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ΠïλυετÝς πρüγραµµα
εργασßας τïυ ΕÏΠ για

την περßïδï 1999-2003
– σýντïµη επισκüπηση
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ΕισαγωγÞ

Ï Ευρωπαϊκüς Ïργανισµüς Περιâάλλïντïς
(ΕÏΠ) συστάθηκε µε σκïπü να υπïστηρίîει την
περιâαλλïντική πïλιτική της Ευρωπαϊκής
Κïινüτητας και την πρüïδï πρïς την
κατεύθυνση της âιώσιµης (αειφüρïυ) ανάπτυîης.
Η συµâïλή τïυ συνίσταται στην έγκαιρη παρï÷ή
αîιüπιστων, κατάλληλων και αντικειµενικών
πληρïφïριών σ÷ετικά µε τï περιâάλλïν. Ï ΕÏΠ
συντïνίæει και ÷ρησιµïπïιεί ένα ευρύ φάσµα
δεδïµένων και πληρïφïριών απü τï EIONET
(τï Ευρωπαϊκü δίκτυï πληρïφïριών και
παρατηρήσεων σ÷ετικά µε τï περιâάλλïν), ένα
Ευρωπαϊκü δίκτυï εθνικών ïργανισµών µε
αντικείµενï τις περιâαλλïντικές πληρïφïρίες στις
18 ÷ώρες πïυ είναι µέλη τïυ ΕÏΠ, στï ïπïίï
συµµετέ÷ïυν και συναφή üργανα της Κεντρικής
και Ανατïλικής Ευρώπης.

Είναι πιεστική η æήτηση δεδïµένων επι µïνίµïυ
âάσης πïυ να πρïσφέρïνται σε µïρφή
κατάλληλη πρïς ÷ρήση απü τïυς υπεύθυνïυς
÷άραîης πïλιτικής. Με δεδïµένη τη δέσµευση για
ενσωµάτωση των περιâαλλïντικών πτυ÷ών σε
üλïυς τïυς άλλïυς τïµείς πïλιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα την πρïς
ανατïλάς διεύρυνση, έ÷ïυν αυîηθεί σε µεγάλï
âαθµü ïι ανάγκες για αîιüπιστες και κατάλληλες
περιâαλλïντικές πληρïφïρίες, ενώ αναµένεται να
διïγκωθïύν ακüµη περισσüτερï πρïκειµένïυ να
ανταπïκριθïύν στις αυîανüµενες απαιτήσεις.

Ïι υπεύθυνïι για τη λήψη απïφάσεων, τüσï σε
Ευρωπαϊκü επίπεδï üσï και στα επιµέρïυς
εθνικά επίπεδα, ÷ρειάæïνται αντικειµενικές,
αîιüπιστες και συγκρίσιµες πληρïφïρίες αυτïύ
τïυ είδïυς üταν ÷αράσσïυν, εφαρµüæïυν και
αναπτύσσïυν περαιτέρω την περιâαλλïντική
πïλιτική. Καθώς νέïι τïµείς πïλιτικής και νέες
απαιτήσεις δηµιïυργïύνται κάθε ÷ρüνï, ï

Ïργανισµüς θα âρεθεί στην ανάγκη να δïκιµάσει
τα üρια των δυνατïτήτων τïυ πρïκειµένïυ να
παράσ÷ει πληρïφüρηση στïυς κυριüτερïυς
÷ρήστες των πρïϊüντων τïυ. Επιπλέïν, αυτή την
ίδια πληρïφüρηση æητά και µια σειρά
πïλυπïίκιλων άλλων ενδιαφερüµενων µερών και
ïργανισµών. Θα µεγαλώσει επίσης η ανάγκη για
παρï÷ή κατάλληλων πληρïφïριών σε ιδιωτικïύς
φïρείς και µεµïνωµένα άτïµα, και τïύτï διüτι,
µεταîύ άλλων, κερδίæει έδαφïς η έννïια της
âιώσιµης ανάπτυîης και παρατηρείται µια
µεταστρïφή απü τïν κανïνιστικü «τερµατικü»
έλεγ÷ï των σηµειακών πηγών ρύπανσης πρïς τη
µείωση της ÷ρήσης ενέργειας και υλών µε
πρïληπτικά µέτρα, üπως είναι η καθαρή
παραγωγή και κατανάλωση.

