλούν ερημοποίηση στην Ελλάδα είναι:
1. Το κλίμα
2. Η φυσιογραφία
3. Η γεωλογία
4. Το έδαφος
5. Η υδρολογία
6. Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις
Σύμφωνα με πολύ πρόσφατες μελέτες και σχετικές έρευνες του Τομέας
Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ο ελλαδικός χώρος εμφανίζεται υποβαθμισμένος με πολλές περιοχές να
αντιμετωπίζουν κίνδυνο
ερημοποίησης. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου
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ερημοποίησης είναι η δυτική Στερεά Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της
Πελοποννήσου, η ορεινή ζώνη των Ιονίων νήσων, η Κρήτη, τα νησιά του
Αιγαίο, η Εύβοια και μέρος της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Θράκης.

ή

ρ ή

ης ρημ

η ης
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χαμηλόςκίνδυνος
Μέτριος κίνδυνος λόγωδιάβρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγωδιάβρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγωαλάτωσης
Λίμνες
Πόλεις

N

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: N. Γιάσσογλου
K. Koσμας
A. Mελιάδου
Π. Γαβριήλ
200

0

200

400 Kilometers

Χάρτης 6.6-1
Χάρτης δυνητικού κινδύνου ερημοποίησης της Ελλάδας (Εθνική
Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης)
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Όπως προκύπτει από πρόσφατες μελέτες μπορεί να αναφερθεί ότι το 35%
του ελλαδικού χώρου κινδυνεύει ή εμφανίζει ήδη σημάδια ερημοποίησης, το
49% αντιμετωπίζει μέτριο κίνδυνο και μόνον το υπόλοιπο 16% των εδαφών
της χώρας δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Πάντως στο 8% της γεωργικής γης
στην Eλλάδα -περίπου 3.000.000 στρέμματα- ουσιαστικά θα έπρεπε να
περιοριστεί σημαντικά η παραγωγή, καθώς δεν μπορούν πλέον να
αποδώσουν. Περισσότερο ευαίσθητες περιοχές της Eλλάδας είναι η Kρήτη, τα
νησιά του Aιγαίου, η Aνατολική Πελοπόννησος, η Aνατολική Στερεά Eλλάδα, η
Eύβοια, τμήμα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα σημεία της Mακεδονίας και
της Θράκης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έλλειψη σχεδιασμού χρήσεων
γης στην Eλλάδα έχει διογκώσει το πρόβλημα.
Το υφιστάμενο καθεστώς χρήσης γαιών, παρά τα μέτρα συστηματικής
διαχείρισης δασών, παραμένει επί το πλείστον χαώδες και άναρχο. Είναι ίσως
η κύρια αιτία της ασύμμετρης οικονομικής, δημογραφικής και χωροταξικής
οργάνωσης της Χώρας και της κατασπατάλησης των εθνικών μας πηγών.
Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία
εγκατάλειψη των επικλινών περιοχών και σημαντική μείωση της βόσκησης σε
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους,
που έχει σαν αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις την απομάκρυνση
του κινδύνου ερημοποίησης.
Τάσεις εξέλιξης
Έχει συνταχθεί το Eλληνικό Σχέδιο Δράσης κατά του φαινομένου της
ερημοποίησης και προτείνονται μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά τη διαδικασία οργάνωσης των χρήσεων γης της χώρας.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των κανόνων χρήσης των γαιών είναι ένα από
τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της
ερημοποίησης. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα αναμένεται να έχει
σημαντικά ευμενείς επιπτώσεις.
Από το γενικό και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης εκτιμάται ότι θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση της
κατάστασης στις περιοχές που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα
χωρίς πάντως να αναμένεται στο προσεχές μέλλον επίλυση του συνόλου των
προβλημάτων.
Η στενή σχέση ανάμεσα στο έδαφος, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα
αντικατοπτρίζεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία, μολονότι
εφαρμόζεται ειδικά στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, συμβάλλει εν μέρει και
στην προστασία του εδάφους. Ειδικότερα, η Οδηγία 2000/60 ασχολείται όχι
μόνο με την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων, αλλά και με τα
γειτνιάζοντα με αυτά χερσαία οικοσυστήματα και με τους εδαφικούς τους
πόρους.
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Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης θα επιτευχθεί με τη λήψη
ορισμένων μέτρων γενικής εφαρμογής που αφορούν σε ολόκληρο τον
πληθυσμό της χώρας και τέμνουν πολλούς επιμέρους τομείς
δραστηριοτήτων. Τα μέτρα αυτά είναι:
1.
Προσδιορισμός των απειλουμένων περιοχών
2.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινωνικών φορέων και φορέων
διοίκησης
3.
Φορείς εφαρμογής και παρακολούθησης μέτρων
4.
Σχεδιασμός και εφαρμογή χρήσης των γαιών
5.
Ορισμός πιλοτικών περιοχών
6.
Αναβάθμιση ερημοποιηθεισών περιοχών
7.
Εξεύρεση απαιτούμενων πόρων
8.
Διεθνείς συνεργασίες
9.
Έρευνα
Βασικοί κίνδυνοι υποβάθμισης των εδαφών είναι επίσης η προβληματική
διαχείριση των αστικών στερεών αλλά και των επικίνδυνων αποβλήτων, η
έντονα εκτατική οικιστική ανάπτυξη, η ολοένα αυξανόμενη χρήση
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη Γεωργία, την υπερεκμετάλλευση των
υδατικών πόρων για αρδευτική χρήση και η καταστροφή των δασικών
οικοσυστημάτων από πυρκαγιές ή και υπερβόσκηση.
Σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική, το έδαφος αποτελεί
κοινό σημείο σε σειρά Οδηγιών και Κανονισμών (περί υδάτων, νιτρικών
αλάτων, εθνικών ορίων εκπομπών, διαχείρισης αποβλήτων, χημικών ουσιών
φυτοϋγειονομικών προϊόντων, παρασιτοκτόνων και οικοτόπων) που η
εφαρμογή του προϋποθέτει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τη λήψη μέτρων για την
αειφορική διαχείριση και διαφύλαξη του εδαφικού πόρου. Παράλληλα, η νέα
ΚΑΠ προϋποθέτει την εφαρμογή αειφόρων γεωργικών πρακτικών για τη
διατήρηση του εδάφους ως βασικό στοιχείο της αγροτικής παραγωγής αλλά
και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας
των εδαφικών πόρων, αλλά και της ανάγκης για αειφορική διαχείριση αυτών,
κορυφώνεται τα τελευταία χρόνια με την υπό – έκδοση Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ
για τα Εδάφη (COM(2002) 179).
Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης
κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 28 Φεβρουαρίου του 1997 και
κατέστη νόμος του κράτους (Ν.2468/97).
Στον τομέα της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
περισσότερο από 90% των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα διατίθεται σε
χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) (51%) και χώρους ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης (40%), ενώ 8% οδηγείται σε μερική ανακύκλωση μέσω της
μονάδας μηχανικού διαχωρισμού των Λιοσίων και μικρή ποσότητα (κάτω του
1%) οδηγείται σε λιπασματοποίηση (Διάγραμμα 6.6-1). Αντίθετα, στην ΕΕ η
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συμμετοχή των ΧΥΤΑ, περιορίζεται στο 50%, και οι μέθοδοι μερικής
αξιοποίησης εμφανίζουν πολύ υψηλότερα μερίδια.
Διάγραμμα 6.6-1
Ποσοστιαία συμμετοχή των βασικών μεθόδων διάθεσης των
απορριμμάτων σε επίπεδο χώρας και ΕΕ-15

Η ποσότητα των αστικών απορριμμάτων έχει φθάσει το 2003 σε κάτι
μικρότερη από 5εκ. τόννους έχοντας αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990, ποσοστό διπλάσιο περίπου της αύξησης του ΑΕΠ την ίδια
περίοδο.
Στο Διάγραμμα 6.6-2 απεικονίζεται η παραγωγή απορριμμάτων ανά έτος σε
χιλιάδες τόννους σε επίπεδο χώρας από το 1995 έως και το 2003.
Παραγωγή αστικών αποβλήτων

Χιλιάδες τόννοι ανά έτος
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Διάγραμμα 6.6-2
Διαχρονική παραγωγή απορριμμάτων στη χώρα 1995-2003
Πηγή: Eurostat
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Παρά την ταχύτητα αύξησης της ποσότητας των απορριμμάτων στην Ελλάδα,
διατηρείται μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ,
αντανακλώντας διαφορές βιοτικού επιπέδου και προτύπων κατανάλωσης.
Ειδικότερα, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας η μέση παραγωγή
απορριμμάτων στη χώρα μας ήταν κατά 27% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.
Η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας σημειώνει μεγάλη πρόοδο μεταξύ 1989
και 1997, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συσκευασία αλουμινίου. Στην περίπτωση
της ανακύκλωσης χαρτιού το ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού, στην
εγχώρια παραγωγή χαρτιού ανέρχεται στο 50% περίπου. Όμως, παρά την
πρόοδο αυτή, οι επιδόσεις της χώρας στον τομέα της ανακύκλωσης απέχουν
ακόμη από τα επίπεδα ανακύκλωσης που έχουν επιτευχθεί στην ΕΕ.
Διάγραμμα 6.6-3
Ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού και αλουμινίου τα έτη
1989 και 1997

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη στο 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
υιοθετεί τη φιλοσοφία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων,
ενώ στο 6ο πρόγραμμα θέτει ως στόχο τη μείωση της συνολικής ποσότητας
των απορριμμάτων προς διάθεση κατά 20% μέχρι το 2010 και κατά 50%
μέχρι το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2000. Παράλληλα, θεσμοθετεί ένα
σύνολο Οδηγιών με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων
πλευρών του προβλήματος. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 εκδίδεται η
Οδηγία για τα Επικίνδυνα Απορρίμματα (91/689/EΟΚ), ενώ η Οδηγία για τα
Υλικά Συσκευασίας (94/62/EΚ) θέτει ως στόχο την ανάκτηση
(συμπεριλαμβανομένης της λιπασματοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης)
τουλάχιστον του 50% του βάρους των υλικών συσκευασίας, με ελάχιστο
ποσοστό ανακύκλωσης 25% (στόχος που σήμερα έχει μετατοπισθεί στο
55%). Τέλος, με την Οδηγία 99/31/EΚ τίθεται ως στόχος για το 2016 ο
περιορισμός των βιο-αποικοδομήσιμων απορριμμάτων (ΒΑΑ) που διατίθενται
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σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα του
1995 και τίθενται αυστηρές προδιαγραφές για τις μεγάλες μονάδες ΧΥΤΑ.
Η Ελλάδα, προωθεί με εντατικούς ρυθμούς την επέκταση και οργάνωση των
υποδομών, ενώ έχει διαμορφώσει τον Εθνικό Σχεδιασμό Ολοκληρωμένης και
Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με βάση τις αρχές και
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Παράλληλα, προβλέπει την
ανάληψη του σχεδιασμού και της διαχείρισης των αποβλήτων από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις αρχές των Περιφερειών, κάτι που
αναμφισβήτητα διευκολύνει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος.
Παρά τη σχετική πρόοδο σε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) και τελικής
διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) υπάρχουν ακόμη στη χώρα εν ενεργεία
Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Στο σημείο αυτό είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης
Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΑ) των
ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου,
Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ηπείρου, ενώ
είναι σε διαδικασία έκδοσης της απόφασης έγκρισης για τι περιφέρειες
Κρήτης, Θεσσαλίας και Αττικής. Επίσης, για την περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη. Οι περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της
διαδικασίας έγκρισης.
Πηγή ρύπανσης εδαφών αποτελεί και η επέκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη της χώρας ιδιαίτερα όταν δεν
συνδυάζεται με μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς μπορεί να
επιφέρει δραματική υποβάθμιση των εκτάσεων αυτών. Σημαντική υποβάθμιση
των ορεινών και ημιορεινών όγκων της χώρας μας προκαλείται επίσης από
την κτηνοτροφία. Ο αριθμός των ζώων που συνήθως εκτρέφεται στη ζώνη
αυτή, συχνά είναι πολύ μεγαλύτερος από τις δυνατότητες του βοσκότοπου.
Αποτέλεσμα είναι, αφενός η καταστροφή της δομής του εδάφους και
αφετέρου η διαφοροποίηση της χλωριδικής σύνθεσης και η μείωση της
πυκνότητας της ποώδους βλάστησης.
Επίσης πηγή ρύπανσης αποτελούν τα χρησιμοποιημένα λιπάσματα και
φυτοφάρμακα.
Στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, η ποσότητα λιπασμάτων που
χρησιμοποιήθηκε στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μειώθηκε κατά
33% με συνέπεια η ανά στρέμμα κατανάλωση να εξισωθεί με τον κοινοτικό
μέσο όρο.
Αντίθετα μεταξύ 1990 και 1996 η χρήση φυτοφαρμάκων (εκφραζόμενη σε
τόννους ενεργών συστατικών) εμφανίζεται αυξημένη κατά 25%, με συνέπεια η
ανά στρέμμα κατανάλωση να υπερβεί τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ.
Η καταστροφή της φυτοκάλυψης συντελείται με τις εκχερσώσεις δασικών
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εκτάσεων σε επικλινείς και μικρής παραγωγικότητας εδάφη, τις
επανειλημμένες δασικές πυρκαγιές, την υπερβόσκηση λοφωδών περιοχών,
την άναρχη οικοδόμηση και ανάπτυξη του τουρισμού, την επιδότηση
καλλιεργειών και κτηνοτροφίας σε περιοχές και επίπεδα παραγωγής που δεν
εξασφαλίζουν την αειφορία.
Η Ελλάδα λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, παρουσιάζει απότομες
υψομετρικές διαφορές, που σχηματίζουν επιφάνειες με ισχυρές κλίσεις σε
μεγάλο τμήμα της χώρας. Συγκεκριμένα, κλίσεις που υπερβαίνουν το 10%
καλύπτουν το 50% της συνολικής έκτασης. Οι ισχυρές κλίσεις προκαλούν
έντονες επιφανειακές απορροές των όμβριων υδάτων και έντονες διαβρώσεις
των εδαφών εκεί όπου δεν υπάρχει επαρκής φυτοκάλυψη. Οι διαδικασίες
αυτές αποτελούν τις κύριες αιτίες της ερημοποίησης στην Χώρα.
Επίσης ένας σημαντικότατος παράγοντας ερημοποίησης για την Ελλάδα είναι
οι δασικές πυρκαγιές. Στατιστικές της δασικής υπηρεσίας δείχνουν ότι οι
δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν τετραπλασιασθεί. Κατά την
περίοδο 1964-1975, ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων ήταν 129.000
στρέμματα ανά χρόνο, ενώ κατά την περίοδο 1976-1986 ήταν 378.000
στρέμματα για να αυξηθεί σε 520.000 στρέμματα την δεκαετία 1986-1995.
Παρόλο που η πυρκαγιά θεωρείται ότι μπορεί να επιφέρει αναγέννηση της
φυσικής βλάστησης όταν δεν προηγηθεί έντονη διάβρωση, η μεγάλη
συχνότητα εμφάνισής τους τα τελευταία χρόνια έχει έντονα υποβαθμίσει
μεγάλο ποσοστό των δασικών εκτάσεων. Όταν η συχνότητα πυρκαγιών στις
ίδιες εκτάσεις είναι μεγάλη και αυτές συνοδεύονται από βόσκηση, η
καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για το έδαφος και την βλάστηση.

6.7

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ

Η Ελλάδα γεωγραφικά ανήκει στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και
της ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
Η μεγάλη αβιοτική ποικιλομορφία και κυρίως το "μωσαϊκό" των
μικροκλιματικών τύπων αντικατοπτρίζεται στην παρουσία μεγάλης
ποικιλότητας χλωρίδας, πανίδας και οικοσυστημάτων.
Η ελληνική χλωρίδα αποτελείται από μεσογειακά, μεσευρωπαϊκά και
ιρανοκασπικά στοιχεία. Τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα
6.000 και τα ενδημικά είδη, σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, είναι πολλά,
εξαιτίας του ψηλού βαθμού απομόνωσης των πολυάριθμων βουνών και
νησιών. 263 είδη θεωρούνται ως σπάνια και απειλούμενα.
Η πανίδα αποτελείται από πλούσιο μίγμα ευρωπαϊκών, ασιατικών και
αφρικανικών ειδών και περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό ενδημικών ειδών. Η
ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες της
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Ευρώπης: 107 είδη, από τα οποία τα 37 είναι ενδημικά. Επιπλέον έχουν
καταγραφεί 40 ενδημικά υποείδη ψαριών. Η ερπετοπανίδα είναι επίσης
πλούσια, με τουλάχιστον 18 είδη αμφιβίων και 59 είδη ερπετών, 60% των
οποίων απαντούν στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών υγροτόπων. Η χώρα
μας είναι εξίσου σημαντική και από άποψη ορνιθοπανίδας. Έχουν καταγραφεί
407 είδη πουλιών από τα οποία 240 φωλιάζουν στον ελληνικό χώρο. Μερικά
είδη μάλιστα (π.χ. ο Αργυροπελεκάνος, Pelecanus crispus) δεν φωλιάζουν σε
καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θηλαστικά περιλαμβάνουν
116 είδη, από τα οποία 57 ανήκουν στην κατηγορία των απειλούμενων
σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (ΙUCN).
Τέλος, τα ασπόνδυλα περιλαμβάνουν περίπου 25.000 είδη, αριθμό εξαιρετικά
υψηλό σχετικά με το μικρό μέγεθος της χώρας μας.
Στο Διάγραμμα 6.7-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία
των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ως προς το σύνολο των γνωστών
ειδών της κάθε υπό εξέταση ταξινομικής ομάδας σε επίπεδο χώρας και ΕΕ15.

Διάγραμμα 6.7-1
Αναλογία Απειλουμένων Ειδών προς το Σύνολο των Γνωστών Ειδών σε
επίπεδο Χώρας και ΕΕ - 15
Στο Διάγραμμα 6.7-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αριθμός
γνωστός ειδών που απαντώνται στην χώρα και στην ΕΕ-15.
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Διάγραμμα 6.7-2
Εκτιμώμενος Αριθμός Γνωστών Ειδών στην ΕΕ και στην Ελλάδα
Η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλότητα οικοσυστημάτων, από το ημιερημικό
της νοτιοανατολικής Κρήτης μέχρι των ψυχρόβιων δασών της σημύδας, της
δασικής πεύκης και της ερυθρελάτης, στη Ροδόπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η
ποικιλότητα αυτή εμφανίζεται συχνά και σε μικρή σχετικά επιφάνεια.
Από το 1937, η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει περιοχές με ειδικό οικολογικό
ενδιαφέρον (δάση, υγροτόπους κτλ.) και να τις θέτει υπό καθεστώς
προστασίας.
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πρώτα στάδια του θεσμού των
προστατευόμενων περιοχών ήταν η απόλυτη προστασία φυσικών περιοχών
και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην πορεία, η
προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη της
ενσωμάτωσης της προστατευόμενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και
της στενής σύνδεσης της προστασίας με την αειφορική χρήση των φυσικών
πόρων.
Υγρότοποι της Ελλάδας
Η Ελλάδα έχει σήμερα περισσότερους από 400 μικρούς και μεγάλους
υγροτόπους συνολικού εμβαδού πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα.
Πολλοί από αυτούς είναι σύνθετοι και σχηματίζουν μωσαϊκό υγροτόπων ή
υγροτοπικά συμπλέγματα. Πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια
έκταση υγροτόπων.
Ο αριθμός και το συνολικό εμβαδόν των υγροτόπων στην Ελλάδα, με βάση
την προηγούμενη κατηγοριοποίηση, παρουσιάζεται στον πίνακα 6.7-1
σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε το ΕΚΒΥ το 1994.
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Πίνακας 6.7-1
Τύπος, αριθμός ανά τύπο και εμβαδόν των υγροτόπων της Ελλάδος
(ΥΠΕΧΩΔΕ)
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ
Δέλτα
Έλη
Λίμνες
Λιμνοθάλασσες
Πηγές
Εκβολές
Τεχνητές Λίμνες
Ποταμοί
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΤΥΠΟ
12
75
56
60
17
42
25
91
378

%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ
3,2
19,8
14,8
15,9
4,5
11,1
6,6
24,1
100,0

ΕΜΒΑΔΟΝ
(στρ.)

%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΥ
33,58
2,88
29,50
14,20
0,06
2,10
17,68
100,0

680.300
58.326
597.673
287.665
1331
42.646
358.235
2.026.176

ΜΗΚΟΣ
(km)
4.268
4.268

Οι πιο πλούσιες σε υγροτόπους περιοχές της χώρας είναι οι βόρειες και οι
δυτικές (Πίνακας 6.7-2), γι’ αυτό και πάνω από αυτές παρατηρούνται οι
σπουδαιότερες οδοί πτήσης των μεταναστευτικών πουλιών. Τα νησιά του
Αιγαίου φιλοξενούν λίγους και μικρούς υγροτόπους, οι οποίοι όμως έχουν
ιδιαίτερα αξιόλογη οικολογική σημασία.
Πίνακας 6.7-2
Τύπος, Αριθμός ανά τύπο και εμβαδόν των υγροτόπων ανά Γεωγραφικό
Διαμέρισμα, (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Δέλτα
Αριθμός
υγροτόπων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
–
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ

Έλη

Εμβαδον
(στρ)

ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ
Λιμνοθάλασσες

Λίμνες

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

Πηγές

Εκβολές

Τεχνητές
Λίμνες

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

Αριθμός
υγροτόπων

Εμβαδον
(στρ)

2

230000

-

-

2

45400

2

40200

3

530

-

-

-

-

2

62000

9

10450

6

186800

5

22900

3

100

7

30340

2

73350

-

-

-

-

6

136844

-

-

-

-

-

-

3

76600

1
4
1
1
1
-

26000
247500
66500
30300
18000
-

13
2
2
5
6
7
2

2019
650
484
6345
2766
11300
660

3
13
3
8
4
4
3

970
32140
144
166450
21350
6400
145

4
3
10
9
4
6
1

685
2130
21145
170000
5615
4300
830

3
1
1
4
1
-

96
85
80
300
60
-

2
1
4
5
4
3
-

156
400
236
3870
1160
345
-

3
2
2
5
1
1

29350
54000
30500
87050
1450
3400

-

-

12

16560

-

-

6

13350

-

-

2

750

1

2000

-

-

11

3902

3

430

7

2520

-

-

-

-

2

220

-

-

6

3190

1

600

3

3990

1

80

14

5389

3

315

Προστατευόμενες Περιοχές – Εθνική Νομοθεσία
Οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος,
σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, είναι οι ακόλουθες:
Εθνικοί Δρυμοί (Ν. 996/71)
·
·
Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)
·
Αισθητικά Δάση (Ν. 996/71)
·
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν. 996/71)
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·
·
·
·
·
·
·

Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν. 2637/98)
Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)
Εκτροφεία θηραμάτων (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν. 2637/98)
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)
Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)
Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία (Ν. 1650/86)
Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)

