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ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ε∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠ/ΟΑΛΑΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
Το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ αποτελεί µέρος ενός ενιαίου µεγάλου προγράµµατος έργων στην υλοποίηση 
του οποίου συµµετέχουν επίσης άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ), το 
Ταµείο Συνοχής (Ι και ΙΙ), η Γρ. Β5-700 και άλλα «µέσα» χρηµατοδότησης / 
προγραµµατισµού. Η αυξηµένη πολυπλοκότητα αυτού του µεγάλου προγράµµατος οδήγησε 
σε κοινό προγραµµατισµό συγγενών έργων διαφόρων προγραµµάτων, µε συνοχή και 
συνέργια, ώστε να εξασφαλιστεί µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων, 
αλλά και της συνολικής επιλεξιµότητας σε επίπεδο του µεγάλου προγράµµατος που 
προκύπτει από την συνολική στρατηγική των µεταφορών.  

Ο σχεδιασµός του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ χαρακτηρίζεται από ευελιξία στον προγραµµατισµό και την 
υλοποίηση, λόγω συγγένειάς του µε άλλες παρεµβάσεις, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 
αποδεκτή εµπλοκή πολλών συνεργαζόµενων «µέσων». Με βάση το πλαίσιο αυτό, είναι 
δεδοµένη η ύπαρξη µεταβολών στο περιεχόµενο των «συνιστωσών» της συνολικής 
στρατηγικής των µεταφορών (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και λοιπών) µε στόχο την παράλληλη και έγκαιρη 
υλοποίηση των προγραµµατισµένων έργων και δράσεων. Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του 
Τοµέα των Μεταφορών / Μεταφορικών Υποδοµών τέθηκαν ορθά και µε ακρίβεια κατά την 
διάρκεια σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο 
υποτοµέα των Ελληνικών Μεταφορών.. Αποτελούν την συνισταµένη των προτεραιοτήτων 
που τίθενται τόσο από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από το Εθνικό 
αναπτυξιακό πρόγραµµα. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον 
εφαρµογής της στρατηγικής επίτευξης των στρατηγικών στόχων υπήρξαν γενικά από 
ουδέτερες έως ευνοϊκές µέχρι σήµερα, ενώ παράλληλα η σηµασία της επίτευξής τους 
επιτάθηκε και διευρύνθηκε λόγω εξωτερικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Η εµπειρία των πρώτων ετών υλοποίησης του Β’ ΚΠΣ απετέλεσε πολύτιµο οδηγό για την 
προετοιµασία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Έδειξε ότι η ύπαρξη πόρων και ο 
λεπτοµερής προγραµµατισµός πρέπει να συνοδεύονται από τους αναγκαίους µηχανισµούς 
υλοποίησης των προγραµµατισµένων έργων και ανέδειξε τη σηµασία της οµαλής λειτουργίας 
του θεσµικού και διοικητικού πλαισίου για την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής, τους 
κινδύνους περιορισµένης αποτελεσµατικότητας των διαθέσιµων πόρων και τις δυσκολίες 
απορρόφησης πόρων σε σηµαντικά έργα και σε καινοτόµες δράσεις. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υλοποίησης του Β’ ΚΠΣ έγινε πρόοδος και αποκτήθηκε σηµαντική εµπειρία σε ότι 
αφορά την πορεία προς το απαιτούµενο θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο. Έγιναν σηµαντικές 
µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των δηµοσίων έργων, των ιδιωτικών επενδύσεων, του 
ανθρώπινου δυναµικού και της δηµόσιας διοίκησης. Γενικά, γίνεται προσπάθεια οι 
µεταρρυθµίσεις αυτές, αλλά και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που δροµολογήθηκαν, να 
κεφαλαιοποιηθούν υπό µορφή νοµοθετικής και οργανωτικής µεταρρύθµισης η οποία 
συνεχίζεται, παίρνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους κανονισµούς του Γ’ ΚΠΣ και το 
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αυστηρότερο πλαίσιο προγραµµατισµού και υλοποίησης των παρεµβάσεων που αυτό 
επιβάλλει. 

Το πλαίσιο µέσα στο οποίο εξελίχθηκαν οι Ελληνικές µεταφορικές υποδοµές παρουσιάστηκε 
µε σαφήνεια στην Εκ Των Προτέρων Αξιολόγηση, µαζί µε τους κύριους παράγοντες που 
επηρεάζουν την εξέλιξή του. Η επίδραση ορισµένων από αυτούς τους παράγοντες εντάθηκε 
κατά την πρόσφατη περίοδο, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκαν 10 νέες χώρες-
µέλη, ενώ παράλληλα προχωρεί η προσπάθεια δηµιουργίας Ελεύθερης Ζώνης Εµπορίου µε 
τις χώρες της Μεσογείου. Η υλοποίηση του Β’ ΚΠΣ επέδρασε θετικά στην πορεία ανάπτυξης 
και εκσυγχρονισµού των µεταφορικών υποδοµών. Εν τούτοις, νέα στοιχεία επιδρούν στην 
αποτελεσµατικότητα και στην έγκαιρη ανάθεση και υλοποίηση των έργων του Γ’ ΚΠΣ, ενώ 
εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένοι από τους παράγοντες που είχαν αρνητική επίπτωση 
στην υλοποίηση των παρεµβάσεων του Β’ ΚΠΣ. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι γενικά, 
στον τοµέα των µεταφορών, ακόµη και αν όλες οι προγραµµατισµένες παρεµβάσεις 
ολοκληρωθούν έγκαιρα, θα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανάγκες, που µάλιστα είναι 
συνεχώς αυξανόµενες. 

