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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ για το έτος 2012 συντάχθηκε 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και τα σχετικά παραρτήματα του Κ (EK) 

1828/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη την με ΑΠ 

23288/ΕΥΣΑΑΠ1332/23.5.2008 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ (νυν ΥΠΑΑΝ), το με αρ. πρ. 

15060 ΕΥΣΣΑΑΠ 720/08.4.10 έγγραφο οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού,  

το με αρ. πρ. 19673 ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/30.4.12 έγγραφο οδηγιών της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού του ΥΠΑΑΝ,  καθώς και όλες τις συμπληρωματικές οδηγίες που 

εστάλησαν ηλεκτρονικά από το ΥΠΑΑΝ. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός Στόχος: Σύγκλιση 

Σχετική επιλέξιμη περιοχή: 

Ταμείο Συνοχής: οι 13 Περιφέρειες της 

Χώρας. 

ΕΤΠΑ: οι 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 της 

Χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, 

Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Α. Μακεδονία-Θράκη). 

Περίοδος Προγραμματισμού: 2007-2013 

Αριθμός Προγράμματος (αριθ.  CCI): 

CCI 2007 GR 161 PO 005 

Τίτλος Προγράμματος: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος υποβολής στοιχείων: 2012 

Ημερομηνία Έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης: 

 

Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου 

Ανάπτυξης όπως έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την Περίοδο 2007 - 

2013 είναι:  

«Η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος 

ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
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την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.»  

Ο Τομέας Περιβάλλοντος αποτελεί εν γένει τη βάση για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και ένα σημαντικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο για την ανάπτυξη της Χώρας. Ειδικά στην Ελλάδα με τα 

συγκεκριμένα ευνοϊκά κλιματολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα (ακτές, 

νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ), το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό 

κεφάλαιο («απόθεμα»), το οποίο χρήζει προστασίας, αναβάθμισης και ορθολογικής 

διαχείρισης, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο μιας ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία 

με τη σειρά της θα επιφέρει σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στους πολίτες.  

Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η προστασία και αναβάθμιση της δημόσιας 

υγείας και του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και η διασφάλιση των 

προοπτικών αειφόρου διαχείρισης των βασικών περιβαλλοντικών μέσων 

(ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος), η ποιότητα των οποίων έχει υποστεί σημαντική 

υποβάθμιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα έμμεσα οφέλη αναφέρονται στη 

βαθμιαία στροφή της χώρας σε ένα παραγωγικό μοντέλο ποιοτικής ανάπτυξης 

(development), η οποία τα τελευταία χρόνια προσδιορίζεται ως πράσινη ανάπτυξη, 

σε αντίθεση με αυτό της μονοδιάστατης οικονομικής μεγέθυνσης σε βάρος των 

φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου Στρατηγικού Στόχου για το Περιβάλλον, όχι μόνο 

συνάδει, αλλά ταυτίζεται με τις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, καθώς η 

εξισορροπημένη και αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος προωθεί ταυτόχρονα 

στόχους που συνδέονται άρρηκτα με την οικονομική, κοινωνική και χωρική 

συνοχή. Η αειφόρος ανάπτυξη και η ορθολογική διαχείριση και προστασία της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εμπεριέχουν τη χωρική διάσταση, η οποία 

αναδεικνύεται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μια από τις βασικές προτεραιότητες 

του ΕΣΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται η χωρική διάσταση στην στρατηγική 

ανάπτυξης της χώρας, καθώς και ο προβληματισμός περί συγκεκριμένων στοιχείων 

που προκύπτουν από τη θεώρηση της γεωγραφικής – φυσικής διάστασης του 

χώρου.  

 

Για τη διάρθρωση του Προγράμματος, κατά το σχεδιασμό του, λήφθηκαν υπόψη 

παράμετροι που αφορούν στους συνολικούς διαθέσιμους πόρους για το 

Περιβάλλον, στην κατανομή αυτών των πόρων μεταξύ ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, 

προσεγγίζοντας κατά ένα βαθμό την, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ισόρροπη 

κατανομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής. Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι 
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δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων Περιβάλλοντος με βάση τη χωροταξική 

κατανομή των αντίστοιχων έργων στις Περιφέρειες (8 Περιφέρειες αμιγούς στόχου 

σύγκλισης και 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης – 3 phasing out, 2 phasing in), 

στη δυνατότητα ένταξης σημαντικών δράσεων στα αντίστοιχα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα δεδομένης της κατανεμημένης Κοινοτικής συνδρομής 

σε αυτά, καθώς και στη συνολική δέσμευση των αντίστοιχων χρηματοδοτικών 

πόρων του Προγράμματος σε σχέση με την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς των διαρθρωτικών Ταμείων για 

την περίοδο 2007-2013, κατά την έναρξη ισχύος τους.  

Με βάση τον παραπάνω στρατηγικό στόχο και τη συμπληρωματικότητα των 

περιβαλλοντικών δράσεων στα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι αναπτυξιακές 

ανάγκες του Τομέα Περιβάλλοντος, για το σύνολο της Χώρας. Για τον καθορισμό 

των Γενικών Στόχων λήφθηκαν υπόψη:  

1. Η Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ως βασικό στόχο 

έχει τη «διατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την 

ποικιλία, τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη και εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος, καθώς και την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και 

παραγωγής ώστε να αποσυνδεθεί η οικονομική μεγέθυνση από την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος». 

2. Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση της ΕΕ, και συγκεκριμένα η ΟΚΓ 14: «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη 

χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης».  

3. Η 1η Κατευθυντήρια γραμμή των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της 

Κοινότητας (ΚΣΚΓ) «...να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο 

ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα η παράγραφος 

1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος 

και στην ανάπτυξη» και 1.1.3 «Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής 

χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη».  

4. Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ  

5. Οι άξονες προτεραιότητας και κύριοι τομείς δράσης του ΕΣΠΑ – Τομέας 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  
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6. Ο στρατηγικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής, ο οποίος συμβάλει στην επίτευξη του 

οράματος που καθορίζεται στο ΕΣΠΑ περί «ανάδειξης της Ελλάδας ως μιας 

εξωστρεφούς χώρας με ισχυρή διεθνή παρουσία: μια Ελλάδα παραγωγική και 

ανταγωνιστική με έμφαση στην ποιότητα....»  

7. Οι στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο κεφάλαιο «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».  

 

Οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013», προσδιορίσθηκαν ούτως ώστε να συμβάλουν στην 

επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου και να αντικατοπτρίζουν, αφ’ ενός τις ανάγκες 

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και αφ’ ετέρου την κάλυψη των 

αναγκών της χώρας σε υποδομές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 

προστασία.  

Η επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού 

αποθέματος και των Αστικών Κέντρων (Γενικός Στόχος 1) προϋποθέτει τη 

δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας. Ως βασική προτεραιότητα για 

το ΕΠΠΕΡΑΑ, θεωρούνται κυρίως οι υποδομές διαχείρισης υγρών αποβλήτων, αλλά 

και συμπληρωματικά με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και οι 

δράσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς 

αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία. 

Σημαντικούς επίσης τομείς παρέμβασης του ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελούν η ορθολογική 

διαχείριση του πόσιμου ύδατος, η αντιπλημμυρική προστασία και η αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής.  

Η βελτίωση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής (Γενικός 

Στόχος 2) ενέχει την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε θέματα διαχείρισης 

περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία 

φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για την αποτελεσματική 

προστασία των φυσικών αποθεμάτων και της βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίζεται η θεσμική και τεχνική προσαρμογή της Ελληνικής διοίκησης στις 

περιβαλλοντικές πολιτικές της Ε.Ε.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2007-2013 διαμορφώθηκαν 

ως εξής: 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1  

► Η Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος 

και των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Φύση) 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2  

► Η Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο σχεδιασμό 

και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της 

Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του ΕΠΠΕΡΑΑ, διαμορφώθηκε η δομή του 

ΕΠΠΕΡΑΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

 η εσωτερική διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να προκύπτει 

«με βάση μόνο θεματικά κριτήρια και όχι χωρικά»,  

 τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. και από το Ταμείο 

Συνοχής πρέπει να έχουν «διακριτούς θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας για 

κάθε Ταμείο», καθώς και διακριτή Τεχνική Βοήθεια,  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΕΠΠΕΡΑΑ διαρθρώνεται σε έντεκα Άξονες 

Προτεραιότητας, στο πλαίσιο επτά βασικών στρατηγικών Προτεραιοτήτων – 

Επιλογών:  

1) Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών 

- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες 

Προτεραιότητας 1 και 6)  

2) Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7)  

3) Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες 

Προτεραιότητας 3 και 8)  

4) Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας 

Προτεραιότητας 4)  

5) Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9)  

6) Ανάπτυξη Θεσμών και Μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση 

περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας 

Προτεραιότητας 10)  

7) Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 12425/22-12-2008 απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δεκατριών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων 

«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». Με την 

έγκριση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να καταβάλει τις ενδιάμεσες 

πληρωμές των κοινοτικών πόρων στη χώρα μας, δεδομένου ότι η έγκριση του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.  

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση» και περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί 

μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής 

Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής 

διαχείρισης των δημόσιων πόρων και ταυτόχρονα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

Κοινοτικών Κανονισμών. 