Προστατευόμενες Περιοχές Διεθνούς Σημασίας
Εκτός από την εθνική νομοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της
φύσης απορρέουν από σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει
κυρώσει και από διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον η Ελλάδα έχει προτείνει
περιοχές για ένταξη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνες Ειδικής
Προστασίας για τα πουλιά). Οι προστατευόμενες περιοχές διεθνούς σημασίας
είναι οι ακόλουθες:
·
Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
Περιοχές του δικτύου Natura 2000
·
·
Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4)
Βιογενετικά Αποθέματα
·
·
Αποθέματα Βιόσφαιρας
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
·
·
Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
Εθνικοί Δρυμοί
Οι Εθνικοί Δρυμοί περιλαμβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες
κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερο οικολογικό και επιστημονικό
ενδιαφέρον. Έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί Δρυμοί, με συνολική έκταση 68.732
εκτάρια, βάσει του Ν. 996/1971 που αποτελεί μέρος του Ν. 86/1969 «Περί
Δασικού Κώδικος».
Εθνικά Πάρκα
Τα Εθνικά Πάρκα εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με
τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19).
Τα τελευταία έτη, βάσει του Ν. 1650/1986, έχουν κηρυχθεί 6 Εθνικά Πάρκα
συνολικής έκτασης 273454 εκταρίων: Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων
Εχινάδων, Βόρειας Πίνδου, Μακεδονικών Τεμπών, Σχινιά - Μαραθώνα
Αττικής, Πάρκο Ζακύνθου, Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.
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Περιοχές Οικοανάπτυξης
Οι περιοχές Οικοανάπτυξης εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόμενων
περιοχών με τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19).
Έως σήμερα, έχει κηρυχθεί η Λίμνη Παμβώτιδα ως Περιοχή Οικοανάπτυξης
(2003).
Αισθητικά Δάση
Ως Αισθητικά Δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση
32.506 εκτάρια. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική χερσαία
έκταση των Αισθητικών Δασών αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της χώρας.
Το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 9,8 εκτάρια.
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης
Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων με
ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην
ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό,
παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους
υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα.
Έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση
16.840 εκτάρια. Η πλειονότητα των μνημείων αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα
τετραγωνικά μέτρα.
Καταφύγια Άγριας Ζωής
Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραμάτων χαρακτηρίζονται
πλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Οι περιοχές είχαν κηρυχθεί ως Καταφύγια
Άγριας Ζωής, έως και τον Ιούλιο του 2000, αριθμούν 585.
Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές
Οι Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές είναι επτά, με συνολική έκταση
107.086 εκτάρια. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια η συνολική έκτασή τους
αντιστοιχεί στο 0,84 % της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το
θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 68 εκτάρια.
Εκτροφεία Θηραμάτων
Τα Κρατικά Εκτροφεία Θηραμάτων είναι 21, με συνολική έκταση 3.603
εκτάρια. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους
αντιστοιχεί στο 0,023% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το
θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 14,51 εκτάρια.
Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
Η Σύμβαση Ραμσάρ επικυρώθηκε με το ΝΔ 191/74 (ΦΕΚ 350/Α/1974) «Περί
κυρώσεως της Σύμβασης Ραμσάρ» και οι τροποποιήσεις της με τον
Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/1991) «Περί κυρώσεως των τροποποιήσεων της
Σύμβασης Ραμσάρ». Υπεύθυνη υπηρεσία για τους υγροτόπους Ραμσάρ είναι
η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η Ελλάδα χαρακτήρισε 10 υγροτόπους ως Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη
Σύμβαση (υγρότοποι Ραμσάρ). Οι υγρότοποι Ραμσάρ έχουν συνολική έκταση
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167.301 εκτάρια και η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,85% της
συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους
καταλαμβάνει έκταση ίση με 55.617 εκτάρια.
Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Βαρκελώνης
Σε εφαρμογή του Πρωτοκόλλου «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών
της Μεσογείου» έχουν χαρακτηριστεί 9 περιοχές ως Ειδικά Προστατευόμενες
Περιοχές με συνολική έκταση 260.176 εκτάρια. Η συνολική έκτασή τους
αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το
θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 214.790 εκτάρια. Οι ειδικά
προστατευόμενες περιοχές είναι:
•
Δάσος Νικοπόλεως – Μύτικα
•
Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου
•
Δρυμός Σαμαριάς (πυρήνας)
•
Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων
•
Δάσος της Λέσβου
•
Δάσος Νήσου Σκιάθου
•
Δρυμός Σουνίου
•
Δάσος Βάι
•
Αμβρακικός Κόλπος
Βιογενετικά Αποθέματα
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το
Συμβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης.
Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν χαρακτηριστεί 16 περιοχές, με συνολική
έκταση 22.261 εκτάρια. Η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,16% της
συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους
καταλαμβάνει έκταση ίση με 4.434 εκτάρια.
Αποθέματα Βιόσφαιρας
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχουν
ενταχθεί στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) ο Εθνικός
Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας έκτασης 3.988 εκταρίων) και ο Εθνικός Δρυμός
Σαμαριάς (πυρήνας έκτασης 4.850 εκταρίων). Η συνολική έκτασή τους
αντιστοιχεί στο 0,07% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας.
Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
Το Ευρωδίπλωμα είναι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης που
ξεκίνησε το 1965, υιοθετήθηκε επίσημα το 1973, και οι αναθεωρημένοι
κανονισμοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωμα
απονέμεται σε περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής
κληρονομιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα.
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Το Ευρωδίπλωμα (Α΄ κατηγορία) έχει απονεμηθεί στον Εθνικό Δρυμό
Σαμαριάς (με εμβαδόν 4.850 εκτάρια).
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία
λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO και κυρώθηκε από τη χώρα μας το
1981, έχουν κηρυχθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό
περιβάλλον τους τα Αντιχάσια Όρη- Μετέωρα (έκτασης 387 εκταρίων) και το
όρος Άθως. Η έκταση του όρους Άθω, αν και δεν ορίζεται, θεωρείται ότι
αντιστοιχεί στη συνολική έκταση της χερσονήσου (33.700 εκτάρια).
H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης
και υποβάθμισης πολλών οικοσυστημάτων οδήγησε στην έκδοση της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σκοπός της
Οδηγίας είναι «να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας,
μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου
εφαρμόζεται η συνθήκη.» Οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτών και
ζώων αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αντίστοιχα.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998.
Tο δίκτυο NATURA 2000
Βασικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/EOK αποτελεί η
δημιουργία δικτύου προστατευμένων περιοχών με την ονομασία “NATURA
2000”.
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας
για τα πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των
πουλιών.
Η Ελλάδα έχει προτείνει 239 περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σημασίας"
(proposed Sites of Community Importance) σύμφωνα με την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της
ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
Στον Πίνακα 3 απεικονίζεται η κάλυψη σε έκταση των περιοχών Natura στη
συνολική έκταση κάθε περιφέρειας και σε επίπεδο χώρας.
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Περιφέρειες
Ανατολική
Μακεδονία &
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Ήπειρος
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττικής
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολο χώρας

Περιοχές Natura
Ποσοστό κάλυψης
2
Έκταση (km )
της έκτασης της
περιφέρειας (%)
2693,3
4051,9
1365,9
1381,6
2554,9
4869,5
2362,4
2026,3
545,6
3243,3
1197,1
1864,7
2778,4
31054,9

19,0
21,2
14,4
59,9
27,8
35,5
20,8
13,0
14,3
20,9
31,2
35,3
33,3
23,5

Πηγή: Επεξεργασία Συμβούλου
Από τους 255 τύπους οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι 110 (43%), εμφανίζονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, 76
είδη ζώων (38,2%) και 39 είδη φυτών (9%) που αναφέρονται στην Οδηγία,
απαντούν στην Ελλάδα.
Δεκαεπτά από τους 83 τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι που
απαντώνται στη χώρα μας, είναι προτεραιότητας. Δέκα από το σύνολο των 76
ειδών ζώων είναι προτεραιότητας και ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες: δύο
θηλαστικά, τρία ασπόνδυλα, τρία ψάρια και δύο ερπετά. Τέλος, 26 από τα 39
είδη φυτών που απαντούν στην Ελλάδα είναι προτεραιότητας.
Με τον Νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002) ιδρύθηκαν 25 Περιοχές
Προστασίας (ΠΠ) με Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο
περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τους Νόμους
1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το
Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.
Με διαφορετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) συγκροτήθηκαν οι
αντίστοιχοι ΦΔ και η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους (ΔΣ), πού
στελεχώθηκαν το 2003.
Τάσεις εξέλιξης
Εκτιμάται ότι στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου θα
ενεργοποιηθούν οι φορείς διαχείρισης και θα υλοποιηθούν έργα προστασίας
και ανάδειξης σε μικρό τμήμα των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.
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Αποφάσεις δημοσιευμένες σε ΦΕΚ που αφορούν προστατευόμενες περιοχές
σε φορείς διαχείρισης
(Δεδομένα της 13ης Δεκεμβρίου 2005 - ΕΚΒΥ)
Προστατευόμενες
Περιοχές

Οριοθέτηση της
προσταστευόμενης
περιοχής

Καθορισμός
Αριθμού
Μελών Δ.Σ.

Συγκρότηση
Διοικητικού
Συμβουλίου

Έγκριση
Κανονισμού
Λειτουργίας
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
Δ.Σ.

Έγκριση
Κανονισμού
Λειτουργίας
Υπηρεσιών
και
Προσωπικού

Έγκριση
Κανονισμού
Οικονομικής
Διαχείρισης

Έγκριση
Κανονισμού
για την
εκτέλεση
έργων και
την ανάθεση
και σύναψη
συμβάσεων
προμηθειών,
μελετών και
υπηρεσιών

126/Β/΄03
126/Β/΄03

894/Β ΄03
918/Β ΄03
894/Β ΄03
Τρ.334/Β ΄04
1709/Β ΄05
894/Β ΄03
Τρ.41/Β ΄04
1709/Β ΄05

1141/Β΄03

1604/Β ΄03

126/Β΄03

894/Β ΄03

Ορισμός
Προέδρου
Δ.Σ.

1925/Β ΄04
72/Β ΄05

843/Β ΄05

1924/Β ΄04
72/Β ΄05

1890/Β ΄04
72/Β ΄05

1528/Β ΄04

686/Β ΄05

1528/Β ΄04

694/Β ΄05

1107/Β ΄05
1709/Β ΄05

66/Β ΄05

707/Β ΄05

674/Β ΄05

674/Β ΄05

1107/Β ΄05
1709/Β ΄05

1979/Β ΄04

1979/Β ΄04

1979/Β ΄04

1876/Β ΄04

1879/Β ΄04

1879/Β ΄04

ΦΕΚ
Δέλτα Έβρου
Δάσος Δαδιάς
Δέλτα Νέστου –
Λ/Θ Βιστωνίδα και
Ισμαρίδα
Οροσειρά
Ροδόπης
Κάρλα
–
Μαυροβούνι,
Κεφαλόβρυσο
Βελεστίνο
Λίμνες Κορώνεια –
Βόλβη
Λίμνη Κερκίνης

140/Β΄03
566/Β΄03

248/Δ ΄04

364/Β΄03
Εθνικός
Δρυμός
Πρεσπών
Δέλτα Αξιού –
Λουδία
–
Αλιάκμονα
Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Αλοννήσου
Β. Σποράδων
Εθνικός
Δρυμός
Ολύμπου
Εθνικό
Πάρκο
Πίνδου
Εθνικός
Δρυμός
Βίκου – Αώου
Λίμνη Παμβώτιδα
Ιωαννίνων
Στενά και εκβολές
Καλαμά
και
Αχέροντα
Λ/Θ Μεσολογγίου
– Αιτωλικού
Υγρότοπος
Κοτυχίου – Δάσος
Στροφυλιάς
Εθνικού Δρυμού
Αίνου
Χελμός
–
Βουραϊκός

566/Β΄03

621/Δ ΄03

649/Δ ΄03

Όρος Πάρνων και
υγρότοπος
Μουστού

Κάρπαθος – Σαρία
Σχινιάς
Εθνικό
Πάρκο
Ζακύνθου
Αμβρακικός
κόλπος

395/Δ ΄00
906/Δ ΄99
Τρ. 1272/Δ ΄03

617/Β ΄05

1934/Β ΄04

1934/Β ΄04

693/Β ΄05

965/Β ΄05

673/Β ΄05

775/Β ΄05

624/Β ΄05

624/Β ΄05

918/Β ΄03

624/Β ΄05

621/Δ΄03

939/Β ΄03
Τρ. 334/Β
΄04

1961/Β ΄04

1382/Β ΄05

1961/Β ΄04

1961/Β ΄04

140/Β΄03

907/Β ΄03

1965/Β ΄04

617/Β ΄05

1965/Β ΄04

694/Β ΄05

1151/Β ΄05

126/Β΄03

894/Β ΄03
Τρ.334/Β ΄04
1709/Β ΄05

1401/Β ΄04

787/Β ΄05

1401/Β ΄04

1311/Β ΄05

1107/Β ΄΄05
1709/Β ΄05

1531/Β΄02
1905/Β΄03

1709/Β ΄05

1905/Β ΄03

504/Β ΄04

1905/Β ΄03

1879/Β ΄04

1709/Β ΄05

126/Β΄03

918/Β ΄03
1709/Β ΄05

624/Β ΄05

1000/Β ΄05

624/Β ΄05

624/Β ΄05

1107/Β ΄05
1709/Β ΄05

473/Β΄03

918/Β ΄03

1965/Β ΄04

695/Β ΄05

1965/Β ΄04

1442/Β ΄05

364/Β΄03

907/Β ΄03
Τρ. 41/Β ΄04

1942/Β ΄04

1682/Β ΄05

1942/Β ΄04

1942/Β ΄04

126/Β΄03

918/Β ΄03

65/Β ΄05

975/Β ΄05

999/Β ΄05

999/Β ΄05

140/Β΄03
Τρ.
1072/β΄03

1538/Β ΄03

1604/Β ΄05

1604/Β ΄05

1604/Β ΄05

1604/Β ΄05

1925/Β ΄04

1924/Β ΄04

1107/Β ΄05

1933/Β ΄04

1933/Β ΄04

1107/Β ΄05

473/Β΄03

Εθνικός
Δρυμός
Παρνασσού
Εθνικός
Δρυμός
Οίτης
Εθνικός
Δρυμός
Σαμαριάς

1934/Β ΄04

1107/Β ΄05

126/Β΄03

126/Β ΄03

Εθνικός
Δρυμός
Πάρνηθας

894/Β ΄03
Τρ. 334/Β
΄04
918/Β ΄03
Τρ. 41/Β ΄04

894/Β ΄03
Τρ. 334/Β
΄04
1649/Β ΄05
918/Β ΄03
Τρ. 41/Β ΄04
1649/Β ΄05

1926/Β ΄04

1933/Β ΄04

965/Β ΄05
1707/Β ΄05

566/Β΄03

894/Β ΄03

1708/Β ΄05

473/Β΄03

918/Β ΄03
Τρ. 41/Β ΄04

78/Β ΄05

126/Β΄03
Τρ.
1072/β΄03
566/Β΄03
793/Β ΄02
906/Δ ΄99
Τρ. 1272/Δ
΄03

968/Β ΄03
31/Β ΄03

1943/Β ΄04
1755/Β ΄04

673/Β ΄05

1400/Β ΄05

325/Β ΄04

1419/Β ΄03
Τρ. 1072/β
΄03
1709/Β ΄05

971/Β ΄05

364/Β ΄03
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1708/Β ‘05

1708/Β ΄05

1926/Β ΄04

1890/Β ΄04

65/Β ΄05

1943/Β ΄04
1755/Β ΄04

565/Β ΄05

65/Β ΄05

322/Β ΄04

528/Β ΄05
803/Β ΄05

950/Β ΄05

950/Β ΄05

950/Β ΄05

1107/Β ΄05
1709/Β ΄05

41/Β ΄04

1107/Β ΄05
1107/Β ΄05
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6.8

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Στην αρχή του 2004 ο πληθυσμός της Ελλάδος ανερχόταν σε 11.040.650
άτομα. Η πυκνότητά του ε ίναι από τις μικρότερες στην Ε.Ε. (85 κάτοικοι ανά
χλμ2). Μεγάλες εκτάσεις, κυρίως ορεινές και νησιωτικές παραμένουν
ακατοίκητες το χειμώνα, απόρροια των μαζικών μεταπολεμικών
μετακινήσεων, οι οποίες ερήμωσαν το 40% των αγροτικών κοινοτήτων. Ο
πληθυσμός της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένος σε ποσοστό 33% κατά μήκος
της ακτογραμμής (σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ), κατά τη θερινή περίοδο
σε μερικές από αυτές τις περιοχές ο πληθυσμός 10πλασιάζεται.
Πίνακας 6.8-1
Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών
Απογραφές
1971

1981

1991

2001

Σύνολο Ελλάδος

8.768.372

9.739.589

10.259.900

10.964.020

0 - 14 ετών
15 - 64 ετών
65 ετών και άνω

2.223.904
5.587.352
957.116

2.307.297
6.192.751
1.239.541

1.974.867
6.880.681
1.404.352

1.548.208
7.385.227
2.030.585

0 - 14 ετών
15 -64 ετών

25,36
63,72

23,69
63,58

19,25
67,06

14,12
67,36

65 ετών και άνω

10,92

12,73

13,69

18,52

Ποσοστιαία κατανομή %

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού και κατοικιών 1971,1981, 1991, 2001.

Διάγραμμα 6.8-1
Αστική συγκέντρωση πληθυσμού – ΕΣΥΕ (εκτιμήσεις για 2001)
Το 37% του πληθυσμού κατοικεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη), τα οποία εμφανίζουν πληθυσμιακή πυκνότητα πολύ
μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου (920 και 280 κάτοικοι/χμ2, αντίστοιχα),
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ενώ συνολικά ένα ποσοστό 60% κατοικεί σε πόλεις μεγαλύτερες των 10.000
κατοίκων.
Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης το 2004 ήταν 3,8 επί πληθυσμού 1.000 κατοίκων,
που ισούται με το συντελεστή 0,1 της φυσικής αύξησης (ως αποτέλεσμα της
διαφοράς του δείκτη γεννητικότητας 9,6 και του δείκτη θνησιμότητας 9,5 το
2004) συν το συντελεστή 3,7 της καθαρής μετανάστευσης.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 1993 – 2002 και μέχρι το 2004, η
σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών με βάση το σύνολο του
υπολογιζόμενου πληθυσμού έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, που
εντοπίζονται σε 3 ομάδες ηλικιών. Η αναλογία των παιδιών ηλικίας 0–14 ετών
μειώθηκε από 18,2%, που ήταν το 1993, σε 14,4% το 2004, ενώ η ομάδα των
ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης 65 ετών και άνω αυξήθηκε από 14,6%,
που ήταν το 1993, σε 18% το 2004.
Σε απόλυτους αριθμούς η ηλικιακή ομάδα των παιδιών 0-14 ετών εμφανίζει το
2004 μείωση κατά 16% σε σχέση με το 1993 και ο γεροντικός πληθυσμός
ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται κατά 30,5% την αντίστοιχη χρονική
περίοδο.
Είναι φανερό ότι η σύνθεση των ηλικιών παρουσίασε μια μετακίνηση προς τις
μεγαλύτερες ηλικίες με συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει, κατά
την περίοδο 1992-2003, έντονα ανοδική πορεία, φθάνοντας το 2004 στην
αντιστοιχία των 124 ατόμων ηλικίας, 65 ετών και άνω, για κάθε 100 άτομα
ηλικίας 0-14 ετών, έναντι των 80 ατόμων το 1993.
Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας παρουσιάζει, ξεκινώντας από τη
δεκαετία του 1980, μια μικρή αλλά σταθερά ανοδική πορεία, που κυμαίνεται
μεταξύ 8,9 θανάτων επί πληθυσμού 1.000 ατόμων το έτος 1981, 9,3 το έτος
1993 και 9,5 το 2004. Η μικρή αυτή άνοδος οφείλεται, κυρίως στην αύξηση
των θανάτων που προέρχονται από τις ηλικίες 75 ετών και άνω, εξαιτίας της
γήρανσης του πληθυσμού.
Οι ειδικοί κατά φύλλο και ηλικία συντελεστές θνησιμότητας εμφανίζουν μια
σταθερή πτωτική πορεία, με εξαίρεση στις γυναίκες άνω των 80 ετών.
Η μέση ηλικία κατά το θάνατο, που το 1993 ήταν 71,6 για τους άρρενες 77,2
για τις θήλεις, άρχισε να αυξάνεται σταδιακά κατά 2, περίπου έτη, φθάνοντας
το 2004 τα 73,1 έτη για τους άνδρες και τα 79,1 έτη για τις γυναίκες, ενώ το
2003 ήταν 73,1 και 79,3 έτη αντίστοιχα.
Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας εμφανίζει συνεχή βαθμιαία πτώση και από
8,5 θανάτους επί 1.000 γεννήσεων ζώντων το έτος 1993, έφτασε, μετά από
σταδιακή κατά έτος μείωση, τους 4,0 θανάτους το 2003, και τους 4,1 το 2004.
Η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, αυξήθηκε για τους άρρενες από 75,0
έτη το 1993 σε 76,6 το 2004 και για τις θήλεις από 79,9 σε 81,5 έτη στην ίδια
χρονική περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά των δύο φύλων σε 4,9 έτη.
Πάνω από ένα εκατομμύριο μεταναστών, κυρίως από τις πρώην ανατολικές
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χώρες, εισήλθαν τη δεκαετία του ‘90 στη χώρα, συνιστώντας σήμερα το 15%
του εργατικού δυναμικού. Περί τους 370.000 αλλοδαπούς εργαζομένους
νομιμοποιήθηκαν το 1998 βάσει σχετικού προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας και ένας αντίστοιχος αριθμός νομιμοποιήθηκε εντός του 2001. Ενώ
η μετανάστευση αποτελεί, σε γενικές γραμμές ένα στοιχείο ανανέωσης για το
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και συχνά αναζωογονεί τις τοπικές οικονομίες,
παράλληλα θέτει με το μέγεθός της νέες προκλήσεις στη δομή του κράτους
και στις δημόσιες υποδομές.
Τάσεις Εξέλιξης
Στην Ελλάδα και κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ο δείκτης γονιμότητας
μειώθηκε από 2,57 παιδιά ανά γυναίκα, σε 1,28 παιδιά ανά γυναίκα το 2003,
δηλαδή μειώθηκε κατά 50%. Όμως αν και αναμένεται να ανέλθει στο 1,53
μέχρι το 2050, θα παραμείνει πολύ πιο κάτω από το 2,1, το βαθμό δηλαδή
αναπλήρωσης του πληθυσμού. Σε βάθος χρόνου το φαινόμενο αυτό οδηγεί
σε συρρίκνωση του νεανικού πληθυσμού (0-14 ετών), σε διόγκωση του
γεροντικού (65+ ετών) και σε συρρίκνωση του πληθυσμού των παραγωγικών
ηλικιών (15-64 ετών). Αντίθετα η θνησιμότητα μειώνεται εντυπωσιακά από
έτος σε έτος, με το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση να έχει φτάσει το 2005 σε
76,61 χρόνια για τον άνδρα και 81,42 χρόνια για τη γυναίκα.
Σύμφωνα με τις δημογραφικές προβολές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
από το 2005 μέχρι το 2050, ο συνολικός πληθυσμός (μετά από μία ενδιάμεση
αύξηση από 11,08 εκατ. σε 11,3 εκατ.) από το 2019 αρχίζει να μειώνεται
καταλήγοντας να είναι 10,7 εκατομμύρια το 2050. Σύμφωνα με τις ίδιες
προβολές, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό του πληθυσμού από
15-64 ετών) θα αυξηθεί από 26,75% το 2005 σε 55,76% το 2050 (βλέπε
Πίνακα 1), με το μεγαλύτερο μέρος της χειροτέρευσης να συγκεντρώνεται
στην περίοδο μετά το 2020.
Πίνακας 6.8-2
Προβολές Πληθυσμού για την Ελλάδα 2005 – 2050
2005

2010

2020

2030

2040

2050

Κάτω των 15 ετών

Ηλικίες/Έτος

1.596.737

1.580.078

1.529.492

1.370.566

1.320.561

1.307.097

Από 15 έως 64 ετών

7.482.321

7.581.210

7.505.246

7.253.058

6.674.492

6.080.902

Άνω των 65 ετών

2.001.654

2.082.830

2.308.186

2.626.278

3.082.763

3.390.998

11.080.712

11.244.118

11.342.924

11.249.902

11.077.816

10.778.997

125,36

131,82

150,91

191,62

233,44

259,43

48,09

48,32

51,13

55,11

65,97

77,26

26,75

27,47

30,75

36,21

46,19

55,76

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
3
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

4

Πηγή: ΕΣΥΕ και Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις, 2005.