Η συνολική στρατηγική των µεταφορών προβλέπει συνδυασµό των δράσεων του ΕΠ-
ΟΑΛΑΑ µε άλλες συναφείς δράσεις άλλων Προγραµµάτων και ∆ράσεων. Έτσι, τα 
περισσότερα έργα του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ, έχουν άµεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) µε έργα του 
Ταµείου Συνοχής και άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. και µε τα «έργα» 
της Γραµµής Β5-700 Η λογική του προγραµµατισµού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ επηρεάζεται εξίσου και 
από έναν αριθµό χαρακτηριστικών που αφορούν το µέγεθος, το είδος και την κατάσταση των 
παρεµβάσεων τις οποίες υλοποιεί, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο τις υλοποιεί. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο αρχικός σχεδιασµός υπήρξε γενικά ικανοποιητικός ως προς την λογική και συνοχή 
του. Οι στόχοι έχουν προσδιοριστεί πλήρως σε γενικό και ειδικό επίπεδο ώστε να είναι 
εµφανής η  σκοπιµότητα της υλοποίησης της κάθε ενέργειας καθώς και η συµβολή της στην 
επίτευξη του κάθε στόχου. Εξακολουθούν να είναι επίκαιροι και κατάλληλοι στο πλαίσιο των 
γενικών επιδιώξεων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα είναι κατάλληλα για να τους 
εξυπηρετήσουν Κάποια προβλήµατα διαπιστώνονται σε σχέση µε τους Άξονες 
Προτεραιότητας 4 (Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες) και 7 (Λιµάνια), ενώ επιµέρους προβλήµατα 
εµφανίζονται και σε ορισµένα Μέτρα άλλων Αξόνων Προτεραιότητας: 1.2 Τµήµατα ΠΑΘΕ µε 
παραχώρηση), 1.4 (Συνδέσεις ΠΑΘΕ), 2.2 (Υπόλοιπα τµήµατα Εγνατίας και συνδέσεις), 3.1 
(Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας), 3.4 (Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας). Τα 
προβλήµατα αφορούν κυρίως την υποεκτίµηση κινδύνων που σχετίζονται µε την διάρκεια και 
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών σχεδιασµού, προκήρυξης και ανάθεσης των 
Συµβάσεων Παραχώρησης, αλλά και : (α) Υποεκτίµηση των απαιτουµένων πόρων για 
παραγωγή των προβλεπόµενων εκροών, που οδηγεί σε ανάγκες τροποποίησης των 
εισροών ή/και των εκροών (αναµόρφωση υποέργων), (β) Αρχική υπερεκτίµηση της 
ρεαλιστικότητας κάποιων έργων (π.χ. Ζεύξη Μαλιακού), που επέφερε ανάγκη µεταβολής του 
περιεχοµένου κάποιων Μέτρων του Ε.Π., (γ) Ασαφές περιεχόµενο κάποιων Μέτρων, που δεν 
επέτρεψε σαφή προσδιορισµό εισροών-εκροών, αλλά και των σχετικών κινδύνων και 
παραδοχών, (δ) Υποεκτίµηση των αδυναµιών και κινδύνων που απορρέουν από την 
εµπλοκή πολλών Φορέων Υλοποίησης στο ίδιο Μέτρο. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
Η αρχική στοχοθέτηση του Προγράµµατος ήταν γενικά ικανοποιητική και ρεαλιστική. Οι 
ειδικοί στόχοι εξακολουθούν να είναι επίκαιροι και συνεκτικοί στο πλαίσιο των γενικών 
στόχων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι κατάλληλα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων, χωρίς να λείπουν κάποια προβλήµατα όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Στο επίπεδο 
των εκροών και εισροών, εµφανίσθηκε ανάγκη επικαιροποίησης στο πλαίσιο της 
παράλληλης υλοποίησης του Ε.Π. µε τα λοιπά συναφή Προγράµµατα και ∆ράσεις, µε στόχο 
την εγκαιρότερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του συνόλου των παρεµβάσεων της 
στρατηγικής των µεταφορικών υποδοµών. 

Το σύστηµα δεικτών που τέθηκε κατά τον αρχικό σχεδιασµό για την στοχοθέτηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ε.Π. είναι ολοκληρωµένο και επαρκώς εξειδικευµένο 
ανά είδος δράσης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Το σύστηµα δεικτών επιτρέπει σαφή διάκριση µεταξύ 
Ανεξάρτητων και Εξαρτηµένων ∆εικτών και δίνει ευελιξία στην χρήση των δεικτών, είτε βάσει 
ολοκληρωµένου φυσικού αντικειµένου, είτε βάσει ισοδύναµου φυσικού αντικειµένου. Ο 
αριθµός και η φύση των δεικτών εξασφαλίζει την σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης του 
Ε.Π. µε µονοσήµαντο και σαφή τρόπο. 

Οι ανεξάρτητοι δείκτες πόρων και εκροών είναι επαρκείς για την απεικόνιση της ποσοτικής 
εξέλιξης του Ε.Π. και, στις περιπτώσεις ολοκληρωµένων τµηµάτων παρεµβάσεων, είναι 
µετρήσιµοι σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης του Ε.Π. Υπάρχει κάποια δυσκολία στη µέτρηση 
των ισοδύναµων ποσοτήτων, στις περιπτώσεις έργων σε εξέλιξη, ειδικότερα για σχετικά 
πολύπλοκα έργα µε ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά τα διακριτά. Στην περίπτωση των λιµένων, 
ο δείκτης (αριθµός αναβαθµιζόµενων λιµένων) δεν συνοδεύεται από ορισµό του ακριβούς 
περιεχοµένου της αναβάθµισης (που δεν είναι τυποποιηµένα το ίδιο σε κάθε λιµένα), ούτε 
ορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισµό της προόδου. Στην περίπτωση της Αστικής 
Ανάπτυξης, ενώ έχει οριστεί τιµή στόχος για τους σταθµούς του Μετρό, δεν έχει οριστεί το 
περιεχόµενο του δείκτη και η πρόοδος µετράται µέσω της µέτρησης της προόδου 
υλοποίησης των γραµµών Μετρό.  

Οι ανεξάρτητοι δείκτες αποτελεσµάτων είναι επαρκείς για την απεικόνιση της ποσοτικής 
εξέλιξης του Ε.Π.. Είναι γενικά µετρήσιµοι σε επίπεδο Υπόεργου/Έργου και αποτιµήσιµοι 
αθροιστικά σε επίπεδο Μέτρου / Άξονα Προτεραιότητας. Οι ανεξάρτητοι δείκτες επιπτώσεων 
είναι, από τη φύση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, δύσκολα µετρήσιµοι, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ευρύτερες 
ή/και µακροχρόνιες επιπτώσεις. Η Εκ Των Προτέρων Αξιολόγηση χρησιµοποίησε 
τεκµηριωµένες παραδοχές και εκτιµήσεις για την σχετική στοχοθέτηση. Η Ενδιάµεση 
Αξιολόγηση ακολούθησε ανάλογη προσέγγιση. Επισηµαίνονται δύο στοιχεία που αφορούν 
την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων: (α) στις 
εκθέσεις του συστήµατος παρακολούθησης του Ε.Π. δεν έχει ληφθεί πρόνοια για 
συστηµατική παροχή στοιχείων προόδου επίτευξης των αποτελεσµάτων και των 
επιπτώσεων µε τυποποιηµένο τρόπο από τους Φορείς Υλοποίησης, και (β) για τις 
επιπτώσεις που αφορούν την µείωση των ρύπων, στον αρχικό σχεδιασµό της υλοποίησης 
του Ε.Π. δεν είχε γίνει αποτύπωση της κατάστασης πριν την εκκίνηση των παρεµβάσεων, 
ούτε είχε ληφθεί µέριµνα για εγκατάσταση µετρητικών συστηµάτων σε στρατηγικά σηµεία της 
κατά περίπτωση περιοχής, ώστε να είναι δυνατή η αποτίµηση. Ο υπολογισµός των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες οφείλονται σε δέσµη µέτρων, είναι συνεπώς 
θεωρητικός. 

