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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Αθήνα, 20 επτεμβρίου 2013 

 

Παρουςία του Τπουργοφ Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, ταφρου Καλαφάτη, 
 ςτην 5η ςυνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ  

του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 
 
Διεξιχκθ ςιμερα θ 5θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ του Επιχειρηςιακοφ 
Προγράμματοσ Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), παρουςία του Τπουργοφ 
Αναπλθρωτι ΠΕΚΑ, ταφρου Καλαφάτθ και του Γενικοφ Γραμματζα Χωροταξίασ και 
Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ, ωκράτθ Αλεξιάδθ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν, πζραν των 
υπθρεςιακϊν παραγόντων του ΕΠΠΕΡΑΑ, αρμόδιοι παράγοντεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
εκπρόςωποι άλλων Τπουργείων και Διαχειριςτικϊν Αρχϊν, εκπρόςωποι τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, των Επιμελθτιριων και των κοινωνικϊν εταίρων. 
 
τον εναρκτιριο χαιρετιςμό του ο Τπουργόσ Αναπλθρωτισ ΠΕΚΑ, ταφροσ Καλαφάτησ, 
τόνιςε ότι βαςικι προτεραιότθτα τθσ χϊρασ είναι να κεμελιϊςουμε τισ αρχζσ τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ, ωσ τθ μόνθ ςτρατθγικι που μπορεί να δϊςει μακροχρόνια προοπτικι 
ευθμερίασ. φμφωνα με τον Τπουργό Αναπλθρωτι, θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 
επικεντρϊνει τθν προςπάκειά τθσ ςε δφο ςτόχουσ: αφενόσ ςτθ μεταρρφκμιςθ του 
κεςμικοφ πλαιςίου ϊςτε να ευνοείται θ αειφορικι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων, 
του φυςικοφ αποκζματοσ και των αςτικϊν κζντρων, αφετζρου ςτθ διαςφάλιςθ και ςωςτι 
αξιοποίθςθ των εργαλείων που αφοροφν ςτο  ςχεδιαςμό και που επιτρζπουν ςτθν πράξθ 
τθν εφαρμογι περιβαλλοντικισ πολιτικισ για τθν αναπτυξιακι ςτροφι τθσ χϊρασ. «ε ζναν 
ςυνολικό επαναςχεδιαςμό που επιχειρεί θ χϊρα είναι όροσ “sine qua non” το να δϊςουμε 
προτεραιότητα ςτη χρηματοδότηςη δράςεων με πολλαπλαςιαςτικό χαρακτήρα, ςε 
τομείσ που παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςτιθζμενη αξία για τη χώρα και 
δθμιουργοφν νζεσ θζςεισ απαςχόληςησ, ξεχνϊντασ τθν παραδοςιακι ςτατικι 
αντιμετϊπιςθ ετϊν και με αυτονόθτο ςτόχο τον εξορθολογιςμζνο προχπολογιςμό των 
ζργων» τόνιςε ο Τπουργόσ Αναπλθρωτισ ΠΕΚΑ, ταφροσ Καλαφάτθσ. θμείωςε μάλιςτα ότι 
αυτι είναι θ κεντρικι λογικι για τθν αξιοποίθςθ του ΕΠΠΕΡΑΑ, ωσ βαςικοφ 
χρθματοδοτικοφ εργαλείου του ΤΠΕΚΑ, που προχωράει τθν υλοποίηςη του με 
περιςςότερο ορθολογικό τρόπο. Μζχρι το τζλοσ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ Περιόδου 
ζχει δοκεί, πλζον, ζμφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερδζςμευςθσ και ςτθν αφξθςθ τθσ 
απορρόφθςθσ. Όπωσ ςθμείωςε ο Τπουργόσ Αναπλθρωτισ, από τοn Ιοφνιο του 2012 και 
μζχρι ςήμερα ζχει μειωθεί κατά 30% το ποςοςτό τησ υπερδζςμευςησ, ενώ η 
ενεργοποίηςη του Προγράμματοσ φτάνει πλζον ςτο 81% και η απορρόφηςη ςτο 50% του 
προχπολογιςμοφ του. Αυτό το ποςοςτό ενεργοποίθςθσ και απορρόφθςθσ επιτεφχκθκε ςτο 
πλαίςιο ενόσ ζνα πολυςχιδοφσ Προγράμματοσ και εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ. Όλεσ οι 
δαπάνεσ του Προγράμματοσ κατευκφνονται ςε τομείσ προτεραιότθτασ, ϊςτε να 
αποφεφγεται ο κατακερματιςμόσ των δαπανϊν, ςε τομείσ που ςχετίηονται με: 
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 τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, 