2

Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 65+ / Πληθυσμό ηλικίας 0-14
Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 65+ και 0-14 / Πληθυσμό ηλικίας 15-64
4
Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 65+ / Πληθυσμό ηλικίας 15-64
3
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6.9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

6.9.1

Αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται δύο από τους συνήθεις δείκτες
που χρησιμοποιούνται για την διαχρονική μέτρηση της ανταγωνιστικότητας: ο
διαφορικός πληθωρισμός (όπου η μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά
παραμένει μία διαφορά που ξεπερνάει την μία ποσοστιαία μονάδα) και η
πραγματική σταθμισμένη ισοτιμία (όπου διαχρονικά παρατηρούμε μία τάση
χειροτέρευσης).
Διάγραμμα 6.9.1-1
Μεταβολή εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή
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Πηγή : ΕΕ

Διάγραμμα 6.9.1-2
Πραγματική σταθμισμένη ισοτιμία στην Ελλάδα
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Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006
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Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και δείκτες, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να παραμένει συγκριτικά χαμηλό,
πράγμα που υπονομεύει την εξασφάλιση συνθηκών αυτοτροφοδοτούμενης
ανάπτυξης.
Η Ελληνική οικονομία κατά τα διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε
με μέσο ρυθμό 0,7% έναντι 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (παρά την
δημοσιονομική επέκταση και την ταχεία συσσώρευση δημοσίου χρέους), με
αποτέλεσμα να υπάρξει απόκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος από το
μέσο εισόδημα των χωρών αυτών (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής
Δύναμης). Από τη δεκαετία του 1990, όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης
επιταχύνεται.
Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2005 διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ για το 2006
και 2007 προβλέπεται επιτάχυνση στο 3,8% με το ρυθμό να φθάνει το 4% το
2008. Ήδη το 1ο εξάμηνο του 2006, ο ρυθμός ανάπτυξης έφθασε το 4,1%, με
ευνοϊκές ενδείξεις και προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός που
δείχνει ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να ξεπεράσει
τις προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Διάγραμμα 6.9.1-3
Ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας και της ΕΕ-15 (ΕΕ15=100)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006.

Το 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βελτιώθηκε
σημαντικά στο 77,3% του μέσου όρου της ΕΕ 15, από 75,5% το 2004. Η
πραγματική αύξηση των 1,8 ποσοστιαίων μονάδων είναι περίπου τριπλάσια
της μέσης ετήσιας αύξησης που παρουσίασε ο σχετικός δείκτης την περίοδο
1994-2001. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
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πορεία του ρυθμού ανάπτυξης στη χώρα για τη διετία 2006-2007 που
προαναφέραμε, το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες σταθερής αγοραστικής
δύναμης στο τέλος της περιόδου αυτής θα προσεγγίσει το 84% του κοινοτικού
μέσου.
Διάγραμμα 6.9.1-4
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης)
(ΕΕ15=100)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006.

Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης από τα
μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ήταν σχετικά περιορισμένη: ο μέσος
ετήσιος ρυθμός ήταν 0,8% έναντι 1,2% της ΕΕ-15 (που είχε όμως πολύ
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης) και έναντι 0,9% της περιόδου 1981 –
1995 όπου επίσης η εγχώρια ανάπτυξη ήταν πολύ χαμηλότερη. Η ανεργία
αυξήθηκε από 7,1% τη δεκαετία 1981 – 1990 (σε εθνικολογιστική βάση) σε
10% τη δεκαετία 1991 – 2000 για να φθάσει το 11% το 2004. To 2005
μειώθηκε στο 10,4%, ενώ οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2006 και
το 2007 είναι ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο 9,2% και το 8,2% αντίστοιχα. Το
ποσοστό απασχόλησης, πάντως, βρίσκεται σε ανοδική τροχιά φθάνοντας το
60,1% το 2005 από 54,6% το 1990.
Σύνθεση του ΑΕΠ ανά κλάδο
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο γεωργικό κλάδο (7% του ΑΕΠ) σε σχέση µε τις
άλλες χώρες της ΕΕ, πράγμα που δηλώνει τη σημασία της γεωργίας για τη
χώρα. Η χώρα µε το χαμηλότερο ποσοστό είναι το Λουξεμβούργο, όπου η
γεωργία καλύπτει µόνο το 0,5% του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα η μεταποίηση φτάνει το 22% του συνολικού ΑΕΠ, ποσοστό
σχετικά χαμηλό σε σύγκριση µε τα ποσοστά των άλλων µελών της ΕΕ. Οι
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μόνες χώρες στην ΕΕ µε λιγότερο κυρίαρχη βιομηχανία είναι η Κύπρος και το
Λουξεµβούργο. Η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό είναι η Τσεχία, όπου το
39,3% του ΑΕΠ της προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες.
Όσον αφορά στον κλάδο των υπηρεσιών, η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση,
πράγμα που υποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πολύ πιο
σημαντικές απ’ ότι η βιοµηχανία, φτάνοντας το 71% του συνολικού ΑΕΠ.
Εξελίξεις στην προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και την
παραγωγικότητα την τελευταία δεκαετία.
Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι εξελίξεις στο προϊόν, την απασχόληση
και την παραγωγικότητα κατά τομέα και κλάδο την τελευταία δεκαετία (19952004)
Πίνακας 6.9.1-1
Εξελίξεις βασικών μεγεθών ανά τομέα (μεταβολή %)
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Γεωργία,Θήρα,Αλιεία
Δευτερογενής τομέας
- Εξορυκτικές δραστηριότητες
- Μεταποίηση
- Ηλεκτρική ενέργεια,αέριο,
συλλογή-διανομή νερού
Κατασκευές
Εμπόριο, ΞΕνοδοχεία,
Μεταφορές
- Εμπόριο,χονδρικόλιανικό,επισκευές αυτοκινήτων
- Ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Υπηρεσίες μεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών
Χρηματοπιστωτικές και
συναφείς υπηρεσίες
- Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης
- Διαχείρηση ακινήτων,
ενοκιάσεις,επιχειρηματικές
δραστ/τες
Λοιπές υπηρεσίες
- Δημόσια διοίκηση και άμυνα
- Εκπαίδευση
- Υγεία και κοινωνική μέριμνα
- Λοιπά
Σύνολο

Απασχόληση

Παραγωγικότητα της εργασίας

1995-1999 2000-2004 1995-2004 1995-1999 2000-2004 1995-2004 1995-1999 2000-2004 1995-2004
0,70
-2,29
-1,19
-1,27
-3,42
-2,55
1,99
1,16
1,39
2,00
2,23
2,46
-0,44
-1,82
-1,21
2,45
4,13
3,71
-3,41
1,47
1,42
-3,35
-5,24
-3,02
-0,06
7,08
4,58
1,67
1,95
2,11
-0,44
-1,77
-1,19
2,12
3,78
3,35
5,01

3,73

4,42

0,54

-1,38

-0,80

4,44

5,18

5,25

4,03

7,13

5,58

1,81

3,76

2,83

2,18

3,25

2,67

5,05

7,20

6,27

1,14

1,37

1,26

3,87

5,76

4,95

3,37

6,35

4,65

1,31

1,34

1,34

2,04

4,94

3,27

3,90

7,29

5,56

1,77

1,38

1,71

2,08

5,83

3,79

9,20

8,33

9,57

0,21

1,42

0,71

8,97

6,82

8,80

2,12

3,65

3,13

3,75

4,39

3,92

-1,57

-0,71

-0,76

8,72

6,95

8,06

1,55

1,57

2,12

7,06

5,30

5,82

0,27

2,36

1,55

4,69

5,50

4,65

-4,22

-2,98

-2,96

1,50
1,57
-0,32
0,69
5,40
2,79

5,69
4,56
6,04
3,53
10,28
4,76

3,32
2,39
2,67
2,21
7,79
3,84

1,80
-0,10
2,01
3,50
2,76
0,78

3,42
2,57
4,41
3,15
3,62
0,99

2,35
1,39
2,99
2,64
2,71
0,77

-0,29
1,67
-2,29
-2,71
2,56
2,00

2,19
1,94
1,55
0,37
6,43
3,73

0,94
0,98
-0,31
-0,42
4,95
3,05

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Σεπτέμβριος 2005

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι είναι συνεχής και έντονη η μείωση
της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, και βαθμιαία περιορίζεται στο
δευτερογενή τομέα, ενώ σημαντική αύξηση της απασχόλησης παρατηρείται
στον τριτογενή τομέα. Στο σύνολο της απασχόλησης το 2005, η απασχόληση
στον πρωτογενή τομέα διαμορφώνεται στο 12,4%, στο δευτερογενή τομέα στο
22,4%, ενώ στον τριτογενή τομέα ανέρχεται στο 65% περίπου των
εργαζομένων.
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Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
Η ελληνική οικονομία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαμηλή κάλυψη των
εισαγωγών και λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών και λόγω σύνθεσης του
παραγωγικού ιστού και λόγω των συνεχών αυξημένων επενδυτικών αναγκών,
ο δείκτης όμως εμφάνισε μακροπρόθεσμη σταθερή επιδείνωση με ιδιαίτερα
αρνητικές τιμές στο εμπόριο με τους εταίρους της ΕΕ-15 5. Μετά το 1989, οι
απώλειες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αντισταθμίστηκαν εν μέρει με κέρδη από
τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αλλά η τάση αυτή έχει αρχίσει να εξασθενίζει
λόγω της υποκατάστασης των εξαγωγών προς τις χώρες αυτές από άμεση
εκροή επενδυτικών κεφαλαίων 6, τα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα των
οποίων δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Παραδοσιακά επίσης, το εμπορικό
έλλειμμα αντισταθμίζεται από εισροή πόρων από το εξωτερικό.
Η ελληνική οικονομία είχε πάντοτε χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας, το πρόβλημα
όμως εμφανίστηκε να επιδεινώνεται σε μακροπρόθεσμη βάση: οι εξαγωγές
αγαθών ως % του ΑΕΠ από 9% το 1999 περιορίστηκαν σε 8% το 2004 7.
Το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι μεν γενικό
αλλά εντοπίζεται με ιδιαίτερη οξύτητα στο ενδο-ευρωπαϊκό επίπεδο: εκεί
έχουν συντελεστεί επί εικοσαετία οι μεγαλύτερες απώλειες, προς την
εξωτερική ή προς την εσωτερική αγορά.

5

6
7

Ο βαθμός κάλυψης εισαγωγών από χώρες της ΕΕ-15 από εξαγωγές προς αυτές επιδεινώθηκε από
48% σε 30% μεταξύ 1989 και 2003. Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος, σειρά Στατιστικών Δελτίων
Οικονομικής Συγκυρίας.
Βλ. τις σχετικές επισημάνσεις στο: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Noisis ΑΕ, Θεματική
μελέτη: Ανταγωνιστικότητα, 2006.
Ακόμη και αν συνυπολογιστούν οι εισπράξεις του τουριστικού τομέα, ο συνολικός βαθμός
εξωστρέφειας δεν ξεπερνούσε το 2003 το 15% του ΑΕΠ: εξαγωγές αγαθών και εισπράξεις από τον
τουρισμό 16,9%, 14,7% και 13,5% του ΑΕΠ αντιστοίχως στα έτη 2001, 2002 και 2003. ΕΣΥΕ, ιδία
επεξεργασία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-2
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΧΜ

Κοινωνία της
Πληροφορίας

Καινοτομία, Ε&Τ

Απελευθέρωση
Αγορών

Επιχειρηματικά Δίκτυα

Χρηματο-οικονομικές
Υπηρεσίες

Επιχειρηματικό
Περιβάλλον

Συνολική κατάταξη WEF, 2004

Συνολική κατάταξη IMD, 2004

Εσθονία

3.030

72

54

8

15

15

17

11

7

24

25

Λετονία

1.745

70

30

18

14

13

23

18

8

44 > 51

Λιθουανία 2.509

64

42

20

17

16

21

21

14

39 > 51

Μάλτα

1.170

82

50

11

24

20

19

13

18

42 > 51

Ουγγαρία 16.022

99

55

22

19

17

20

17

13

46

35

Πολωνία 29.470

101

33

24

18

24

25

23

26

71

48

Σλοβακία 9.394

101

68

21

23

23

22

22

27

41

33

Σλοβενία

3.045

91

49

12

12

19

14

20

23

35

38

Τσεχία

25.675

94

62

19

22

21

15

24

17

38

36

Ελλάδα

4.759

30

8

23

21

22

16

19

22

51

37

ΞΑΕ 2000-4

Εξαγωγές ως % ΑΕΠ, 2004

στοχοδείκτες

Εξαγωγές ως % εισαγωγών,
2004

Σχετικοί με την ανταγωνιστικότητα
Λισσαβόνας

Στοιχεία UNCTAD, Eurostat και ΥΠΑΝ - Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα 2005, Διερεύνηση
Διεθνών Δεικτών Ανταγωνιστικότητας, ιδία επεξεργασία

Η εξωστρέφεια ποικίλλει κατά κλάδο και κατά είδος δραστηριοποίησης: η
εξαγωγική επίδοση κυμαίνεται περί το 20-40% σε 9 κλάδους της ελληνικής
βιομηχανίας, άνω του 40% σε 3 και κάτω του 20% στους υπόλοιπους. Αλλά,
από τους 12 κλάδους που έχουν επιτύχει σχετικά υψηλούς βαθμούς
εξωστρέφειας, ως ένδειξη ότι τα προϊόντα τους είναι αρκετά ή πολύ
ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, μόνο τρεις έχουν σημαντική συμμετοχή
(άνω του 10%) στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 8. Από την άλλη
πλευρά, 10 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν 47% του κύκλου
εργασιών τους και 42% των κερδών τους στο εξωτερικό 9.

8

Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, op.cit.

9

Π.χ., CoaCola3E κατά 85% και 84% αντιστοίχως, Chipita κατά 70% και 70%, Τιτάν κατά 63% και
43%, Εθνική Τράπεζα κατά 16% και 22%, Τράπεζα Πειραιώς κατά 14% και 14%. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
15.5.2006.
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Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα
Ο συνδυασμός χαμηλότατης εξωστρέφειας, υψηλού εμπορικού ελλείμματος
και υψηλής εισαγωγικής διείσδυσης οδηγεί στο profile μιας οικονομίας που
αδυνατεί να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό, επικεντρώνεται σε τομείς
που ή δεν επιδέχονται ανταγωνισμό ή ελάχιστα συμβάλλουν στη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της, παράγει λιγότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης της
και έχει ως κινητήρα ανάπτυξης την εσωτερική ζήτηση 10 υποστηριζόμενη
σταθερά από την εισροή εξωτερικών πόρων.
Στην τελευταία περίοδο οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται, και
συντηρείται υψηλός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά η
προστιθέμενη αξία αυξάνεται ελάχιστα και η τεχνολογική αναβάθμιση δεν έχει
αποκτήσει αυτοσυντηρούμενο δυναμισμό 11.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-3
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1989-2003
μεταβολή του μεριδίου της μεταποίησης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη

-26%

Αξία
μεταβολή

του

μεριδίου

του

αγροτικού

τομέα

στην

Ακαθάριστη

-44%

Προστιθέμενη Αξία
μεταβολή του μεριδίου του δευτερογενούς τομέα στην απασχόληση

-14%

μεταβολή του μεριδίου του αγροτικού τομέα στην απασχόληση

-35%

παραγωγικότητα (στη βάση των εργατοωρών), 2002 (ΕΕ-15=100)

57

μέση ετήσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

0,9%

εβδομαδιαία εργασία, 2002 (ΕΕ15 =100)

115,5

αύξηση του % ανεργίας στην Ελλάδα

45%

αύξηση του % ανεργίας στην ΕΕ-15

1%

αύξηση του βαθμού απασχόλησης του πληθυσμού 15-64 ετών

10%

εξαγωγές / εισαγωγές, με την ΕΕ-15

από 48%

σε 30%

εξαγωγές / εισαγωγές, στο σύνολο των χωρών του κόσμου

από 53%

σε 33%

% αποταμίευσης στο ΑΕΠ

από 20%

σε 17%

ιδιωτικές επενδύσεις (€/1000 κατοίκους)

από 0,6

σε 2,6

ίδρυση νέων επιχειρήσεων (1997-2001) / 1000 κατοίκους

2,2

μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ως προς αντίστοιχη στην ΕΕ-

1,28

15
Eurostat, ΥΠΟΙΟ, Τράπεζα της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

10
11

Βλ. σχετική ανάλυση στο: ΥΠΑΝ, Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξης, ΙΝΕ ΓΣΕΕΑΔΕΥ, 2004, Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μετά το 2006, σελ. 16, 24-25.
Η απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας ανέρχεται μόνο σε 0,29% της συνολικής του τομέα
της μεταποίησης και σε κλάδους υψηλής προς μέση τεχνολογίας σε 1,7%. Bλ. τη σχετική
διερεύνηση στο: ΕC, DG Enterprise, 2003, EU Productivity and Competitiveness: an Industry
Perspective.
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Σε σημαντικό βαθμό η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε από τα πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα των Κοινοτικών πόρων στην κατανάλωση, στον τομέα των
κατασκευών και στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα και επιχειρήσεις εντός
χώρας, σε τομείς δηλαδή που εμμέσως μόνο συμβάλλουν σε αύξηση
ανταγωνιστικότητας.
Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται να έχει πρόβλημα παραγωγικής υστέρησης
με «ιστορικές» αιτίες οι οποίες δεν φαίνεται να αντιμετωπίστηκαν επαρκώς
στην περίοδο μετά την ένταξη στην ΕΕ 12, και με συσσωρευμένες επιπτώσεις
που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με εφαρμογή μέτρων κοινών για
όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ και που δεν αποκαλύπτονται στις τιμές των
κοινών για όλες τις χώρες δεικτών.
Από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του '90, η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε, με τις διαφορές μεταξύ
κρατών μελών να είναι έντονες και τις Αυστρία, Ελλάδα και Ιρλανδία να
εμφανίζουν συνεχή αύξηση προσεγγίζοντας εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είναι στην
Ελλάδα, με εξαίρεση το 2004, ο υψηλότερος στην ΕΕ-15:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-4
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1996-2000

2001-2004

2005-2006

Ελλάδα

0,7

2,6

0,8

ΕΕ-15

-0,3

-0,5

-0,2

Ιρλανδία

1,4

1,9

1,9

ΥΠΟΙΟ, Frontier Economics, 2005, Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας

Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα
Σημαντική βάση για αντιστροφή της μειωμένης ανταγωνιστικότητας συνιστά η
αυξημένη ροπή προς την επιχειρηματικότητα και ο υψηλός ρυθμός
δημιουργίας ΜΜΕ στην Ελλάδα 13. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η
επιχειρηματικότητα αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό επιχειρηματικότητα "ανάγκης"
και οι Δείκτες Επιχειρηματικότητας Υψηλών Δυνατοτήτων και Εταιρικής
Επιχειρηματικότητας (που αντικατοπτρίζουν το βαθμό καινοτομικότητας των
επιχειρήσεων), είναι χαμηλοί.

12
13

Βλ. ειδική ανάλυση ήδη στο: ΥΒΕΤ, BCS - Kantor - Ευρωϋποδομή, 2000, Απολογιστική Eκθεση
Αξιολόγησης Ε.Π. Βιομηχανία 1994-99, κεφ. Β.2, σελ. 18-28.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα φθάνει στο 5,8% του ενήλικου πληθυσμού (λίγο κάτω από το
σταθμισμένο μέσο όρο των χωρών του Ευρωπαϊκού δείγματος) και ο ρυθμός δημιουργίας ΜΜΕ είναι
υψηλότερος του μέσου όρου της ΕΕ-25 (11% έναντι 8,5%). Global Entrepreneurship Monitor 2003,
αναφέρεται στο: ΥΠΟΙΟ, Frontier Economics , 2005, Έκθεση Γενικής Μελέτης Προοπτικών
Ανάπτυξης της Ελλάδας.
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Συγκριτικά ως προς τις άλλες χώρες – μέλη, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει, σε
ό,τι αφορά τις ΜΜΕ της, σαν βασικά πεδία αδυναμίας τη διοίκηση /
φορολόγηση, την καινοτομία και τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης, και
κανένα βασικό πεδίο δυνατότητας 14.
Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία και ανθρώπινοι πόροι
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπάρχει σοβαρή υστέρηση στη σύνδεση
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και στην υιοθέτηση ΤΠΕ από τις
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η αυξανόμενη παραγωγικότητα της εργασίας να
μη συμβάλλει επαρκώς σε άνοδο του ΑΕΠ.
Οι επιδόσεις της χώρας είναι συνολικά χαμηλές: καταλαμβάνει την 23η θέση
στην ΕΕ-25 (προηγείται Μάλτας και Λετονίας) και την 15η θέση στην ΕΕ-15
στην επίδοση στην καινοτομία 15, με μόνο 6 επιδόσεις να προσεγγίζουν τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ένα σύνολο 24 δεικτών και με καλές επιδόσεις στον
τομέα της μη τεχνολογικής αλλαγής. Ασθενέστερα σημεία είναι η ευρυζωνική
διείσδυση, η δια βίου κατάρτιση, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων, το venture
capital, οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, η απασχόληση στη μεταποίηση
μέσης και υψηλής τεχνολογίας, η παραγωγή νέων προϊόντων και η
κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Παράλληλα, η Ακαθάριστη
Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕΔΕΤΑ) ως % του
ΑΕΠ ήταν μόλις 0,62 (2003) και 0,61 (2004) και παρουσιάζει μικρή σταθερή
κάμψη από το 1999, αν και όχι σε όρους απόλυτης δαπάνης. Τέλος, η
συμμετοχή του παραγωγικού τομέα είναι πολύ χαμηλή (σταθεροποιείται στο
30%), με το ήμισυ της ερευνητικής δραστηριότητας να εκτελείται από τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τη βιομηχανία να χρηματοδοτεί (2003)
μόλις το 28% της επένδυσης για έρευνα και ανάπτυξη και τον δημόσιο τομέα
το 70,5%. 16
Πρόσφατες μετρήσεις 17 δείχνουν ευνοϊκότερες τάσεις: αύξηση των δαπανών
για ΕΤΑ των επιχειρήσεων, σταθερή ελαφρά αυξητική συμμετοχή τους στη
συνολική. Αν και το 73% των επιχειρήσεων που δήλωσαν δαπάνες για
έρευνα είναι μικρές, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδο-επιχειρηματικών
δαπανών προέρχεται από τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Η υστέρηση
έχει κυρίαρχα περιφερειακή διάσταση: δύο από τις 13 Περιφέρειες (Αττική και
Κεντρική Μακεδονία) εμφανίζουν συντριπτική υπεροχή σε όλους τους τομείς,
συγκεντρώνοντας η Αττική 58% της συνολικής ΑΕΔΕΤΑ, 76% της δαπάνης
των επιχειρήσεων, 62% των δημόσιων ερευνητικών κέντρων και 44% των