Ï Ïργανισµüς είναι ένα γραφείï ανταλλαγής των
πληρïφïριών πïυ παρέ÷ïνται απü και για τï
EIONET, στï ïπïίï συµµετέ÷ïυν αρκετές
εκατïντάδες συνεισφέρïντες ïργανισµïί. Τï
δίκτυï αυτü απïτελεί επίδειîη τïυ τρüπïυ µε τïν
ïπïίï ïι Ευρωπαϊκές ÷ώρες µπïρïύν να
συνεργάæïνται απïτελεσµατικά και µε αµïιâαίï
üφελïς. ∆εν είναι µüνï ïι πληρïφïρίες πïυ
κïινïπïιïύνται και âελτιώνïνται µε την κïινή
πρïσπάθεια, αλλά και τα κïινά πρïâλήµατα πïυ
αντιµετωπίæïνται µε την παρï÷ή των αναγκαίων
πληρïφïριών, ενώ υιïθετïύνται και κïινές λύσεις.

Η ανάπτυîη ικανïτήτων απïτελïύσε κύρια
πρïτεραιüτητα των ενεργειών κατά τη διάρκεια
τïυ πρώτïυ πïλυετïύς πρïγράµµατïς εργασίας,
αλλά θα παραµείνει ως πρüκληση για τïν
Ïργανισµü κατά τα πρïσε÷ή έτη. Στην αυγή της
νέας ÷ιλιετίας, ï Ïργανισµüς θέτει τις
πρïτεραιüτητές τïυ για τï δεύτερï πïλυετές
πρüγραµµα εργασίας, τïυ ïπïίïυ τα âασικά
σηµεία εκτίθενται στï παρüν έγγραφï.
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Η συµâïλÞ τïυ ΕÏΠ

Πρïτïύ η ΕΕ îεκινήσει τις πρïσπάθειές της για
συντïνισµü σε αυτü τïν τïµέα, τα κράτη µέλη
εί÷αν επικεντρώσει τις δικές τïυς κυρίως στην
ανάπτυîη σε üλη την Ευρώπη εθνικών,
µεµïνωµένων συστηµάτων περιâαλλïντικών
δεδïµένων και πληρïφïριών. Ïι ïρισµïί, ïι
δείκτες και ïι στατιστικές µέθïδïι διέφεραν,
ακριâώς üπως και τα σηµαντικά δεδïµένα πïυ
πρïέκυπταν και µαæί µε αυτά και ïι εκτιµήσεις. Ï
Ευρωπαϊκüς Ïργανισµüς Περιâάλλïντïς
ιδρύθηκε στην Κïπεγ÷άγη τï 1993 πρïκειµένïυ
να συγκεντρώσει, να σταθερïπïιήσει  και να
πρïσαρµüσει τï ευρύ φάσµα κατάλληλων
δεδïµένων και πληρïφïριών πïυ υπήρ÷αν ήδη
και πρïέρ÷ïνταν απü εθνικïύς ïργανισµïύς και
υπηρεσίες για τï περιâάλλïν.

Τï έργï αυτü δεν ήταν διüλïυ εύκïλï. Ï
Ïργανισµüς îεκίνησε µε τη συγκέντρωση και τη
διαλïγή των πληρïφïριών πïυ υπήρ÷αν ήδη,
διαµïρφώνïντας µια εικüνα των üσων ήταν
γνωστά ή άγνωστα σ÷ετικά µε τï περιâάλλïν
στην Ευρώπη. Ταυτü÷ρïνα, σηµειωνüταν έντïνη
æήτηση για δεδïµένα σε µüνιµη âάση πïυ να
παρέ÷ïνται σε µïρφή έτïιµη για άµεση ÷ρήση
απü τïυς υπεύθυνïυς ÷άραîης πïλιτικής.

Ïι υπεύθυνïι για τη ÷άραîη πïλιτικής έ÷ïυν
ανάγκη απü ένα σταθερü έδαφïς στïι÷είων και
αναλύσεων για να στηρίîïυν επ’ αυτïύ
πρïδιαγραφές και δείκτες αναφïράς για τη
διατήρηση και την απïκατάσταση της πïιüτητας
τïυ περιâάλλïντïς. Πρïκειµένïυ να ενισ÷ύσïυν
την υφιστάµενη νïµïθεσία, ïι υπεύθυνïι για τη
÷άραîη πïλιτικής ÷ρειάæïνται τï σύστηµα
έγκαιρης πρïειδïπïίησης τïυ Ïργανισµïύ

σ÷ετικά µε τα επικείµενα περιâαλλïντικά
πρïâλήµατα, καθώς και τï σύστηµά τïυ για την
αîιïλüγηση της απïτελεσµατικüτητας των
ρυθµίσεων και των λïιπών µέσων για τï
περιâάλλïν πïυ έ÷ïυν ήδη τεθεί σε ισ÷ύ. Πρïτïύ
καθïρίσïυν τï µέγεθïς της ïικïνïµικής
âïήθειας πρïς τις γειτνιάæïυσες ÷ώρες της
Ανατïλικής Ευρώπης, ïι υπεύθυνïι λήψης
απïφάσεων ÷ρειάæεται να γνωρίæïυν ü÷ι µüνï
την κατάσταση στην ïπïία âρίσκïνται ïι
περιâαλλïντικïί πüρïι στις ÷ώρες αυτές, αλλά και
τï επίπεδï της πληρïφüρησης για τï περιâάλλïν.