Επίσης, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων 

που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή 

των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που 

χρησιμοποιούν, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση 

των καθηκόντων τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του 

Κοινοτικού Δικαίου.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου λειτουργεί ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης (helpdesk) 

στην Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, στην 

ιστοσελίδα http://www.espa.gr στο πεδίο «Πώς υλοποιείται», το οποίο 

απευθύνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης ή 

εφαρμογής και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. Στόχος της λειτουργίας του 

γραφείου είναι η συνεχής υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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Συστήματος Διαχείρισης και η παροχή υποστήριξης επί νομικών θεμάτων, η άμεση 

αντιμετώπιση σχετικών ερωτημάτων που ανακύπτουν και η διασφάλιση της 

ομοιογενούς εφαρμογής των διαδικασιών και κανόνων του Συστήματος.  

 

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της Περιόδου 2007-2013 βασίζεται στο Νόμο 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267Α' / 3.12.2007), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το Νόμο 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α' / 31.03.2010). Το 

δε σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, εξειδικεύεται με την ΚΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΣΔΕ), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΚΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/9-9-2009 και 28020/ΕΥΘΥ 

1212/19-7-2010. 

Με την ισχύ του Νόμου 3614/07, η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΚΠΣ 2000-

2006, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επίσης με βάση το άρθρο 5 

παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007, καταργείται η Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

ΚΠ URBAN του ΚΠΣ 2000-2006 και οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την 

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου του προαναφερόμενου Νόμου, 

εκδόθηκε η ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β΄ 

2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007.» (αρ. πρωτ. οικ. 

121308/18.7.2008, ΦΕΚ 1499 Β΄ / 30.7.2008). Ακολούθησε η με αριθμ. πρωτ. 

οικ. 123170/23.9.2008 ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

34577/12/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β’ / 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

“Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 

μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 στην 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» ( ΦΕΚ 2015 Β’ / 

30.9.2008), συμπληρώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔ. Με την 2876/09 
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Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/09), δημιουργήθηκε το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το οποίο ενσωμάτωσε 

ένα μέρος του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ με το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.09), 

καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υπουργείου ΠΕΚΑ.  

Στη συνέχεια ακολούθησε η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 166200/2011 (ΦΕΚ 

361/Β/08.03.2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 

35/Β/2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (τροποποίηση της ΚΥΑ 

της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ).  

Το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” και των 

Μονάδων της, καθορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 54902/07.11.2012 

(ΦΕΚ 2966/Β/7.11.2012), η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 

34576/11/05.01.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 166200/24.02.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 167992/2011 (ΦΕΚ 1097/Β/02.06.2011), τροποποιείται η 

ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. 177224/2010 (ΦΕΚ 463/Β/19.04.2010) «Συγκρότηση Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ».  

Τέλος, με την ΚΥΑ υπ. Αριθμ. 15078/2012 (ΦΕΚ 980/Β/29.03.2012) 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19883/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

1957/Β/2008) με τίτλο «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007» (ΕΥΣΠΕΔ), καθορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της 

ΕΥΣΠΕΔ.  

 

1.1 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5442/5.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων «για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη’ για κοινοτική ενίσχυση στις περιφέρειες της Ελλάδας από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης 

και από το Ταμείο Συνοχής», CCI 2007 GR 161 PO 005. Κατά το έτος 2012 
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τροποποιήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος και τροποποιήθηκε 

η  υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5442 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εξής: 

1. Στο άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο: 

«1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, 

όπως υπολογίστηκε με βάση την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 

220.000.000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 

85%. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής που χορηγείται στο πλαίσιο 

του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως υπολογίστηκε με βάση την επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 1.580.000.000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 85%. 

2. Το εθνικό ισοδύναμο των 317.647.060 ευρώ μπορεί να καλυφθεί εν μέρει 

από κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 

άλλα δανειοδοτικά μέσα. 

3. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας είναι όπως ορίζεται στα 

κάτωθι εδάφια της παρούσης παραγράφου. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής 

Αλλαγής –Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης από το Tαμείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, 

όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται 

σε 297.690.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, 

όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται 

σε 893.820.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» ορίζεται σε 85% και 

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα 

προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη, ορίζεται σε 103.500.000 ευρώ. 
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» 

ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής γι’ 

αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική 

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 238.880.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Τεχνική Βοήθεια έργων Ταμείου Συνοχής» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, 

όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται 

σε 46.110.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής 

Αλλαγής» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 

υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 

32.850.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν 

τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 22.970.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» ορίζεται σε 85% και 

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση 

τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 21.800.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» ορίζεται σε 85% και 

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση 

τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 107.610.000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Θεσμοί & Μηχανισμοί» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα 

προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη, ορίζεται σε 30.770.000 ευρώ. 
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 

«Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον 

άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ.» 

Το 2012 ήταν έτος κατά το οποίο σημειώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Εντός του 2012, συνεχίστηκαν με ταχείς ρυθμούς, οι 

εντάξεις τεχνικά και διοικητικά ώριμων έργων, τα οποία παρουσιάζουν έναν 

ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης, καθώς και ιδιαίτερα σημαντικών 

περιβαλλοντικών έργων, με μικρότερο βαθμό ωριμότητας, για την προστασία 

ευαίσθητων οικολογικά περιοχών, αλλά και για την εκπλήρωση των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της χώρας, που απορρέουν από αντίστοιχες 

Κοινοτικές Οδηγίες. Παράλληλα, υπογράφτηκαν νομικές δεσμεύσεις και 

πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικού προϋπολογισμού δαπάνες, ενώ 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΠΕΡΑΑ Περιβαλλοντικά Έργα των Περιφερειών της 

Χώρας, τα οποία είχαν ενταχθεί αρχικά στα αντίστοιχα ΠΕΠ και κατόπιν της 

απένταξής τους από τα ΠΕΠ εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Με τη διαδικασία αυτή, 

απελευθερώθηκαν σημαντικοί πόροι στα ΠΕΠ για ένταξη σε αυτά άλλων 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τις Ελληνικές Περιφέρειες. Αναλυτικά η πρόοδος 

του Προγράμματος παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

 

1.1.1 Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Προγράμματος 

Η φυσική πρόοδος του Προγράμματος εκφράζεται με την πρόοδο επίτευξης των 

τιμών στόχων των δεικτών εκροών (πραγματοποίησης) και αποτελεσμάτων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε αυτοί είναι δείκτες κορμού, είτε δείκτες σε Άξονες 

Προτεραιότητας. 

Όσον αφορά στους δείκτες Κορμού, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχει προχωρήσει στην 

ενημέρωση / συμπλήρωση  του ΟΠΣ με νέους δείκτες Κορμού, ούτως ώστε να 

καλύπτεται η απαίτηση για παρακολούθηση με τη χρήση των δεικτών Κορμού των 

Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος. Μετά την Αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ 

τον Δεκέμβριο του 2012, οι δείκτες κορμού του Προγράμματος, μέσω των οποίων 

αποτυπώνεται η φυσική πρόοδος, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 

(σημειώνεται ότι οι στήλες «Στόχος ενταγμένων» και «Υλοποίηση» εκφράζουν 

απόλυτες τιμές και θα πρέπει να προστεθούν στην Τιμή Βάσης ώστε να προκύψει η 

αντίστοιχη σωρευτική τιμή  του κάθε δείκτη): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

ΑΠ 
Κωδ. 

Δείκτη 
Δείκτης Είδος Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Πηγή/Έτος Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος Ορισμός Δείκτη 
Στόχος 

Ενταγμένων 
(31.12.12) 

Υλοποίηση  
(31.12.12) 

1 22 

Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
αναβαθμισμένα αστικά μέσα 
μαζικής μεταφοράς 

Αποτελέσματος Αριθμός 

  

0 130.000 

Ο δείκτης αναφέρεται στον επιπρόσθετο 
πληθυσμό που θα εξυπηρετείται από 
αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής 
μεταφοράς.  

131.844 27.390 

1 23 
Αριθμός Έργων Ανανεώσιμων  
Πηγών Ενέργειας 

Εκροών Αριθμός 

  

0 150 

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύμβαση) για 
την δημιουργία υποδομών ή ενίσχυση 
επενδύσεων για την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακής, 
αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής 
ενέργειας και της βιομάζας). 

316 58 

1 30 
Μείωση εκπομπών  
θερμοκηπίου (CO2 και 
ισοδύναμα, kt) 

Αποτελέσματος 
Ισοδύν. kt 
CO2/ έτος 

  

0 300 

Ο δείκτης υπολογίζει την ποσότητα του 
CO2 που μειώνεται ετησίως ως 
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του 
Προγράμματος.   

373,28 31,22 

2 25 
Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων 

Αποτελέσματος Αριθμός   0 914.480 

Ο δείκτης αναφέρεται στον επιπρόσθετο 
πληθυσμό που θα εξυπηρετείται από τα 
έργα κατασκευής και βελτίωσης των 
δικτύων ύδρευσης που προβλέπονται στο 
Πρόγραμμα. 

1.713.808 62.250 

2 26 

Επιπρόσθετος ισοδύναμος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

Αποτελέσματος Αριθμός   0 719.322 

Ο δείκτης αναφέρεται στον επιπρόσθετο 
πληθυσμό που θα εξυπηρετείται από τα 
έργα συλλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
(κατασκευή/ αναβάθμιση εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων 
αποχέτευσης). 

1.466.460 89.727 

3 31 
Αριθμός Έργων Πρόληψης 
κινδύνων 

Εκροών Αριθμός 
 ΕΠΠΕΡ 2000-

2006 
26 36 

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων 
(αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής 
προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται 
στην πρόληψη κινδύνων.   