14
15
16
17

EC, A pocketbook of enterprise policy indicators, 2004
European Innovation Scoreboard 2005. Η συνολική επίδοση υπολογίζεται με τον δείκτη SII.
Ολα τα ποσοτικά στοιχεία από το: ΓΓΕΤ, 2006, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 13
Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των επιχειρήσεων, 2003.
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ΑΕΙ, και η Κεντρική Μακεδονία 14,5% του συνόλου της ΑΕΔΕΤΑ, 10,5% των
επιχειρήσεων, 11% των δημόσιων ερευνητικών κέντρων και 19% των ΑΕΙ.
Σημαντικότερο εμφανίζεται το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση
ανθρώπινων πόρων - καινοτομίας - επιχειρηματικότητας: το προσωπικό που
μετέχει σε ερευνητική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις παρουσιάζει αύξηση το
2001 σε σχέση με το 1999 αλλά μειώνεται το 2003 σε σχέση με το 2001 και
από το συνολικό ερευνητικό - τεχνολογικό προσωπικό των 57.000 περίπου
ατόμων, το ήμισυ είναι ερευνητές.
Ανταγωνιστικότητα και δημόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις
Οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις αποτελούν στην Ελλάδα 0,22% του ΑΕΠ
(2003) έναντι 0,40 κατά μέσο όρο στην ΕΕ-15 και ο ρυθμός μείωσης των
ενισχύσεων ήταν ο ταχύτερος όλων των χωρών πλην Ιρλανδίας, και
δεκαπενταπλάσιος του μέσου της ΕΕ-15, στην περίοδο 1999-2003: από το
διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-15 το 1992, το ποσοστό του ΑΕΠ που
αναλογεί στις ενισχύσεις είναι πλέον στην Ελλάδα το 45% του μέσου όρου.
Οι οριζόντιες ενισχύσεις καλύπτουν 97% του συνόλου, έναντι 79% κατά μέσο
όρο στην ΕΕ-15, δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα όπου κατεξοχήν απουσιάζει
η κλαδική – τομεακή πολιτική. Ειδικά στη μεταποίηση, ξεκινώντας από το
υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ-15 το 1992, η Ελλάδα το 2003 ήταν σχεδόν στο
μέσο όρο, μειώνοντας την ένταση της ενίσχυσης στο 1/5 σχεδόν.
Με βάση το μικρό μέγεθος της μεγάλης πλειονότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη παροχή επαυξημένων
ποσοστών κρατικών ενισχύσεων προς τις μικρές επιχειρήσεις, η αναθεώρηση
των κοινοτικών κανόνων παρότι συναντά αρνητική εξέλιξη για συγκεκριμένες
περιοχές, δεν θα αποβεί «καταστροφική» για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-5
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Μείωση
ως % της
Κρατικές
Οριζόντιες
σε %
Π.Α. στη
% τομέων στις ενισχύσεις, 2003
ενισχύσεις,
ενισχύσεις,
μονάδες,
μεταποίηση
% ΑΕΠ,
% στο
19992003
σύνολο
1992 2003 μεταποίηση υπηρεσίες γεωργία
2003
ΕΕ-15
0,40
-0,01
79
3,0
1,8
55
6
26
Βέλγιο
0,24
-0,03
100
1,4
1,4
57
4
37
Δανία
0,49
-0,06
94
2,0
3,5
71
3
20
Γερμανία
0,68
-0,03
73
3,4
2,3
62
5
12
Ελλάδα
0,22
-0,15
97
8,6
2,0
51
2
44
Ισπανία
0,43
-0,07
63
1,2
1,7
49
2
18
Γαλλία
0,31
-0,04
76
2,3
1,4
40
3
40
Ιρλανδία
0,31
-0,27
64
1,4
0,8
37
8
55
Iταλία
0,44
0,02
96
5,5
2,3
74
6
16
Λουξεμβούργο
0,15
0,00
100
3,3
1,4
51
49
Ολλανδία
0,11
-0,02
91
1,2
0,8
33
0
66
Αυστρία
0,26
0,01
99
1,3
36
3
60
Πορτογαλία
0,96
0,10
19
1,3
1,1
14
63
22
Φιλλανδία
0,36
-0,02
99
1,7
24
1
74
Σουηδία
0,39
0,04
100
2,7
57
7
25
Ην. Βασίλειο
0,19
0,05
99
0,8
1,3
70
0
24
DG COMP, State Aids, Key Indicators, 04.05

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική
περίοδο πρέπει να είναι η υποκατάσταση ή/και συμπλήρωση των κρατικών
ενισχύσεων από αυξημένη εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων.
Ανταγωνιστικότητα και τομεακή - κλαδική διάσταση
Oι οριζόντιες πολιτικές και οι εξωτερικοί παράγοντες συνιστούν για τη χώρα
πλαίσιο μακροπρόθεσμα θετικό, βραχυπροθέσμως περιοριστικό. Μία κατά
τομείς ή κλάδους διαφοροποιημένη πολιτική προσκρούει στην "οριζόντια"
αντίληψη της ΕΕ η οποία αναγνωρίζει πολιτική για επιχειρήσεις και όχι
βιομηχανική πολιτική.
Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη επείγουσας αναβάθμισης προς κλάδους
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και ανάγκη επείγουσας
αναβάθμισης προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία στους "παραδοσιακούς" της
κλάδους.
Σε ανεκτά επίπεδα είναι οι κλάδοι χημικών προϊόντων, μεταφορικών μέσων
και επίπλων και σε χαμηλά επίπεδα οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργικών,
ενδυμασίας, εκτυπώσεων - εκδόσεων, προϊόντων από ελαστική και πλαστική
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ύλη, μη μεταλλικών ορυκτών 18, όπου η ελληνική βιομηχανία ήταν εξαιρετικά
εξειδικευμένη και οι οποίοι κάλυπταν κατά περιοχές μεγάλο μέρος της τοπικής
απασχόλησης.
Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση
Οι ελληνικές Περιφέρειες, λόγω μικρού μεγέθους δεν συγκροτούν (με εξαίρεση
την Αττική) οικονομικές οντότητες ικανές να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό
στο εσωτερικό της ΕΕ, εμφανίζοντας χαμηλότατες τιμές σε όλους τους
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία,
δείκτες.
Σε αντίθεση με ευρωπαϊκές Περιφέρειες, δεν προκύπτει στις
ελληνικές άμεση συσχέτιση του ρυθμού ανάπτυξης με την ένταση Ε&Τ ή την
απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης και η
αύξηση της παραγωγικότητας φαίνεται να επήλθε από τον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής δομής και όχι από την ανάπτυξη της καινοτομίας ή την
διαφοροποίηση. Τα παραπάνω συνεπάγονται ότι η ελληνική στρατηγική για
την ανταγωνιστικότητα – εξωστρέφεια – επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι
περιφερειακά διαφοροποιημένη, ώστε να μην παραχθούν δια-περιφερειακές
ανισομετρίες όταν στην Ελλάδα οι κυρίαρχες ανισότητες είναι ενδοπεριφερειακές.
Για την περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημερινή συγκέντρωση των παραγωγικών
τομέων, διότι από αυτήν προκύπτει μία συγκεκριμένη κατανομή των αναγκών
των επιχειρήσεων και επομένως και η αναγκαία ένταση και έκταση των
παρεμβάσεων.
Ο κατεξοχήν επιχειρηματικός τομέας (δευτερογενής)
συγκροτείται στην Ελλάδα κατά 50% στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία
και κατά 63% σε αυτές τις Περιφέρειες και στην όμορη της Αττικής, Στερεά
Ελλάδα. Ο τριτογενής τομέας συγκροτείται επίσης κατά 50% σε Αττική και
Κεντρική Μακεδονία.

18

Ibid.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-6
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ,
2004
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάς
Στερεά Ελλάς
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Πρωτογενής
9,6%
18,6%
5,2%
13,4%
3,2%
2,1%
9,3%
9,6%
10,8%
3,3%
2,9%
3,8%
8,2%

Δευτερογενής
5,0%
17,0%
4,0%
7,9%
2,1%
1,0%
4,1%
14,1%
6,7%
32,5%
2,5%
0,9%
2,2%

Τριτογενής
3,4%
16,7%
2,2%
5,1%
2,7%
2,0%
5,1%
4,8%
4,1%
42,9%
1,6%
3,4%
6,1%

ΕΣΥΕ, 2005
Ως προς την παράμετρο της καινοτομίας, οι απογοητευτικές περιφερειακές
επιδόσεις δυσχεραίνουν τη συγκρότηση κατάλληλης περιφερειακής διάστασης
του Προγράμματος:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.1-7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (2003) 19

ΠΕΣΔΚ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
0,37
Κεντρική Μακεδονία
0,62
Δυτική Μακεδονία
0,16
Θεσσαλία
0,22
Ήπειρος
0,29
Στερεά Ελλάς
0,20
Ιόνια Νησιά
0,00
Δυτική Ελλάς
0,56
Πελοπόννησος
0,26
Αττική
1,00
Βόρειο Αιγαίο
0,25
Νότιο Αιγαίο
0,29
Κρήτη
0,31

ΠΣΔΚ
0,04
0,15
0,03
0,05
0,09
0,01
0,00
0,09
0,02
0,21
0,09
0,02
0,03

ΦΠΣΔΚ
0,21
0,39
0,10
0,14
0,19
0,11
0,00
0,33
0,14
0,61
0,17
0,16
0,17

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2003

Aν και έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένοι προβληματισμοί για την
αποτελεσματικότητα και εφικτότητα της Αgenda της Λισσαβόνας 20, το
19

20

Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας
Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας
Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας
Π.χ. ως προς το εάν συνιστά Στρατηγική ή άσκηση benchmarking, αν στηρίζεται σε εκτεταμένη ανάλυση των προβλημάτων της
ευρωπαϊκής οικονομίας ή αν οι στόχοι της προκύπτουν ως self-evident virtues, αν συνάδει με συγκεκριμένο θεωρητικό υπόδειγμα
(trade ή growth theory), ή περί του κατά πόσο συγκροτεί μείγμα πολιτικής (policy mix) κατάλληλο για κάθε χώρα - μέλος. Βλ.
σχετική διερεύνηση στο: W. Kohler, The "Lisbon Goal" of the EU: Rhetoric or Substance, Eberhard Karls University Tubingen,
Journal of Industry, Competition and Trade, 2006.
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005 αποφάσισε να της δώσει
περαιτέρω έμφαση μέσω της συγκέντρωσης των πόρων της Συνοχής σε
επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Αgenda, και στην
κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε ότι 75% των δαπανών για το στόχο
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και 60% των πόρων του
Στόχου "Σύγκλιση" πρέπει να διατεθεί για προώθηση των προτεραιοτήτων της
Λισσαβόνας.
6.9.2
Απασχόληση
Το ποσοστό απασχόλησης κατά την περίοδο (1994-2005) αυξήθηκε στην
Ελλάδα από 54,2% σε 60,1%, υπολειπόμενη συστηματικά του Ευρωπαϊκού
μέσου όρου, ο οποίος κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 59,8% σε 65,2% και
παραμένει σημαντικά κάτω από το στόχο του 70% της συνολικής
απασχόλησης για το 2010 που τίθεται στο πλαίσιο της ΣτΛ. Παράλληλα
διαπιστώνεται ότι η παραγωγή νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας είναι
χαμηλή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ 25. Το ποσοστό
μερικής απασχόλησης παραμένει ακόμη ιδιαίτερα χαμηλό και για το έτος 2005,
ανήλθε σε 4,8% έναντι 18,5% στην ΕΕ25 για την ίδια περίοδο.
Διάγραμμα 6.9.2-1
Ποσοστό απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα
EL

80

EU15

EU25

70
60
50
40
30
20
10
0
Ποσοστό
Ποσοστό
απασχ όλησης απασχ όλησης
(15-64)
(20-64)

Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
απασχ όλησης απασχ όλησης απασχ όλησης
(15-24)
(25-54)
(55-64)

Πηγή : Eurostat, 2005

Π.χ., με βάση τις κατά χώρα τιμές στους στοχοδείκτες, η πρόοδος στην Κοινωνία της Πληροφορίας φαίνεται να είναι καθοριστικός
παράγοντας σε Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία αλλά λιγότερο σε Ην. Βασίλειο και Γαλλία, η πρόοδος στην καινοτομία συμβαδίζει
με τη συνολική υψηλή θέση Φινλανδίας, Σουηδίας, Γερμανίας όχι όμως Δανίας, Ην. Βασιλείου και Ολλανδίας, η απελευθέρωση
των αγορών φαίνεται να λειτούργησε ευνοϊκά σε Φινλανδία, Δανία, Ην. Βασίλειο, αλλά η καθυστέρηση στην απελευθέρωση δεν
φαίνεται να επηρέασε αρνητικά τις Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία, κ.ο.κ.
Oλες οι κατευθύνσεις εφαρμοζόμενες σε όλες τις χώρες – μέλη προφανώς θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας έναντι των ΗΠΑ και των νεο-αναδυόμενων ανταγωνιστών, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν θα είναι οπωσδήποτε θετικές
στο εσωτερικό όλων των "εθνικών" οικονομιών ξεχωριστά. "Εθνικοί" οικονομικοί χώροι που εντάσσονται σε ευρύτερα σύνολα με
κοινή δασμολογική, νομισματική, δημοσιονομική, πιστωτική και συναλλαγματική πολιτική, μεταπίπτουν σε "περιφερειακούς"
οικονομικούς χώρους, με αποτέλεσμα η αρχική προικοδότηση (endowment) σε τεχνογνωσία και κεφάλαια να είναι καθοριστική,
να προδιαθέτει σε συγκέντρωση επιτευγμάτων και πόρων στους ισχυρότερους πόλους και να υποχρεώνει όσους βρίσκονται σε
υστέρηση, σε εξαιρετική προσπάθεια για κάλυψη της διαφοράς. Για τη σημασία της αρχικής "προικοδότησης", βλ. παλαιότερες
επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π.χ. στο: EC, DG XVI, 1996, First Cohesion Report, κεφ. 6.1.
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Η σημαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο οφείλεται κυρίως στο χαμηλό ποσοστό απασχόλησης
των γυναικών. Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν
αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και από 41,7% το 2001 διαμορφώνονται στο
45,2% το 2004, υπολειπόμενα όμως κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου
55,7% (ΕΕ25). 21
Διάρθωση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια
Οι περισσότεροι απασχολούμενοι, σε σχετικές τιμές, στον τριτογενή τομέα
είναι συγκεντρωμένοι, όπως είναι αναμενόμενο, στην μακράν των άλλων
πολυπληθέστερη Περιφέρεια της Αττικής. Στο δευτερογενή τομέα, αντίστοιχα,
είναι συγκεντρωμένοι στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στον πρωτογενή τομέα οι
περισσότεροι σε ποσοστό απασχολούμενοι δραστηριοποιούνται στην
Πελοπόννησο.
Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις ως προς το ειδικό βάρος
τους στην απασχόληση, τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας. Ο δευτερογενής τομέας καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση στο σύνολο της χώρας, καθώς και στις Περιφέρειες της Αττικής, του
Βορείου Αιγαίου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής
Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου ισχύει το ίδιο. Ο
πρωτογενής τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις από Περιφέρεια σε
Περιφέρεια, συνιστώντας μόλις το 0,67% της απασχόλησης στην Αττική έως
το 29,05% στην Πελοπόννησο (βλ. Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας 32).
Ανισότητες ως προς την απασχόληση
Η επίδοση στην αξιοποίηση του διαθέσιμου σε εργάσιμη ηλικία ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη του αναπτυξιακού δυναμισμού σε
περιφερειακό επίπεδο.
Κατά το έτος 2004, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω
του 60% (έως +4.6%) σε έξι Περιφέρειες, ενώ κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά
ποσοστά (53,3%) σε μόνο μία (Δυτική Μακεδονία), με τις λοιπές Περιφέρειες
(Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά
Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο) να κυμαίνονται σε επίπεδα λίγο
κατώτερα (έως –4%) του εθνικού μέσου όρου (59,4%), έναντι στόχου της
στρατηγικής της Λισσαβόνας για αύξηση του δείκτη στο 67% το 2005 και στο
70% το 2010.
Όσον αφορά στη μερική απασχόληση, όπως είναι γνωστό, η διάχυσή της στο
σύνολο της χώρας είναι, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα
περιορισμένη. Σε απόλυτα μεγέθη, οι μισοί περίπου μερικά απασχολούμενοι

21

Eurostat.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 148

της χώρας είναι συγκεντρωμένοι στις μεγάλες Περιφέρειες της Αττικής και της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Πίνακας 6.9.2-1
Πλήρης και μερική απασχόληση ανά Περιφέρεια
Μερική

Πλήρης

Σύνολο

% μερικής

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

8.009

221.121

229.130

3,5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

31.362

688.743

720.105

4,4

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

7.183

94.549

101.732

7,1

ΗΠΕΙΡΟΣ

6.678

118.856

125.534

5,3

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

16.296

280.727

297.023

5,5

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

5.055

81.108

86.163

5,9

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

11.437

249.841

261.278

4,4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

9.000

195.293

204.293

4,4

ΑΤΤΙΚΗ

65.909

1.553.373

1.619.282

4,1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

12.126

227.202

239.328

5,1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

3.665

64.576

68.241

5,4

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

5.813

115.507

121.320

4,8

ΚΡΗΤΗ

18.028

239.041

257.069

7,0

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

200.560

4.129.937

4.330.497

4,6

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2004, β’ τρίμηνο

Βασική αιτία για τη χαμηλή επίδοση της Ελλάδας στο ποσοστό απασχόλησης
αποτελεί ο πολύ χαμηλός βαθμός συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας, σε επίπεδα κάτω του 50%, σε όλες τις Περιφέρειες πλην της
Κρήτης.
Πίνακας 6.9.2-2
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Κλάδο (τρέχουσες τιμές, εκατ. €)
Σύνολο Χώρας
Ανατ.
Μακεδονία και
Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Μακεδονία
Βόρ. Ελλάς
Θεσσαλία
Ήπειρος
Στερεά Ελλάς
Κενρική Ελλάς
Ιόνια Ν.
Δυτική Ελλάς
Πελοπόννησος
Δυτική Ελλάς
Αττική
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Νησιωτική
Ελλάς

Πρωτογενής Τομέας
2000
2001
7924
8204

2002
8864

2003
9233

Δευτερογενής Τομέας
2000
2001
23180
25874

2002
27251

2003
29990

Τριτογενής Τομέας
2000
2001
77429
82172

2002
88889

2003
97114

801

805

865

895

1130

1340

1412

1525

2754

2880

3094

3343

1460

1525

1649

1717

4042

4477

4468

4820

13420

14145

15079

16331

450
2711
1058
257
788
2103
162
713
858
1733
223
223
256
257
637

434
2764
1093
266
805
2164
174
746
887
1807
249
249
259
298
662

468
2982
1186
287
863
2336
185
816
959
1960
274
274
271
322
719

485
3097
1234
299
893
2426
192
856
998
2046
294
294
277
342
751

766
5938
1342
396
3241
4979
154
897
1656
2707
8285
8285
413
258
602

799
6616
1611
472
3622
5705
196
1017
1705
2918
9194
9194
427
312
703

899
6779
1790
527
3904
6221
264
1080
1848
3192
9395
9395
537
364
763

925
7270
2045
528
4356
6929
316
1164
2130
3610
10157
10157
664
416
943

1787
17961
3901
2009
3781
9691
1531
3842
3290
8663
32348
32348
1298
2964
4503

1888
18913
4249
2126
3996
10371
1692
4154
3447
9293
34381
34381
1360
3087
4766

2067
20240
4548
2329
4264
11141
1795
4478
3654
9927
37849
37849
1441
3169
5122

2218
21892
4954
2610
4634
12198
1966
4949
3961
10876
41451
41451
1580
3365
5752

1150

1219

1312

1370

1273

1442

1664

2023

8765

9213

9732

10697

Πηγή: ΕΣΠΑ

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 149

Πίνακας 6.9.2-3
Ποσοστό απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και
ανά Περιφέρεια
Πρωτογενής
τομέας
28,04

Δευτερογενής
τομέας
20,52

Τριτογενής
τομέας
51,43

Βόρειο Αιγαίο

16,35

16,57

67,08

Δυτική Ελλάδα

23,86

18,09

58,04

Ήπειρος

19,01

21,50

59,49

Θεσσαλία

24,60

21,29

54,11

Ιόνια Νησιά

15,36

14,19

70,45

Κρήτη

20,68

15,73

63,59

Πελοπόννησος

29,05

18,67

52,28

Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

23,70

18,75

57,55

Κεντρική Μακεδονία

13,69

24,21

62,10

Δυτική Μακεδονία

17,68

34,18

48,15

Αττική
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing
Out)
Περιφέρειες Στόχου 1

0,67

23,81

75,52

5,22

24,36

70,42

12,44

22,17

65,39

Στερεά Ελλάδα

17,64

29,76

52,60

Νότιο Αιγαίο

9,43

20,52

70,05

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) Στόχου 2

14,58

26,32

59,11

12,60
Σύνολο Χώρας
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2004, β’ τρίμηνο

22,48

64,92

Ανατολική Μακεδονία Θράκη

6.9.3

Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

1. Χαρακτηριστικά και τάσεις της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Από τη γενική παρατήρηση των τάσεων εξέλιξης της επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα παρατηρείται αυξημένη ροπή προς την επιχειρηματικότητα, με
τους αυτοαπασχολούμενους ως ποσοστό των εργαζομένων, να αποτελούν
στην Ελλάδα πολύ υψηλό ποσοστό μεταξύ των χωρών μελών ΕΕ. Στο
σύνολο των αυτοαπασχολούμενων, οι γυναίκες αποτελούν σχετικά χαμηλό
ποσοστό και η θέση της Ελλάδας βρίσκεται χαμηλά στις σχετικές κατατάξεις.
Ο δείκτης συνολικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει την Ελλάδα να
τοποθετείται σε επίπεδο ελαφρά ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ (ποσοστό
5.8% έναντι 5.5%) 22
Ωστόσο, η Ελλάδα φαίνεται να μειονεκτεί στην ποιοτική διάσταση της
επιχειρηματικότητας, όπου οι αδυναμίες εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα:
χαμηλός αριθμός επιχειρήσεων ευκαιρίας, μεγάλος αριθμός ύπαρξης
επιχειρήσεων που απευθύνονται (μέσω υπηρεσιών και προϊόντων) σε

22

Η επιχειρηματική δραστηριότητα φθάνει στο 5,8% του ενεργού πληθυσμού και
συγκεκριμένα 390.000 άτομα ηλικίας 18-64 (λίγο κάτω από το σταθμισμένο μέσο όρο των
χωρών του Ευρωπαϊκού δείγματος) και ο ρυθμός δημιουργίας ΜΜΕ είναι υψηλότερος του
μέσου όρου της ΕΕ-25 (11% έναντι 8,5%). Global Entrepreneurship Monitor 2004, Executive
Summary, σελ.1
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καταναλωτές, χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και χαμηλές προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα:
Διάγραμμα 6.9.3-1
Τάσεις επιχειρηματικότητας 2003-2004

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2004

6.9.4

Μεταποίηση

Ο συνολικός δείκτης παραγωγής της μεταποίησης, εμφανίζει μία στασιμότητα
μετά το 2000, στο τέλος μιας περιόδου αύξησης 1995-2000. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του αναθεωρημένου δείκτη
παραγωγής.
Διάγραμμα 6.9.4-1
Αναθεωρημένος δείκτης παραγωγής, 2000=100
120,00

100,00

80,00
β' γενής τομέας
60,00

Μεταποιητικές
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40,00

20,00
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19
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19
95

0,00

Πηγή: ΕΣΠΑ
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Αλλά και οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες εμφανίζουν μικρές αλλαγές το 2004,
ως ένδειξη διατήρησης είτε σταθερής είτε ελαφρά καθοδικής πορείας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής μεταποίησης είναι τα εξής:
? υποχωρεί στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών ενδυμασίας,
Δέρματος - ειδών υποδήσεως, Ξύλου και φελλού, Λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών, Χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, Μηχανών γραφείου - Ηλ.
Υπολογιστών, Επίπλων - λοιπών βιομηχανιών, Μεταφορικών μέσων,
Συσκευών ραδιοτηλεόρασης & επικοινωνιών (10 κλάδοι)
? παραμένει σταθερή (όχι όμως ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη ως προς το μέσο
όρο) στους κλάδους Τροφίμων - ποτών, Μη μεταλλικών ορυκτών,
Μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, Ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών
κ.λ.π., Παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (5 κλάδοι)
? αναπτύσσεται στους κλάδους Καπνού, Εκτυπώσεων - εκδόσεων, Χημικών
προϊόντων, Προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, Βασικών μετάλλων,
Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου (4 κλάδοι).
Παράλληλα, εμφανίζει σημαντική υστέρηση σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωσή της
σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας 23:
? βρίσκεται στο 75% του ευρωπαϊκού μ.ο. όσον αφορά τη συγκέντρωση
στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και στο 154% όσον αφορά τη
συγκέντρωση στους κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
? βρίσκεται στο 57% του ευρωπαϊκού μ.ο όσον αφορά τη συγκέντρωση
στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλής προστιθέμενης
αξίας αντιστοίχως.
? από άποψη σύνθεσης, προσομοιάζει σχεδόν απολύτως με την ισπανική
μεταποίηση, η οποία όμως διαθέτει το εγγενές πλεονέκτημα της
μεγαλύτερης εσωτερικής αγοράς.
Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση τάσης "αποβιομηχάνισης", με
μείωση μονάδων και, φυσικά, απασχόλησης:

περίοδος
1995-2000
2000-2002
1995-2002

23

Πίνακας 6.9.4-1
Εξέλιξη Μονάδων και Απασχόλησης Βιομηχανίας
πλήθος μονάδων
απασχολούμενοι
-13,7%
-8,4%
-23,8%
-1,4%
-34,2%
-9,7%

ΕC, DG Enterprise, EU Productivity and Competitiveness: an Industry Perspective, 2003
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Πηγή: ΕΣΥΕ, στοιχεία ΕΒΕ,2003

Η περιφερειακή διάσταση των προβλημάτων της ελληνικής μεταποίησης είναι
πολύ σημαντική και απεικονίζεται στον Πίνακα 30 (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Στην
Περιφέρεια Αττικής παράγεται το 19,6% της ΑΠΑ (τιμή 2003) ενώ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 21,1%. Αντίστοιχα, στις τρεις
περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας παράγεται μόλις το 14,4% της ΑΠΑ. Η
συγκέντρωση των μονάδων και των αναγκών οδηγεί σε συγκέντρωση των
παρεμβάσεων και των δημοσίων ενισχύσεων και επομένως σε συγκέντρωση
επενδύσεων και άρα απασχόλησης και επομένως και νέων πιθανών
προβλημάτων αποβιομηχάνισης και άρα και νέων αναγκών για ενισχύσεις.
Τέλος, σημαντικότατο χαρακτηριστικό της ελληνικής μεταποίησης είναι η
χωρική της συγκέντρωση: 48% των μονάδων της, 46% της απασχόλησης και
53% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής συγκεντρώνονται στους νομούς
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας, ενώ οι τέσσερις αυτοί νομοί μαζί με
το νομό Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν 63% των μονάδων, 57% της
απασχόλησης και 65% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής όλης της ελληνικής
μεταποίησης 24. Η χωρική συγκέντρωση είναι προφανής ένδειξη της
εξάρτησης της ελληνικής μεταποίησης αφενός από τις υποδομές και τις
οικονομίες περιβάλλοντος που εξασφαλίζουν οι δύο μεγαλύτερες αστικές
συγκεντρώσεις της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), αφετέρου από την
αγορά τους.
6.9.5

Τουρισμός

Με βάση τα οριστικά στοιχεία του World Trade Organisation για το 2003, η
Ελλάδα είναι ο 9ος εξαγωγέας στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο 15ος στις
μεταφορικές.
Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο
οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε
13 εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ετησίως (15η χώρα
παγκοσμίως στις τουριστικές αφίξεις), στοιχείο που την κατατάσσει στην
τέταρτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθαρά έσοδα από τον
τουρισμό. Ο τουρισμός συμβάλλει στο 17% του ΑΕΠ ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει 800.000 θέσεις άμεσης ή έμμεσης απασχόλησης (18% της
συνολικής απασχόλησης).