 τθν προςταςία του φυςικοφ και του δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν 
πόρων, 

 τθν ενεργειακι μασ επάρκεια  

 ςε καινοτόμεσ δράςεισ που ζχουν πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ, δθμιουργϊντασ 
ταυτόχρονα νζα κουλτοφρα ςτον υποψιφιο επενδυτι.  

 
Ο Τπουργόσ Αναπλθρωτισ, ταφροσ Καλαφάτθσ, ςθμείωςε: «Ειδικά για το τελευταίο, κζλω 
να τονίςω ότι αποτελεί και κεντρικό προςανατολιςμό του Προγράμματοσ για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο: Καινοτομία και πράςινη επιχειρηματικότητα». Κλείνοντασ τθν 
τοποκζτθςι του τόνιςε ότι εκείνο που ζχει νόθμα να αναδειχτεί, είναι θ κεντρικι 
προτεραιότθτα του Τπουργείου να βελτιϊνουμε διαρκϊσ τισ παραμζτρουσ που 
υποςτθρίηουν τθν άρρηκτη ςφνδεςη τησ περιβαλλοντικήσ προςταςίασ με την 
αναπτυξιακή διαδικαςία, ωσ αλλθλοςυμπλθροφμενεσ ζννοιεσ. Και τελικά να 
μεταφράηουμε κάκε ςτιγμι αυτι τθ ςχζςθ ςε ουςιϊδθ και ςτζρεα κοινωνικά οφζλη, με 
δεδομζνα τθ μεταρρυθμιςτική προςπάθεια τθσ χϊρασ μασ μζςα ςε μια εξαιρετικά 
δυςχερι οικονομικι ςυγκυρία και τθν προςιλωςι τθσ ςτισ βαςικζσ αξίεσ τησ ευρωπαϊκήσ 
μασ οικογζνειασ. 
 