Στη συνάντηση κïρυφής τïυ Λïυîεµâïύργïυ τïν
∆εκέµâριï τïυ 1997 και αργüτερα στη
συνεδρίαση τïυ Κάρντιφ τïν Ιïύνιï τïυ 1998, τï
Ευρωπαϊκü Συµâïύλιï ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να αναπτύîει και να θέσει σε εφαρµïγή τη
σύνταîη εκθέσεων σ÷ετικά µε τις τάσεις σε
συγκεκριµένïυς δείκτες για τη âιώσιµη ανάπτυîη.
Τïύτï σ÷ετίæεται επίσης µε τïν στü÷ï της ΕΕ πïυ
συνίσταται στην ενσωµάτωση των
περιâαλλïντικών πτυ÷ών σε üλïυς τïυς άλλïυς
τïµείς πïλιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικüτερα, τï έργï αυτü απαιτεί την ανεîάρτητη
εκτίµηση των επιστηµïνικών αâεâαιïτήτων πïυ
συνυφαίνïνται µε αυτü τïν νέï αλλά τα÷ύτατα
εîελισσüµενï επιστηµïνικü κλάδï. Επιπλέïν,
σ÷ετίæεται µε τï έργï πïυ επιτελεί ï Ïργανισµüς
üσïν αφïρά τις εκτιµήσεις περιâαλλïντικών
επιπτώσεων για έργα και πïλιτικές. Ταυτü÷ρïνα, η
ΕΕ âρίσκεται στï στάδιï έναρîης των
πρïετïιµασιών για την πρïς ανατïλάς διεύρυνσή
της και, üσïν αφïρά αυτές τις δραστηριüτητες, έ÷ει
αυîηθεί η æήτηση για αîιüπιστες και κατάλληλες
πληρïφïρίες σ÷ετικά µε τï περιâάλλïν.
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Πρüσâαση στις πληρïφïρßες

Η τρέ÷ïυσα τάση στïν τïµέα τïυ περιâάλλïντïς
συνηγïρεί για τη σύνταîη περισσüτερων
εκθέσεων πïυ να ÷αίρïυν ευρύτερης
δηµïσιüτητας. Και τïύτï ÷αρακτηρίæει τüσï τις
÷ώρες üσï και τις µεµïνωµένες εταιρείες. Με την
παρï÷ή και την κïινïπïίηση πληρïφïριών,
πρακτική πïυ καλλιεργεί ï Ïργανισµüς, δίνεται
σε üλα τα ενδιαφερüµενα µέρη – üργανα της ΕΕ,
εθνικά υπïυργεία, αλλά και ïργανισµïί και
µεµïνωµένα άτïµα – ισüτιµη πρüσâαση στις ίδιες
πληρïφïρίες Ευρωπαϊκïύ επιπέδïυ. Η παρï÷ή
ελεύθερης πρüσâασης στις πληρïφïρίες πïυ
αφïρïύν τï περιâάλλïν ισ÷υρïπïιεί τïυς
πïλίτες, δίνïντάς τïυς τη δυνατüτητα να
σ÷ηµατίσïυν άπïψη και να πρïâïύν στις
ενδεδειγµένες ενέργειες. Ως εκ τïύτïυ, η
πρüσâαση πïυ παρέ÷ει ï Ïργανισµüς στï κïινü
üσïν αφïρά τα πρïϊüντα και τις υπηρεσίες τïυ
πρïωθεί επίσης την επιδιωκüµενη υπïστήριîη
της διαδικασίας συµµετï÷ής τïυ κïινïύ.

Συνεργασßα

Τï γεωγραφικü πλαίσιï πïυ καλύπτïυν ïι
εργασίες τïυ Ïργανισµïύ εκτείνεται ήδη πέραν
των 18 ÷ωρών µελών τïυ µέ÷ρι τις ÷ώρες πïυ
αφïρïύν τα πρïγράµµατα PHARE και TACIS
(στις ïπïίες περιλαµâάνεται και η Ρωσική
Ïµïσπïνδία), καθώς και µέ÷ρι τις ÷ώρες πïυ
âρίσκïνται στα παράλια της Μεσïγείïυ, της
Βαλτικής και της Αρκτικής Θάλασσας.
Αναµένεται üτι αρκετές απü τις ÷ώρες τïυ
πρïγράµµατïς PHARE θα γίνïυν πλήρη µέλη
τïυ Ïργανισµïύ κατά τη διάρκεια της περιüδïυ
πρïγραµµατισµïύ 1999-2003, ενώ ïι επαφές µε
τις ÷ώρες τïυ πρïγράµµατïς TACIS πρüκειται να
ενταθïύν. Ωστüσï, για να είναι η εµâέλεια των
εκθέσεων πραγµατικά πανευρωπαϊκïύ επιπέδïυ
θα ÷ρειαστïύν περισσüτερïι πüρïι σε
÷ρηµατïδüτηση και πρïσωπικü.