24

ΕΣΥΕ, ΕΒΕ 2002.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 153

6.9.6

Υγεία

Η υγεία του πληθυσμού μιας χώρας αποτελεί βασικό δείκτη ανθρώπινης
ανάπτυξης και ευημερίας αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξή της. Η βελτίωση των δεικτών υγείας και ευεξίας
αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και επεκτείνει την περίοδο
οικονομικής παραγωγικότητας του ατόμου και συνεπώς την απασχόληση.
Στην Ελλάδα οι γενικοί δείκτες υγείας του πληθυσμού αν και σε καλό επίπεδο,
δεν βελτιώνονται με το ρυθμό άλλων μεσογειακών χωρών, παρουσιάζοντας
υστέρηση στην πρόληψη, την οργάνωση της δημόσιας υγείας και της
πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και στη στελέχωσή τους με το κατάλληλο
προσωπικό.
Το σύστημα υγείας της χώρας διαθέτει σχετική επάρκεια υποδομών και
εξειδικευμένου
ιατρικού
προσωπικού,
αλλά
χαρακτηρίζεται
ως
νοσοκομειοκεντρικό, με αδυναμίες στην ορθολογική κατανομή υποδομών,
δομών και προσωπικού, καθώς και στην αποτελεσματική και αποδοτική
λειτουργία του. Στον τομέα της ψυχικής υγείας γίνονται βελτιώσεις, ιδιαίτερα
στην κατεύθυνση της αποασυλοποίησης, με παραμένουσες αδυναμίες στην
πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συνολική δαπάνη για την υγεία
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Το 2002 η Ελλάδα δαπάνησε
περισσότερο από το 9,5% του ΑΕΠ της στην υγεία, γεγονός που την
κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.
Παρά, όμως, τις συνολικά υψηλές δαπάνες για την υγεία μεγάλης σημασίας
στοιχείο είναι η δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών από το σύστημα υγείας 25
και ειδικά σε ότι αφορά την περιφερειακή διάσταση των παρεχομένων
υπηρεσιών. Οι ανισότητες στην υγεία σε περιφερειακό επίπεδο
αποτυπώνονται και κατά τη μελέτη των διαπεριφερειακών ροών, απ’ όπου
προκύπτει ότι οι αυτοδύναμες υγειονομικά Περιφέρειες της χώρας είναι αυτές
της Πρωτεύουσας, της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), της Ηπείρου και
οριακά της Κρήτης. Η Περιφέρεια της Ηπείρου έγινε αυτοδύναμη μετά την
ίδρυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στο οποίο
καταφεύγουν για νοσηλεία και ασθενείς από τις γύρω περιοχές και χώρες.
Παρά τα βήματα που έχουν γίνει προς τον λειτουργικό και οργανωτικό
εκσυγχρονισμό των μονάδων υγείας, αντιμετωπίζονται ακόμα σημαντικά
προβλήματα:
? ελλιπείς, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

25

Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα, ΕΣΑΑ, 2005, σελ.74.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 154

? απαξιωμένα τμήματα της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού των
νοσηλευτικών μονάδων.
? έλλειμμα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διοικητική και
οργανωτική διάρθρωση των μονάδων υγείας.
? Μειωμένη διείσδυση των τεχνολογιών διαχείρισης και διάχυσης της
πληροφορίας
? έλλειψη Επιδημιολογικού Χάρτη με αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την
νοσηρότητα
?
? Εργατικά Ατυχήματα
? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η καταγραφή των οποίων έγινε από το Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) το 2001 δηλώθηκαν στο Σ.Ε.Π.Ε. 5.155
εργατικά ατυχήματα, έναντι 4.032 κατά το 2000. Από το σύνολο των 5.155
δηλωθέντων εργατικών ατυχημάτων τα 188 ήταν θανατηφόρα, ενώ
σύμφωνα με τον κατά φύλο καταμερισμό στις 4.182 περιπτώσεις τα θύματα
ήταν άνδρες και στις 973 περιπτώσεις τα θύματα ήταν γυναίκες.
? Επισημαίνεται ότι από τα 188 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που
δηλώθηκαν στο Σ.Ε.Π.Ε. κατά το 2001, τα 43 (ποσοστό 23%) ήταν
τροχαίας ή παθολογικής αιτιολογίας.
Τα τροχαία ατυχήματα που
συνέβησαν το έτος 2001 ήταν 615 σε σχέση με τα τροχαία του 2000 που
ήταν 262 εκ των οποίων 29 το 2001 και 17 το 2000 ήταν θανατηφόρα.
Επίσης, σύμφωνα με ειδική έρευνα που διεξήγαγε το Σ.Ε.Π.Ε. αναφορικά
με την επικινδυνότητα της εργασίας των επαγγελματικών δικυκλιστών, τα
αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας την
1η Οκτωβρίου 2002, υπάρχει υψηλό ποσοστό εργατικών ατυχημάτων στην
κατηγορία αυτή καθώς ένας στους τέσσερις εργαζόμενους που
ερωτήθηκαν δήλωσε ότι έχει υποστεί ατύχημα στην εργασία του. Σε ότι
αφορά τα ατυχήματα παθολογικής αιτιολογίας, ο αριθμός τους για το 2001
ήταν επίσης αυξημένος, σε σχέση με το 2000. Συγκεκριμένα το 2000,
συνολικά τα παθολογικά ατυχήματα ήταν 67, με θανατηφόρα τα 4 από
αυτά, ενώ για το 2001 το σύνολο των παθολογικών ατυχημάτων ήταν 331,
από τα οποία τα 14 θανατηφόρα.
? Όσον αφορά την επικινδυνότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας,
η πλειονότητα των εργατικών ατυχημάτων συμπεριλαμβανομένων και των
θανατηφόρων αφορά στις κατασκευές (Οικοδομές – Δημόσια Έργα) με 916
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ατυχήματα επί του συνόλου των 5.155 δηλωθέντων εργατικών ατυχημάτων
το 2001, εκ των οποίων τα 86 ήταν θανατηφόρα. Ως συχνότερη αιτία
τραυματισμού ή θανάτου των εργαζομένων καταγράφεται η πτώση από
ύψος και στην συνέχεια η επαφή με ρεύμα υψηλής τάσης.
? Εκτός από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία για το 2001, σύμφωνα με το
συνδικάτο Οικοδομών Αθήνας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2002
καταγράφονται 20 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και 53 σοβαρά
τραυματίες.
?
6.9.7

Ενέργεια

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες πολιτικής
της Ε.Ε. Η Ενέργεια χαρακτηρίζεται σαν ένας καθοριστικός παράγοντας
ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, με σημαντική
συμμετοχή στις αποφάσεις της Λισσαβώνας.
Η έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας, στις 23 και 24
Μαρτίου 2000, για επιτάχυνση του ανοίγματος των αγορών ενέργειας, έδωσε
σημαντική ώθηση στο συγκεκριμένο θέμα. Τον Μάρτιο 2001, η Επιτροπή
ενέκρινε μια δέσμη μέτρων με σκοπό το πλήρες άνοιγμα των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το 2005. Στο πνεύμα αυτό
εκδόθηκαν νέες οδηγίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα υιοθετήθηκαν οδηγίες για την
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές,
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη ΣΗΘ (Συμπαραγωγή ΗλεκτρισμούΘερμότητας), τα βιοκαύσιμα και προσδιορίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για
τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας στα οποία περιλαμβάνονται τα κοινού
ενδιαφέροντος έργα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
Στην Ελλάδα, οι παραγωγικές διαδικασίες εξακολουθούν να είναι ενεργειακά
σπάταλες, δηλαδή δεν έχουν υιοθετηθεί επαρκείς πρακτικές εξοικονόμησης
ενέργειας. Παράλληλα, εμφανίζεται σε πολύ χαμηλές θέσεις και κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων του «φαινομένου του
θερμοκηπίου» και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτέλεσμα της
χρήσης ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο τομέας των κτιρίων, ο οποίος ευθύνεται για το 40% περίπου της
ενεργειακής κατανάλωσης, άρα και της έμμεσης εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα μαζί με τις ρυπογόνες βιομηχανίες, απαιτούν την λήψη πρόσθετων
μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής.
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Ως προς την ενεργειακή ένταση της οικονομίας, η Ελλάδα εμφανίζεται σε
υψηλότερα επίπεδα (250 kgr ανά μονάδα ΑΕΠ) από το μέσο ευρωπαϊκό όρο
(ΕΕ25 210 kgr), παρουσιάζοντας όμως μικρή κάμψη.
Η Ελλάδα, αν και προικισμένη με φυσικούς πόρους, παρουσιάζει χαμηλό
μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και
συγκεκριμένα 9,6% για το 2003 (σε σχέση με το μέσο όρο ΕΕ25 12,7%). Η
Οδηγία 2001/77/EΕ προβλέπει για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων
υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας
κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%, στόχος συμβατός με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Το ενεργειακό σύστημα της χώρας μας βρίσκεται σε στάδιο μετεξέλιξης στο
πλαίσιο της πορείας
για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου και παράλληλα της πολιτικής προώθησης των
ΑΠΕ και ΣΗΘ. Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
εξελίχθηκε σταδιακά και όχι πάντα με τους απαιτούμενους ρυθμούς σύμφωνα
με τα χρονοδιαγράμματα της κοινοτικής οδηγίας. Το τελευταίο διάστημα,
ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιταχύνει σημαντικά τις σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα:
• Στον τομέα του φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο, που
θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς. Τον Δεκέμβριο
του 2005, ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή, ο νόμος 3428/2005, με τον
οποίο τίθενται οι κανόνες λειτουργίας μίας απελευθερωμένης αγοράς. Τον
Μάρτιο του 2006, εκδόθηκε η Υ.Α. που καθορίζει το μηχανισμό
υπολογισμού των τιμολογίων μεταφοράς και μέσα στο 2006, θα εκδοθεί
Υ.Α. για την Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς μεταξύ των Χρηστών του
Συστήματος και του Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ. Με αυτές τις νομοθετικές
παρεμβάσεις, δίδεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε νέο προμηθευτή να
δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική αγορά.
• Με την ψήφιση του Ν. 3426/2005 περί επιτάχυνσης της διαδικασίας για την
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργείται ένα
σύγχρονο πλαίσιο, ελκυστικό για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην
ηλεκτροπαραγωγή, με προφανή οφέλη για την απασχόληση και τους
καταναλωτές. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισμός και, σταδιακά, μέχρι
τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των
οικιακών, αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής του προμηθευτή τους.
• Με το Ν. 3468/2006 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και ολοκληρώθηκε η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την
Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Ο νόμος αυτός αποτελεί μια μείζονος σημασίας
παρέμβαση για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, δεδομένου ότι
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απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία και παρέχονται σημαντικά
οικονομικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.
Οι εθνικές δράσεις στον τομέα ενέργειας και φυσικών πόρων στην
προγραμματική περίοδο 2000-2006 υλοποιήθηκαν μέσω του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την
Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Στην περίοδο 2000-2006 παρουσιάστηκαν
καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης έργων, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στην ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού ενεργειακού συστήματος
στις νέες συνθήκες της απελευθέρωσης των αγορών.
Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, σε συνδυασμό με
τις μεγάλες διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα νέο τοπίο
στην ενέργεια. Η χώρα μας, στο σταυροδρόμι των μεγάλων διεθνών
ενεργειακών δρόμων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου, διαθέτει
πλέον ένα πλαίσιο ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης
κλίμακας με στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης.

6.10

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 3028/2002 παρέχεται προστασία στην πολιτιστική
κληρονομιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Η
προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της
παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Η πολιτιστική κληρονομία της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά
που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας,
συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων
θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και τα άυλα
πολιτιστικά αγαθά.
Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό Κράτος μεριμνά
και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την
ελληνική επικράτεια οποτεδήποτε και αν απομακρύνθηκαν από αυτήν. Το
Ελληνικό Κράτος μεριμνά επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την
προστασία των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά με την Ελλάδα
οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και
συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.
Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες
και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, και των οποίων
επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:
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α)

Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που
ανάγονται στους προϊστορικούς αρχαίους, βυζαντινούς και
μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830. Στα
αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά
κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την
ανθρώπινη ύπαρξη.
β)
Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι
μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται
λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.
γ)
Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με
το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον
πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο
έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών
και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως
μαρτυριών.
Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι
εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο
περιβάλλον τους.
δ)
Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα.
Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις
λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν
ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις
ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά,
οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το
απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να
συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.
Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στην θάλασσα ή στις
λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι
αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις
που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία
μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης
μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και
ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και
των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, ενθολογικής,
κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής η εν γένει ιστορικής,
καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.
Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και
πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα,
μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του
παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού.
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως:
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1. στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη
των στοιχείων της.
2. στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και
γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της
3. στην αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της
παράνομης εξαγωγής.
4. στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της.
5. στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με
αυτήν,
6. στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και
7. στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών
για την πολιτιστική κληρονομιά.
Η προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
περιλαμβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού,
αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ή σχεδίων
ισοδύναμου αποτελέσματος ή υποκατάστατών τους.
Τα μνημεία καταγράφονται, τεκμηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό
Αρχείο Μνημείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Για πρώτη φορά το 1834, αμέσως μετά την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού
κράτους, ψηφίστηκε νεωτεριστικός για την εποχή νόμος, ο οποίος απαγόρευε
την εξαγωγή αρχαίων ευρημάτων. Από τότε έως σήμερα, η πολιτεία
επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό, την καταγραφή, τη
διατήρηση των μνημείων, την αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, κλοπής
και παράνομης εξαγωγής αυτών, την ανάδειξη και ένταξή τους στη σύγχρονη
κοινωνία.
Στον τομέα των Μουσείων έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος, καθώς
ένα πανελλαδικό δίκτυο Μουσείων καλύπτει πλέον το σύνολο της
Επικράτειας. Οι σημαντικότερες πόλεις της χώρας, και παράλληλα οι
σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της, αποκτούν αξιόλογες και
εκσυγχρονισμένες μουσειακές υποδομές, τόσο από την άποψη της κτηριακής
υποδομής, όσο και από την άποψη των νέων εκθέσεων. Τα αποτελέσματα
των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν είναι ήδη ορατά: το 2005 οι
επισκέπτες των μουσείων ανήλθαν σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2004
(ποσοστό αύξησης 8%). Η τάση αυτή αναμένεται ότι θα ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο, δεδομένου ότι μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις δεν
έχουν ακόμη παραδοθεί σε χρήση (με σημαντικότερο παράδειγμα αυτό του
Νέου Μουσείου Ακροπόλεως) είτε παραδόθηκαν πολύ πρόσφατα (όπως π.χ.
το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης).
Στον τομέα των μνημείων αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ανάγκες
στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης των σημαντικότερων μνημείων
της χώρας, ωστόσο οι επεμβάσεις που ολοκληρώνονται στους χώρους και τα
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μνημεία κατά κανόνα δεν είναι οριστικές, και το συνολικό πρόγραμμα
προστασίας και ανάδειξης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων απαιτεί
σημαντική περαιτέρω προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί και να
ενισχυθεί. Και στον τομέα των μνημείων τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων
είναι ορατά: το 2005 οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων ανήλθαν σε 6,9
εκατ. έναντι 5,8 το 2004 (αύξηση κατά 19%).
Παράλληλα, έχουν ήδη καθιερωθεί νέοι πολιτιστικοί θεσμοί (π.χ. Διεθνής
Έκθεση Βιβλίου) και προωθούνται νέοι (π.χ. Biennale Εικαστικών) οι οποίοι
ενισχύουν την τουριστική κίνηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί αναδεικνύει τη στενή σχέση του Πολιτισμού
με τον τουρισμό και ιδιαίτερα με τον τουρισμό υψηλής ποιότητας.
Χαρακτηριστικά, πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι οι περισσότερο ελκυστικοί
προορισμοί για τη διοργάνωση συνεδρίων ή ταξιδιών κινήτρων είναι η Αθήνα
η Κρήτη και η Ρόδος, δηλαδή ακριβώς οι προορισμοί με σημαντική ιστορία και
μνημειακό πλούτο. Οι τρεις αυτές περιοχές συγκεντρώνουν το 56% των
επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και το 35% των επισκεπτών των
μουσείων.
Αρχαιότητες και Δημόσια Έργα
Η πλούσια ιστορία του τόπου και η μακραίωνη παρουσία ανθρώπων στο
χώρο έχει αφήσει αναρίθμητα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, γνωστά ή μη,
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αναπόφευκτα σχεδόν, ένα μεγάλο έργο
είναι πιθανό να περιλάβει, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του, διελεύσεις ή
κατασκευές που μπορούν να θίξουν υπάρχουσες αρχαιότητες.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ξεκινάει
από το στάδιο της Προκαταρκτικής Επεξεργασίας και Προγραμματισμού του
Έργου, προκειμένου να αποφευχθούν διελεύσεις από γνωστούς
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, οι οποίες θα συνεπάγονται
καθυστερήσεις, λόγω απαίτησης διενέργειας εκτεταμένων ανασκαφών.
Σε εφαρμογή των διατάξεων περί αρχαιοτήτων ακολουθούνται τέσσερα
στάδια :
1) ανασκαφικές έρευνες και ανεύρεση αρχαιοτήτων – τεκμηρίωση επί τόπου
(αρχαιολογική, σχεδιαστική, φωτογραφική)
2) συλλογή των αρχαιολογικών ευρημάτων, έλεγχος και εκτίμησή τους
3) αξιολόγηση των ακινήτων μνημείων – απόφαση εάν θα παραμείνουν στη
θέση τους
4) τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών και επιβολή των
αντίστοιχων αποζημιώσεων.
Στις συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων περιέχονται ειδικοί όροι σχετικά με
τους τρόπους αντιμετώπισης σε περιπτώσεις ανεύρεσης μνημείων
αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος. Επίσης είναι δυνατόν να
υπογραφούν απευθείας συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του
Υπουργείου Πολιτισμού, με σκοπό τον κατά το δυνατόν ακριβή προσδιορισμό
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των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τον οικονομικό
προϋπολογισμό των ανασκαφών, όπου αυτές πρέπει να εκτελεσθούν, και την
αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών. Οι υποχρεώσεις του
κυρίου ή του αναδόχου του έργου καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των
εργασιών που απαιτούνται για την προστασία των αρχαίων που τυχόν
αποκαλυφθούν (ανασκαφή, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση,
συντήρηση – επί τόπου ή με μεταφορά και αποθήκευση – των ευρημάτων,
δημοσίευση των ευρημάτων).
Επίσης, είναι δυνατόν να υπογραφούν συμβάσεις απευθείας μεταξύ του
κυρίου του έργου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με σκοπό τον κατά το
δυνατόν ακριβή προσδιορισμό των αρχαιολογικών περιοχών, τον οικονομικό
προϋπολογισμό των αρχαιολογικών ανασκαφών, όπου υπάρχουν, και την
αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Οι δυνατότητες που υπάρχουν για να αποφεύγονται, να μειώνονται και να
αμβλύνονται οι επιπτώσεις των έργων στα μνημεία και τον περιβάλλοντα
χώρο τους, όπως επίσης και στους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς
τόπους είναι οι εξής :
 παραλλαγή της θέσης του έργου
 κατάλληλος σχεδιασμός των τεχνικών έργων, ώστε να περιορίζονται οι
επικίνδυνοι κραδασμοί, οι θόρυβοι και η επικάθιση ρύπων και σκόνης σε
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους,
 όπου χρειαστεί και είναι εφικτό, πρόβλεψη για μία κατάλληλη
προστατευτική επιφάνεια πάνω και γύρω από τις αρχαιολογικές θέσεις,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υλοποίησης του έργου.
Συνεργασία με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες
Οι απαιτούμενες συνεργασίες με τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι
ανταλλαγές στοιχείων προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις
μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις φάσεις, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης
ενός τεχνικού έργου:
(Α)
τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Μελέτης
(Β)
τις διαδικασίες κατά τη φάση της Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης
(Γ)
τις διαδικασίες κατά τη φάση της διενέργειας των Δοκιμαστικών Τομών
(Δ)
τις διαδικασίες κατά τη φάση της Κατασκευής του Έργου
Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής
Μελέτης και της Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης του Έργου (φάσεις Α και Β)
είναι ίσως οι πλέον κρίσιμες. Στις φάσεις αυτές είναι δυνατόν:
•
να εντοπισθεί με ακρίβεια το σύνολο των γνωστών μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός ή πλησίον της περιοχής
χωροθέτησης του έργου,
•
να προβλεφθεί κατά προσέγγιση ο όγκος του ανασκαφικού έργου που
θα απαιτηθεί, και
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•
να εξετασθούν οι δυνατές λύσεις, που είναι:
(i)
παραλλαγές χωροθετήσεων
(ii)
ειδικά μέτρα προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
(iii)
εκτίμηση του κόστους του ανασκαφικού έργου και των ειδικών μέτρων
προστασίας των μνημείων.
Ο σωστός σχεδιασμός και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων
(γνωστές ή πιθανολογούμενες αρχαιολογικές θέσεις) εξασφαλίζει την έγκαιρη
ολοκλήρωση του έργου.
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7.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
–
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ΕΠ
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013" θα επηρεάσει τον
καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως αυτοί προκύπτουν από
τους περιβαλλοντικούς τομείς που τυχόν επηρεάζονται.
Οι επιπτώσεις μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες, σημαντικές ή όχι,
σωρευτικές,
συνεργιστικές,
βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες
ή
μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές, σε τομείς όπως:
f
η βιοποικιλότητα
f
ο πληθυσμός
f
η ανθρώπινη υγεία
f
η πανίδα και η χλωρίδα
f
το έδαφος
f
τα νερά
f
ο αέρας
f
οι κλιματικοί παράγοντες
f
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία
f
η πολιτιστική κληρονομιά
f
το τοπίο
f
οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων
Μια ανάλυση του τι ακριβώς σημαίνει καθένας από αυτούς τους τομείς
παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.
Η βαθμολόγηση της έκτασης των επιπτώσεων γίνεται με βάσει τους
παρακάτω συμβολισμούς:
++
Επιπτώσεις ισχυρά θετικές
+
Επιπτώσεις πιθανά θετικές
+/Επιπτώσεις ανάμικτες
?
Επιπτώσεις απροσδιόριστες
0
Επιπτώσεις ουδέτερες
Επιπτώσεις πιθανά αρνητικές
-Επιπτώσεις ισχυρά αρνητικές
!!
Ισχυρή πιθανότητα
!
Μέτρια πιθανότητα
>>
Μόνιμη ή μεσο-μακροπρόθεσμη
>
Προσωρινή ή βραχυπρόθεσμη
ΜΑ Μη αναστρέψιμη
ΔΣ
Διασυνοριακή
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7.2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία βασίσθηκε στο "Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής
2007-2013", έκδοσης Φεβρουαρίου 2006. (Handbook on SEA of Cohesion
Policy 2007-2013, Greening Regional Development Programmes Network,
February 2006).
Στο πρώτο βήμα γίνεται ο καθορισμός περιβαλλοντικών τομέων , στόχων και
δεικτών, σχετικών με το υπό εξέταση πρόγραμμα, που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη ΣΠΕ. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται λεπτομερώς στο
Παράρτημα Α.
Αφού καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί τομείς, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο
που τους διέπει, βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και
συμφωνιών, καθώς και τα σχετικά με το υπό εξέταση ΕΠ προγράμματα,
σχέδια δράσεις κλπ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν μερικοί από τους περιβαλλοντικούς στόχους ή δείκτες. Στη
φάση αυτή αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικοί τομείς και στόχοι που είναι
σημαντικοί για το υπό εξέταση ΕΠ, τους άξονες προτεραιότητάς του και τους
αναπτυξιακούς του στόχους. Οι τομείς και οι στόχοι δεν περιορίζονται σε
αυτούς της οδηγίας, αλλά μπορούν να επεκτείνονται και σε άλλα θέματα
ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Ακολούθως, γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των θετικών / αρνητικών επιπτώσεων
συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων σε σχέση με τους
περιβαλλοντικούς στόχους που θεωρήθηκαν σημαντικοί για το υπό εξέταση
ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013" και προτείνονται
εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διάστασης
του προγράμματος. Η διαδικασία γίνεται μέσω μια σειράς ερωτήσεων που
βασίζονται στον αν και κατά πόσον επιτυγχάνονται κύριοι και δευτερεύοντες
περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται
λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ.
Το επόμενο βήμα είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από συγκεκριμένες
δράσεις ή ομάδες δράσεων του προγράμματος σε σχετικούς
περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και προτείνονται μέτρα αποφυγής ή
αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Εντοπίζονται και καταγράφονται οι
σημαντικές επιπτώσεις. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ.
Στη συνέχεια γίνεται η εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του
προγράμματος. Η ανάλυση γίνεται κατά περιβαλλοντικό στόχο, άξονα
προτεραιότητας και δράση. Αφού αποτιμηθούν οι επιπτώσεις του
προγράμματος στο σύνολό του, συσχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση
και τα άλλα παράλληλης εξέλιξης προγράμματα και εκτιμώνται και
καταγράφονται οι πλέον σημαντικές συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις.
Παράλληλα, προτείνονται προσαρμογές και διορθώσεις του προγράμματος