10 27 

3 32 

Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 
προστασίας 

Αποτελέσματος Αριθμός   0 150.000 
Ο δείκτης υπολογίζει τον πληθυσμό που 
επωφελείται από τα έργα ανάπτυξης 
υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. 

203.841 3.623 

4 27 
Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων 

Εκροών Αριθμός 
Γ’ ΚΠΣ 2000-

2006  
175 217 

Ο δείκτης συνδέεται με τα έργα 
κατασκευής ή αναβάθμισης 

49 176 
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ΑΠ 
Κωδ. 

Δείκτη 
Δείκτης Είδος Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Πηγή/Έτος Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος Ορισμός Δείκτη 
Στόχος 

Ενταγμένων 
(31.12.12) 

Υλοποίηση  
(31.12.12) 

εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, σταθεροί & 
κινητοί ΣΜΑ, ΚΔΑΥ & μονάδες μηχανικής 
επεξεργασίας).  

4 29 
Αποκατάσταση περιοχών 
(km2) 

Εκροών km2   0 9,2 

Ο δείκτης υπολογίζει την έκταση των 
περιοχών που αποκαθίστανται με τα έργα 
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων, περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών και 
ρυπασμένων εδαφών. 

9,5 2,5 

6 39 

Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
και της ελκυστικότητας των 
πόλεων 

Εκροών Αριθμός   0 1 

Ο δείκτης συνδέεται με τη 
χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν 
στην προώθηση ολοκληρωμένου αστικού 
σχεδιασμού, την προστασία της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα, τις  
βιοκλιματικές αναπλάσεις αστικών 
περιοχών καθώς και τη συμμετοχή στη 
σύνθεση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
JESSICA. 

1 0 

8 31 
Αριθμός Έργων Πρόληψης 
κινδύνων 

Εκροών Αριθμός 
 ΕΠΠΕΡ 2000 - 

2006 
26 28 

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων 
(αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής 
προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται 
στην πρόληψη κινδύνων.   

2 26 
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1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Όσον αφορά στην χρηματοοικονομική πρόοδο του Προγράμματος έως 

31.12.2012, η οποία συνδέεται κατά ένα σημαντικό βαθμό με τη φυσική πρόοδο, 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.2, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία για 

την πρόοδο του Προγράμματος, σε σχέση με τις προσκλήσεις, τις εντάξεις έργων, 

τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες από την έναρξη εφαρμογής του 

Προγράμματος, μέχρι 31/12/2012. 
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Πίνακας 1.2 

Πρόοδος του Προγράμματος μέχρι 31/12/2012 
 

  
Π/Υ Άξονα 

Συγχρ. Δ.Δ. 

Π/Υ 
Προσκλήσεων 

Συγχρ. Δ.Δ 

Πλήθος 

Προσκλ. 

Π/Υ Ενταγμ. 
Έργων Συγχρ. 

Δ.Δ. 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  

Έργων Συγχρ. 
Δ.Δ. 

Αποδεκτό 

Διαχείρισης 

Πληρωμές 
έργων προς 

συγχρηματο-
δότηση 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2.117.647.060 6.290.028.193 154 4.351.796.901 1.413.170.636 837.319.130 788.758.083 

1 
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

350.223.530 1.217.097.500 21 896.308.351 540.413.832 322.979.994 300.788.661 

2 
Προστασία και Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων 

1.051.552.941 3.621.062.755 49 2.596.180.648 460.266.963 297.631.135 279.964.138 

3 
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

121.764.706 415.982.000 7 181.932.454 144.533.168 48.775.734 45.782.189 

4 
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

281.035.294 628.041.845 25 334.336.166 112.089.717 87.214.732 83.504.758 

5 Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ. 54.247.059 45.308.000 13 79.969.855 16.512.279 8.492.008 8.492.008 

6 
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής 

38.647.059 47.928.880 8 44.629.790 27.012.648 25.803.872 25.803.872 

7 Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων 27.023.530 30.053.067 6 28.247.571 9.175.173 5.767.400 5.767.400 

8 
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

25.647.059 42.755.516 6 32.925.882 1.692.420 1.372.753 1.372.753 

9 
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας 

126.600.000 167.805.926 6 118.977.689 89.274.668 36.487.296 34.488.098 

10 Θεσμοί & Μηχανισμοί 36.200.000 67.303.854 10 35.316.911 11.551.361 2.191.470 2.191.470 

11 Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α. 4.705.882 6.688.850 3 2.971.585 648.407 602.736 602.736 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 780.210.000 939.594.464 61 769.926.637 591.161.925 391.317.164 362.897.660 

1 
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

240.000.000 288.000.000 6 348.298.873 348.298.873 196.675.423 174.964.430 

2 
Προστασία και Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων 

192.400.000 216.267.509 33 160.339.475 95.244.005 82.961.189 79.719.165 

3 
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου 
100.900.000 101.370.000 4 83.666.330 59.854.688 41.129.948 38.136.402 

4 
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

221.910.000 308.956.955 16 152.621.959 62.764.359 45.550.604 45.077.663 

5 Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής 

25.000.000 25.000.000 2 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
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Π/Υ Άξονα 
Συγχρ. Δ.Δ. 

Π/Υ 
Προσκλήσεων 

Συγχρ. Δ.Δ 

Πλήθος 
Προσκλ. 

Π/Υ Ενταγμ. 
Έργων Συγχρ. 

Δ.Δ. 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  

Έργων Συγχρ. 
Δ.Δ. 

Αποδεκτό 
Διαχείρισης 

Πληρωμές 
έργων προς 

συγχρηματο-
δότηση 

7 Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

0 0 0 0 0 0 0 

9 
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Θεσμοί & Μηχανισμοί 0 0 0 0 0 0 0 

11 Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α. 0 0 0 0 0 0 0 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2.117.647.060 6.290.028.193  4.351.796.901 1.413.170.636 837.319.130 788.758.083 

  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.858.823.530 5.927.492.100  4.088.727.474 1.273.815.959 765.093.603 718.531.754 

  ΕΤΠΑ 258.823.530 362.536.093  263.069.428 139.354.677 72.225.527 70.226.329 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 780.210.000 939.594.464  769.926.637 591.161.925 391.317.164 362.897.660 

  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 755.210.000 914.594.464  744.926.637 566.161.925 366.317.164 337.897.660 

  ΕΤΠΑ 25.000.000 25.000.000  25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
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1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων  

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι παρουσιάζονται τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα 

έργα, μέχρι 31-12-2012, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ του Κ (ΕΚ) 

1828/2006, ανά Θεματική Προτεραιότητα, Μορφή χρηματοδότησης, Κατηγορία 

Περιοχής, Οικονομική Δραστηριότητα και Γεωγραφική Περιοχή. Τα ποσά του 

Πίνακα αναφέρονται στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων σε Κοινοτική 

Συνδρομή.  

 

Συνοπτικά, ως προς τις εντάξεις έργων, βάσει του συγκεκριμένου Πίνακα, η 

κατανομή των ενταγμένων έργων και του προϋπολογισμού τους ανά Διάσταση, 

έχει ως εξής: 

 Ανά κωδικό της Διάστασης 1- Θεματική προτεραιότητα: 

 Στον ΚΘΠ 39 «Ανανεώσιμη ενέργεια-αιολική» είναι ενταγμένα 23 έργα 

προϋπολογισμού 131,26 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 40 «Ανανεώσιμη ενέργεια-ηλιακή» είναι ενταγμένα 249 έργα 

προϋπολογισμού 162,84 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 41 «Ανανεώσιμη ενέργεια-βιομάζα» είναι ενταγμένα 3 έργα 

προϋπολογισμού 1,56 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 42 «Ανανεώσιμη ενέργεια- υδροηλεκτρική, γεωθερμική και 

άλλες μορφές ενέργειας» είναι ενταγμένα 14 έργα προϋπολογισμού 9,71 

εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας» 

είναι ενταγμένα 43 έργα προϋπολογισμού 187,78 εκατ. € Κοινοτική 

Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» είναι 

ενταγμένα200 έργα προϋπολογισμού 268,57 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)» είναι 

ενταγμένα 125 έργα προϋπολογισμού 360,56 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 46 «Επεξεργασία νερού (λύματα)» είναι ενταγμένα 276 έργα 

προϋπολογισμού 1.813,64 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 47 «Ποιότητα του αέρα» είναι ενταγμένα 9 έργα 

προϋπολογισμού 16,69 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 50 «Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης» 

είναι ενταγμένα 2 έργα προϋπολογισμού 15,61 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 51 «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 

φύσης» είναι ενταγμένα 30 έργα προϋπολογισμού 117,93 εκατ.€ Κοινοτική 

Συνδρομή 
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 Στον ΚΘΠ 52 «Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών» είναι ενταγμένα 3 

έργα προϋπολογισμού 289,96 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 53 «Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)» είναι ενταγμένα 25 έργα 

προϋπολογισμού 182,63 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

πρόληψη κινδύνων» είναι ενταγμένα 35 έργα προϋπολογισμού 69,77 

εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ενημέρωση» 

είναι ενταγμένα 33 έργα προϋπολογισμού 20,52 εκατ.€ Κοινοτική 

Συνδρομή 

 Στον ΚΘΠ 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία» είναι 

ενταγμένα 45 έργα προϋπολογισμού 49,98 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή. 