τθν ομιλία του ο Γενικόσ Γραμματζασ Χωροταξίασ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ, ωκράτθσ 
Αλεξιάδθσ, ανζλυςε τθ ςφνδεςθ των ςτόχων τθσ τρατηγικήσ «Ευρώπη 2020» με το ΤΠΕΚΑ, 
τισ προκλιςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ τα επόμενα χρόνια ςε ςχζςθ με αυτι και 
ςθμείωςε ότι το ΤΠΕΚΑ, μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Περιβάλλον & Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ χρθματοδοτεί ςχετικζσ δράςεισ, με κακαρά αναπτυξιακι ςτροφι, ξεχνϊντασ τθν 
παραδοςιακι ςτατικι αντιμετϊπιςθ ετϊν, προςδίδοντασ προςτικζμενθ αξία ςε αυτζσ, 
ενιςχφοντασ τισ επενδφςεισ, παρζχοντασ ρευςτότθτα απ’ ευκείασ ςτθν αγορά και 
ανατάςςοντασ παράλλθλα τον παραγωγικό και κοινωνικό ιςτό. Όπωσ ανζφερε, «το 
ΕΠΠΕΡΑΑ ςε όλη τη χώρα υπηρετεί μια ιςχυρή περιβαλλοντική πολιτική που 
προςτατεφει το Περιβάλλον και το αξιοποιεί ωσ αναπτυξιακό απόθεμα.». Ο Γενικόσ 
Γραμματζασ, ωκράτθσ Αλεξιάδθσ, τόνιςε ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ζνα Πρόγραμμα 
πολυςχιδζσ και ςφνκετο ςτθν διαχείριςι του, περιλαμβάνοντασ δράςεισ ςε όλεσ τισ 
κεματικζσ κατθγορίεσ: από τθ διαχείριςθ των Προςτατευόμενων περιοχϊν, ςτον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ των υπογείων και επιφανειακϊν υδάτων, ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν 
αποβλιτων, ςτισ πράςινεσ υποδομζσ με καταςκευι ζργων βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ μζχρι 
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ιδιωτϊν καταναλωτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ο 
Γενικόσ Γραμματζασ εξιρε το ρόλο του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του ΕΠΠΕΡΑΑ που διακζτει 
τθ μεγάλθ τεχνογνωςία, ικανότθτα διαχείριςθσ περιβαλλοντικϊν δράςεων επί ςειρά ετϊν, 
ικανότθτα διαχείριςθσ και ςυντονιςμοφ δράςεων ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ ςε Κοινοτικζσ 
Οδθγίεσ με δεςμευτικά χρονοδιαγράμματα και ειδικοφσ όρουσ εφαρμογισ. 
Ο κ. Αλεξιάδθσ παρουςίαςε αναλυτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, 
αναφζροντασ ότι θ ςυμβαςιοποίηςη του προγράμματοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ανζρχεται ςτο ποςοςτό 
του 81% και οι δαπάνεσ ςε ποςοςτό 50% του προγράμματοσ, όταν τα ποςοςτά αυτά, τζλοσ 
του 1ου εξαμινου του 2012 ιταν 41% και 26% αντιςτοίχωσ. Επιςιμανε, μάλιςτα, ότι 
δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ των δαπανϊν και των ςυμβαςιοποιιςεων μζςα ςε ζνα 
χρόνο και δεδομζνου ότι αφενόσ μεν το Πρόγραμμα ζχει ενεργοποιθκεί ουςιαςτικά από το 
2011, ιτοι τα τελευταία 2,5 χρόνια, αφετζρου δε ότι θ μεγάλθ απορρόφθςθ προκφπτει 
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προσ το τζλοσ τθσ Προγραμματικισ Περιόδου (2015), δεν υπάρχει επιςφάλεια απώλειασ 
Κοινοτικών Πόρων. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τόνιςε ότι τον τελευταίο χρόνο, κι ενϊ το 
Πρόγραμμα ςτισ αρχζσ του 2011 παρουςίαηε επιβάρυνςθ λόγω ζντονθσ υπερδζςμευςθσ, 
καταφζραμε να μειϊςουμε τθν υπερδζςμευςθ ςτοχεφοντασ μζχρι τζλοσ του 2013 να 
ζχουμε εξορκολογιςει πλιρωσ το πρόγραμμα, ϊςτε να υπάρχει ςτοιχειϊδθσ αςφάλεια, ςε 
ζνα τόςο πολυςχιδζσ πρόγραμμα, για να μθν απολζςουμε Κοινοτικοφσ Πόρουσ. Χρειάηεται 
να αναφερκεί ότι η προςπάθεια αυτή γίνεται εν μζςω οικονομικήσ κρίςησ και 
αντίδραςησ, δικαιολογημζνησ, τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ. 
Όςον αφορά ςτθν ουςία του Πεδίου Πολιτικήσ τθσ χρθματοδότθςθσ του Σομεακοφ 
Προγράμματοσ του ΕΠΠΕΡΡΑ 2007 -2013, ο Γενικόσ Γραμματζασ Χωροταξίασ και Αςτικοφ 
Περιβάλλοντοσ, ωκράτθσ Αλεξιάδθσ, παρζκεςε επιγραμματικά βαςικοφσ άξονεσ και κφρια 
μεγάλα ζργα που αποτελοφν τον κινθτιριο μοχλό του Προγράμματοσ και ςθματοδοτοφν 
τθν επίτευξθ των ςτόχων του. 
 
τον Άξονα 1 για τθν «Προςταςία Ατμοςφαιρικοφ Περιβάλλοντοσ & Αςτικζσ Μεταφορζσ – 
Αντιμετϊπιςθ Κλιματικισ Αλλαγισ – Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Σθλεκζρμανςθ Πτολεμαΐδασ - ςφνδεςθ με τον ΑΗ/ΔΕΗ Καρδιάσ και 
επεκτάςεισ δικτφου τθλεκζρμανςθσ» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 18 εκατομμυρίων 
και με τελικό δικαιοφχο τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Σθλεκζρμανςθσ Πτολεμαΐδασ, και 

 το ζργο τθσ «Επζκταςθσ Γραμμισ 3 του Μετρό Ακινασ, τμιμα "Αιγάλεω - Αγία 
Μαρίνα"» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 56 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο τθν 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