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 165

και του θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Λεπτομερής ανάπτυξη της εκτίμησης γίνεται στο Παράρτημα Ε.
Υποθέσεις εργασίας
•
Ότι, πέρα από τους εύλογους αναπτυξιακούς στόχους, βασικός εθνικός
στόχος αλλά και στόχος του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013" είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή η
ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος
•
Ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων
και η ανάπτυξη των ΑΠΕ, μαζί με τη συνεπαγόμενη μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου αποτελούν κύριους στόχους του προγράμματος.

7.3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Κάποιοι από τους προαναφερθέντες στην παράγραφο 7.1 τομείς έχουν
συνάφεια μεταξύ τους και μπορούν να εξετασθούν από κοινού, όπως:
•
Βιοποικιλότητα , Πανίδα-Χλωρίδα
•
Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία
•
Έδαφος, Ύδατα και Αέρας
•
Κατάσταση εδαφών και τοπίο, ή
•
Πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο
Αυτή η από κοινού εξέταση ισχύει για το υπόψη ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013" και τα ειδικά του χαρακτηριστικά.
Με βάση την ανάλυση του Παραρτήματος Α, από τους προαναφερθέντες
περιβαλλοντικούς στόχους επιλέγονται οι ακόλουθοι βασικοί περιβαλλοντικοί
στόχοι, ως πλέον συναφείς με το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013":
ΠΣ1 Προστασία Βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης της αποφυγής
πρόκλησης βλαβών σε χλωρίδα πανίδα και φυσικές περιοχές
ΠΣ2 Προστασία Τοπίου, συμπεριλαμβανόμενου αστικού, αγροτικού και
φυσικού τοπίου
ΠΣ3 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
ΠΣ4 Μείωση Ρύπανσης αέρα
ΠΣ5 Μείωση ρύπανσης νερών
ΠΣ6 Μείωση ρύπανσης εδάφους
ΠΣ7 Μείωση αερίων θερμοκηπίου
ΠΣ8 Αειφόρος χρήση φυσικών πόρων
ΠΣ9 Βιώσιμη προσβασιμότητα
ΠΣ10 Βελτίωση συνθηκών υγείας
ΠΣ11 Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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ΠΣ12 Καθιέρωση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικού
σχεδιασμού.
Οι αντίστοιχοι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι κατά άξονα προτεραιότητας έχουν
ως εξής:
ΑΠ1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΑΣ1.1

Μείωση του ελλείμματος σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ως
προς το µέσο όρο της ΕΕ-15

ΑΣ1.2

Ενισχυμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ

ΑΣ1.3

Ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας σε τοµείς που
παράγουν καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία

ΑΣ1.4

Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων ανάπτυξης καινοτομίας σε
περιοχές (γεωγραφικές και θεματικές) µε ισχυρή επιχειρηματική
βάση και παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών
φορέων

ΑΣ1.5

Μεγέθυνση και εμπλουτισμός του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού και ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και της
γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητάς του.

ΑΠ2

ΑΣ2.1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ –
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων εφόσον
συμβάλλουν, ει δυνατόν άμεσα, στην ενίσχυση της παρουσίας των
ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την
πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων
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ΑΣ2.2

Επικέντρωση
της
αναπτυξιακής
προσπάθειας
προς
συσσωματώσεις, περιοχές και τύπους επιχειρήσεων, που
εμφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις ισχυρότερες
ανάγκες – Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας
και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

ΑΣ2.3

Διασύνδεση της χώρας με τα διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάσταση μόνιμων
δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με
έμφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήματος.

ΑΣ2.4

Αναβάθμιση/ μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε
επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων - Αναβάθμιση της
επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες
μορφές

ΑΣ2.5

Ενίσχυση του ρόλου του εμπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών
στο παραγωγικό σύστημα, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

ΑΣ2.6

Επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών

ΑΣ2.7

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, με την
προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην
ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος,
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελλήνική
επικράτεια και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΑΣ2.8

«Επιχειρηματική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου
προσέγγισης εγχώριων και ξένων επενδύσεων.

ΑΣ2.9

Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες δράσεις
που συνεργούν με τις άλλες δράσεις του ΑΠ
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ΑΠ3

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΣ31

Αναβάθμιση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
του κανονιστικού πλαισίου και των θεσμών που υποστηρίζουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα - χωροταξική διευθέτηση της
οικονομικής δραστηριότητας.

ΑΣ3.2

Ανάπτυξη
και
αξιοποίηση
σύγχρονων
εργαλείων
χρηματοοικονομικής υποστήριξης, για την ανάληψη επιχειρηματικού
κινδύνου.

ΑΣ3.3

Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήματος
δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, με στόχο την παροχή
έγκυρων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματία /
επενδυτή στην λογική του “one-stop shop”.

ΑΣ3.4

Ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την ποιοτική
επιχειρηματικότητα, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και σκοπού,
ενισχύουν τη συνεργασία με δημόσιους η άλλους φορείς παραγωγής
γνώσης και διαμεσολαβούν για την μεταφορά και διάχυση της
καινοτομίας.

ΑΣ3.5

Αναβάθμιση των μηχανισμών για την εποπτεία της αγοράς, την
ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των
Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση και την
προστασία των διακιωμάτων του καταναλωτή.

ΑΣ3.6

Προβολή
του
τουριστικού
προϊόντος
της
χώρας,
συμπεριλαμβανόμενων και των ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς
και των επώνυμων και ποιοτικών Ελληνικών προϊόντων.

ΑΣ3.7

Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
και της φυσικής κληρονομιάς της χώρας.

ΑΣ3.8

Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες δράσεις που
συνεργούν με τις άλλες δράσεις του ΑΠ
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ΑΠ4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΑΣ4.1

Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση
της χώρας από το πετρέλαιο, με προώθηση των ενεργειακών
δικτύων του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού και περαιτέρω
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας

ΑΣ4.2

Ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό
χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω ένταξης της στα μεγάλα διεθνή
δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, πετρελαίου & φυσικού αερίου

ΑΣ4.3

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση
της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων

ΑΣ4.4

Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

ΑΠ5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΕΤΠΑ)

Ο συσχετισμός Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών στόχων παρατίθεται στον
Πίνακα 7.3-1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 7.3-1
Συσχετισμός Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Στόχων
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠ1

ΑΠ2

ΑΠ3

ΑΠ5

ΑΠ4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4
1

?

?

?

2

?

?

?

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

3

?

?

?

?
?

5

?

6
7
8

?

?

?

?

?

?

9

?

?

10

?

?

11

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?
?
?

?

12

?

?

?

?

?

4

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?
Συμβατά

Μη Συμβατά
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Καμία Σύνδεση

?

?

7.4

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση εστιάζεται στο πως το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013" θα επηρεάσει τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς στόχους και πως θα απαντήσει σε ουσιαστικές ερωτήσεις, με τη
σχετική βαθμολόγηση. Η λεπτομερής ανάλυση παρατίθεται στο Παράρτημα Γ.

Περιβαλλοντικοί/
Οικονομικοί
στόχοι

Ερωτήσεις αξιολόγησης
Το ΕΠ θα

Επίπτωση

Προστασία
Βιοποικιλότητας

προστατεύσει βιοτόπους και είδη;
προωθήσει την βιοποικιλότητα ως
εθνικό πλούτο;

-

Προστασία εδαφών
και τοπίου

προστατεύσει και βελτιώσει
αστικό και αγροτικό τοπίο;
μειώσει τις υποβαθμισμένες
περιοχές;

-

Βελτίωση απόδοσης
στη χρήση ενέργειας

βελτιώσει το ποσοστό
εξοικονόμησης ενέργειας;
μειώσει την ενέργεια που
καταναλώνεται ανά μονάδα ΑΕΠ;

+

Διασφάλιση συνετής
χρήσης και αειφόρου
διαχείρισης φυσικών
πόρων

μειώσει το οικολογικό
αποτύπωμα;
μειώσει τη ζήτηση πρώτων υλών;
ενισχύσει τη χρήση
ανακυκλωμένων υλικών;
προωθήσει την αειφόρο
κατασκευή;
μειώσει τη χρήση των φυσικών
πόρων;

+/-
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Πιθανές σημαντικές
επιπτώσεις
Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στη
βιοποικιλότητα θα είναι μάλλον
αρνητική λόγω της αύξησης των
επιχειρηματικών και
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
Η προώθηση της βιοποικιλότητας
ως εθνικού πλούτου θα
μπορούσε να γίνει μέσω των
δράσεων τουριστικής ανάπτυξης
Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στα
εδάφη και το αγροτικό και αστικό
τοπίο θα είναι μάλλον αρνητική
λόγω της αύξησης των
επιχειρηματικών και
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
ενώ βελτιωτικές δράσεις μπορούν
να υπάρξουν μέσω των
αντίστοιχων δράσεων του
προγράμματος
Η συνολική επίπτωση του ΕΠ
αναμένεται μάλλον θετική, λόγω
της φύσεως των προτεινόμενων
δράσεων ιδιαίτερα στον ΑΠ4.
Οι θετικές επιπτώσεις θα
μπορούσαν να ενισχυθούν
περαιτέρω με ισχυρά κίνητρα για
την έγκριση προτάσεων που
εφαρμόζουν πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας
Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές
αφού η αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας θα αυξήσει τη
ζήτηση πρώτων υλών αλλά
υπάρχουν και δράσεις του ΕΠ
που προωθούν την αειφόρο
διαχείριση των φυσικών πόρων

Σελίδα 172

Περιβαλλοντικοί/
Οικονομικοί
στόχοι
Στήριξη πρακτικών
οικολογικού
σχεδιασμού και
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Μείωση ρύπανσης
εδάφους, νερών και
αέρα

Προστασία
πολιτιστικής
κληρονομιάς

Ερωτήσεις αξιολόγησης
Το ΕΠ θα

Επίπτωση

Πιθανές σημαντικές
επιπτώσεις

καθιερώσει αρχές οικολογικού
σχεδιασμού;
βελτιώσει τη διαχείριση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων;

+

Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές

μειώσει την παραγωγή στερεών,
αέριων και υγρών αποβλήτων;
προστατεύσει τους υδάτινους
αποδέκτες, το έδαφος και την
ατμόσφαιρα;
μειώσει τους ρυπογόνους
κλάδους και θα τους
αντικαταστήσει με άλλες,
λιγότερο ρυπογόνες
δραστηριότητες;
επιτυγχάνει την προστασία
κτιρίων, μνημείων και χώρων
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
προστατεύεται η τοπική
διαφορετικότητα καθώς και ο
φυσικός τρόπος ζωής;

-

Αναμένονται γενικά αρνητικές
επιπτώσεις και αύξηση των
στερεών, αέριων και υγρών
αποβλήτων από την αύξηση της
ανάπτυξης στον παραγωγικό και
οικιστικό τομέα
Υπάρχουν στο ΕΠ βελτιωτικές
δράσεις, όχι επαρκείς για να
ισορροπήσουν την κατάσταση

+/-

Εκτιμώνται μικτές επιπτώσεις
καθώς η αύξηση της
δραστηριότητας μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις
όμως ανάδειξης και
αποκατάστασης θα έχουν θετικές
επιπτώσεις
Αναμένονται αρνητικές
επιπτώσεις λόγω της αύξησης
μετακινήσεων από την αύξηση
των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, που εν μέρει
αντισταθμίζονται από τη βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την επιχειρηματικότητα, τη
δικτύωση και τον βελτιωμένο
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις
λόγω του αυξημένου εισοδήματος
και της βελτιωμένης πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και
λόγω βελτιωμένων συνθηκών
εργασίας, που μόνο εν μέρει
αντισταθμίζονται από την
αυξημένη ρύπανση
Αναμένονται μικτές επιπτώσεις,
θετικές από την αύξηση των ΑΠΕ
και την εξοικονόμηση ενέργειας,
αρνητικές από την αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας για
παραγωγικές δραστηριότητες και
μεταφορές

Βιώσιμη
προσπελασιμότητα

μεριμνήσει για εύκολη πρόσβαση
στους χώρους εργασίας με μέσα
μαζικής μεταφοράς;
βελτιώσει την πρόσβαση στις
αγορές;
μειώσει τις μετακινήσεις;

-/+

Βελτίωση συνθηκών
υγείας

βελτιώσει βασικά χαρακτηριστικά
της υγείας μέσω:
της μείωσης της φτώχειας και της
ανεργίας;
επιτύχει μείωση των ατυχημάτων;

+

Μείωση ρύπων
θερμοκηπίου

προωθήσει τη χρήση ΑΠΕ;
μειώσει τη χρήση συμβατικών
πηγών ενέργειας;
μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας;
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Περιβαλλοντικοί/
Οικονομικοί
στόχοι

Ερωτήσεις αξιολόγησης
Το ΕΠ θα

Επίπτωση

Οικονομική Ανάπτυξη

βελτιώσει την ποιότητα του
παραγωγικού ιστού της χώρας;
βελτιώσει την ποιότητα του
ανθρώπινου δυναμικού
συντελέσει στην αύξηση του
πλούτου και την καλύτερη
κατανομή του;
αυξήσει τη δυνατότητα
πρόσβασης στην απασχόληση;

++

Τουριστική ανάπτυξη

θα προωθήσει τον βιώσιμο
τουρισμό που διατηρεί και
αναδεικνύει το περιβάλλον;
Θα παρατείνει την τουριστική
περίοδο;
Θα βελτιώσει την προβασιμότητα
και αναγνωρισμότηττα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων

+

Ενέργεια

βελτιώσει το σύστημα διανομής
ενέργειας;
βελτιώσει την ασφάλεια των
δικτύων;
προωθήσει την εξοικονόμηση
ενέργειας;
προωθήσει τη χρήση ΑΠΕ;

++
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Πιθανές σημαντικές
επιπτώσεις
Η επίπτωση του ΕΠ στην
οικονομική ανάπτυξη αναμένεται
ισχυρά θετική.
Το ΕΠ αναγνωρίζει την ύπαρξη
αποκλεισμών και στοχεύει στην
άρση τους.
Το ΕΠ επισημαίνει 4 άξονες
προτεραιότητας σε συνάφεια με
τις πολιτικές της ΕΕ και των
κριτηρίων της Λισσαβόνας, που
αποτελούν συνέχεια δράσεων
των προηγουμένων
προγραμματικών περιόδων.
Η συνολική επίπτωση του ΕΠ
στην προώθηση βιώσιμου
τουρισμού αναμένεται θετική.
Ο τουρισμός αποτελεί κύριο
τομέα του ΕΠ, στο οποίο γίνεται
σαφής αναφορά στον βιώσιμο
τουρισμό.
Η ανάγκη ανάδειξης του
τουριστικού τομέα και βελτίωσης
της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών
γίνεται σαφής στο ΕΠ.
Η συνολική επίπτωση του ΕΠ
στον ενεργειακό τομέα αναμένεται
ισχυρά θετική.
Το ΕΠ αναγνωρίζει τις ανάγκες
ολοκλήρωσης και ασφάλειας των
ενεργειακών δικτύων,
εξοικονόμησης ενέργειας και
αυξημένης χρήσης ΑΠΕ και
προβλέπει δράσεις προώθησης
των συγκεκριμένων στόχων.
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7.5

ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ

Οι επιπτώσεις του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 20072013" στους κύριους περιβαλλοντικούς τομείς αναφοράς έχουν συνοπτικά ως
εξής:
7.5.1

Βιοποικιλότητα – Πανίδα και Χλωρίδα

Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, επεκτάσεις, δημιουργία νέων
υποδομών, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών δικτύων, έχουν τη
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς τη βιοποικιλότητα. Για τη μείωση των
επιπτώσεων μπορούν να ληφθούν αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τη
χωροθέτηση, προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργία, που όμως μπορεί να
είναι ανασταλτικά της ανάπτυξης.
Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να υπάρξουν και θετικές επιπτώσεις, αν
υιοθετηθούν πρακτικές βελτίωσης, όπως π.χ. πράσινες υποδομές, σαν
προαπαιτούμενα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην
περίπτωση απουσίας μέτρων, η συνολική επίπτωση θα είναι αρνητική.
Σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα όπως η βιοποικιλότητα, όπου οι
επιπτώσεις μπορούν να είναι μόνιμες και μη αντιστρέψιμες, είναι σκόπιμο να
γίνεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση που να προλαβαίνει τις επιπτώσεις
από τη φάση σχεδιασμού. Μια τέτοια μεθοδολογία με τη μορφή μητρών,
τροποποιημένη στα Ελληνικά δεδομένα, που χρησιμοποιείται από το
Βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών, είναι η ακόλουθη:
Οικολογική σημασία περιοχής
Επίπτωση

Πολύ υψηλή
(1)

Υψηλή
(2)

Ισχυρά
αρνητική

Απαγόρευση
διέλευσης ή
εγκατάστασης

Απαγόρευση
διέλευσης ή
εγκατάστασης

Αρνητική

Απαγόρευση
διέλευσης ή
εγκατάστασης

Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό αυστηρές
προϋποθέσεις
Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό
προϋποθέσεις
Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ουδέτερη

Θετική

Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό αυστηρές
προϋποθέσεις
Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό
προϋποθέσεις

Μέση
(3)

Χαμηλή
(4)

Μηδαμινή
(5)

Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό αυστηρές
προϋποθέσεις
Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό
προϋποθέσεις
Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Διέλευση ή
εγκατάσταση
υπό
προϋποθέσεις
Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

Ελεύθερη
διέλευση ή
εγκατάσταση

(1) Βιότοποι και προστατευόμενες περιοχές υπερεθνικής σημασίας
(2) Βιότοποι και προστατευόμενες περιοχές υπερτοπικής σημασίας
(3) Περιοχές τοπικής οικολογικής σημασίας
(4) Αγροτικές περιοχές
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(5) Υποβαθμισμένες περιοχές

7.5.2

Πληθυσμός

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ρυθμό αύξησης του γηγενούς πληθυσμού,
οποίος θα παραμείνει σε φθίνουσα κατάσταση, αντίθετα με τον πληθυσμό των
μεταναστών που θα συνεχίσει αυξανόμενος. Μπορούν να υπάρξουν τοπικές
αυξομειώσεις πληθυσμού από μετακινήσεις πληθυσμού προς περιοχές
αυξημένης ανάπτυξης. Μείζον θέμα αποτελεί το πως θα γίνει η διαχείριση της
ανάπτυξης, ώστε να διαχυθεί σε τάξεις του πληθυσμού και περιοχές, που
μειονεκτούν.
7.5.3

Ανθρώπινη υγεία

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από την αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας είναι μικτές καθώς η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και
η άρση των αποκλεισμών θα διευκολύνουν την πρόσβαση μεγαλύτερου
τμήματος του πληθυσμού σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, ενώ η βελτίωση
του εργασιακού περιβάλλοντος και των ενεργειακών συνθηκών θα
συμβάλλουν θετικά. Αντίθετα, η αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
θα τείνει να αυξήσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση της υγείας.
Στη μείωση των επιπτώσεων μπορούν να συμβάλλουν οι τεχνολογίες
αντιρρύπανσης.
Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από τα διαρθρωτικά μέτρα είναι
γενικά θετικές.
7.5.4

Έδαφος

Οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονται για το έδαφος είναι
α)
η πιθανή κατάληψη εδαφών από χώρους εργασίας, αποθήκες,
βιομηχανοστάσια, αγωγούς και δίκτυα ΥΤ και τις σχετικές τους
υποδομές,
β)
από χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων, ελεγχόμενους και μη, ή
ακόμη και την ανεξέλεγκτη απόρριψη,
γ)
από τη διάθεση ακατάλληλων υγρών αποβλήτων στο έδαφος, και
δ)
από την κατάπτωση στο έδαφος τοξικών αέριων ρύπων.
7.5.5

Νερά

Πέρα από την όποια ρύπανση των υδάτινων πόρων από παραγωγικές
δραστηριότητες, που είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη
συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, εγείρεται
επιτακτικά το θέμα της επάρκειας των υδάτινων πόρων για τους οποίους θα
υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να
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αντιμετωπισθεί μόνο με μία θεαματική βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων σε εθνικό επίπεδο, πέρα από τα όποια βελτιωτικά μέτρα μπορούν να
ληφθούν στα πλαίσια του ΕΠ.
7.5.6

Αέρας

Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές, αρνητικές μεν από την αύξηση των
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη συνακόλουθη αύξηση του μεταφορικού
έργου, αλλά και θετικές από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αύξησης της
διείσδυσης του φυσικού αερίου και την αυξημένη χρήση των ΑΠΕ.
Σημαντικότατη θετική επίπτωση θα έχει η τυχόν αντικατάσταση
παραδοσιακών κλάδων με υψηλή ρύπανση, από κλάδους χαμηλής ρύπανσης
και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
7.5.7

Κλιματικοί παράγοντες

Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές, με τις αρνητικές να προέρχονται από την
αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη συνακόλουθη αύξηση του
μεταφορικού έργου, και τις θετικές από την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και
την εξοικονόμηση ενέργειας.
Δεν φαίνεται πιθανό η αύξηση των ΑΠΕ στο ζητούμενο επίπεδο (20,1%) της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε η εξοικονόμηση ενέργειας με τις
υπάρχουσες τάσεις να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπερασθεί κατά πολύ ο στόχος
διείσδυσης των ΑΠΕ, μέχρι το επίπεδο που μπορεί με ασφάλεια να δεχθεί το
ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την εξοικονόμηση
ενέργειας, κάτι άλλωστε που και η πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία 2006/32/ΕΚ
επιβάλλει από το 2008, δηλαδή μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην
τελική χρήση κατά 1%.
7.5.8

Περιουσιακά στοιχεία

Η αναμενόμενη αύξηση του εισοδήματος από τις αυξημένες παραγωγικές και
άλλες δραστηριότητες θα λειτουργήσει θετικά στη ζήτηση περιουσιακών
στοιχείων και κατά συνέπεια και στην αξία τους. Είναι βέβαια πιθανόν να
υπάρξει πρόβλημα σε μεμονωμένες περιπτώσεις για περιουσιακά στοιχεία
που θα βρεθούν σε άμεση γειτονία με οχλούσες παραγωγικές
δραστηριότητες. Η άρση της αρνητικής αυτής επίπτωσης είναι θέμα
χωροταξίας και πρόληψης.
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7.5.9

Πολιτιστική κληρονομιά

Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις
τοπικά, από τυχόν αύξηση της αέριας ρύπανσης ή γειτνίαση με οχλούσες
δραστηριότητες, η αντιμετώπιση των οποίων είναι θέμα πρόληψης μέσω
προελέγχου των προτάσεων και ορθής χωροθέτησης των δραστηριοτήτων.
Η προβλεπόμενη τουριστική ανάπτυξη και οι αναπλάσεις μνημείων και
χώρων πολιτισμού θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους θετικά, παρά τις
κάποιες πιέσεις, που θα προκαλέσει ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών, οι
οποίες πιέσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη σωστή διαχείριση των
χώρων και των επισκεπτών.
7.5.10

Τοπίο

Αναμένονται τοπικά αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή χώρων
εργασίας, αποθηκών, βιομηχανοστασίων, αγωγών, δικτύων ΥΤ και των
σχετικών τους υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να αλλοιώσουν το
αστικό και το αγροτικό τοπίο σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως γιατί συμβαίνουν
αποσπασματικά σε μικρή έκταση κατά περίπτωση και όταν αρχίσουν να
γίνονται ορατές, έχουν ήδη προκαλέσεις ανεπανόρθωτες βλάβες. Και στο
σημείο αυτό μεγάλο μέρος της ευθύνης αποδίδεται στην έλλειψη εθνικού
χωροταξικού σχεδιασμού. Μέχρι να υπάρξει τέτοιος σχεδιασμός, τα όποια
μέτρα βελτίωσης δεν μπορεί παρά να είναι αποσπασματικά και να επαφίενται
στην ευσυνειδησία, ευαισθησία και επάρκεια των εκάστοτε ελεγχόντων
αρμοδίων.
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Οι πλέον σημαντικές επιπτώσεις ανά περιβαλλοντικό τομέα παρουσιάζονται
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ εκτεταμένη ανάλυση γίνεται στο
Παράρτημα Δ.