 

 Ανά κωδικό της Διάστασης 2- Μορφή χρηματοδότησης: 

 Στον Κωδικό 01 «Μη επιστρεπτέα ενίσχυση», είναι ενταγμένα 1.111 έργα 

προϋπολογισμού 3.686,28 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 03 «Επιχειρηματικά κεφάλαια (συμμετοχή, κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου)», είναι ενταγμένο 1 έργο προϋπολογισμού 

12,75 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή. 

 

 Ανά κωδικό της Διάστασης 3-Εδαφικός τύπος: 

 Στον Κωδικό 01 «Αστική περιοχή», είναι ενταγμένα 321 έργα 

προϋπολογισμού 1.494,85 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 02 «Ορεινή περιοχή», είναι ενταγμένα 31 έργα 

προϋπολογισμού 89,98 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 03 «466,56 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 04 «Αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες 

περιοχές», είναι ενταγμένα 30 έργα προϋπολογισμού 81,84 εκατ.€ 

Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 05 «Αγροτικές περιοχές» (εκτός από ορεινές, νησιώτικες ή 

αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές), είναι ενταγμένα 

427 έργα προϋπολογισμού 1.339,09 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Υπάρχουν επίσης ενταγμένα 156 έργα προϋπολογισμού 226,72 εκατ.€ 

Κοινοτική Συνδρομή στον Κωδικό 00 «Άνευ αντικειμένου». 
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 Ανά κωδικό της Διάστασης 4- Οικονομική δραστηριότητα: 

 Στον Κωδικό 06 «Μη κατονομαζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες», είναι 

ενταγμένο 1 έργο προϋπολογισμού 1,12 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 08 «Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού 

ύδατος», είναι ενταγμένα 235 έργα προϋπολογισμού 372,39 εκατ.€ 

Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 09 «Συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος», είναι 

ενταγμένα 89 έργα προϋπολογισμού 252,24 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 15 «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί», είναι 

ενταγμένα 8 έργα προϋπολογισμού 12,75 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 17 «Δημόσια διοίκηση», είναι ενταγμένα 11 έργα 

προϋπολογισμού 20,61 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 18 «Εκπαίδευση», είναι ενταγμένα 49 έργα προϋπολογισμού 

16,57 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 19 «Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου», είναι 

ενταγμένα 2 έργα προϋπολογισμού 4,3 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 21 «Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον», είναι 

ενταγμένα 673 έργα προϋπολογισμού 2.984,55 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό 22 «Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες», είναι ενταγμένα 

51 έργα προϋπολογισμού 34,49 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή. 

 

 Ανά κωδικό της Διάστασης 5- Γεωγραφική Περιοχή: 

 Στον Κωδικό GR11 «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», είναι ενταγμένα 

164 έργα προϋπολογισμού 212,04 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR12 «Κεντρικής Μακεδονίας», είναι ενταγμένα 164 έργα 

προϋπολογισμού 710,52 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR13 «Δυτικής Μακεδονίας», είναι ενταγμένα 38 έργα 

προϋπολογισμού 166,80 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR14 «Θεσσαλίας», είναι ενταγμένα 155 έργα 

προϋπολογισμού 351,21 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR21 «Ηπείρου», είναι ενταγμένα 99 έργα προϋπολογισμού 

162,42 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR22 «Ιονίων Νήσων», είναι ενταγμένα 85 έργα 

προϋπολογισμού 126,73 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR23 «Δυτικής Ελλάδας», είναι ενταγμένα 161 έργα 

προϋπολογισμού 383,80 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR24 «Στερεάς Ελλάδας», είναι ενταγμένα 150 έργα 

προϋπολογισμού 364,88 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 
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 Στον Κωδικό GR25 «Πελοποννήσου», είναι ενταγμένα 135 έργα 

προϋπολογισμού 213,17 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR30 «Αττικής», είναι ενταγμένα 94 έργα προϋπολογισμού 

601,78 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR41 «Βορείου Αιγαίου», είναι ενταγμένα 74 έργα 

προϋπολογισμού 58,01 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR42 «Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένα 97 έργα 

προϋπολογισμού 177,83 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Στον Κωδικό GR43 «Κρήτης», είναι ενταγμένα 119 έργα προϋπολογισμού 

142,61 εκατ.€ Κοινοτική Συνδρομή 

 Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενταγμένα 22 έργα προϋπολογισμού 27,22 εκατ.€ 

Κοινοτική Συνδρομή, χωρίς συγκεκριμένη χωροθέτηση. 

 

 

1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες στόχο  

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 

δεν γίνεται ειδική αναφορά σε ομάδες, τομείς, ή περιοχές ειδικού στόχου. 

 

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής 

Κατά το 2012, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δεν έχει προβεί σε επιβολή δημοσιονομικών 

διορθώσεων. Τα μη επιλέξιμα ποσά που προέκυψαν μετά από επιτόπιες 

επαληθεύσεις σε επιμέρους έργα του Προγράμματος αφαιρέθηκαν μέσω Δελτίων 

Διόρθωσης Δαπανών. 

 

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ καταρτίσθηκε και δομείται σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο για τα 

διαρθρωτικά ταμεία, όπως αυτό εκφράζεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς, ενώ 

κατά την εφαρμογή του λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες τροποποιήσεις τους.. 

Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το 

κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα 

τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

Ειδικότερα στο στάδιο πριν την ένταξη έργων για συγχρηματοδότηση, εξετάζεται 

από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που αφορούν: 

  α) στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, 
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  β) στο περιβάλλον,  

  γ) στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση, 

  δ) στη τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα, η 

συμβατότητα με τις κοινοτικές πολιτικές εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο 

πλαίσιο των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων που έχουν εγκριθεί από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης, ως διακριτή ομάδα κριτηρίων. Ειδικότερα, με τη 

δεύτερη ομάδα των κριτηρίων αξιολόγησης εξετάζεται η τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών 

και υπηρεσιών, το περιβάλλον, τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης, 

την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη 

δημοσιότητα. 

Ειδικότερα, στην παρακολούθηση της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων που αφορούν στις συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και 

υπηρεσιών δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προέγκριση σχεδίων διακήρυξης 

δημοπράτησης, σχεδίων σύμβασης και σχεδίων τροποποίησης σύμβασης. 

Η τήρηση των κανόνων αυτών, αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των 

Δικαιούχων κατά την ένταξη των έργων τους, και παρακολουθείται στο στάδιο της 

υλοποίησης, είτε άμεσα από την ΕΥΔ, είτε από τους ΕΦΔ, τους οποίους η ΕΥΔ 

εποπτεύει. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις 

επαληθεύσεις που διενεργούνται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Μέσω των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των 

κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ενώ τυχόν αστοχίες προλαμβάνονται σε αρχικό 

στάδιο και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.  

 

Παράλληλα, με την προσαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία 

και την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, που αποσαφηνίζουν 

θέματα στον τομέα του περιβάλλοντος, διευκολύνεται η υλοποίηση και 

χρηματοδότηση πράξεων, αφού η νομική βάση στην οποία στηρίζονται θέτει 

συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη.  

 

Επιπλέον, η ενεργοποίηση και άλλων μέσων χρηματοδότησης στον τομέα του 

περιβάλλοντος, όπως π.χ. το Πράσινο Ταμείο, ενισχύουν την αρχή της 

προσθετικότητας, λειτουργώντας συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στις 

αντίστοιχες κατηγορίες δράσεων και ενεργειών.  

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 

2012, εμπλουτίστηκε με κανονιστικά κείμενα, τα οποία αποτελούν κυρίως 
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ενσωμάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευση 

ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. 

Με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) θεσπίστηκαν ή και τροποποιήθηκαν 

η Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με την οδηγία 

2008/99/ΕΚ, το Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και ρυθμίστηκαν 

θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Επίσης, εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με σκοπό την ενσωμάτωση στο ελληνικό 

δίκαιο διατάξεων που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των 

εκπομπών του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση 

ειδικών τύπων αποβλήτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη 

δασική προστασία κ.λπ. (επισυνάπτεται πίνακας σχετικών θεσμικών διατάξεων).  

Σημειώνεται ότι, η πλειονότητα των δράσεων που έχουν ενταχθεί και 

χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη», συνεισφέρουν στη συμμόρφωση με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.  

Σε γενικές γραμμές δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα συμβατότητας με το 

κοινοτικό δίκαιο, στο επίπεδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

1.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ)  

1.3.1 Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

στόχων του ΕΣΠΑ 

Κατά τη διάρκεια του 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, οι κυριότερες των οποίων ήταν 

οι εξής : 

 Στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων 

επιχορηγήσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, εκδόθηκαν η 

υπ. αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) «Ρυθμίσεις 

εφαρμογής της κατ’ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις 

επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα 

άρθρα 11(3)β του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 

312/Β΄/14.2.2012) και η υπ. αριθμ. 44845/ΕΥΘΥ913/22.10.2012 τροποποίηση 

τής ανωτέρω ΥΑ, με τις οποίες  ενσωματώνονται στους εθνικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας οι ρυθμίσεις εφαρμογής για κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων 

δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». Οι ΥΑ εκδόθηκαν κατόπιν έγκρισης των σχετικών μεθοδολογιών 
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υπολογισμού των ποσοστών για κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών από 

την ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης των πράξεων αυτών στη βάση του άρθρου 11(3)β του Καν. 

1081/2007.   

 Με τα άρθρα 123-132 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

82/Α/10.04.12) προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικές με την μείωση του χρόνου 

των απαλλοτριώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του συστήματος 

παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων (μείωση χρόνου για τις απαλλοτριώσεις 

από 33 μήνες σε 19). 