Είναι επίσης απαραίτητη η στενüτερη συνεργασία
µε τη Γενική ∆ιεύθυνση  Περιâάλλïντïς της ΕΕ
για να υπïστηρι÷θεί η ανάπτυîη της
περιâαλλïντικής πïλιτικής της Ένωσης, και µε τη
Γενική ∆ιεύθυνση Ερευνα σ÷ετικά µε τï 5ï

Πρüγραµµα-Πλαίσιï για την Ερευνα, καθώς και
µε τις Γενικές ∆ιευθύνεις  πïυ είναι αρµüδιες για
την ενσωµάτωση των περιâαλλïντικών θεµάτων
σε τïµεακές πïλιτικές, üπως είναι αυτές για τις
µεταφïρές, την ενέργεια και τη γεωργία. Η
συνεργασία πρüκειται επίσης να ενταθεί µε τï
Κïινü Κέντρï Ερευνών και τη στατιστική
υπηρεσία (Eurostat) της ΕΕ.

Επιπλέïν, θα ÷ρειαστεί µεγαλύτερη συνεργασία
µε τρίτïυς φïρείς, üπως είναι τï Πρüγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για τï Περιâάλλïν, η
Παγκüσµια Ïργάνωση Υγείας, η UNECE
(Ïικïνïµική Επιτρïπή των Ηνωµένων Εθνών
για την Ευρώπη) και ï ÏÏΣΑ. Τï έργï πïυ
διεîάγει ï Ïργανισµüς απü κïινïύ µε αυτïύς
τïυς διεθνείς ïργανισµïύς εîασφαλίæει τη συνï÷ή
των πληρïφïριών και µειώνει την πιθανüτητα
αλληλεπικάλυψης των εργασιών. Ï Ïργανισµüς
διατηρεί επίσης σ÷έσεις µε πληθώρα άλλων
ïργανισµών, µεταîύ των ïπïίων
περιλαµâάνïνται πανεπιστήµια και
÷ρηµατïπιστωτικά ιδρύµατα.
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Ïι µελλïντικÝς πρïκλÞσεις

Στï νέï πïλυετές πρüγραµµα εργασίας (ΠΠΕ), ï
Ïργανισµüς έ÷ει ïρίσει την απïστïλή τïυ για την
επüµενη πενταετία µε την εîής διατύπωση:
«Στü÷ïς τïυ ΕÏΠ είναι η υπïστήριîη της
âιώσιµης ανάπτυîης και η συµâïλή τïυ στην
επίτευîη σηµαντικής και µετρήσιµης âελτίωσης
τïυ περιâάλλïντïς στην Ευρώπη µε την παρï÷ή
έγκαιρων, στï÷ïθετηµένων, συναφών και
αîιüπιστων πληρïφïριών στα κέντρα ÷άραîης
πïλιτικής και τï κïινü».

Ï Ïργανισµüς, πρïκειµένïυ να θέσει τïυς κύριïυς
άîïνες τïυ έργïυ τïυ κατά την επüµενη περίïδï
πρïγραµµατισµïύ, πρïσδιüρισερισε επτά
συγκεκριµένες πρïκλήσεις πïυ καλύπτïυν τις
διάφïρες αρµïδιüτητές τïυ. Ïι εν λüγω πρïκλήσεις
θα συµâάλïυν στïν καθïρισµü πρïτεραιïτήτων και
στη διατήρηση της ισïρρïπίας των πüρων. Με απλά
λüγια, πρέπει να εîευρεθïύν λύσεις στις τέσσερες
πρώτες πρïκλήσεις πρïκειµένïυ να καταστεί δυνατή
για τïν Ïργανισµü η αντιµετώπιση και των τριών
τελευταίων.

1. ∆ηµιïυργία δικτύων. Ανάπτυîη και διατήρηση τïυ EIONET
2.  Σύσταση τïυ Kέντρïυ Aναφïράς για περιâαλλïντικές πληρïφïρίες
3. Ανάπτυîη της διαδικασίας παρακïλïύθησης-αναφïράς
4. Εντïπισµüς νέων περιâαλλïντικών θεµάτων

5. Συνδρïµή στην ανάπτυîη περιâαλλïντικών πïλιτικών µε την παρï÷ή πληρïφïριών
για άµεση ÷ρήση των υπευθύνων ÷άραîης πïλιτικής

6. Υπïστήριîη της εφαρµïγής και της αîιïλüγησης των περιâαλλïντικών πïλιτικών
7. Υπïστήριîη της περιâαλλïντικής συνιστώσας της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ
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Η παραγωγÞ τïυ ΕÏΠ

Ïι πρïσπάθειες τïυ Ïργανισµïύ αντικατïπτρίæïνται
σε ένα ευρύ φάσµα πρïϊüντων και υπηρεσιών.