Η αξιοπιστία των διαδικασιών συγκέντρωσης δεδοµένων και στοιχείων είναι πολύ καλή σε ότι 
αφορά τα οικονοµικά στοιχεία προόδου, ενώ υπάρχουν κάποια προβλήµατα ως προς την 
οργάνωση της συγκέντρωσης δεδοµένων και στοιχείων σχετικά µε την φυσική πρόοδο. 

Ο αρχικός σχεδιασµός του Προγράµµατος δεν παρέσχε σαφές σύστηµα δεικτών για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 
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του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Ο Σύµβουλος Ενδιάµεσης Αξιολόγησης σχεδίασε ένα σύστηµα 
αξιολόγησης, µε βάση τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Μέθοδο 
Λογικού Πλαισίου και προσδιόρισε έναν αριθµό δεικτών για τον σκοπό αυτό, σε συνδθασµό 
µε τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από τις αρµόδιες Αρχές.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
∆εδοµένου του υψηλού βαθµού προγραµµατιζόµενης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην 
υλοποίηση των παρεµβάσεων του Προγράµµατος, και του γεγονότος ότι η επίτευξή της 
αποτελεί έναν από τους ειδικούς του στόχους, η αξιολόγηση των δεικτών γίνεται στο σύνολο 
του προϋπολογισµού του Προγράµµατος. 

Η επίδοση του Προγράµµατος σε ότι αφορά την υλοποίησή του είναι πολύ καλή:  
 Η ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος είναι ενεργοποιηµένη στο 86,83% του συνόλου 

της και ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος στο 80,95% του συνόλου του.  
 Η εξειδίκευση της ∆ηµόσιας ∆απάνης είναι 74,84%, ενώ η εξειδίκευση του συνολικού 

προϋπολογισµού (δηλαδή ο προϋπολογισµός των ενταγµένων έργων) δεν είναι 
αντίστοιχη (68,28%), δεδοµένων των καθυστερήσεων στην πρόοδο των διαδικασιών 
µέχρι την συµβασιοποίηση των παρεµβάσεων που περιλαµβάνουν µεγάλη ιδιωτική 
συµµετοχή. Σηµειώνεται πάντως ότι δεν έχει εκκινήσει η υλοποίηση επτά (7) από τα 
εικοσιένα (21) Μέτρα του Προγράµµατος (1.2 Τµήµατα ΠΑΘΕ µε παραχώρηση, 1.3 
Υπόλοιπα τµήµατα ΠΑΘΕ, 1.4 Συνδέσεις ΠΑΘΕ, 1.7 Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές 
δράσεις Άξονα 1, 2.3 Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές δράσεις Άξονα 2, 3.1 
Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας, 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης). 

 Στο τέλος του 2003, προβλέπεται ότι θα έχει υλοποιηθεί το 41,60% του συνολικού 
αντικειµένου στα τέσσερα από τα εννέα έτη της συνολικής διάρκειας του Προγράµµατος, 
δηλαδή στο 44,44% της συνολικής διάρκειάς του. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για τα πρώτα 
έτη, όπου το Πρόγραµµα εκκινεί και εκτελούνται διάφορες ενέργειες οργάνωσης και 
προετοιµασίας, αν και κάποια έργα του Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού 
αποτελούν συνέχεια δράσεων του Β’ ΚΠΣ.  

 Ο προβλεπόµενος ρυθµός συνολικής προόδου απορρόφησης (44,80%) είναι συµβατός 
τόσο µε την αναµενόµενη, αφού οι χρηµατοδοτικού πίνακες προβλέπουν απορρόφηση 
50% στο τέλος του 2003, όσο και µε την πρόοδο της φυσικής υλοποίησης του 
Προγράµµατος.  

 Η συνολική προβλεπόµενη αποδοτικότητα είναι ικανοποιητική (92,86%) και υποδεικνύει 
εν γένει καλή συµβατότητα µεταξύ προγραµµατισµού και υλοποίησης σε επίπεδο 
Προγράµµατος. Η µικρή απόκλιση που εµφανίζεται οφείλεται κυρίως στις διακυµάνσεις 
που παρουσιάζει στον χρόνο η χρονική εξέλιξη των διαφόρων Μέτρων σε σχέση µε την 
αντίστοιχη προγραµµατική εκτίµηση. Πάντως, η αποδοτικότητα καλό θα ήταν να 
παρακολουθηθεί συστηµατικά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η υπάρχουσα απόκλιση δεν θα 
εµφανίσει αυξητικές τάσεις στο µέλλον και ότι τυχόν τέτοιες τάσεις θα αντιµετωπιστούν 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά. 

 Ο κανόνας του ν+2 τηρείται µέχρι στιγµής και δεν προβλέπονται προβλήµατα στο 
υπόλοιπο της διάρκειας του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές 
του Συµβούλου Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ποσοτικοί ∆είκτες 
 Βαθµός ενεργοποίησης της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος : 86,83% 
 Βαθµός ένταξης της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος : 74,84% 
 Βαθµός προόδου Ελέγχου Έργων : 7,4% µέχρι τέλους του 2003 
 Βαθµός ενηµέρωσης του συστήµατος διαχείρισης και του ΟΠΣ : 

− Λόγος Εγκεκριµένων Τ∆Ε-Τ∆Υ στο ΟΠΣ  / Συνολικά εγκεκριµένα Έργα-Υποέργα : 
100% 

− Λόγος Ολοκληρωµένων Τ∆Π στο ΟΠΣ / Προβλεπόµενα : 52% για Τ∆Π έργων, 86% 
για Τ∆Π υποέργων 

 Χρονισµός των δράσεων του Προγράµµατος :  
− ∆ιάστηµα από ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης ως Υποβολή Πρότασης: 165 ηµέρες  
− ∆ιάστηµα από Υποβολή Πρότασης έως Αξιολόγηση ∆ΕΕΚ: 22 ηµέρες  
− ∆ιάστηµα από Αξιολόγηση ∆ΕΕΚ έως Απόφαση Ένταξης: 32 ηµέρες  
− Συνολικό διάστηµα από Πρόσκληση έως Ένταξη: 220 ηµέρες. 