 Με τα άρθρα 13-17 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11.04.12) ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης 

απορριμμάτων και συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι Περιφερειακοί Φορείς 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι θα διαδεχθούν τους ήδη 

λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ.  

 Με το άρθρο 242 του ν. 4072 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − 

Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων 

ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) 

προωθήθηκαν ρυθμίσεις για:  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: εναρμονίζεται το εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο με την κοινοτική νομοθεσία και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για 

τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεων. Σχετική εγκύκλιος 

εκδόθηκε από το ΓΛτΚ/Δ16 για την πληρωμή των αναδόχων και με 

βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 Προκαταβολές σε συγχρηματοδοτούμενα έργα: στις διακηρύξεις των 

συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η 

δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, ενώ για τις εν εξελίξει 

συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις έργων που έχουν προκηρυχθεί έως 

15.3.2012 χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής παρέχεται η 

δυνατότητα λήψης προκαταβολής από τους αναδόχους.  

 Χρηματοδότηση μη επιλέξιμου ΦΠΑ: λαμβάνεται μέριμνα για την 

ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης – αποχέτευσης που υλοποιούν ως 

δικαιούχοι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ κλπ στις περιπτώσεις μη 

επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση του ΦΠΑ. Με τη ρύθμιση παρέχεται 

η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του συνόλου της δαπάνης για το έργο 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
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 Από 14.6.2012 εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 26931/ΕΥΘΥ580 (ΦΕΚ 

1968/Β/18.6.2012) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ 

σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013» και 

προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς 

διαχείρισης.  

 Από 2.7.2012, απεστάλη εγκύκλιος σχετικά με τις «Διαδικασίες έγκρισης 

συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 

2527/1997», με την οποία καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται από 

την 11.4.2012 για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά 

πρόσωπα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ. 

 Από 13.07.2012, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στους φορείς που ασκούν 

καθήκοντα διαχείρισης αναφορικά με την «Έγκριση κριτηρίων επιλογής 

πράξεων από Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ». 

 Από 13.07.2012, απεστάλη διευκρινιστικός οδηγός σχετικά με την εφαρμογή 

της διαδικασίας «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» στον οποίο 

προσδιορίζονται διακριτά οι αλλαγές στα στοιχεία υλοποίησης ενός έργου οι 

οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της πράξης και 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης και διακρίνονται σε σχέση με τις αλλαγές 

οι οποίες δεν επηρεάζουν τους όρους χρηματοδότησης της πράξης και συνεπώς 

οδηγούν σε απλή επικαιροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης. 

 Από 4.9.2012 απεστάλησαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς 

διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 Από 22.10.2012, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων για την αύξηση 

της απορροφητικότητας, παρασχέθηκαν στους φορείς διαχείρισης οδηγίες για 

την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων για έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. 

 Από 22.11.2012 ενσωματώθηκε στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Ελέγχου 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) νέα διαδικασία 

με τίτλο Διαδικασία ΙΙΙ_6: «Επαλήθευση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων» με 

σκοπό να διασφαλίσει την επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006.  

 Με το άρθρο 3 της από 5.12.2012 (ΦΕΚ 237 Α΄) Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (κυρώθηκε με το ν. 4111/2013), τροποποίηθηκαν διατάξεις του 

ν.3614/2007 στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών και της 
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επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ. 

Συνοπτικά: 

 Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος 

της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που 

χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με 

σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ. 

 Παρακάμπτονται γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την 

υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, όπως  

o απάλειψη της υποχρέωσης υπογραφής από τους δικαιούχους του 

συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης  ως μία διακριτή διαδικασία 

προαπαιτούμενη για την έκδοση της απόφασης ένταξης, 

o θεσμοθέτηση δυνατότητας ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και 

των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. 

ΔΕΥΑ), επομένως δεν απαιτείται δημόσιος υπάλληλος - φυσικό πρόσωπο 

για τη μεταφορά της χρηματοδότησης/επιχορήγησης,  

o απλοποιήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με 

απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου από το ΚΕΠ την ίδια μέρα με το 

διαγωνισμό, 

o δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη 

κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα α) 

του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και 

β) της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Με τα άρθρα 1 και 2 της από 18.12.2012 (ΦΕΚ 246 Α΄) Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας» (κυρώθηκε με το ν. 4128/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 

3614/2007, του ν. 3852/2010 και του ν. 3871/2010 στην κατεύθυνση της 

απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Συνοπτικά:  

 Μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών με τον περιορισμό της 

συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες 

εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως, ενδεικτικά, 

ο ορισμός ενδιάμεσων φορέων, η έκδοση κανονιστικών πράξεων για 

δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ, οι αποσπάσεις του προσωπικού των ΕΥ, η 

έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών κλπ. 
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 Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 

31.12.2012. 

 Ορίζεται η (αιρετή) περιφέρεια ως υπεύθυνη για τη διαχείριση των 

συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Μειώνεται ο αριθμός των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 

τροποποιήσεις των πιστώσεων των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων 

(ΣΑ) του ΠΔΕ  – ανακατανομή των πιστώσεων μεταξύ των έργων από τους 

διατάκτες των ΣΑ (Υπουργοί, Περιφερειάρχες). 

1.3.2 Ετήσια έκθεση Αρχής ελέγχου 

Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής 

δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2011 έως 31/12/2011, καθώς και στη 

12μηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2011 έως 30/6/2012.  

Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ 

των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» 

του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους 

φορείς διαχείρισης των ΕΠ. Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους 

θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι δύο ελεγχθέντων φορέων, 

προέκυψε ότι πέντε συστήματα φορέων λειτουργούν καλά (βαθμός 1), δεκαπέντε 

συστήματα φορέων κρίθηκε ότι λειτουργούν, απαιτούνται όμως κάποιες βελτιώσεις 

(βαθμός 2), ενώ στην περίπτωση των συστημάτων δύο φορέων (Διευθύνσεις 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας 

Κρήτης ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα») κρίθηκε ότι αυτοί λειτουργούν μερικώς και απαιτούνται 

ουσιαστικές βελτιώσεις (βαθμός 3) όμως το σύνολο των μέτρων που πρόκειται να 

ληφθούν επιτρέπουν και δικαιολογούν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους. Κατά 

συνέπεια, κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται 

εντούτοις ορισμένες βελτιώσεις (βαθμός 2). 

Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, προέκυψε συνολικό 

προβληθέν σφάλμα 4,95% σημαντικά μεγαλύτερο του ορίου σημαντικότητας του 

2%, όμως η ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του οδήγησε στο χαρακτηρισμό αυτού 

ως τυχαίου. Η Αρχή Ελέγχου προχώρησε στην επιβολή κατά προβολή 

δημοσιονομικής διόρθωσης ποσοστού 2,96% σε όλο τον ανέλεγκτο πληθυσμό του 

έτους αναφοράς και χαρακτήρισε τα χαμηλής συχνότητας εμφάνισης ευρήματα ως 

σημεία κινδύνου προς περαιτέρω διερεύνηση στους ελέγχους της επόμενης 



 27 

ελεγκτικής περιόδου, προκειμένου να περιοριστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος σε 

ποσοστό μικρότερο του 2%. 

Δεδομένου ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων μετριάζεται σε 

αποδεκτό επίπεδο από τα αποτελέσματα των ελέγχων και των διορθωτικών μέτρων 

που ελήφθησαν, η συνολική αξιοπιστία του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως 

«υψηλή», οπότε η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της διατύπωσε γνώμη 

χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ των 

στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του 

ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το κοινό ΣΔΕ κρίθηκε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά 

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα 

ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην 

Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

σχετικών πράξεων. 

 

1.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1.4.1 Το Οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα 

Το έτος 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη 

πορεία ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα προσαρμογής βασίσθηκε:  

α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να μειωθεί 

το  έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο,  

β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα,  

γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις 

παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά το 2012 διαμορφώθηκαν από 

τις διαπραγματεύσεις επί των δημοσιονομικών ζητημάτων της χώρας και τις 

επακόλουθες εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις 

τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, μία νέα τρικομματική κυβέρνηση ανέλαβε να 

επιταχύνει τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις απαραίτητες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσει την οικονομική ανάκαμψη της Ελληνικής 

οικονομίας. Βασικό στόχο της νέας Κυβέρνησης αποτέλεσε η εξασφάλιση της 
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βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση σε συνεργασία 

με την Τρόικα αναζήτησε τρόπους μείωσης του χρέους που οριστικοποιήθηκαν στη 

συνεδρίαση του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012. Οι Υπουργοί Οικονομικών 

της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων με σκοπό τη μείωση του 

δημοσίου χρέους στο 124% το 2020 και λιγότερο από 110% το 2022. Τα μέτρα 

που αποφασίστηκαν είναι: 

1. Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν 

χορηγηθεί στην Ελλάδα. 

2. Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους εγγύησης που καταβάλλει η 

Ελλάδα στο EFSF. 

3. Επέκταση της περιόδου ωρίμασης κατά 15 χρόνια των διμερών δανείων και 

των δανείων από το EFSF, καθώς και αναστολή πληρωμής των τόκων προς 

αυτό για 10 χρόνια. 

4. Οι χώρες της ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν από το 2013 στον ειδικό 

δεσμευμένο λογαριασμό της Ελλάδας τα κέρδη τους από τις αγορές ελληνικών 

ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επαναγορά ελληνικού χρέους σε τρέχουσες αγοραίες 

τιμές με σκοπό την περαιτέρω μείωση του. Η επαναγορά ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2012. 