· Εκθέσεις περιâαλλïντικής αîιïλüγησης, ïι
ïπïίες καλύπτïυν üλï τï φάσµα των
περιâαλλïντικών κινητήριων δυνάµεων,
πιέσεων, συνθηκών, επιπτώσεων και
αντιδράσεων

· Εκθέσεις σ÷ετικά µε περιâαλλïντικά θέµατα
πïυ καλύπτïυν πρïâλήµατα, τïµείς και
θέµατα πρïτεραιüτητας

· Θεµατικές εκθέσεις – παρακïλïύθηση τïυ

αέρα, των υδάτων, τïυ εδάφïυς και άλλων
θεµατικών τïµέων

· Τε÷νικές εκθέσεις, κατευθυντήριες γραµµές
και εγ÷ειρίδια πïυ απευθύνïνται στïυς
ειδικïύς

· Τï Κέντρï Αναφïράς, τï ïπïίï παρέ÷ει
πρüσâαση στις âάσεις δεδïµένων τïυ ΕÏΠ
και σε άλλες πηγές πληρïφüρησης

· Υπηρεσίες και σύνταîη εκθέσεων πïυ
πρïïρίæïνται για τïυς υπεύθυνïυς ÷άραîης
πïλιτικής

Η ανά πενταετία δηµïσιευüµενη έκθεση µε τίτλï «Τï περιâάλλïν στην Ευρώπη» είναι µάλλïν η
πλέïν γνωστή έκδïση τïυ Ïργανισµïύ. Απü τï 1999 συµπληρώνεται µε τις ετήσιες εκθέσεις
σ÷ετικά µε τα «Σήµατα απü τï περιâάλλïν», ïι ïπïίες στηρίæïνται σε âασικïύς
περιâαλλïντικïύς δείκτες. Τüσï η πρώτη üσï και ïι δεύτερες εκθέσεις παρέ÷ïυν âασικές
πληρïφïρίες και ïλïκληρωµένη αîιïλüγηση πïυ καλύπτïυν τις κινητήριες δυνάµεις, τις πιέσεις,
την κατάσταση, τις επιπτώσεις και την κïινωνική ανταπüκριση σε σ÷έση µε διάφïρα
περιâαλλïντικά θέµατα. ×άρις σε αυτά τα στïι÷εία είναι σε θέση να παράσ÷ïυν µια ευρεία
επισκüπηση της παρïύσας κατάστασης, καθώς και µια ένδειîη για τις µελλïντικές πρïïπτικές
τïυ περιâάλλïντïς. Ïι πληρïφïρίες και τα συµπεράσµατα πïυ περιλαµâάνïνται σε αυτές τις
εκθέσεις στïι÷ειïθετïύνται µε γραφικές παραστάσεις, ÷άρτες και στατιστικές, στïι÷εία στα ïπïία
ειδικïί και µη έ÷ïυν την ίδια ελευθερία πρüσâασης.
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Τïµεßς τïυ πρïγρÜµµατïς

Για πρακτικïύς λüγïυς, τï έργï τïυ Ïργανισµïύ
üπως καθïρίστηκε στï ΠΠΕ έ÷ει κατανεµηθεί σε
πέντε επιµέρïυς πρïγραµµατικïύς τïµείς:

1. Θεµατικές âάσεις δεδïµένων και εκθέσεις,
για τη âελτίωση της παρακïλïύθησης και της
σύνταîης εκθέσεων σ÷ετικά µε τï
περιâάλλïν.

2. Ïλïκληρωµένη αîιïλüγηση, η ïπïία
απïδίδει αναλύσεις σε âάθïς για
συγκεκριµένα περιâαλλïντικά πρïâλήµατα,
γεωγραφικές περιï÷ές, ïικïνïµικïύς τïµείς ή
αντιδράσεις στα πρïâλήµατα.

3. Περιïδικές εκθέσεις, ïι ïπïίες καλύπτïυν
την εîέλιîη των εκθέσεων περιâαλλïντικής
αîιïλüγησης πïυ πρïαναφέρθηκαν.

4. Υπïστήριîη τïυ συστήµατïς εκθέσεων,
üπïυ περιλαµâάνεται η ανάπτυîη της

µεθïδïλïγίας και των µέσων για την
απïθήκευση δεδïµένων πïυ ÷ρειάæïνται ï
ΕÏΠ και τï EIONET, καθώς και η
ανάπτυîη τïυ Κέντρïυ Αναφïράς.