∆ιαχειριστική Αρχή 
Η στελέχωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής (∆.Α.) είναι σύµφωνη µε το προβλεπόµενο 
οργανόγραµµα, αλλά δεν καλύπτεται το σύνολο των θέσεων του οργανογράµµατος. 
Τονίζεται η χαµηλή στελέχωση της Μονάδας Α, που έχει ειδικό ρόλο και αρµοδιότητες 
συντονισµού. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας κρίνεται 
αποτελεσµατικός. Ο προγραµµατισµός είναι συνεπής, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, και 
επιτρέπει ορθολογικό καταµερισµό των ευθυνών, µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
ευελιξίας και περιορισµό των σφαλµάτων. Η υπηρεσία εφαρµόζει σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου λειτουργίας. Η δραστηριότητα της ∆.Α. σε ότι αφορά την διαδικασία συντονισµού της 
προετοιµασίας και της παρακολούθησης της εφαρµογής του Συµπληρώµατος 
Προγραµµατισµού (Σ.Π.) κρίνεται ικανοποιητική. Ο καταµερισµός ευθυνών στις Μονάδες 
βάσει του περιεχοµένου του Σ.Π. κρίνεται ορθολογικός και αποτελεσµατικός. Εξίσου 
αποτελεσµατικός είναι ο τρόπος συντονισµού των Μονάδων για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του Σ.Π. και τον προσδιορισµό / υλοποίηση τροποποιήσεων. Η παρακολούθηση 
της υλοποίησης γίνεται συστηµατικά από τους χειριστές, µέσω τυποποιηµένων αναφορών. Η 
οργάνωση των ελέγχων κρίνεται ικανοποιητική, αλλά ο προγραµµατισµός των ελέγχων και η 
υλοποίησή τους παρουσίασαν καθυστέρηση κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του Ε.Π., λόγω 
της ανάγκης για σχετική οργάνωση και προετοιµασία της ∆.Α. 

Για την παρακολούθηση της επίδοσης του Ε.Π. έχει εγκριθεί σύνολο δεικτών. ∆ιαπιστώνεται 
όµως πως υπάρχουν προβλήµατα στην αντιστοίχηση-καταχώρηση δεικτών στο ΟΠΣ. Η 
προσπάθεια απλοποίησης και οµογενοποίησης του πλαισίου δεικτών για το σύνολο των 
έργων µοιάζει να έχει αφαιρέσει ένα σηµαντικό τµήµα ευελιξίας και ακρίβειας στην 
παράσταση της φυσικής εξέλιξης των αντικειµένων των έργων. Επιπλέον προβλήµατα 
παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια της προς τα πάνω (bottom-up) άθροισης των δεικτών 
σε επίπεδο Μέτρου. Στην παρούσα φάση, η αποτελεσµατικότητα της καταχώρησης και 
παρακολούθησης των στοιχείων φυσικής προόδου σε επίπεδο ΟΠΣ είναι περιορισµένη. Ο 
έλεγχος και η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται ουσιαστικά µόνο σε επίπεδο οικονοµικής 
εξέλιξης, καθώς υπάρχει σηµαντική υστέρηση υποβολής τριµηνιαίων δελτίων προόδου. Πολύ 
πρόσφατα άρχισε η συστηµατική αποστολή τριµηνιαίων δελτίων από τους αρµόδιους Φορείς, 
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αλλά η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει σηµαντικά. Απαιτείται συστηµατοποίηση της 
παρακολούθησης της πορείας εξέλιξης του Ε.Π., µέσω της άµεσης ενεργοποίησης των 
Φορέων Υλοποίησης για την έγκαιρη παροχή των σχετικών στοιχείων φυσικής προόδου. 

 

 

Φορείς Υλοποίησης 
Σε απόκριση της διαπιστωµένης ανάγκης για εκσυγχρονισµό των δοµών των Φορέων 
Υλοποίησης, δηµιουργήθηκαν στην Γ.Γ.∆.Ε. Φορείς κατά έργο ή οµάδα έργων, στους 
οποίους ανατέθηκε ολοκληρωµένο αντικείµενο και η συνολική αρµοδιότητα σε όλα τα θέµατα 
που αφορούν µελέτες και κατασκευές. Οι νέοι Φορείς έκαναν θετικά βήµατα σε ότι αφορά την 
οργάνωση, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και την διαχείριση των παρεµβάσεων, το 
οποία όµως δεν θεσµοθετήθηκαν ώστε η εφαρµογή τους να καταστεί υποχρεωτική. Γενικά, 
στους Φορείς Υλοποίησης του Ε.Π., υπάρχουν ακόµη πολλές ελλείψεις και προβλήµατα. 
Τρεις κατηγορίες Φορέων Υλοποίησης εξετάστηκαν: Ανώνυµες Εταιρείες, Ειδικές Υπηρεσίες 
∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε), «Λειτουργικές» ∆ιευθύνσεις (ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Aνώνυµες Εταιρείες: Συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό πλεονεκτηµάτων. 
Χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη ανεξαρτησίας, ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας. Η 
δοµή τους είναι σύγχρονη και επιτρέπει άµεση απόκριση και προσαρµογή στις απαιτήσεις 
των έργων. Παρουσιάζουν συγκριτικά ταχείς ρυθµούς διεκπεραίωσης των απαιτούµενων 
διαδικασιών, από την σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έως την συµβασιοποίηση των 
δράσεων. Πλαισιώνονται από Συµβούλους που διασφαλίζουν την απαιτούµενη 
τεχνική/επιστηµονική υποστήριξη και επίλυση σύνθετων προβληµάτων διαχείρισης των 
έργων. Το µοντέλο λειτουργίας τους αποδεικνύεται εν γένει επιτυχηµένο, αν και 
εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις και ανάγκες για περαιτέρω βελτίωση. 

Ειδικές Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Έργων: ∆ιαθέτουν γενικά ένα αρκετά δοµηµένο οργανωτικό 
σχήµα και σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας. Η στελέχωσή τους παρουσιάζει ορισµένες 
ελλείψεις, αλλά συγκεντρώνουν συνήθως µεγάλη εµπειρία και γνώση πάνω σε θέµατα 
διαχείρισης µεγάλων δηµόσιων έργων. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν µικρότερο 
βαθµό ετοιµότητας για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων, 
κυρίως λόγω ελλιπούς κάλυψης των προβλεπόµενων ειδικοτήτων σε επίπεδο 
οργανογράµµατος αλλά και περιορισµένης έκτασης των υποδοµών σύγχρονων 
πληροφοριακών συστηµάτων και εργαλείων οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης. 
Γενικά το µοντέλο αυτό λειτουργίας παρουσιάζεται αρκετά αποτελεσµατικό και µε καλές 
προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης. 

