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Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013
Ο νέος στρατηγικός σχεδιασµός την
4η προγραµµατική περίοδο στον τοµέα του
Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Σµάρω Ζησοπούλου
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Κεντρικός στόχος
Κεντρικό στόχο για την επόµενη
προγραµµατική περίοδο αποτελεί η
«περιβαλλοντική σύγκλιση» της Ελλάδας
µε τους ευρωπαίους εταίρους και η
προσαρµογή της χώρας στο ευρωπαϊκό
περιβαλλοντικό κεκτηµένο και στις
διεθνείς περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της.
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Οι εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη περιγράφονται στο ΕΣΠΑ
2007-2013 στις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής.
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Στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη
για την περίοδο 2007-2013
Όραµα – Στρατηγικοί στόχοι

Θεµατικές προτεραιότητες
1.
2.
3.
4.
5.

Επένδυση στον παραγωγικό
τοµέα της οικονοµίας (4 Γ.Σ.)
Κοινωνία της γνώσης και
καινοτοµία (3 Γ.Σ.)
Απασχόληση και Κοινωνική
Συνοχή (5 Γ.Σ.)
Θεσµικό Περιβάλλον (1 Γ.Σ.)
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και
των Περιφερειών, ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης (5 Γ.Σ.)

Χωρικές προτεραιότητες
1.
2.

3.

4.

5.

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών
Ανάπτυξη των νησιωτικών
περιοχών
Ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών
που συνδέονται µε την αλιεία
∆ιασυνοριακή, διακρατική 4και
διαπεριφερειακή συνεργασία

Εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη κατά την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 (1)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης

Γενικός
στόχος 15

Γενικός
στόχος 16

Γενικός
στόχος 17
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Εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη κατά την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 (2)
Γενικός στόχος 15
«Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο
ανάπτυξη της χώρας»
Βασική προτεραιότητα :
«Η µείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο
µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον»
Θα επιτευχθεί µε :
9 την προώθηση της διείσδυσης των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και του φυσικού αερίου
6
στο φυσικό ισοζύγιο της χώρας

Εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη κατά την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 (3)
9 τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
9 την προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας
9 την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων
ενεργειακών τεχνολογιών
9 την ορθολογική διαχείριση των Ορυκτών Φυσικών
Πόρων.
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Εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη κατά την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 (4)
Γενικός στόχος 16
«Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος»
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται :
9
στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών
συστηµάτων
9
στην διαχείριση των Υδατικών Πόρων
9
στην εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του
ατµοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος
9
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
9
στη διαχείριση κινδύνου
9
στην αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
.
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Εθνικοί στόχοι για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη κατά την προγραµµατική
περίοδο 2007 – 2013 (5)
Γενικός στόχος 17
«Η άσκηση αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής πολιτικής»
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται :
9

9

στη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής
της περιβαλλοντικής πολιτικής
στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα
θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας
9

Κύριοι φορείς στρατηγικού σχεδιασµού του
τοµέα του Περιβάλλοντος





το ΥΠΕΧΩ∆Ε
το ΥΠΑΝ
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του
ΥΠΕΣ∆∆Α
Για το συντονισµό, την ιεράρχηση και το σχεδιασµό
των παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου
2007 – 2013, που εµπίπτουν στον τοµέα του
περιβάλλοντος απαιτείται η συνεργασία τόσο των
αρµοδίων Υπουργείων µεταξύ τους όσο και αυτών
µε τις Περιφέρειες.
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Οι εθνικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το
Περιβάλλον θα εξυπηρετηθούν :
Από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα.
Από τα ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα και
Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης
και το ΕΠ «Αναβάθµιση της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης» του ΥΠΕΣ∆∆Α.
11

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
9

Καθαρά περιβαλλοντικές παρεµβάσεις (π.χ.
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων,
βιοποικιλότητα και φυσική προστασία,
ποιότητα αέρα, πολιτική προστασία)

9

Μεταφορές φιλικές στο περιβάλλον (π.χ.
µετρό)

9

Ενέργεια φιλική στο περιβάλλον (π.χ.
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας)
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Περιβαλλοντικοί τοµείς δράσης
Προτεραιότητα θα δοθεί :
1.

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων

2.

∆ιαχείριση υδατικών πόρων - εφαρµογή της
Οδηγίας 60/2000

3.

∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων

4.

Φυσικό περιβάλλον και προστατευόµενες περιοχές
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Η περιβαλλοντική διάσταση της κατάρτισης
των Προγραµµάτων (1)
Η ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στην
κατάρτιση των ΕΠ αποτελεί επιταγή.
Η Οδηγία 2001/42 όπως εναρµονίζεται στο εθνικό
δίκαιο σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων,
θα εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της 4ης ΠΠ 2007 –
2013.
Η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση
(2001/42) αποτελεί σηµαντικό µέσο για την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
κατάρτιση των Προγραµµάτων και στην αναζήτηση
14
αειφόρων λύσεων.

Η περιβαλλοντική διάσταση της κατάρτισης
των Προγραµµάτων (2)

Ο αναπτυξιακός προγραµµατισµός και η
Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αποτελούν δύο εργαλεία αµοιβαίας
ενδυνάµωσης του συστήµατος προς την
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Η Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αποτελεί µια διαδικασία «παράλληλη και
συµπληρωµατική» µε την εκπόνηση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και αποτελεί ένα
εργαλείο βελτίωσης των Προγραµµάτων
ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση
στην κατάρτιση των ΕΠ.
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Η περιβαλλοντική διάσταση της κατάρτισης
των Προγραµµάτων (3)
Στόχος της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Σχεδίων ή Προγραµµάτων είναι :
9

Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
προτάσεων, που περιέχονται στο Προγραµµατικό
κείµενο (ΕΠ).
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Η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάµεσα στις
προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις υπογραµµίζοντας
τους λόγους επιλογής µιας συγκεκριµένης λύσης.
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Η ανάλυση και η εκτίµηση των επιπτώσεων δε θα
είναι στο επίπεδο µεµονοµένων έργων και
16
παρεµβάσεων αλλά στο «ιεραρχηµένο σύνολο» του
Προγράµµατος.

Ενδεικτικά ποσοστά για παρεµβάσεις
σχετικές µε την αειφόρο ανάπτυξη στο ΕΣΠΑ

ΚΑΘΑΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
16 %
ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΤΠΑ &ΤΣ)
24%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3%
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Χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης
των διαδικασιών ΕΣΠΑ και ΕΠ
9

Υποβολή του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ιανουάριος 2006

9

Εκκίνηση υποβολής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
∆εκέµβριος 2006

9

∆ιαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νοέµβριος 2006 – Ιανουάριος 2007

9

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Αρχές 2007
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Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας
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