5. Υπïδïµή υπηρεσιών και δικτύïυ, η ïπïία
παρέ÷ει την απαιτïύµενη υπïστήριîη ΤΠ,
καθώς και υπηρεσίες δηµïσίευσης, διανïµής
και πληρïφüρησης.

Σε κάθε τïµέα, η κάθε επι÷ειρησιακή ïµάδα θα
εργαστεί στï πλαίσιï ïρισµένων έργων πïυ
ïρίæïνται στα πρïγράµµατα εργασίας. Η
διαδικασία σύνταîης εκθέσεων απαιτεί συνε÷ή
ρïή στïι÷είων απü üλïυς τïυς τïµείς τïυ
πρïγράµµατïς. Στη συνέ÷εια παρατίθεται
συνïπτικüς κατάλïγïς µε τïυς τίτλïυς των
επιµέρïυς έργων στï πλαίσιï των πέντε τïµέων
τïυ πρïγράµµατïς.
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Επισκüπηση των τïµÝων τïυ πρïγρÜµµατïς,
των ïµÜδων Ýργων και των Ýργων

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ÏΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.1 ΚÏΙΝΩΝΙΚÏÏΙΚÏΝÏΜΙΚΑ ∆Ε∆ÏΜΕΝΑ
1.1.1 Συνεργασßα µε την Eurostat üσïν αφïρÜ

τα δεδïµÝνα
1.1.2 Συνεργασßα µε Üλλες υπηρεσßες

1.2 ΠΙΕΣΕΙΣ
1.2.1 ΕκπïµπÝς στην ατµüσφαιρα
1.2.2 Απüâλητα
1.2.3 ×ηµικÝς ïυσßες
1.2.4 Απïρρßψεις στα ýδατα
1.2.5 Εκλýσεις στην îηρÜ και τï Ýδαφïς

1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠÏΙÏΤΗΤΑ
1.3.1 Πïιüτητα τïυ αÝρα
1.3.2 Πïιüτητα των υδÜτων και σ÷ετικïß πüρïι
1.3.3 ΚατÜσταση της ÷λωρßδας, της πανßδας

και των âιïτüπων
1.3.4 ΚατÜσταση τïυ εδÜφïυς
1.3.5 ΚÜλυψη εδαφικþν εκτÜσεων
1.3.6 ΠαρÜκτιï και θαλÜσσιï περιâÜλλïν
1.3.7 Θüρυâïς

2. ÏΛÏΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑÎΙÏΛÏΓΗΣΗ

2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛÏΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1.1 Πïιüτητα τïυ αÝρα και üæïν
2.1.2 ΜεταâïλÞ τïυ κλßµατïς
2.1.3 ΕπιâÜρυνση των υδÜτων
2.1.4 Υπερτρïφισµüς
2.1.5 Ïîßνιση
2.1.6 ΜεταâïλÝς στη âιïπïικιλüτητα
2.1.7 ¸κθεση σε ÷ηµικÝς ïυσßες
2.1.8 Υγεßα
2.1.9 ΥπïâÜθµιση της îηρÜς και τïυ εδÜφïυς

2.1.10 ∆ια÷εßριση των απïâλÞτων

2.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑÎΙÏΛÏΓΗΣΕΙΣ
2.2.1 Περιï÷Þ της Μεσïγεßïυ
2.2.2 ÏλïκληρωµÝνη δια÷εßριση των

παρÜκτιων æωνþν (Ï∆ΠÆ)
2.2.3 ΜεταφïρÝς ∆Ε∆ SEA
2.2.4 Τïπßï
2.2.5 Αστικü περιâÜλλïν

2. 3 ΚΛΑ∆ÏΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
2.3.1 ΜεταφïρÝς
2.3.2 Γεωργßα
2.3.3 ΕνÝργεια
2.3.4 Τïυρισµüς
2.3.5 Βιïµη÷ανßα
2.3.6 ΝïικïκυριÜ
2.3.7 ΜÝσα

2.4 ∆ΙΑ∆ÏΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ

2.4.1 ¸ρευνα και περιâαλλïντικÞ
πληρïφüρηση

2.4.2 ΝÝα περιâαλλïντικÜ θÝµατα

3. ΠΕΡΙÏ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3.1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
3.1.1 ΕΕ98 ¸κθεση για την κατÜσταση τïυ

περιâÜλλïντïς
3.1.2 ΚατÜσταση και πρïïπτικÝς τïυ

περιâÜλλïντïς στην Ευρþπη

3.2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ
3.2.1 ΕκθÝσεις για τα σÞµατα απü τï

περιâÜλλïν στην Ευρþπη

4. ΥΠÏΣΤΗΡΙÎΗ ΤÏΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤÏΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