∆ιευθύνσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε: Παρουσιάζουν τον χαµηλότερο βαθµό αποτελεσµατικότητας. Οι 
κύριες αιτίες γι’ αυτό δεν αφορούν την στελέχωση και εµπειρία των Υπηρεσιών, αλλά 
πρωτίστως την µικρότερη συµβατότητά τους προς τις απαιτήσεις του διαχειριστικού πλαισίου 
του Γ’ ΚΠΣ, και την πολυπλοκότητα του πλέγµατος αρµοδιοτήτων µε τις άλλες ∆ιευθύνσεις. 
Παρά την µεγάλη πείρα και γνώση του προσωπικού που τις απαρτίζει, δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντα που απορρέουν από τον ρόλο τους. Η υποδοµή τους, κυρίως 
σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και ειδικές εφαρµογές είναι χαµηλή, ενώ η νοοτροπία 
του συνόλου της Υπηρεσίας παραµένει προσκολληµένη στις παραδοσιακές αρχές 
διαχείρισης. Η άµεση και ανελαστική σχέση (εξάρτηση) από τις λοιπές ∆ιευθύνσεις του 
Υπουργείου στερεί σηµαντικό κοµµάτι αυτονοµίας, πρωτοβουλιών και κινήτρων, ενώ µειώνει 
και την θεσµική τους ευθύνη, διαχέοντάς την στο σύνολο των συνδεοµένων Υπηρεσιών.  
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

∆είκτες Επίδοσης 
Οι στόχοι για το 2003 θα έχουν υπερκαλυφθεί για έξι (6) δείκτες (60% των δεικτών), για τους 
οποίους τα ποσοστά επίτευξης είναι από 115,17% έως 162,50%. Οι στόχοι για το 2003 
προβλέπεται ότι θα έχουν επιτευχθεί για άλλους τρεις (3) δείκτες (30% των δεικτών), σε 
ποσοστά από 84,10% έως 100,80%. Ένας δείκτης, συγκεκριµένα ο αριθµός συσκευών 
ελέγχου ταχύτητας / µέθης του Μέτρου 9.1 Οδική Ασφάλεια, το οποίο καλύπτει το 1,73% της 
συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης του Ε.Π., υπολείπεται σε επίτευξη, σηµειώνεται όµως ότι για 
το σύνολο των προµηθειών του Μέτρου αυτού έχουν γίνει τροποποιήσεις των επί µέρους 
ποσοτήτων, που επηρεάζουν την κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού του Μέτρου, ο 
οποίος πάντως παραµένει αναλλοίωτος. Συνεπώς κρίνεται ότι οι ενδιάµεσοι στόχοι για τους 
δείκτες επίδοσης έχουν επιτευχθεί στο σύνολό τους. 

∆είκτες ∆ιαχείρισης 
Ο δείκτης ποιότητας του συστήµατος παρακολούθησης (Ποσοστό των Μέτρων, σε 
προϋπολογισµό, που παρακολουθούνται µε ετήσια χρηµατοδοτικά στοιχεία και στοιχεία 
προόδου) καλύπτεται επαρκώς, αφού παρακολουθείται µε ετήσια χρηµατοδοτικά στοιχεία το 
100% του προϋπολογισµού των ενταγµένων έργων, και µε στοιχεία προόδου το 86,82% του 
προϋπολογισµού των ενταγµένων έργων.  

Όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί έχουν υποστεί προενταξιακό έλεγχο. Κατά τα πρώτα έτη 
εφαρµογής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, η ∆ιαχειριστική Αρχή σχεδίασε το σύστηµα και το πρόγραµµα 
των επιτόπιων ελέγχων των Πράξεων. Στις αρχές του 2003 είχε καταρτιστεί το ετήσιο 
πρόγραµµα ελέγχων για το 2003 το οποίο τελεί υπό εκτέλεση. Ο δείκτης δηµοσιονοµικού 
ελέγχου (Ποσοστό των ∆απανών που καλύπτονται από χρηµατοδοτικούς ελέγχους και 
ελέγχους διαχείρισης) θα έχει στο τέλος του 2003 καλυφθεί επαρκώς, αφού θα έχουν 
ελεγχθεί το 2003 έργα των οποίων ο προϋπολογισµός καλύπτει το 7,4% του συνολικού 
προϋπολογισµού των ενταγµένων έργων.  

Η ποιότητα επιλογής των έργων κρίνεται ως καλή, δεδοµένου ότι η επιλογή των έργων προς 
ένταξη στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ γίνεται βάσει των εξειδικευµένων κριτηρίων ένταξης Πράξεων τα 
οποία ενέκρινε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο δείκτης ποιότητας επιλογής των έργων 
(Ποσοστό των αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε έργα που επελέγησαν µε 
σαφώς καθορισµένα κριτήρια ή βάσει κόστους-οφέλους) καλύπτεται πλήρως (100% των 
έργων που επελέγησαν). 

Χρηµατοδοτικοί ∆είκτες 
Ο δείκτης απορρόφησης των κονδυλίων (Ποσοστό των δαπανών που πληρώθηκαν σε 
σχέση µε τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων) καλύπτεται πλήρως, αφού το ποσοστό 
επίτευξής του είναι 98,14%.  

Καλή είναι και η επίδοση σε ότι αφορά την µόχλευση, αφού το ποσοστό ιδιωτικής 
συµµετοχής των ενταγµένων έργων σε σχέση µε την προγραµµατισµένη συνολικά ιδιωτική 
συµµετοχή θα φτάσει, στα τέλη του 2003, το 50,71%, ενώ επίσης οι δαπάνες ιδιωτικού τοµέα 
στα ενταγµένα έργα στα τέλη του 2003 θα αντιστοιχούν στο 96,68% της αντίστοιχης 
προγραµµατισµένης ιδιωτικής συµµετοχής. 

Αλλαγές στόχων για τους δείκτες του αποθεµατικού επίδοσης 
Κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος µέχρι την 30ή Ιουνίου 2003, δεν προέκυψε ανάγκη 
αλλαγής των ενδιάµεσων στόχων που έχουν τεθεί για τους δείκτες του Αποθεµατικού 
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Επίδοσης. ∆εν προβλέπεται να προκύψουν ανάγκες για αλλαγή των ενδιάµεσων αυτών 
στόχων µέχρι το τέλος του 2003. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

1.1.1 Συνοπτικά Συµπεράσµατα 

 

Ο αρχικός σχεδιασµός υπήρξε γενικά ικανοποιητικός ως προς την λογική και συνοχή του. Ο 
σχεδιασµός του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως είναι σήµερα είναι κατάλληλος για την επίτευξη των 
στόχων του µέσω επίτευξης των προβλεποµένων αποτελεσµάτων. Οι στόχοι εξακολουθούν 
να είναι επίκαιροι και κατάλληλοι στο πλαίσιο των γενικών στόχων, και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα είναι κατάλληλα για να τους εξυπηρετήσουν.  