Ευνόητα, εξαιτίας των προαναφερθέντων γεγονότων και διαδικασιών, η 

αβεβαιότητα για τη δυνατότητα συνέχισης από την Ελλάδα της δημοσιονομικής 

προσαρμογής έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

με αντίκτυπο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στη διεθνή της εικόνα. 

Πάρα ταύτα, η ύφεση επιβραδύνθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2012, στο 5,7%, 

από 6,7% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 

ήταν 2,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερη. Ως αποτέλεσμα, η πτώση του ΑΕΠ 

στο σύνολο του 2012 ήταν της τάξης του 6,4%, ελαφρά μικρότερη εκείνης το 

2011 (7,1%). Έτσι, ολοκληρώνοντας το πέμπτο έτος σε τροχιά ύφεσης, η 

ελληνική οικονομία έχει απολέσει σωρευτικά το 20,1% του προϊόντος της 

το 2007. 

Με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας σε 

τρέχουσες τιμές διαμορφώνεται το 2012 σε 17.200 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 67% 

του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ27. Το έτος αυτό το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

σημειώνει μείωση από 18.500 το 2011 (74% του μέσου της ΕΕ27), 19.600 το 

2010 (80% του μέσου της ΕΕ27), 20.500 το 2009 (87% του μέσου της ΕΕ27) και 
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20.800 το 2008 (83% του μέσου της ΕΕ27). Η τιμή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 

2012 είναι η χαμηλότερη από το 2006. 

Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης (PPS). Το 2011 (τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται 

στοιχεία από τη EUROSTAT) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 20.100 

ευρώ, ή 80% του μέσου όρου της ΕΕ27, σημειώνοντας κάμψη έναντι του 2010 

(21.400 ή 87% του μέσου όρου της ΕΕ27), του 2009 (22.100 ή 94% του μέσου 

όρου της ΕΕ27) και του 2008 (23.100 ευρώ ή 92% του μέσου όρου της ΕΕ27). 

Η αρνητική πορεία των ανωτέρω δεικτών που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό της 

ύφεσης της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται και κατά το πρώτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους. Όπως προαναφέρθηκε, η μείωση του ΑΕΠ κατά το 2012 

ανέρχεται σε 6,4%, ενώ με βάση τα Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση κατά 5,3% σε σχέση με το 1ο 

τρίμηνο του 2012.  

Οι ήδη δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά 

το 2012. Στο σύνολο του 2012 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανήλθε στο 

24,2%, από 17,7% το 2011. 

Η ύφεση, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, η συνεχής επιδείνωση των 

συνθηκών στην αγορά εργασίας με κύρια έκφρασή τους την αλματώδη αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας, η συνεχής επιδείνωση της διεθνούς θέσης της χώρας ως προς 

την ανταγωνιστικότητα, αποτελούν το βασικό πλαίσιο εξέλιξης της ελληνικής 

οικονομίας κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Στο πλαίσιο αυτό η ταχύτερη απορρόφηση των πόρων των Επιχειρησιακών  

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποκτά κρίσιμο ρόλο, τόσο ως προς τη συμβολή τους 

στην αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και της 

ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» κατέχει ένα 

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, λόγω της φύσης των παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνει. Η στρατηγική στόχευση του ΕΠΠΕΡΑΑ στην προστασία, αναβάθμιση 

και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος παραμένει επίκαιρη και ενισχύει το ρόλο 

του Προγράμματος στην προσπάθεια της χώρας για την υιοθέτηση ενός νέου 

μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.  

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται 

δράσεις ανάπτυξης / βελτίωσης περιβαλλοντικών υποδομών, δράσεις ενίσχυσης 
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επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ και συμπαραγωγής ενέργειας (κρατικές 

ενισχύσεις), χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση δράσεων, σχετικά με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, 

θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη.  

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα των πολιτικών και μέτρων 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ακόμη και αν δεν συμβάλουν στην 

βραχυχρόνια εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς είναι απαραίτητες 

για την προστασία της δημόσιας υγείας και την άνοδο της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και βασικό παράγοντα βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η εφαρμογή των παρεμβάσεων του Προγράμματος 

επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική κρίση, η οποία έχει αλλάξει τις ανάγκες, τις 

προτεραιότητες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και ταυτόχρονα επιδρά αρνητικά στην προετοιμασία - ωρίμανση και υλοποίηση 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τόσο σε επίπεδο δικαιούχων, όσο και σε επίπεδο 

αναδόχων κατασκευής έργων.  

 

1.4.2 Αναθεώρηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

προήλθε από την διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και τις ανάγκες 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής. Στόχος της πρώτης Αναθεώρησης κατά το 2011 ήταν η αύξηση του 

ποσοστού της Κοινοτικής συνδρομής στα Ε.Π. προκειμένου να αυξηθεί η 

απορρόφηση και κατ’ επέκταση η εισροή κοινοτικών πόρων και αφετέρου να 

εξοικονομηθούν πολύτιμοι και εν ανεπάρκεια λόγω της κρίσης, εθνικοί πόροι. 

Μέσω της Αναθεώρησης δεν επήλθαν αλλαγές στη δομή των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων προκειμένου αφενός να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση τους 

και αφετέρου να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές και οι δεσμεύσεις τους. Ειδικότερα, 

τροποποιήθηκαν οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες των Ε.Π. με την αναδρομική αύξηση 

του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85% (εκτός των αξόνων που 

αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου). 

Στο πλαίσιο αυτό, με την πρώτη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), που  εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ. αριθ. Ε(2011) 6975 / 04-10-2011 Απόφαση, 
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τροποποιήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος, με αύξηση του 

ποσοστού κοινοτικής συνδρομής από 80% σε 85% και μείωση της εθνικής 

συμμετοχής σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας.  

Στη συνέχεια, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1311/2011, με τον οποίο τροποποιήθηκε το 

Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, δόθηκε η δυνατότητα, σε 

κάθε αίτηση πληρωμής που υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές, να καταβάλλεται από 

την ΕΕ πρόσθετη χρηματοδότηση από το ισχύον χρηματοδοτικό σχέδιο των ΕΠ 

ύψους 10 ποσοστιαίων μονάδων (10%), δηλαδή η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται 

στο 95%. Η κατ’ εξαίρεση αυτή πρόσθετη χρηματοδότηση ισχύει για τις πληρωμές 

που πιστοποιήθηκαν, ή θα πιστοποιηθούν, από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2013.  

Η δεύτερη αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, που πραγματοποιήθηκε κατά το 2012, είχε 

ως στόχο την επίσπευση της αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα 

δεδομένα που έχουν προκύψει, σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο 

η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει, καθώς και την ανάγκη για τη 

σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Παράλληλα, βασικό στόχο της 

αναθεώρησης αποτέλεσε η ενσωμάτωση των νέων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

του ΥΠΕΚΑ για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και των προτεραιοτήτων που 

επιτάσσει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπου εξέχουσα θέση κατέχει η Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, στοχεύοντας στην προώθηση μιας πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων, 

καθώς και μιας πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας στον τομέα του 

περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη 2η αναθεώρηση, επιδιώκεται η μέγιστη συμβολή του 

Προγράμματος στη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της 

ελληνικής οικονομίας και στην προώθηση μια περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 

μέσω μέσω: 

 Ενίσχυση των Αξόνων προτεραιότητας που παρουσιάζουν σημαντική 

πρόοδο υλοποίησης και πολύ υψηλές δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με 

αυξημένα ποσοστά νομικών δεσμεύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

αναπτυξιακές προτεραιότητες και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 

παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις σε εθνικούς πόρους. 

 Κατάλληλη προσαρμογή του προϋπολογισμού του συνόλου των Αξόνων 

Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ, με βάση τις προοπτικές υλοποίησης των 
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επιμέρους δράσεων και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς 

και των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί. 

 Διασφάλιση χρηματοδοτικής κάλυψης νέων αναπτυξιακών δράσεων και 

ώριμων έργων υποδομών προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών 

καθαρών αστικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανειλημμένες 

συνολικές υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Οι εσωτερικές ανακατανομές πόρων μεταξύ Αξόνων του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχουν ως 

ακολούθως: 

1. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», κατά 30 εκατ. €, για την κάλυψη των 

υπερδεσμεύσεων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα 

αξιοποίησης των ΑΠΕ και συμπαραγωγής ενέργειας, των έργων αξιοποίησης 

ΑΠΕ και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτήρια του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των έργων ενίσχυσης 

των καθαρών συστημάτων αστικών μεταφορών.  

2. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία 

και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», κατά 120 εκατ. €, για την κάλυψη των 

υπερδεσμεύσεων σε έργα δικτύων αποχέτευσης, εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης και  διανομής πόσιμου νερού, καθώς 

και σε έργα που αφορούν στη διαχείριση σημειακών και μη σημειακών 

πηγών ρύπανσης σε προστατευόμενες περιοχές.  

3. Αποδέσμευση πόρων 250 εκατ. € από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου», ο οποίος 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

προβλήματα και τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιασθεί στην 

υλοποίηση δύο μεγάλων έργων του Άξονα (Διευθέτηση Λεκάνης Απορροής 

Ερασίνου και Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς), καθώς και το χαμηλό βαθμό 

ωριμότητας των προγραμματισμένων αντιπλημμυρικών έργων Αττικής και 

τις αρνητικές προοπτικές εκτέλεσής τους εντός της Προγραμματικής 

Περιόδου. 

4. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία 

Εδαφικών Συστημάτων - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», κατά 70 εκατ. 

€, για την κάλυψη των υπερδεσμεύσεων των έργων διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων και των έργων αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης στερεών αποβλήτων. 
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5. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική 

Βοήθεια έργων Τ.Σ.», κατά 30 εκατ. €, για την κάλυψη των αναγκών 

ωρίμανσης / προετοιμασίας περιβαλλοντικών έργων και δράσεων της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

6. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Προστασία 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής», κατά 

17 εκατ. €, για την χρηματοδοτική κάλυψη των δύο Ταμείων (Ταμείο 

Αστικής Ανάπτυξης - «JESSICA» και «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»), καθώς και 

των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί σε έργα προστασίας του 

περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο. 

7. Αύξηση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Προστασία 

& Διαχείριση Υδατικών Πόρων», κατά 8,2 εκατ. €, για την κάλυψη των 

υπερδεσμεύσεων σε έργα διαχείρισης και διανομής ύδατος και σε λοιπά 

έργα/δράσεις για την  προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 

κινδύνων. 

8. Αποδέσμευση πόρων 12 εκατ. € από τον Άξονα Προτεραιότητας 8 

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου», ο οποίος 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό υλοποίησης, και διοχέτευσή τους σε ώριμα 

περιβαλλοντικά έργα / δράσεις. 

9. Διατήρηση των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» (126,6 εκατ. €), με βάση τις προοπτικές 

φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης / υλοποίησης των έργων και 

ρεαλιστική εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων τους. 

10. Αποδέσμευση πόρων 13,2 εκατ. € από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 

«Θεσμοί και Μηχανισμοί», ο οποίος παρουσιάζει χαμηλό βαθμό υλοποίησης, 

και διοχέτευσή τους σε ώριμα περιβαλλοντικά έργα / δράσεις. 

11. Διατήρηση των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Βοήθεια 

έργων Ε.Τ.Π.Α.», για την αποτελεσματική υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 

και των Δικαιούχων του Προγράμματος στην έγκαιρη και  αποτελεσματική 

υλοποίηση των έργων, καθώς και  την ορθολογική και αποτελεσματική 

ωρίμανση / προετοιμασία περιβαλλοντικών δράσεων για τη νέα 

Προγραμματική Περίοδο. 

Η δεύτερη αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε στις 11/12/2012 με την 

Απόφαση C(2012) 9519 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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1.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ Κ(ΕΚ) 1083/2006 

Δεν έχει παρουσιαστεί κάποια αλλαγή σχετική με τις διατάξεις του  άρθρου 57, του 

Καν. 1083/20061 . 

 
1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

Όπως είχε αναφερθεί και στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2011, το 

περιβάλλον αποτελεί ένα απόθεμα το οποίο επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό 

τομεακών πολιτικών και γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την 

ενσωμάτωση της προστασίας του στις τομεακές πολιτικές των κρατών μελών 

(Άρθρο 130 συνθήκης του Άμστερνταμ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, τα 

συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να συμβάλλουν μέσω των πολιτικών τους, στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω 

της υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το ΥΠΕΚΑ ως 

ο φορέας χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα, έχει την ευθύνη για 

την επίτευξη των στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν τα επόμενα χρόνια στον 

τομέα του Περιβάλλοντος, καθώς και να συμβάλει στην οργάνωση των τομεακών 

πολιτικών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών και ως 

εκ τούτου η μεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.  

Με το ΕΠΠΕΡΑΑ υλοποιείται ένα μεγάλο μέρος των αναγκαίων δράσεων για την 

προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος στη χώρα, αλλά όπως είναι γνωστό, 

συμπληρωματικές δράσεις σε αυτό υπάρχουν:  

 Στα πέντε (5) Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της θεματικής 

προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής», τα οποία δρουν 

συμπληρωματικά με τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ.  

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» 

του πρώην Υπ. Ανάπτυξης, νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, το οποίο δρα συμπληρωματικά κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6 

(Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής 

– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας) και Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστημάτων – Διαχείριση Στερεών 

αποβλήτων)  

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του πρώην 

ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο δρα 

συμπληρωματικά κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής 

                                                 
1
  Καν. (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 57 «Διάρκεια των πράξεων» 
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Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – με έμφαση στις καθαρές 

συγκοινωνίες)  

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο 

αξιοποιεί της νέες ευκαιρίες που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της «πράσινης απασχόλησης».  

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» γίνεται 

εκτενής αναφορά στη σύνδεση εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης, 

τονίζοντας ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί μια 

ευρεία έννοια που περιλαμβάνει αλληλένδετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά ζητήματα και διευρύνει την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», γίνεται αναφορά 

στην στήριξη του στόχου της αειφορίας μέσω των δράσεων ενίσχυσης της 

διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, οι φορείς της οποίας, στο 

επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και στα επίπεδα της περιφερειακής 

διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ασκούν ρυθμιστικές αρμοδιότητες και 

αρμοδιότητες διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα 

συμβάλλουν στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

 

Επιπλέον, σημαντική συνεισφορά σε θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης θα έχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο συγχρηματοδοτείται με πόρους ΕΓΤΑΑ και το ΕΠ 

«Αλιεία» του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΑ. Τα προγράμματα αυτά δρουν συμπληρωματικά 

του ΕΠΠΕΡΑΑ στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ):  

 Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιμετώπιση 

Κλιματικής Αλλαγής – με έμφαση σε θέματα μείωσης εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου  

 Α.Π. 9 (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας) με έμφαση σε 

αγροτικά οικοσυστήματα και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων  

 Α.Π. 2 & Α.Π. 7 (Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων) με έμφαση στην 

προώθηση ορθολογικών μεθόδων άρδευσης και μείωση των ρυπαντικών 

φορτίων που προκύπτουν από τη γεωργία  
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 Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστημάτων – Διαχείριση Στερεών αποβλήτων με 

έμφαση σε θέματα προστασίας των εδαφών από φαινόμενα διάβρωσης και 

ερήμωσης  

Με σκοπό να μην υπάρξουν προβλήματα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ του ΕΠΠΕΡΑΑ 

και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, έχουν 

προβλεφθεί Κριτήρια Διαχωρισμού, τα οποία περιγράφονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και εφαρμόζονται κατά την ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα.  

1.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για 

την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος 

Α) Πρόοδος εφαρμογής του ΕΠΠΕΡΑΑ  

Από τη διαχρονική εξέλιξη της απορρόφησης ανά Άξονα Προτεραιότητας, 

προκύπτει η έντονη ενεργοποίηση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 1, των 

οποίων οι δαπάνες στο τέλος του 2012 ανέρχονται στο 92,2% του 

προϋπολογισμού του άξονα. Το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών προέρχεται από τις 

δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ, μέσω του αναπτυξιακού 

νόμου, αλλά και από τα έργα επέκτασης του Μετρό της Αθήνας, τα οποία έχουν 

σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Αντίθετα, μεγάλη καθυστέρηση στην απορρόφηση δαπανών εμφανίζουν τα έργα 

συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων και τα έργα διαχείρισης 

& διανομής πόσιμου νερού του Άξονα Προτεραιότητας 2, αφού πολύ μεγάλο 

ποσοστό των ενταγμένων έργων των συγκεκριμένων κατηγοριών δεν έχει καν 

συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2012. 

Οι εντάξεις αντιπλημμυρικών έργων και έργων διευθέτησης ρεμάτων στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό του 

Άξονα (υπερδέσμευση 150% περίπου) και η υλοποίηση των έργων φαίνεται να 

εξελίσσεται ομαλά. Εξαίρεση αποτελεί το έργο διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, 

που αντιπροσωπεύει το 46% περίπου του προϋπολογισμού των εντάξεων του ΑΠ 3 

και το οποίο παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. 

Επίσης, καθυστερήσεις εμφανίζονται και στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων του Άξονα Προτεραιότητας 4, τα οποία παρουσιάζουν 

απορρόφηση μόλις 25,7% και μεγάλο ποσοστό των ενταγμένων έργων (67% του 

προϋπολογισμού των εντάξεων) δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί. 

Όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου Συνοχής 

(Άξονας Προτεραιότητας 5), έντονη ενεργοποίηση εμφανίζεται μέσα στο 2012, με 
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αποτέλεσμα οι δαπάνες των ενταγμένων έργων στο τέλος του 2012 να ανέρχονται 

στα 8,4 εκατ. € (29,7% του προϋπολογισμού τους) από τα 1,2 εκατ. € που ήταν 

τον Δεκέμβριο του 2011. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 6, πέρα από την «ενδιάμεση απορρόφηση» στο 

πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των ταμείων – νέων χρηματοδοτικών μέσων 

(γεγονός που αυξάνει ονομαστικά την απορρόφηση στον ΑΠ 6) και μια 

αξιοσημείωτη  πρόοδο που σημειώνει το έργο αξιολόγησης περιβαλλοντικού 

θορύβου, τα υπόλοιπα έργα εμφανίζουν μηδενική υλοποίηση. 