Περιβαλλοντικός
τομέας
Βιοποικιλότητα

Βαθμός

Σχόλια

-

Οι επιπτώσεις του ΕΠ αναμένονται αρνητικές λόγω
της αυξημένης παραγωγικής και οικοδομικής
δραστηριότητας και κυρίως δραστηριοτήτων που
μπορούν να επηρεάσουν φυσικές περιοχές και είδη
χλωρίδας και πανίδας.
Υπάρχει δυνατότητα μέσα από το ΕΠ να
αναληφθούν δράσεις βελτιωτικές της κατάστασης
μέσω της κατασκευής "πράσινων" υποδομών, ενώ
δράσεις ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
έχουν προβλεφθεί στον τομέα του Τουρισμού.
Είναι απαραίτητο να γίνουν πλήρεις μελέτες
επιπτώσεων και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα σε
όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα
επηρεασμού φυσικών περιοχών και ειδών.
Βελτίωση είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο αν γίνει
αποδεκτή η προοπτική της ανάπτυξης με
παράλληλη λήψη μέτρων προστασίας
της
βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση που συνεχίσουν
να εφαρμόζονται οι συνήθεις πρακτικές, οι
επιπτώσεις θα παραμείνουν αρνητικές.
Δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στον
συνολικό πληθυσμό, είναι όμως πιθανό να
υπάρξουν τοπικές επιπτώσεις από τις μετακινήσεις
θέσεων εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού
Το υψηλότερο εισόδημα θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού την πρόσβαση σε
ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας, ενώ και η
αυξημένη
συμμετοχή
στην
οικονομική
δραστηριότητα μειονεκτικών ομάδων και ατόμων θα
τους επιτρέψει και την πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας.
Θετική επίπτωση θα έχουν και οι βελτιωμένες
συνθήκες εργασίας, η μείωση των ατυχημάτων και η
βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας.
Προγράμματα υγιεινής ζωής και αναψυχής σε
συνάρτηση με την εργασία θα είναι πολύ θετικά
βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των
συνθηκών υγείας
Μικρή επιδείνωση των συνθηκών υγείας μπορεί να
προκύψει από την αυξημένη αέρια ρύπανση.

Πληθυσμός

0

Ανθρώπινη Υγεία

+
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Περιβαλλοντικός
τομέας
Χλωρίδα και
πανίδα
Έδαφος

Βαθμός

Σχόλια

-

Βλέπε βιοποικιλότητα

-

Από πλευράς ΕΠ δεν αναμένεται σοβαρή συμβολή
στην υποβάθμιση εδαφών, που είναι κυρίως
επίπτωση που οφείλεται στην εντατική γεωργία και
ορισμένες
παραγωγικές
και
εξορυκτικές
δραστηριότητες.
Αναμένεται όμως απώλεια εδαφών από την
κατασκευή χώρων εργασίας και υποδομών καθώς
και από την διάθεση των αυξημένων ποσοτήτων
στερεών αποβλήτων
Οι αυξημένες παραγωγικές δραστηριότητες θα
έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση στους
υδάτινους πόρους, ποσοτικά και ποιοτικά. Ακόμη και
με βελτιωμένη διαχείριση, εξοικονόμηση ή
ανακύκλωση, δύσκολα θα αναστραφούν οι τάσεις,
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
ΕΠ.
Οι επιπτώσεις αναμένονται μικτές. Οι αυξημένες
παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και η αυξημένη
κινητικότητα,
με
παράλληλη
αύξηση
του
μεταφορικού έργου, θα τείνουν να αυξήσουν την
αέρια ρύπανση, ενώ αντίθετα αποτελέσματα
αναμένονται από την αυξημένη χρήση ΑΠΕ και
φυσικού αερίου.
Η ακριβής συμβολή του ΕΠ είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί, καθώς όχι μόνο δεν αναμένεται να
εγκατασταθούν μονάδες υψηλής ρύπανσης, αλλά
αντίθετα μπορεί να μειωθούν και οι υφιστάμενες.
Η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου αναμένεται
ανοδική, παρά την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. Αυτό
οφείλεται
στην
αύξηση
των
παραγωγικών
δραστηριοτήτων αλλά και στην αύξηση του
μεταφορικού έργου.
Μόνο αύξηση χρήσης των ΑΠΕ πέρα από τον
επίσημο στόχο, επιτυχία στην προσπάθεια
εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή στη φιλοσοφία
των μεταφορών και στον τρόπο μετακίνησης των
ιδιωτών μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση.
Είναι σαφές ότι η αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος θα δημιουργήσει περαιτέρω αύξηση
των περιουσιακών στοιχείων μέσω αυξημένων
επενδύσεων και υπεραξιών. Είναι επίσης πιθανό
ορισμένες
παραγωγικές
δραστηριότητες
να
προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις σε μεμονωμένα
περιουσιακά στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν
μπορούν να προσδιορισθούν χωρικά και χρονικά. Η
προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι
θέμα επαρκούς αστυνόμευσης και δικαστικής
συνδρομής.

Νερό

-

Αέρας

+/-

Κλιματικοί
παράγοντες

+/-

Περιουσιακά
στοιχεία

+/?
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Περιβαλλοντικός
τομέας
Πολιτιστική
κληρονομιά

Τοπίο

Σχέση μεταξύ των
παραπάνω
παραγόντων

Βαθμός

Σχόλια

+/-

Μικτές επιπτώσεις αναμένονται, καθώς η μεν
αύξηση της δραστηριότητας μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις όμως ανάδειξης
και αποκατάστασης στα πλαίσια της αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος θα έχουν θετικές
επιπτώσεις.
Η επίδραση του ΕΠ στο τοπίο αναμένεται αρνητική
λόγω της πιθανής εγκατάστασης μονάδων αλλά και
λόγω της αυξημένης οικιστικής πίεσης που θα
δημιουργήσει το αυξημένο εισόδημα.
Απαιτείται σοβαρή αλλαγή νοοτροπίας και θεσμικού
πλαισίου για να μπορέσουν οι αυξημένες
οικονομικές δυνατότητες να χρησιμεύσουν για την
χρηματοδότηση βελτιωτικών δράσεων για το τοπίο.
Εξετάζεται μέσω των σωρευτικών επιπτώσεων

-

Τύπος επιπτώσεων
Η μορφή των επιπτώσεων κατά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013" έχει ως εξής:
Οι επιπτώσεις του ΑΠ1 είναι κατά πλειοψηφία ουδέτερες ως θετικές, κυρίως
έμμεσες, μεσο-μακροπρόθεσμης εμφάνισης και μόνιμου χαρακτήρα.
Οι επιπτώσεις του ΑΠ2 είναι ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές και χωρίς την
λήψη μέτρων μπορούν να είναι ιδιαίτερα αρνητικές, είναι άμεσες και έμμεσες,
βραχυμεσοπρόθεσμης εμφάνισης και μικτού χαρακτήρα διάρκειας.
Οι επιπτώσεις του ΑΠ3 είναι κατά πλειοψηφία ουδέτερες ως θετικές, άμεσες
και έμμεσες, μεσομακροπρόθεσμης εμφάνισης και μόνιμου χαρακτήρα.
Οι επιπτώσεις του ΑΠ4 είναι ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές, κάποιες από
αυτές μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα αρνητικές αν δεν ληφθούν μέτρα,
κυρίως άμεσες, βραχυπρόθεσμης εμφάνισης και μικτού χαρακτήρα διάρκειας
Διασυνοριακές επιπτώσεις
Διασυνοριακές επιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν στους τομείς της
μεταφοράς αέριων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου προς γειτονικές χώρες
καθώς και αύξηση των διεθνών μεταφορών, λόγω αύξησης του μεταφορικού
έργου. Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν σε αυτό το
στάδιο.
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7.6

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της παρούσας ΣΜΠΕ και σε συμφωνία με την Οδηγία
2001/42/ΕΚ. έχει γίνει εκτίμηση των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων του
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» σε επίπεδο
χώρας. Η εκτίμηση έχει συμπεριλάβει και την εκτίμηση δευτερευουσών και
συνεργιστικών επιπτώσεων. Η λεπτομερής ανάλυση παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Ε. Η ανάλυση βασίσθηκε στη λεπτομερή εξέταση των
επιπτώσεων του ΕΠ ανά ομάδα δράσεων και τη σύνθεση των σωρευτικών
επιπτώσεων του προγράμματος. Κατόπιν, εξετάσθηκε η υφιστάμενη
κατάσταση και οι τάσεις και προσδιορίσθηκαν οι τομείς όπου θα υπάρξουν οι
σοβαρότερες σωρευτικές επιπτώσεις.
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των
επιπτώσεων αυτών.
Σωρευτική
Επίπτωση
Δυσμενείς
επιπτώσεις στην
αειφόρο διαχείριση
φυσικών πόρων

Επιδείνωση
Κλιματικών
παραγόντων

Μείωση της
βιοποικιλότητας

Σωρευτικές/ συνεργιστικές επιπτώσεις
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και η υφιστάμενη νομοθεσία δεν
έχουν επαρκή αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά στην
διαχείριση και υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Η
κατάσταση θα επιδεινωθεί αν δεν υπάρξει αλλαγή
νοοτροπίας και αποτελεσματικότερη διαχείριση.
Αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί από πλευράς θεσμικού
πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, το ΕΠ
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών
και κατανάλωση φυσικών πόρων παρά τις διορθωτικές
δράσεις που προτείνει.
Η
αύξηση
των
επενδύσεων,
της
παραγωγικής
δραστηριότητας και του συνεπαγόμενου μεταφορικού έργου,
λόγω της εφαρμογής του ΕΠ αυξάνουν την παραγωγή
αερίων θερμοκηπίου.
Θα είναι πολύ δύσκολη η αποτίμηση των άμεσων
επιπτώσεων του ΕΠ στην αύξηση των αερίων θερμοκηπίου
καθώς ήδη υπάρχει αυξητική τάση των αερίων αυτών. Αν
δεν γίνει αποτελεσματική αντιμετώπιση της υφιστάμενης
κατάστασης, θα είναι πολύ δύσκολο να έχουν ορατό
αποτέλεσμα τα όποια διορθωτικά μέτρα ληφθούν μέσω του
ΕΠ.
Θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό της συμβολής του
ΕΠ στις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον, στις πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά
φαινόμενα, είναι όμως βέβαιο ότι θα υπάρχει συμβολή αν
δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα.
Αναμένονται περαιτέρω απώλειες φυσικών περιοχών και
ειδών από την εφαρμογή του ΕΠ, αν δεν ληφθούν
ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης και προστασίας, που πρέπει να
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρακτική, για να
έχει αποτέλεσμα πρέπει να υιοθετηθεί και για άλλες
δραστηριότητες, όπως η κατασκευαστική, η οικιστική κλπ,
στα πλαίσια μιας αναβάθμισης του όλου θεσμικού πλαισίου
και των μηχανισμών ελέγχου
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Σωρευτική
Σωρευτικές/ συνεργιστικές επιπτώσεις
Επίπτωση
Αυξημένη παραγωγή Η αυξητική τάση στην παραγωγή στερεών αποβλήτων, που
στερεών αποβλήτων
θα ενισχυθεί από την εφαρμογή του ΕΠ, θα δυσχεράνει
ακόμη περισσότερο τη βιώσιμη διαχείρισή τους, που δεν
είναι σήμερα και η καλύτερη δυνατή. Αν μάλιστα ληφθούν
υπόψη οι περιορισμοί στα Βιολογικά Αποικοδομήσιμα
Απόβλητα (ΒΑΑ) που μπορούν να διατεθούν σε ΧΥΤΑ, το
πρόβλημα καθίσταται ιδιαίτερα οξύ. Ακόμη, η αυξημένη
ανακύκλωση θα αυξήσει το μεταφορικό έργο, ενώ η πίεση
για χώρους ΧΥΤΑ θα αυξήσει την απώλεια γης κοντά σε
αστικά κέντρα.
Οι υφιστάμενοι ρυθμοί ανακύκλωσης δεν είναι επαρκείς και η
όποια βελτίωση επιτευχθεί μέσω του ΕΠ δεν θα είναι
ποσοτικά
επαρκής
ώστε
να
προκαλέσει
ορατά
αποτελέσματα. Εδώ απαιτείται πλήρης αλλαγή πολιτικών και
συμπεριφορών, για να επιτευχθεί βελτιωμένη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και να αποδεσμευθεί η ανάπτυξη από
την αυξημένη παραγωγή αποβλήτων
Υποβάθμιση τοπίου
Οι σημερινές τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη αλλαγή στο
και πολιτιστικού
τοπίο και το ιστορικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της άναρχης
περιβάλλοντος
και ανεξέλεγκτης δόμησης και δευτερευόντως από
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ακόμη και μικρές αλλαγές
τοπικού χαρακτήρα στο τοπίο επιδρούν δυσμενώς στο
αστικό και αγροτικό τοπίο σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού
δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται.
Έτσι, παρατηρούνται απώλειες στον αστικό και αγροτικό
χαρακτήρα τοπίων (μέσω απώλειας εδαφών, αλλαγών
χρήσεων γής, κτιρίων και ιστορικού περιβάλλοντος).
Πέρα από τις όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις υιοθετηθούν
στα πλαίσια του ΕΠ, απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις στο
θεσμικό πλαίσιο, κυρίως χωροταξικού χαρακτήρα, για τον
καθορισμό περιοχών εγκατάστασης παραγωγικών και
οικιστικών δραστηριοτήτων κατά το δυνατόν εκτός φυσικών
περιοχών.
Υποβάθμιση
Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη οικονομική
υδάτινων πόρων
ανάπτυξη, στην οποία θα συμβάλλει και το ΕΠ, θα θέσουν
υπό πίεση τους υδάτινους πόρους, που θα υφίστανται ήδη
πιέσεις από τις κλιματικές αλλαγές, τη γεωργική, αστική και
βιομηχανική ρύπανση και από την μέχρι σήμερα ανυπαρξία
αποτελεσματικής διαχείρισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
επιπτώσεις στην ποσότητα και ποιότητα νερού, τη
βιοποικιλότητα και άλλους φυσικούς πόρους.
Οι σημερινές τάσεις ευνοούν την αύξηση κατανάλωσης
νερού, η ανακύκλωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ τα όποια
βελτιωτικά μέτρα ληφθούν στα πλαίσια του ΕΠ δεν θα έχουν
σημαντικό αποτέλεσμα στο συνολικό πρόβλημα.
Απαιτείται ισχυρή θεσμική παρέμβαση, εκτός ΕΠ, για την
εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης, κυρίως στη γεωργική χρήση
νερού.
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Σωρευτική
Σωρευτικές/ συνεργιστικές επιπτώσεις
Επίπτωση
Μείωση φτώχειας και Η εφαρμογή του ΕΠ θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του
κοινωνικών
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω δράσεων
αποκλεισμών
που βελτιώνουν το επίπεδο συμμετοχής στις οικονομικές
δραστηριότητες και βελτίωσης των δεξιοτήτων μειονεκτικών
ομάδων ή περιοχών.
Οι δράσεις αυτές θα έχουν πιθανότατα θετικές επιπτώσεις
και στις κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την
ανθρώπινη υγεία.

7.7

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι εκτιμήσεις των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων του ΕΠ και των
συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων που προηγήθηκαν, έχουν επισημάνει
ένα αριθμό πιθανών επιπτώσεων που μπορούν να προκληθούν από την
υλοποίηση του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013".
Το ίδιο το ΕΠ περιέχει ήδη κάποιες δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν
βελτιωτικά για τις πιθανές επιπτώσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Δ.
Υπάρχουν δύο τύποι μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων, αυτά που
μπορούν
να
ενσωματωθούν
στο
ΕΠ
"Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013" και αυτά που αποτελούν αρμοδιότητα της
κεντρικής διοίκησης ή άλλων φορέων.
Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών σημαντικών
επιπτώσεων του ΕΠ και των συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πλήρης ανάλυση παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Ε.

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 184

Επίπτωση
Απώλεια
βιοποικιλότητας

Πιθανή Αντιμετώπιση
Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Αξιοποίηση Διαδικασίας ΜΠΕ για την αποφυγή βλαβών σε
φυσικές περιοχές, NATURA 2000 και βιότοπους
• Ενσωμάτωση κριτηρίων προστασίας βιοποικιλότητας στη
διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ
• Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, για την ανάδειξη και
προστασία φυσικών περιοχών
• Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους για τη
βελτίωση των προτάσεών τους σε ότι αφορά την προστασία
της βιοποικιλότητας
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Ολοκλήρωση θεσμικών μέτρων και υλοποίηση εθνικής
στρατηγικής για την προστασία της βιοποικιλότητας
• Αυστηρή χωροθέτηση δραστηριοτήτων σε επίπεδο χώρας
• Θεσμοθέτηση εθνικών προδιαγραφών για την ενσωμάτωση
πράσινων υποδομών στα αναπτυξιακά έργα

Υποβάθμιση
πολιτιστικού
περιβάλλοντος

Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων σε
περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, για την ανάδειξη και
προστασία περιοχών και μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Λήψη μέτρων ώστε η βελτίωση της προσβασιμότητας σε
περιοχές και εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος να μην
αποβεί αρνητική για το πολιτιστικό περιβάλλον
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της θεσμικής προστασίας των
περιοχών και μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Εστίαση προσπαθειών στην επίτευξη στόχων Κιότο, μέσω:
• αύξησης του ποσοστού συμβολής των ΑΠΕ πέραν
του 20,1%
• υπεραπόδοση του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας
• αποθάρρυνση επενδύσεων σε κλάδους υψηλής
παραγωγής αερίων θερμοκηπίου
• Ενσωμάτωση κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας και
μείωσης παραγωγής αερίων θερμοκηπίου στη διαδικασία
επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ
• Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους, σε ότι
αφορά την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς και την
ανάγκη μείωσης του μεταφορικού έργου, σε σχέση με τις
μετακινήσεις εργαζομένων, πρώτων υλών και προϊόντων

Επιδείνωση
κλιματικών
παραγόντων
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Υποβάθμιση
τοπίου

Υποβάθμιση
υδάτινων πόρων

Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξη στους τομείς των ΑΠΕ
και της εξοικονόμησης ενέργειας
• Ανάπτυξη στρατηγικών μείωσης αερίων θερμοκηπίου κατά
τομέα της οικονομίας
• Ενίσχυση του τομέα της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε
θέματα καθημερινής εξοικονόμησης ενέργειας
• Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου από ακραία καιρικά
φαινόμενα και εκπόνηση σχεδίων πολιτικής προστασίας.
• Ενσωμάτωση αντιπλημμυρικού σχεδιασμού σε δημόσια και
ιδιωτικά έργα
Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Το ΕΠ θα πρέπει να εισαγάγει στα κριτήρια επιλογής
προτάσεων την εγκατάσταση σε θεσμοθετημένες ή
υποβαθμισμένες περιοχές, την προστασία του αγροτικού και
αστικού τοπίου και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών
• Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που θα
δώσουν ζωή στα κέντρα των πόλεων και θα αναβαθμίσουν
υποβαθμισμένες περιοχές.
• Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους για την
προστασία του τοπίου από υποβάθμιση
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδιασμού
σε σχέση με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων προώθησης έργων ανάπλασης
αστικού και αγροτικού τοπίου
• Απαιτούνται μέτρα διασφάλισης του σεβασμού της φύσης και
του τοπίου από τις λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις

Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών
μείωσης των υγρών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης
αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον.
• Ενθάρρυνση για την εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης και
εξοικονόμησης νερού
• Ενθάρρυνση περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στον τομέα
της διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων
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Απώλεια,
ρύπανση
καταστροφή
εδαφών

Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Πρέπει να εφαρμοσθούν σε εθνικό επίπεδο σχέδια διαχείρισης
νερού κατά τομείς της οικονομίας
• Να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
• Πρέπει να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της αυξημένης
εποχικότητας των βροχοπτώσεων με έργα συγκράτησης και
αποθήκευσης του νερού ώστε να είναι διαθέσιμο στις
παρατεταμένους περιόδους ανομβρίας
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα
εξοικονόμησης νερού σε εθνικό επίπεδο
• Εισαγωγή λιγότερο υδροβόρων τεχνικών άρδευσης στη
γεωργία, που αναλώνει το 85% των διαθέσιμων υδάτινων
πόρων
Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
ή Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Ενθάρρυνση ενδιαφερόμενων για εγκατάσταση σε
θεσμοθετημένες ή υποβαθμισμένες περιοχές, αποφεύγοντας
την εγκατάσταση σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών
μείωσης των στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης
τοξικών αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο έδαφος
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της εισαγωγής
καινοτομίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στην
ανάπτυξη Ε & Α και εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας εδαφών από αστική,
βιομηχανική και γεωργική ρύπανση σε εθνικό επίπεδο, μαζί με
τεχνικές βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
παντός είδους.
• Οδηγίες στους κατασκευαστές για τη μείωση παραγωγής
αποβλήτων κατά την κατασκευή
• Οργάνωση από την κεντρική διοίκηση και τοπικούς φορείς
προγραμμάτων ανακύκλωσης και αξιοποίησης αστικών
απορριμμάτων, με παράλληλη ευαισθητοποίηση του κοινού
• Εντοπισμός τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που
έχουν μεγάλη παραγωγή στερεών αποβλήτων και ανάπτυξη
πρωτοβουλιών για τη μείωση της σπατάλης πόρων και των
στερεών αποβλήτων