Η συνάφεια του Προγράµµατος µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΚΠΣ ΙΙ και η 
εσωτερική συνοχή του Προγράµµατος είναι καλές. 

Το σύστηµα δεικτών παρακολούθησης είναι ολοκληρωµένο και επαρκώς εξειδικευµένο ανά 
είδος δράσης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, και επιτρέπει σαφή διάκριση µεταξύ Ανεξάρτητων και 
Εξαρτηµένων ∆εικτών. Ο αριθµός των δεικτών είναι τέτοιος που εξασφαλίζει την σωστή 
παρακολούθηση της εξέλιξης του Προγράµµατος µε µονοσήµαντο και σαφή τρόπο. 

Η επίδοση του Προγράµµατος σε ότι αφορά την υλοποίησή του είναι πολύ καλή:  

 Η ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος είναι ενεργοποιηµένη στο 86,83% του συνόλου 
της.  

 Η εξειδίκευση της ∆ηµόσιας ∆απάνης  είναι 74,84%, ενώ η εξειδίκευση του συνολικού 
προϋπολογισµού (δηλαδή ο Π/Υ των ενταγµένων έργων) δεν είναι αντίστοιχη (68,28%), 
δεδοµένων των καθυστερήσεων στην πρόοδο των διαδικασιών µέχρι την 
συµβασιοποίηση των παρεµβάσεων που περιλαµβάνουν µεγάλη ιδιωτική συµµετοχή. 
Σηµειώνεται πάντως ότι δεν έχει εκκινήσει η υλοποίηση επτά (7) από τα εικοσιένα (21) 
Μέτρα του Προγράµµατος,  

 Στο τέλος του 2003 προβλέπεται ότι θα έχει υλοποιηθεί το 41,60%% του συνολικού 
αντικειµένου στα τρία από τα επτά έτη της συνολικής διάρκειας του Προγράµµατος, 
δηλαδή στο 44,44% της συνολικής διάρκειάς του.  

 Ο προβλεπόµενος ρυθµός συνολικής προόδου απορρόφησης (44,80%) είναι συµβατός 
τόσο µε τα αναµενόµενα, αφού οι χρηµατοδοτικού πίνακες προβλέπουν απορρόφηση 
50% στο τέλος του 2003, όσο και µε την πρόοδο φυσικής υλοποίησης.  

 Η συνολική προβλεπόµενη αποδοτικότητα είναι ικανοποιητική (92,86%) και υποδεικνύει 
εν γένει καλή συµβατότητα µεταξύ προγραµµατισµού και υλοποίησης σε επίπεδο 
Προγράµµατος. Η µικρή απόκλιση που εµφανίζεται οφείλεται κυρίως στις διακυµάνσεις 
που εµφανίζονται στην χρονική εξέλιξη των διαφόρων Μέτρων σε σχέση µε την 
αντίστοιχη προγραµµατική εκτίµηση. Πάντως, η αποδοτικότητα καλό θα ήταν να 
παρακολουθηθεί συστηµατικά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εµφανίσει αυξητικές 
τάσεις στο µέλλον και ότι τυχόν τέτοιες τάσεις θα αντιµετωπιστούν έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά. 

 Ο κανόνας του ν+2 τηρείται µέχρι στιγµής και δεν προβλέπονται προβλήµατα στο 
υπόλοιπο της διάρκειας του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές 
του Συµβούλου Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. 

Η διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράµµατος είναι γενικά καλή και σταθερά 
βελτιούµενη. Φυσικά, µπορούν και πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις. 
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Η επίδοση του Προγράµµατος σε σχέση µε τα κριτήρια και τους στόχους που τέθηκαν για το 
Αποθεµατικό Επίδοσης είναι πολύ καλή. Οι στόχοι των δεικτών έχουν επιτευχθεί σε βαθµό 
από καλό έως πολύ καλό. 

 

1.1.2 Απαιτούµενες επικαιροποιήσεις - τροποποιήσεις του Φυσικού Αντικειµένου 

Στην Έκθεση παρουσιάζονται ορισµένες συνιστώµενες ενέργειες ανά Μέτρο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, 
που έχουν ως στόχο την επικαιροποίηση του σχεδιασµού του και την περαιτέρω 
βελτιστοποίηση της υλοποίησης και επίδοσής του. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται ως εξής: 

 Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση τµηµάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ 
Με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε η διόρθωση του περιεχοµένου του 
Μέτρου και η µείωση του συνολικού αντικειµένου του Μέτρου από 67 χιλιόµετρα σε 45 
χιλιόµετρα. Το 2003 κατατέθηκε νέα Αίτηση Μεγάλου Έργου, που προτείνει τροποποίηση 
του αντικειµένου του Μέτρου και αναφέρεται σε 47 χιλιόµετρα συνολικά, µε αύξηση του 
οικονοµικού αντικειµένου κατά 23.132.000 €. Η διαδικασία έγκρισης της αίτησης επανένταξης 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο πιο άµεσα γίνεται, ώστε να µην δηµιουργηθούν κίνδυνοι στην 
οµαλή εξέλιξη της υλοποίησης των παρεµβάσεων του Μέτρου. 

 Μέτρο 1.2: Τµήµατα ΠΑΘΕ µε παραχώρηση 
Τα έργα του Μέτρου 1.2 θα υλοποιηθούν µέσω δύο Συµβάσεων Παραχώρησης. Αν και η Β’ 
φάση των διαγωνισµών για τις παραχωρήσεις του Μέτρου 1.2 θα έχει εκκινήσει µέχρι τον 
Σεπτέµβριο του 2004, δεν είναι δυνατός ο ασφαλής σχολιασµός της εφικτότητας της 
ολοκλήρωσης της υλοποίησης των σχετικών έργων µέσα στα χρονικά πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, 
δεδοµένου ότι δεν είναι διαθέσιµα τα χρονοδιαγράµµατα προγραµµατισµού των διαδικασιών 
που απαιτούνται για συµβασιοποίηση και υλοποίηση των έργων. Με βάση τα υπάρχοντα 
στοιχεία, πιθανώς θα υπάρξει µικρή διόρθωση του στόχου. 

 Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τµήµατα ΠΑΘΕ 
∆εδοµένου ότι κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προτάθηκε η 
µεταφορά της χρηµατοδότησης του περιεχοµένου του Μέτρου 1.3 στο Ταµείο Συνοχής, θα 
πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού και να ανασχεδιαστεί 
το περιεχόµενο του Άξονα Προτεραιότητας. Προτάσεις για τον ανασχεδιασµό του Μέτρου 
αυτού παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 Μέτρο 1.4: Συνδέσεις ΠΑΘΕ 
∆εδοµένης της χαµηλής ενεργοποίησης και της ύπαρξης συναφών δράσεων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 
(Λεωφόρος Σταυρού-Ελευσίνας), υπάρχει κίνδυνος η σηµασία της υλοποίησης του Μέτρου 
να µειωθεί. Σηµειώνεται επίσης ότι το έργο «Σχηµατάρι-Χαλκίδα» προτείνεται για 
χρηµατοδότηση από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και γενικά υλοποίησή του ως ∆ηµόσιο 
Έργο. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και δράση ώστε να αναπροσαρµοστεί ο 
σχεδιασµός του Μέτρου. 

 Μέτρο 1.7: Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 1 
Παρ’ ότι το Μέτρο έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, δεν έχει εξειδικευθεί και δεν υπάρχουν νοµικές 
δεσµεύσεις µέχρι 30/06/2003. Αναµένεται πρόταση τροποποίησης του Σ.Π., προκειµένου να 
περιληφθούν ο Χρηµατοοικονοµικός και ο Νοµικός Σύµβουλος των Παραχωρήσεων. 
Συνεπώς, και µε δεδοµένη την χρησιµότητα του περιεχοµένου του Μέτρου, πρέπει να 
αναληφθεί δράση από τον Τελικό ∆ικαιούχο, για να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών και 
απαιτήσεων αυτών. 
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 Μέτρο 2.2: Υπόλοιπα τµήµατα Εγνατίας και συνδέσεις 
Το Μέτρο αποτελείτο από τρία έργα, εκ των οποίων ένα Μεγάλο Έργο. Σε συνεννόηση µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµφωνήθηκε η χρηµατοδότηση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού 
στην Ήπειρο από το Π.Ε.Π. Ηπείρου. Έτσι, αναµένεται υποβολή αίτησης µε την οποία θα 
οριστικοποιείται το φυσικό αντικείµενο του έργου. Εκτιµάται ότι το συνολικό φυσικό 
αντικείµενο του έργου θα είναι 30,8 χιλιόµετρα, ενώ ο προϋπολογισµός του θα καλύψει το 
σύνολο της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. ∆εν είναι σαφής ο προγραµµατισµός του µέρους 
του Μέτρου που αφορά έργα µε Παραχώρηση. Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να 
προσδιορίσει τον βαθµό εφικτότητας των διαφόρων εναλλακτικών κάλυψης των ελλειπόντων 
πόρων, κατά προτεραιότητα µέσω (α) εµπλοκής ιδιωτικής συµµετοχής, (β) ανακατανοµής 
των πόρων του Ε.Π., (γ) εθνικών πόρων. 

 Μέτρο 2.3: Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 2 
Παρ’ ότι το Μέτρο έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, δεν υπάρχουν νοµικές δεσµεύσεις µέχρι 
30/06/2003. Συνεπώς, και µε δεδοµένη την χρησιµότητα του περιεχοµένου του Μέτρου, 
πρέπει να αναληφθεί δράση από τον Τελικό ∆ικαιούχο, για να εξασφαλιστεί η κάλυψη, από 
τις δράσεις του Μέτρου, των σχετικών (σαφώς και καταλλήλως προσδιορισµένων) αναγκών 
και απαιτήσεων των λοιπών Μέτρων. 

 Μέτρο 3.1: Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας 
Υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο αντικείµενο του Μέτρου, που προκύπτουν από 
την ακύρωση της υλοποίησης του έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού και την 
προτεινόµενη αναβάθµιση σε αυτοκινητόδροµο του Πετάλου του Μαλιακού, µήκους 57,4 
χιλιοµέτρων. Σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, το Πέταλο του 
Μαλιακού περιλαµβάνεται στο Μέτρο 3.1 και θα εκτελεσθεί ως ∆ηµόσιο Έργο. Τα σχόλια 
που παρουσιάστηκαν ανωτέρω για το Μέτρο 1.2 ισχύουν και εδώ. 

 Μέτρο 3.2: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 
Μέσα στο 2003 υποβλήθηκε νέα αίτηση Μεγάλου Έργου, µε την οποία προτείνεται µεταβολή 
του οικονοµικού αντικειµένου, η οποία εξετάζεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή. Η αίτηση 
διαµορφώνει το τελικό αντικείµενο του Μέτρου και προτείνει την αύξηση του 
προϋπολογισµού. Η διαδικασία έγκρισης της αίτησης επανένταξης θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί άµεσα, ώστε να µην δηµιουργηθούν κίνδυνοι στην οµαλή εξέλιξη της 
υλοποίησης των παρεµβάσεων του Μέτρου. 

 Μέτρο 3.4: Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 
Υπάρχει καθυστέρηση στην ένταξη των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν, ενώ 
παράλληλα υπάρχουν αιτήσεις για πρόσθετα έργα. Απαιτείται απόφαση σχετικά µε την 
επικαιροποίηση του περιεχοµένου του Μέτρου. 

 Μέτρο 4.1: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 
Τα σχόλια που παρουσιάστηκαν στον σχολιασµό του Μέτρου 1.2 ισχύουν και εδώ. 

 Μέτρο 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθµοί Μετεπιβίβασης 
Η Επιτροπή Παρακολούθηση έχει εγκρίνει τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου του 
Μέτρου, σε συνδυασµό µε το Π.Ε.Π. Αττικής. Αναµένεται να υποβληθεί µέσα στο 2003 
αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συµµετοχής, στην οποία θα αναµορφώνεται το 
φυσικό αντικείµενο και θα επαναπροσδιορίζονται οι δείκτες µε βάση την έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η οριστικοποίηση των τροποποιήσεων, θα οδηγήσει σε 
ανάλογες τροποποιήσεις των δεικτών του Μέτρου. Σηµειώνεται ότι τον Σεπτέµβριο του 2003 
η Ε.Ε. γνωµοδότησε θετικά για κατανοµή ποσού 48,9 εκατ. € συνδροµής Ε.Τ.Π.Α. από το 
αποθεµατικό προγραµµατισµού για το 2003 στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 
Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, υπεβλήθησαν στην Ε.Ε. προς 
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έγκριση οι τροποποιηµένοι χρηµατοδοτικοί πίνακες, που προβλέπουν αύξηση της συνολικής 
επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης σε 1.267.794.226 €. 