4.1 ΣΕΝΑΡΙΑ, ΜΕΘÏ∆ÏΛÏΓΙΕΣ,
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

4.1.1 ÏλïκληρωµÝνη περιâαλλïντικÞ
αîιïλüγηση

4.1.2 ΣενÜρια και ανÜλυση πρïïπτικþν
4.1.3 ΚατευθυντÞριες γραµµÝς για την

εκπüνηση περιâαλλïντικþν εκθÝσεων
4.1.4 ΥπïστÞριîη για την εκπλÞρωση των

υπï÷ρεþσεων εκπüνησης εκθÝσεων
(κïινïτικÞ νïµïθεσßα και πïλυµερεßς
συµφωνßες)

4.2 ∆ΙΑ×ΕΙΡΙΣΗ ∆Ε∆ÏΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡÏΦÏΡΙΩΝ

4.2.1 ΡïÞ δεδïµÝνων µÝσω τïυ EIONET
4.2.2 ΥπïστÞριîη της âÜσης GIS τïυ ΕÏΠ
4.2.3 ∆ια÷εßριση της απïθÞκης δεδïµÝνων

4.3 ΠΡÏΣΒΑΣΗ ΤÏΥ ΚÏΙΝÏΥ ΣΤΙΣ
ΠΛΗΡÏΦÏΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤÏ ΠΕΡΙΒΑΛΛÏΝ –
ΚΕΝΤΡÏ ΑΝΑΦÏΡΑΣ

4.3.1 ΕυρετÞριï των πüρων πληρïφïριþν τïυ
ΕÏΠ/EIONET

4.3.2 Η θÝση τïυ ΕÏΠ στïν Παγκüσµιï Ιστü: η
πýλη πρïς τï ΚÝντρï ΑναφïρÜς

4.3.3 Πρüσâαση στην απïθÞκη δεδïµÝνων και
τις θεµατικÝς âÜσεις δεδïµÝνων

4.3.4 Πýλη πρïς Üλλες πηγÝς πληρïφïριþν -
GELOS, Envirowindows

4.4 ∆ΗΜΙÏΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ÏΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΛΠ.

4.4.1 EIONET και συνεργασßα µε τρßτες ÷þρες
(ΕΘΚ, ΕΚΣ, ΕΕΚ)

4.4.2 ΕυρωπαϊκÞ ΕπιτρïπÞ (Γ∆XI, Üλλες Γ∆,
ΚΚΕρ, Eurostat)

4.4.3 Συµâïýλιï, Κïινïâïýλιï, ÏΚΕ, ΕπιτρïπÞ
των Περιφερειþν

4.4.4 ∆ιεθνεßς ïργανισµïß
4.4.5 ΜΚÏ (επι÷ειρÞσεις και ECO)

5. ΥΠÏ∆ÏΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥÏΥ

5.1 ΤΕ×ΝÏΛÏΓΙΑ ΠΛΗΡÏΦÏΡΙΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ

5.1.1 ∆υνατüτητες ΤΠ
5.1.2 ∆υνατüτητες τηλεµατικÞς
5.1.3 ΑνÜπτυîη των εφαρµïγþν ΤΠ

5.2 ∆ΥΝΑΤÏΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡÏΦÏΡΗΣΗΣ

5.2.1 ∆ηµïσßευση
5.2.2 ∆ιανïµÞ και εµπïρßα
5.2.3 Κïινïπïßηση πληρïφïριþν σ÷ετικÜ µε τï

περιâÜλλïν
5.2.4 ΒιâλιïθÞκη και υπηρεσßες πληρïφüρησης
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BΘÝµατα πρïϋπïλïγισµïý

Τï έργï τïυ ΕÏΠ, κατά τï µεγαλύτερï µέρïς
τïυ, έ÷ει εκ φύσεως πïλυετή ÷αρακτήρα καθώς
τα διάφïρα έργα îεκινïύν, αναπτύσσïνται και
εκτελïύνται κατά τη διάρκεια µιας περιüδïυ πïυ
καλύπτει αρκετά έτη. Ï Ïργανισµüς τηρεί ένα
πïλυετές πρüγραµµα εργασίας (ΠΠΕ). Ως εκ
τïύτïυ, η ύπαρîη πρïâλέψεων για έναν πïλυετή
πρïϋπïλïγισµü πρïσφέρει στïν Ïργανισµü την
απαραίτητη συνï÷ή για να σκιαγραφήσει τη
µακρïπρüθεσµη ανάπτυîη των εργασιών τïυ.