Επιδείνωση
Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
αέριας ρύπανσης Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών,
αντικατάστασης καυσίμων με καθαρότερα, εγκατάσταση
φίλτρων αντιρρύπανσης κ.α.
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών βιομηχανιών κοντά σε
αστικά κέντρα
• Ενθάρρυνση κοινού για τη χρήση ΜΜΜ για τις μεταφορές και
επιχειρήσεων για τη μείωση μεταφορικού φορτίου ή τη χρήση
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς
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Επίπτωση
Πιθανή Αντιμετώπιση
Μη
βιώσιμη Δυνατότητα παρέμβασης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και
διαχείριση
Επιχειρηματικότητα 2007-2013"
φυσικών πόρων • Ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού,
περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών
πόρων στη διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ
• Ενίσχυση του τομέα της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε
θέματα συνετής διαχείρισης φυσικών πόρων
• Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους, σε ότι
αφορά την επίτευξη των παραπάνω στόχων
Παρεμβάσεις ευρύτερου κράτους
• Απαιτείται πρακτικά υλοποιήσιμο Εθνικό σχέδιο δράσης με
στόχο την βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων
• Εισαγωγή πρακτικών αειφόρου κατασκευής σε δημόσια και
ιδιωτικά έργα
• Θέσπιση επαρκών κινήτρων σε Εθνικό επίπεδο για την συνετή
χρήση και κατανάλωση φυσικών πόρων
• Ενίσχυση της Ε & Α στους τομείς της ανακύκλωσης και της
βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των μέτρων αντιμετώπισης των
επιπτώσεων σε ότι αφορά το ίδιο το ΕΠ, είναι η επιτυχής ενσωμάτωση τους
στα κριτήρια επιλογής προτάσεων, η σαφής παροχή συμβουλών προς τους
ενδιαφερόμενους υπό μορφή κάποιου ενημερωτικού φυλλαδίου και η
επιτυχής παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ, που παρουσιάζεται στο
Κεφάλαιο 8. Για το σκοπό αυτό πρέπει ο φορέας υλοποίησης να έχει τη
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εξειδικευμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
Πέρα τώρα από τα πλαίσια επιρροής του ΕΠ, απαιτείται σοβαρός
προβληματισμός σε εθνικό επίπεδο για τα όρια μετά την υπέρβαση των
οποίων η ανάπτυξη θα προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον, στην
ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων, σε βαθμό τέτοιο που θα
εξουδετερώσει τα όποια πλεονεκτήματα αυτή προσφέρει στους κατοίκους
αυτής της χώρας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναλυθεί και να γίνει πλήρως
κατανοητή η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος, ώστε να είναι
δυνατόν να προσδιορισθούν έγκαιρα οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις
αναπτυξιακών δράσεων στο περιβάλλον.
Σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης των επιπτώσεων είναι η αλλαγή στις
συμπεριφορές του ευρύτερου κοινού και το θεσμικό πλαίσιο που θα
επιταχύνει την αλλαγή αυτή.
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7.8

ΣΧΟΛΙΑ
ΕΠΙ
ΤΟΥ
ΕΠ
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 - 2013"

ΚΑΙ

Το πρόγραμμα διαθέτει αυξημένη περιβαλλοντική διάσταση, αφού περιέχει
δράσεις σχετικές με:
•
εξοικονόμηση ενέργειας
•
περιβαλλοντική «πράσινη» επιχειρηματικότητα
•
ενίσχυση διείσδυσης ΑΠΕ
•
μείωση του οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων και ατόμων
•
προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση
•
προστασία του καταναλωτή
•
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
•
θεσμοθέτηση περιοχών εγκατάστασης
•
περιβαλλοντικά έργα καινοτόμου χαρακτήρα
•
προώθηση φυσικού αερίου
•
ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων
•
ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος στον πετρελαϊκό τομέα
Η περιβαλλοντική αυτή διάσταση δεν προβάλλεται επαρκώς. Αυτό μπορεί να
γίνει με:
•
Φραστικές παρεμβάσεις στην ονομασία των αξόνων όπως π.χ. ΑΠ.2
"Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, αναβάθμιση
του παραγωγικού ιστού της χώρας, σε συνάρτηση με την ορθολογική
διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, ή σε συνάρτηση με την
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας", καθώς και με
•
Ουσιαστικές παρεμβάσεις όπως η εισαγωγή κριτηρίων περιβαλλοντικής
προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στα προτεινόμενα επενδυτικά
σχέδια, καθώς και η ενίσχυση της Ε & Α σε θέματα ανακύκλωσης,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, εφαρμογής καθαρών
τεχνολογιών παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.
•
Εισαγωγή κριτηρίων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας σε υποβαθμισμένες
περιοχές.
•
Τέλος, μπορεί να ενισχυθεί η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε
θέματα αποφυγής ατυχημάτων, καθημερινών πρακτικών εξοικονόμησης
ενέργειας στους χώρους εργασίας και μείωσης παραγωγής στερεών
αποβλήτων.
Οι δράσεις περί "Αριστείας" μπορούν να ενισχυθούν με θεσμοθέτηση
βραβείων για τους εκάστοτε "πρωταθλητές" συνετής διαχείρισης φυσικών
πόρων,
εξοικονόμησης
ενέργειας,
οικολογικού
σχεδιασμού
και
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ακόμη, θα μπορούσαν να θεσπισθούν βραβεία
για ασφαλές, ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, "πράσινες
υποδομές", δυνατότητες πρόσβασης σε ΑΜΕΑ, δυνατότητες άθλησης,
ευκολία πρόσβασης με ΜΜΜ και άλλα πολλά. Στον Τουρισμό, πρέπει να
ενισχυθούν οι δράσεις προσβασιμότητας περιοχών, μνημείων και
εκδηλώσεων πολιτισμού, ανάπτυξης τουρισμού υγείας και άλλων ειδικών
μορφών τουρισμού (συνεδριακός, αυτοκινητιστικός, αθλητικός κλπ).
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8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρακολούθηση έχει τεράστια σημασία για την υλοποίηση του ΕΠ και την
καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής της υλοποίησης. Είναι απαίτηση της οδηγίας
να παρακολουθείται η υλοποίηση ενός ΕΠ για να εντοπισθούν σημαντικές ή
απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπισή
τους.
Στο

παρόν

κεφάλαιο

προτείνονται

από

την

ΣΠΕ

δείκτες

και

πλαίσιο

παρακολούθησης που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
υλοποίησης του προγράμματος. Παράλληλα, θα γίνει σχολιασμός του πλαισίου
εφαρμογής του προγράμματος από πλευράς δυνατοτήτων εισαγωγής σε αυτό των
δυνατοτήτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

8.2

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
Ε.Π."ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 7.5, θα γίνεται με σειρά δεικτών ποσοτικών και ποιοτικών. Η
προσπάθεια εστιάζεται στο να μην επιβαρυνθεί το ΕΠ με την κατασκευή και μέτρηση
δεικτών και παραμέτρων ειδικά για την αυτοπαρακολούθησή του, αλλά να
χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι δείκτες που θα παρέχουν πληροφορίες για το ΕΠ.
Από την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχουν εντοπισθεί δείκτες παρακολούθησης
των επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΕΠ και προτείνονται ανά περιβαλλοντικό
τομέα. Είναι εμφανές ότι η ανάγκη οργάνωσης του μηχανισμού παρακολούθησης
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τις υποδομές του
κράτους για την εξασφάλιση της συνέχειας των αντιστοίχων καταγραφών. Κρίνεται
απαραίτητο να ιεραρχηθούν οι στόχοι και οι δείκτες ώστε να είναι εφικτό να
λειτουργήσει άμεσα ο μηχανισμός παρακολούθησης για να καταστεί δυνατή η
καταγραφή των επιπτώσεων και η αξιολόγηση της σε ορθή και αντικειμενική βάση.
Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της Οδηγίας για την ανάγκη μιας ενδεχόμενης
προσαρμογής του ΕΠ και κατά τη φάση της εφαρμογής να εκπληρωθεί και ο στόχος
της αειφορίας.
Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων,
προτείνονται, χωρίς να επιβάλλονται ως αναγκαίοι για την περαιτέρω διαδικασία
παρακολούθησης, καθόσον η έλλειψη αναγκαίων υποδομών παρακολούθησης και
καταγραφής δημιουργεί την ανάγκη της θεώρησης ενός περιορισμένου αριθμού
δεικτών, οι παρακάτω δείκτες παρακολούθησης.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται προτεραιότητα κατά αντιστοιχία με τους κύριους
δείκτες ως έχουν παρουσιαστεί στο Παράρτημα Α και περιγράφεται κατά
περιβαλλοντικό τομέα μια υποομάδα δευτερευόντων δεικτών παρακολούθησης ώστε
η ενδεχόμενη διαθεσιμότητα στοιχείων και η υπάρχουσα υποδομή καταγραφής τους
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να παρέχει τη δυνατότητα της θεώρησης ενός επιπλέον δείκτη εξ αυτών για να
καθίσταται η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Ε.Π. περισσότερο
ρεαλιστική στο πνεύμα της Οδηγίας 2001/42/Ε.Κ.
Περιβαλλοντικός
τομέας
Βιοποικιλότητα, πανίδα
και χλωρίδα

Πληθυσμός και υγεία
Έδαφος

Νερό

Αέρας

Κλιματικοί παράγοντες,
ενέργεια και μεταφορές

Διαχείριση φυσικών
πόρων
Οικολογικός
σχεδιασμός και
περιβαλλοντική
διαχείριση
Τοπίο και Πολιτιστική
κληρονομιά

Δείκτες
•
•
•

Πόσοι σημαντικοί βιότοποι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση
Αριθμός και/ή έκταση προστατευόμενων περιοχών
Μέγεθος βιοποικιλότητας, σύγκριση με ΕΕ (Αριθμός
ενδημικών και σπάνιων ειδών)
• Έκταση δασών
• Προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής
• Εργατικά ατυχήματα
• Ποσοστό ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
• Ποσοστό υποβαθμισμένης γης
• Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ
• Εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων, συνολική και κατά κεφαλή
• Ανακύκλωση % (χαρτί, γυαλί, ΒΑΑ, αλουμίνιο)
• Ποιότητα επιφανειακών υδάτων
• Ποιότητα υπόγειων νερών
• Χρήση νερού κατά τομέα
• Ποσοστό ανακύκλωσης νερού
• Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένο σε ΕΕΛ
• Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας
• Εκπομπές ανά πηγή / κατά κεφαλή
• Επιβατική κίνηση ανά μέσο
• Εμπορευματική κίνηση ανά μέσο
• Κυκλοφοριακοί φόρτοι
• Ποσοστό διείσδυσης φυσικού αερίου
• Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
• Εκπομπές ανά πηγή (%)
• Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης
• Κατανομή παραγωγής ενέργειας ανά πηγή
• Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ
• Κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο
• Κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ
• Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας
• Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου
• ανά κάτοικο
• ανά μονάδα ΑΕΠ
• Επιβατική κίνηση ανά μέσο
• Ποσοστό χρήσης ΜΜΜ
• Εξέλιξη αριθμού επιβατικών οχημάτων
• Οικολογικό αποτύπωμα
• Ποσοστό μείωσης χρήσης πρώτων υλών
• Ποσοστό ανακύκλωσης
• Ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένων υλικών
• Ποσοστό διείσδυσης οικολογικού σχεδιασμού και
• Περιβαλλοντικήςδιαχείρισης
• Αριθμός διατηρητέων κτιρίων που αποκαταστάθηκαν
• Αριθμός επισκεπτών
• Αστικό πράσινο ανά κάτοικο

Η παρακολούθηση θα γίνεται σε πινακοποιημένη μορφή σύμφωνα με το υπόδειγμα
που ακολουθεί στον Πίνακα 8.2-1.
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Πίνακας 8.2-1: Πίνακας παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος - Υπόδειγμα
Προτάσεις και έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠ
Πρόβλεψη
Συνολικές
Περιβαλλοντικοί
Σωρευτικών
επιπτώσεις
Δείκτες
επιπτώσεων
Έργο 001
Έργο 002
Έργο 003
Έργο ….
Προγράμματος
(αν υπάρχει)
Κατάληψη εδαφών
σε
φυσικές
ή
αγροτικές περιοχές
Διείσδυση Φυσικού
Αερίου
Ενέργεια
παραγόμενη από
ΑΠΕ
Εκπομπές CO2
Παραγωγή
στερεών
αποβλήτων
…..
…..
….
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8.3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Η θέσπιση κριτηρίων επιλογής προτάσεων και έργων έχει σκοπό:
α) να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία επιλογής προτάσεων και έργων κατά την
υλοποίηση του ΕΠ δίνει τη δυνατότητα επαρκούς αξιολόγησης των θετικών ή
αρνητικών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον
β) να διευκολύνει την ορθή από περιβαλλοντικής πλευράς υλοποίηση του ΕΠ.
Ήδη, πολλά από τα κριτήρια αυτά έχουν προταθεί στην παράγραφο 7.7 της μελέτης.
Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να:
•

αξιολογούν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις προτάσεων και έργων στους
σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς, στόχους ή δείκτες

•

διαμορφώνουν λεπτομερή μέτρα μέσα στις δράσεις που θα προλαμβάνουν, θα
μειώνουν ή θα αντισταθμίζουν κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φύλλο περιβαλλοντικής
αξιολόγησης κατά το υπόδειγμα του Πίνακα 8.3-1.
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Πίνακας 8.3-1: Φύλλο Περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργου ή πρότασηςυπόδειγμα
Μέτρο ή δράση: Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών
επενδύσεων
Προτεινόμενο έργο: Εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων ανεμογεννητριών
Σχετικοί δείκτες
Επιπτώσεις περιληπτικά
Σχόλια
Κατάσταση και έκταση
φυσικών περιοχών
Απώλεια εδαφών
Υποβάθμιση
αποδεκτών

υδάτινων

Υποβάθμιση τοπίου
Επιδείνωση κλιματικών
παραγόντων
Επιδείνωση
αέριας
ρύπανσης
Οικολογικός
σχεδιασμός
και
περιβαλλοντική
διαχείριση
Πληθυσμός και υγεία
Διαχείριση
φυσικών
πόρων
Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρήση ΑΠΕ

Βιώσιμη
προσπελασιμότητα

Αρνητική
επίπτωση:
Η
εγκατάσταση θα γίνει σε αγροτική
περιοχή, μπορεί να υπάρξουν
επιπτώσεις στην πανίδα
Αρνητική επίπτωση: Θα γίνει
κατάληψη εδαφών από τα κτίρια και
την οδό εξυπηρέτησής τους
Αρνητική επίπτωση: Απόβλητα
προσωπικού
και
επιφανειακής
επεξεργασίας μετάλλων
Ουδέτερη
επίπτωση:
Χαμηλά
κτίρια, χωρίς ιδιαίτερη επίπτωση στο
τοπίο
Έμμεση θετική επίπτωση λόγω
φύσεως προϊόντων
Έμμεση θετική επίπτωση λόγω
φύσεως προϊόντων
Θετική
επίπτωση:
Θα
εφαρμοσθούν πρακτικές
Θετική επίπτωση: Πρόγραμμα
ασφάλειας και υγιεινής, ιατρείο,
χώροι αναψυχής και άθλησης
Θετική επίπτωση: Πρόγραμμα
ανακύκλωσης
Θετική
επίπτωση:
Κτίρια
σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση
κατανάλωσης ενέργειας
Θετική
επίπτωση:
Χρήση
ανεμογεννήτριας για παραγωγή
ρεύματος, ηλιακοί θερμοσίφωνες για
ζεστό νερό
Ουδέτερη επίπτωση: Η περιοχή
εξυπηρετείται από ΜΜΜ αλλά η
συχνότητα
δρομολογίων
είναι
χαμηλή

Πρέπει
να
ικανοποιηθούν
πλήρως
οι
εγκεκριμένοι
περιβαλλοντικοί όροι

Απαιτείται
επεξεργασία
αποβλήτων

και

ασφαλής
διάθεση

Ενίσχυση
δρομολογίων
δρομολόγηση ίδιων ΜΜΜ

ή

Συμπέρασμα
Η πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί εφόσον τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι
Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν αν χρηματοδοτηθεί η πρόταση:
• Δημιουργία διόδων διέλευσης πανίδας
• Ασφαλής επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
• Χρήση ΑΠΕ και ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων
• Χαμηλό προφίλ κτιρίων
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9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ενδεικτικά στη συνέχεια δίνονται στοιχεία που θεωρείται ότι είναι απαραίτητο
να περιλαμβάνονται στην κανονιστική πράξη της περιβαλλοντικής έγκρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα».
¾ Ενσωμάτωση κριτηρίων προστασίας βιοποικιλότητας στη διαδικασία
επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ
¾ Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα για την ανάδειξη και προστασία φυσικών περιοχών
¾ Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση των
προτάσεών τους σε ότι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας
¾ Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων σε περιοχές
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
¾ Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα για την ανάδειξη και προστασία περιοχών και
μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
¾ Λήψη μέτρων ώστε η βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές και
εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος να μην αποβεί αρνητική για το
πολιτιστικό περιβάλλον
¾ Εστίαση προσπαθειών στην επίτευξη στόχων Κιότο μέσω αύξησης του
ποσοστού συμβολής των ΑΠΕ πέραν του 20,1% και υπεραπόδοση του
στόχου εξοικονόμησης ενέργειας
¾ Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των
υγρών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης αποβλήτων στο υδάτινο
περιβάλλον.
¾ Ενθάρρυνση για την εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης και
εξοικονόμησης νερού
¾ Ενθάρρυνση περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της
διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων
¾ Ενθάρρυνση ενδιαφερόμενων για εγκατάσταση σε θεσμοθετημένες ή
υποβαθμισμένες περιοχές, αποφεύγοντας την εγκατάσταση σε φυσικές ή
αγροτικές περιοχές
¾ Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των
στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης τοξικών αποβλήτων,
ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο έδαφος
¾ Προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της εισαγωγής
καινοτομίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στην ανάπτυξη
εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα
¾ Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, αντικατάστασης
καυσίμων με καθαρότερα, εγκατάσταση φίλτρων αντιρρύπανσης κ.α.
¾ Παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με
κατάλληλους δείκτες ποσοτικούς και ποιοτικούς.
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10.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηματικότητα» παρουσιάστηκαν δυσκολίες, οι οποίες αφορούν κυρίως:
•

Την έλλειψη βάσεων δεδομένων επί της υφιστάμενης κατάστασης
περιβάλλοντος, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη της
Ε.Ε.

•

Τον καθορισμός Μεθοδολογίας Σύνταξης της ΣΜΠΕ δεδομένου ότι η
εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία έγινε
ιδιαίτερα πρόσφατα και δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί αντίστοιχη
πρακτική στη χώρα μας.
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11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Carroll et al., 2002: Sustainable Threshold Assessment: An approach to
inform decision-making. Summary Guidance for staff. Environmental Agency,
Bristol
Commission of the European Communities, Common Actions for growth
and Employment: The Community Lisbon Programme, Communication from
the Commission and the European Parliament, Brussels, July 2005
Council of the European Union, Review of the EU Sustainable
Development Strategy (EU SDS) – Renewed Strategy, Brussels, June 2006
Department for Transport, Strategic Environmental Assessment for
Transport Plans and Programmes, Transport Analysis Guidance, December
2004
Development Assistance Committee, Good practice guidance on applying
Strategic Environmental Assessment (SEA) in development co-operation, July
2006
ERM, Environmental Report on the South West RES, May 2006
ERM, Sustainability Appraisal/Strategic Environmental Assessment (SEA/SA)
of the strategy, December 2005
European Environmental Agency, Ten key transport and environment
issues for policy-makers, 2004
European Environmental Agency, Annual Report 2005
European Environmental Agency, Transport and Environment: facing a
dilemma, 2006
European Environmental Agency, The European Environment, state and
outlook 2005, Copenhagen 2005
European Environmental Bureau, Biodiversity in Strategic Environmental
Assessment, quality of national transposition and application of the Strategic
Environmental Assessment (SEA) Directive, December 2005

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 197

Greening Regional Development Programmes Network, Handbook on
SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006
Inland Transport Committee, Transport and Environment Reporting
Mechanism (TERM), May 2005
IUCN, Biodiversity in European Development Cooperation, Paris, September
2006
Levett – Therivel sustainability consultants, Strategic Environmental
Assessment for the West Sussex Local Transport Plan: Scoping report, June
2004
LTP Environment and Sustainability Group, Strategic Environmental
Assessment & Health Impact Assessment, July 2005
OECD, OECD key environmental indicators, Paris, 2004
Office of the Deputy Prime Minister, A Practical Guide to The Strategic
Environmental Assessment Directive
Organisation for Economic Co-operation and Development, Working
Group on the State of the Environment Indicators for the Integration of
Environmental Concerns into Transport Policies, October 1999
The Regional Environmental Center, Environmental Aspects of the
Structural Funds and Cohesion Fund in new EU Member States and
candidate countries, May 2004
World Health Organization, Highlights on health in Greece, 2004
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελλάδα - η
κατάσταση του περιβάλλοντος, Οκτώβριος 2001
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Η Ελληνική
Στρατηγική προς την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα, Μάιος 2002
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Αναδεικνύοντας
τις πολιτικές της αειφορίας – Απολογισμός 2001-2003
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικά
σήματα, 2003

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 198

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Ενέργεια,
περιβάλλον & επιχειρηματικότητα, Νοέμβριος 2003
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εφαρμογή της Οδηγίας 01/42/ΕΚ για τις
Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις στην Ελλάδα, Πρακτικά, Μάιος 2004
Επιστημονική
Αναπτυξιακού

και

Οργανωτική

Προγραμματισμού

Γραμματεία
2007-2013,

Γ’

και

κατάρτισης

εγκύκλιος

για

την

κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πως θα ταιριάξουμε τις ανάγκες
με τις ευθύνες μας, Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην
οικονομική πολιτική, Βρυξέλλες, Σεπτέμβριος 2000
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση του συμβουλίου για τις
στρατηγικές

κατευθυντήριες

γραμμές της Κοινότητας

για

τη

συνοχή,

Βρυξέλλες, Ιούλιος 2006
Ζαγοριανάκος Ευθύμης, Παρουσίαση της οδηγίας ΣΠΕ και διεθνής εμπειρία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιβάλλον 2010: Το μέλλον μας, η επιλογή μας, 6ο
Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Σήματα ΕΟΠ 2004
Υπουργείο Ανάπτυξης, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών
πόρων της χώρας, Αθήνα, Ιανουάριος 2003
Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Επιχειρησιακό

πρόγραμμα

για

την

ανταγωνιστικότητα 2007-2013, 1ο σχέδιο, Σεπτέμβριος 2006
Υπουργείο Γεωργίας, Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την καταπολέμηση
της απερήμωσης, Αθήνα Μάρτιος 2000
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Διαβίβαση Τεχνικής Οδηγίας 1
«Δομή, περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2007-2013, Αθήνα, Ιούλιος 2006
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς 2007-2013, Οκτώβριος 2006
Υπουργείο

Οικονομίας

&

Οικονομικών,

Εθνικό

πρόγραμμα

μεταρρυθμίσεων 2005-2008, Έκθεση εφαρμογής 2006, Οκτώβριος 2006
C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 199

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 3η εθνική
έκθεση της σύμβασης – πλαίσιο των ηνωμένων εθνών για την κλιματική
αλλαγή, Αθήνα, Οκτώβριος 2002
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό
σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2005-2007,
Απρίλιος 2005
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Η
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2005, Απρίλιος 2006
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό
σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2008-2012,
Σεπτέμβριος 2006
Ψύχας Κυριάκος, Η καταπολέμηση του περιβαλλοντικού θορύβου στην
Ελλάδα, Λευκωσία, Μάιος 2005

http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/gr_tables/S201_SPO_1_DT_AN_01_06.pdf
http://www.statistics.gr/gr_tables/S0900_SEL_11_DT_AN_04_T.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

C:\DISK D BACKUP\DIRECTORIES-CD\SMPE-EPAN-YPAN\CHAPTERS1-11.doc

Σελίδα 200