Μέτρο 6.1: Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθµοί Μετεπιβίβασης 
Το Μέτρο επρόκειτο να υλοποιηθεί µε την Σύµβαση Παραχώρησης, που κυρώθηκε από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1999. Η σύµβαση παραχώρησης δεν είχε τεθεί σε 
ισχύ µέχρι τον Ιούνιο του 2003, δεδοµένου ότι δεν είχαν εκπληρωθεί ορισµένες από τις 
προϋποθέσεις που προβλεπόταν σε αυτήν. Αυτό οδήγησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο να ακυρώσει 
την σύµβαση παραχώρησης και να προχωρήσει σε σχεδιασµό της υλοποίησης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης ως ∆ηµόσιου Έργου. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2003 δεν είχε ζητηθεί καµία 
µεταβολή στο περιεχόµενο και στον προϋπολογισµό του Μέτρου. Επισηµαίνεται όµως ότι, 
ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολές του επιλέξιµου προϋπολογισµού ∆ηµόσιας ∆απάνης, θα 
ήταν σκόπιµο να επικαιροποιηθεί το Σ.Π. ως προς τον προϋπολογισµό της Ιδιωτικής 
Συµµετοχής, που πλέον δεν προβλέπεται, και να οριστικοποιηθεί το σχήµα χρηµατοδότησης 
του Μέτρου στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ε.Π.. 

Μέτρο 7.1: Λιµάνια 
Λόγω της τροποποίησης του περιεχοµένου του Μέτρου και της σχετικής κατανοµής του 
προϋπολογισµού (3η συνεδρίαση της ΕΣΑΛ, Νοέµβριος 2002), οι εισροές-εκροές θα πρέπει 
να επιβεβαιωθούν. Οι κίνδυνοι θα πρέπει να επαναποτιµηθούν. Οι παραδοχές και οι 
προϋποθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν. 

Μέτρο 9.2: Τεχνική Βοήθεια Προγράµµατος 
Οι δράσεις δηµοσιότητας είναι σηµαντικές για την εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος και για την επίτευξη των στόχων του, και έχει σηµασία η υλοποίηση αυτών 
των δράσεων σταδιακά καθ' όλη τη διάρκειά του. Συνιστάται η άµεση εκκίνηση της µε 
συντονισµένο τρόπο υλοποίησης αυτών των δράσεων. 
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1.1.3 ∆ιαχρονική Εξέλιξη της εκτέλεσης του οικονοµικού αντικειµένου του Ε.Π.  

Γενικά, µε βάση την πρόοδο και επίδοση του Προγράµµατος καθώς και µε τις προβλέψεις 
της διαχρονικής εξέλιξης του οικονοµικού αντικειµένου του Ε.Π. (που έγιναν µε χρήση των 
στοιχείων του ΟΠΣ, αλλά και του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου της ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ), 
δεν φαίνεται να τίθενται σηµαντικές προϋποθέσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 
επίτευξη του οικονοµικού στόχου, µε εξαίρεση τα Μέτρα που αφορούν Συµβάσεις 
Παραχώρησης.  

Τα Μέτρα αυτά, εκτός από την σηµασία τους για την επίτευξη των ειδικών στόχων των 
αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας, έχουν και ειδική σηµασία δεδοµένης της σηµαντικής 
συµβολής τους στην επίτευξη του στόχου που αφορά την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στη 
χρηµατοδότηση της κατασκευής και εκµετάλλευσης έργων υποδοµής µεταφορών. Η 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην ένταξη και συµβασιοποίηση, απαιτεί αυξηµένη 
κινητοποίηση στο επόµενο διάστηµα. Κρίσιµος παράγοντας για την εξέλιξη του Μέτρου, 
θεωρείται και η σύσταση νέου Φορέα Υλοποίησης του έργου (ΕΥ∆Ε Οδικών Αξόνων 
Παραχώρησης) και η ανταπόκρισή του στο έργο που αναλαµβάνει. Η αυξηµένη κινητοποίηση 
που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαγωνισµών αποτελεί στόχο τον οποίο ένας 
νεοσύστατος Φορέας, µε τα αναπόφευκτα προβλήµατα οργάνωσης και λειτουργίας που 
συνεπάγεται αυτό, είναι δύσκολο να επιτύχει άµεσα, χωρίς σηµαντική ενίσχυση και 
υποστήριξη. 

Κύριες λοιπόν προϋποθέσεις επίτευξης του οικονοµικού στόχου που αφορά τα Μέτρα που 
περιλαµβάνουν Συµβάσεις Παραχώρησης είναι (α) η απόδοση και επίδοση του Φορέα 
Υλοποίησης και (β) η διάρκεια και η επιτυχία των διαπραγµατεύσεων µε τους 
Παραχωρησιούχους. Τα δεδοµένα εξέλιξης της διαδικασίας της Β’ Φάσης των διαγωνισµών, 
που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, υποδεικνύουν ότι τα 
χρονοδιαγράµµατα θα προβλέπουν γρήγορη έναρξη της υλοποίησης των Συµβάσεων 
Παραχώρησης, εφόσον δεν υπάρξουν προβλήµατα ή/και καθυστερήσεις στις 
διαπραγµατεύσεις. 

 

1.1.4 Προτάσεις για τον σχεδιασµό της αναθεώρησης του Ε.Π.  

Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και το επικαιροποιηµένο περιεχόµενο και τις ανάγκες 
υλοποίησης των Μέτρων του Ε.Π., προσδιορίστηκαν ορισµένες κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες που θα µπορούσε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό της αναθεώρησης 
του περιεχοµένου και της δοµής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Στην έκθεση παρουσιάζεται η ανάλυση του 
Συµβούλου Ενδιάµεσης Αξιολόγησης σχετικά µε τις υπάρχουσες ανάγκες τροποποιήσεων 
και τις προτεραιότητες της αναθεώρησης.  
 
Η δοµή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως είναι σήµερα, ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση σαφών 
προτεραιοτήτων της συνολικής στρατηγικής των Μεταφορών. Με δεδοµένη την εµπειρία 
υλοποίησης µέχρι σήµερα, ίσως να είναι σκόπιµο, για λόγους περαιτέρω βελτιστοποίησης 
της αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας της υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράµµατος, 
να εξεταστεί η αναδιάρθρωση της δοµής των Αξόνων Προτεραιότητας, µε στόχο την 
δηµιουργία ενός Μέτρου για τις Παραχωρήσεις, π.χ. ως νέο Μέτρο 3.5 στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 (Λοιποί Οδικοί Άξονες).  
 