Ï ΕÏΠ άρ÷ισε να λειτïυργεί µε ÷αµηλü
πρïϋπïλïγισµü και µικρü αριθµü υπαλλήλων.
Πρïâλεπüταν üτι ïι αρµïδιüτητες και ï
πρïϋπïλïγισµüς θα µεγάλωναν σταδιακά µε την
πάρïδï των ετών, πρïκειµένïυ να συµâαδίæïυν
µε την απïστïλή και τις ανάγκες των âασικών
πελατών. Ïι επιπτώσεις τïυ περιïρισµïύ στïν
πρïϋπïλïγισµü έγιναν αντιληπτές για πρώτη
φïρά τï 1998, üταν ïι δηµïσιïνïµικïί
περιïρισµïί εί÷αν ως απïτέλεσµα τïν πρüωρï
τερµατισµü διαφüρων έργων. Σε πραγµατικïύς
αριθµïύς, ï ετήσιïς πρïϋπïλïγισµüς τïυ 1998
ύψïυς 16,8 εκατ. ευρώ συνεπαγüταν µείωση των
διαθέσιµων κεφαλαίων για τις εîωτερικές
δραστηριüτητες σε σύγκριση µε τïν
πρïϋπïλïγισµü τïυ 1997. Ï ετήσιïς
πρïϋπïλïγισµüς τïυ 1999 πρïâλέπει κïνδύλια
ύψïυς 18,1 εκατ. ευρώ και 68 υπαλλήλïυς για τα
κεντρικά γραφεία τïυ ΕÏΠ στην Κïπεγ÷άγη. Η
εµπεριστατωµένη ανάλυση των εµπειριών απü τï
έργï των πρώτων ετών καθιστά δυνατή την
πρüâλεψη των πüρων πïυ απαιτïύνται για την
πλήρη εφαρµïγή της εντïλής τïυ Ïργανισµïύ,
üπως αυτή ïρίæεται στïν κανïνισµü αριθ. 1210/
90 τïυ Συµâïυλίïυ.

Στï ΠΠΕ έ÷ει πρïδιαγραφεί ένα σενάριï
ελα÷ίστων πρïϋπïθέσεων για την ανάπτυîη τïυ

Ïργανισµïύ, πρïκειµένïυ αυτüς να
ανταπïκριθεί στις απαιτήσεις τïυ έργïυ τïυ πïυ
έ÷ει καθïριστεί στïν ιδρυτικü κανïνισµü. Τï
σενάριï αυτü πρïâλέπει ετήσιï πρïϋπïλïγισµü
ύψïυς 18-20 εκατ. ευρώ για τα επüµενα 2-3 έτη,
και αύîηση στα 23 εκατ. ευρώ για τα τελευταία
έτη της περιüδïυ πρïγραµµατισµïύ. Τα πïσά
αυτά θα παράσ÷ïυν τη δυνατüτητα για συνέ÷ιση
ïρισµένων επιλεγµένων âασικών έργων πïυ
έ÷ïυν τεθεί ως κύριες πρïτεραιüτητες στα πρώτα
ετήσια πρïγράµµατα εργασίας, αλλά δεν
επαρκïύν παρά για µικρή µüνï ανάπτυîη άλλων
σηµαντικών θεµάτων.

Τï πïλυετές πρüγραµµα εργασίας
÷αρακτηρίæεται απü ευελιîία η ïπïία επιτρέπει
την πρïσθήκη νέων πρïτεραιïτήτων για έργα,
εφüσïν διατεθïύν πρüσθετïι πüρïι πέραν των
πρïâλέψεων στï πλαίσιï τïυ πïλυετïύς
πρïϋπïλïγισµïύ. Η ευελιîία αυτή θα
εφαρµïστεί στην πράîη µε την άµεση
διαπραγµάτευση µε τïυς âασικïύς πελάτες τïυ
τρüπïυ ÷ρηµατïδüτησης και ανάληψης απü τïν
Ïργανισµü των συµπληρωµατικών
δραστηριïτήτων.

Η κλίµακα δραστηριïτήτων και ï αριθµüς των
υπαλλήλων πïυ έ÷ïυν καθïριστεί για να
αντιµετωπιστïύν ïι αυîανüµενες ανάγκες και να
καλυφθεί ένα ευρύτερï φάσµα εργασιών θα
έ÷ïυν επιπτώσεις στïν πρïϋπïλïγισµü. Πιï
συγκεκριµένα, πρïκειµένïυ να αντιµετωπίσει
θέµατα üπως η υπïστήριîη της διαδικασίας
διεύρυνσης της ΕΕ, η σύνταîη εκθέσεων
πανευρωπαϊκής εµâέλειας και η ενσωµάτωση των
περιâαλλïντικών πρïâληµατισµών σε άλλïυς
τïµείς πïλιτικής, ï Ïργανισµüς θα ÷ρειαστεί
πρüσθετïυς πüρïυς, πλέïν εκείνων πïυ
ïρίæïνται στï ΠΠΕ.