τον Άξονα 2 για τθν «Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Καταςκευι κεντρικϊν αποχετευτικϊν αγωγϊν παραλιακϊν οικιςμϊν από 
Διμο Ερινζου ζωσ Διμο Αιγείρασ» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 25 εκατομμυρίων και 
με τελικό δικαιοφχο τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, και 

 το ζργο «Υδρευςθ - διυλιςτιριο από τεχνθτι λίμνθ Πθνειοφ Διμου Αμαλιάδασ» με 
ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 17 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο τον Διμο Ηλίδασ 

τον Άξονα 3 για τθν «Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικοφ κινδφνου» ζχουν 
ενταχκεί: 

 το ζργο «Διευκζτθςθ ρζματοσ Εςχατιάσ από πλατεία Κλιου ζωσ ςυμβολι αγωγοφ 
Ευπυρίδων» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 81 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο 
τθν Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων 

τον Άξονα 4 για τθν «Προςταςία Εδαφικϊν υςτθμάτων & Διαχείριςθ τερεϊν 
Αποβλιτων» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Καταςκευι ΧΤΣΑ 1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων Περιφζρειασ 
Ηπείρου» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 12 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο τθν 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Ηπείρου 

τον Άξονα 6 για τθν «Προςταςία Ατμοςφαιρικοφ Περιβάλλοντοσ & Αντιμετϊπιςθ 
Κλιματικισ Αλλαγισ» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Αξιολόγθςθ περιβαλλοντικοφ κορφβου ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 
2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικά ςυγκροτιματα: Πάτρασ, Λάριςασ, Βόλου, Ιωαννίνων, 
Ηρακλείου Κριτθσ, Χανίων, Αγρινίου, Κζρκυρασ και Καβάλασ» με ςφμβαςθ 
προχπολογιςμοφ 2 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο το ΤΠΕΚΑ 
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τον Άξονα 7 για τθν «Προςταςία & Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Κατάρτιςθ χεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν των 
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Θεςςαλίασ, Ηπείρου και Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ» με 
ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 2,5 εκατομμυρίων και με τελικό δικαιοφχο τθν Ειδικι 
Γραμματεία Τδάτων του  ΤΠΕΚΑ 

τον Άξονα 8 για τθν «Πρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ Περιβαλλοντικοφ Κινδφνου» ζχουν 
ενταχκεί: 

 το ζργο «Προμικεια εξοπλιςμοφ αντιπυρικισ προςταςίασ περιοχϊν NATURA» 
προχπολογιςμοφ 25 εκατομμυρίων με τελικό δικαιοφχο το Αρχθγείο του 
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, το οποίο βρίςκεται ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία 

τον Άξονα 10 για τθν «Θεςμοί & μζςα άςκθςθσ αποτελεςματικισ περιβαλλοντικισ 
πολιτικισ» ζχουν ενταχκεί: 

 το ζργο «Αξιολόγθςθ, Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ 8 Περιφερειακϊν Πλαιςίων 
χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ» με ςφμβαςθ προχπολογιςμοφ 2 εκατομμυρίων 
και με τελικό δικαιοφχο τθν Δ/νςθ Χωροταξίασ του  ΤΠΕΚΑ. 

 
Κλείνοντασ ο κ. Αλεξιάδθσ τόνιςε ότι θ τρατθγικι του ΤΠΕΚΑ δεν περιορίηεται ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, τθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργεί θ παγκόςμια κλιματικι αλλαγι και τθν 
κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν με βιϊςιμο και αςφαλι τρόπο. τοχεφει επιπλζον ςτθν 
υιοκζτθςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ μοντζλου, κφρια ςυνιςτϊςα του οποίου είναι θ 
διερεφνθςθ και ενίςχυςθ αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν ευκαιριϊν με πλιρθ εξαςφάλιςθ 
των προχποκζςεων τθσ αειφορίασ, αλλά και μζςω των προχποκζςεων αυτϊν. 
 
Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ 
Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξη – ΕΠΠΕΡΑΑ, Νικόλαοσ Μαμαλοφγκασ, παρουςίαςε 
απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ του Προγράμματοσ και ανζλυςε τισ δράςεισ του 
Προγράμματοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ τοποκετικθκαν επί τθσ εξζλιξθσ και των προοπτικϊν του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ. 
 

 

 