Για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7, επισημαίνεται ότι, η ενεργοποίησή 

τους ξεκίνησε μέσα στο 2011, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2012 να μην 

εμφανίζονται υψηλά ποσοστά απορρόφησης (20,4%), παρόλο που η φυσική 

υλοποίηση της πλειοψηφίας των έργων εξελίσσεται ομαλά. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 έχουν ενταχθεί 4 έργα με προϋπολογισμό που 

ανέρχεται στο 128% του προϋπολογισμού του Άξονα. Παρά το γεγονός ότι οι 

εντάξεις έγιναν σχετικά έγκαιρα, μέχρι το τέλος του 2011 δεν είχε υπογραφεί 

καμία νομική δέσμευση και τον Δεκέμβριο του 2012 η απορρόφηση των δαπανών 

φτάνει μόλις στο 4,2%. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 9 οι δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων που εκτελούνται με αυτεπιστασία, ενεργοποιήθηκαν 

σχετικά έγκαιρα και παρουσιάζουν ομαλή διαχρονική εξέλιξη. Αντίθετα, 

προβλήματα εμφανίζονται σε ορισμένα από τα έργα / υποέργα του ΑΠ 9, που 

αφορούν στην επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας, καθώς και στο έργο «Εποπτεία 

και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», το οποίο δεν έχει καν συμβασιοποιηθεί. Εξαιτίας 

αυτών, η απορρόφηση στο τέλος του 2012 παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο 

(30,6% περίπου). 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις σε επίπεδο 

συμβάσεων και δαπανών, παρόλο που η πλειοψηφία των εντάξεων 

πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2011 και στο τέλος του 2012 οι εντάξεις αντιστοιχούν 

στο 137,5% του προϋπολογισμού του Άξονα, ενώ η απορρόφηση είναι μόλις 

4,4%. 

Τέλος, όσον αφορά τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΕΤΠΑ (Άξονας 

Προτεραιότητας 11), πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα με τη μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι και το τέλος του 2012, 

με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση του 

Άξονα (20,3% των εντάξεων και 12,8% του π/υ του Άξονα). 
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Β)  Οριζόντιες Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

Προγραμμάτων  

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια οριζόντια μέτρα που ελήφθησαν για τη 

βελτίωσης της προόδου όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

1. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και 

ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την 

υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα έγινε διασύνδεση της Τράπεζας της Ελλάδας 

με το ΟΠΣ, η οποία παρέχει στοιχεία αναλυτικών κινήσεων των λογαριασμών 

που τηρούνται για τα έργα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία είναι 

ισοδύναμα του τραπεζικού extrait και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διοικητική επαλήθευση της δαπάνης. 

2. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο 

Εσωτερικών σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν 

στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη. 

3. Τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση με έμφαση, στην 

επανεξέταση των ανενεργών έργων, στη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων 

με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων 

διαχείρισης, στην παροχή ευελιξίας διαχείρισης των πόρων από τις 

αποκεντρωμένες αρχές, στην οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη 

αδύναμων Φορέων διαχείρισης και Φορέων διαχείρισης στις νησιωτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς επίσης και αδύναμων Δικαιούχων 

Έργων. 

4. Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται 

υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2012 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση 

στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. Η εξαίρεση παρατάθηκε για ένα 

έτος με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του 2015. 

 

Γ) Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ 
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Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ αποφασίστηκε η 

εφαρμογή τριών μέτρων: 

1. Εντατικοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

προκειμένου για όλα τα έργα ΕΣΠΑ να επιτευχθεί ο ακριβέστερος δυνατόν 

προσδιορισμός δαπανών εντός του έτους, η έγκαιρη έκδοση όλων των σχετικών 

αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης, χρηματοδότησης και κατανομής καθώς και η 

άμεση καταχώρηση όλων των πραγματοποιημένων δαπανών στο ΟΠΣ. 

2. Αυτόματη ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων. 

Εμπεδώθηκε η αρχή του προγραμματισμού με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών 

του Κρατικού Προϋπολογισμού που είναι δεσμευτικά.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών για το ΠΔΕ 2012, ζητήθηκε η άμεση 

ανακατανομή των πιστώσεων των φορέων χρηματοδότησης, ώστε να 

χρηματοδοτηθούν έργα που παρουσίαζαν δυναμική και θα απέφεραν πόρους από 

την ΕΕ. Φορείς που είχαν εξαντλήσει το μηχανισμό ανακατανομής των πιστώσεών 

τους, όφειλαν να το γνωστοποιήσουν άμεσα. 

Σοβαρές καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των αναγκαίων πιστώσεων των 

έργων ΕΣΠΑ επέβαλαν την άμεση ανάληψη διορθωτικών κινήσεων που για λόγους 

συντομίας πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο, με στόχο οι πιστώσεις κάθε 

έργου μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου να αντανακλούν με ακρίβεια τις 

αναμενόμενες πληρωμές για το έργο αυτό έως το τέλος του 2012.  

Ειδικότερα προβλέφθηκε: 

 η άμεση αυτόματη ανάκληση του υπολειπόμενου ποσού των ετήσιων 

πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ για τα οποία δεν τεκμηριώνονταν η εκτίμηση 

περαιτέρω εκτέλεσης πληρωμών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (ανενεργά 

έργα ή συμβάσεις, έργα με εμπλοκές, έργα χωρίς νομική δέσμευση κλπ).  

Για όσα έργα είχαν εκδοθεί εντολές κατανομών, έγιναν ανακλήσεις μετά από 

συνεργασία της ΕΥΣ και της ΔΔΕ και διατύπωση σχετικής εισήγησης. 

 η αυτόματη ανάκληση του 50% των ετήσιων πιστώσεων των έργων 

που κατά το μήνα Οκτώβριο, η διαφορά μεταξύ εγκεκριμένων πιστώσεων και 

πραγματοποιημένων πληρωμών ήταν μεγαλύτερη του 75%.  

Οι πιστώσεις που αποδεσμεύτηκαν κατανεμήθηκαν στους Φορείς Χρηματοδότησης 

που είχαν αποδεδειγμένα ανάγκη (κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων και με 

τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣ). 

3. Τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών καταγραφής δαπανών στο ΟΠΣ. 
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Παρακολούθηση των Διαχειριστικών Αρχών ώστε να καταχωρούν και να 

επιβεβαιώνουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα όλες τις δαπάνες των έργων ΕΣΠΑ 

στο ΟΠΣ. 

  

Δ) Διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα προς τους φορείς με αρμοδιότητες 

διαχείρισης. 

 Πλέον των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων 

του ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν στο Κεφ. 1.3. παρ. A, παρασχέθηκαν εκ μέρους 

της ΕΥΘΥ διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

του έργου της διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα: 

 Με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 23716/ΕΥΘΥ515/24.05.2012 προς τους φορείς 

που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης 

o διευκρινίστηκαν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της 

μεθοδολογίας δειγματοληψίας κατά τη διενέργεια επιτόπιων 

επαληθεύσεων, 

o έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης ορθής και κατάλληλης 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων-λιστών που χρησιμοποιούνται 

κατά την εκτέλεση επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και της 

αναγραφής σε αυτές της ημερομηνίας συμπλήρωσης και υπογραφής 

τους από τους διενεργούντες την επαλήθευση, 

o έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης για συμπλήρωση και καταχώριση 

των εκθέσεων επιτόπιας επαλήθευσης εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

(ΥΠΑΣΥΔ) και απεστάλη τροποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙΙ.4_3 «Έκθεση 

Επιτόπιας Επαλήθευσης» ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό η 

αναγραφή του χρόνου συμμόρφωσης του δικαιούχου προς 

ενδεχόμενες συστάσεις του φορέα διαχείρισης, 

o παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται στην περίπτωση που κατά τις επαληθεύσεις των 

φορέων διαχείρισης σε έργα γέφυρες εντοπίζονται μη επιλέξιμες 

δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως αφορούν και τις πιστοποιημένες 

δαπάνες στην Επιτροπή των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ., 

o έγινε υπενθύμιση των ισχυόντων κανόνων δημοσιότητας σε έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από δύο προγραμματικές περιόδους ή 
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μεταφερόμενα έργα, ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητά τους 

στο ΕΣΠΑ.  

 Στις 6.6.2012, απεστάλη ηλεκτρονικά στους φορείς διαχείρισης το νέο 

έντυπο Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα με τον αναλυτικό υπολογισμό των τόκων 

που κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της υπ. Αριθμ. 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7.11.2009 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 

Διαχείρισης βαρύνουν το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης. 

 

Ε) Προσαρμογές και νέες λειτουργίες του ΟΠΣ 

Νέα Εργαλεία σε παραγωγική λειτουργία 

1. Έργα Προτεραιότητας – Εμπλοκές 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης των 181 Έργων Προτεραιότητας δημιουργήθηκαν 

οθόνες που καλύπτουν την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε στάδια με 

σημαντικά ορόσημα. Οι οθόνες ενημερώνονται με ευθύνη των Διαχειριστικών 

Αρχών ενώ τα στοιχεία αξιολόγησης οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους 

χειριστές της ΕΥΣ και εντάσσουν το έργο σε συγκεκριμένη κατηγορία προόδου 

υλοποίησης. 

Ταυτόχρονα, καταχωρούνται αναλυτικές πληροφορίες για ενδεχόμενες Εμπλοκές 

που καθυστερούν την υλοποίηση. Η λειτουργικότητα αυτή είναι προσβάσιμη για 

όλα τα έργα ακόμη κι αν αυτά δεν εντάσσονται σε έργα προτεραιότητας.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ενσωματωθεί ήδη και στη δομή του ΒΙ. Οι 

πρότυποι πίνακες δείχνουν τα βασικά στοιχεία των έργων προτεραιότητας ανά 

ταμείο/τομέα, τα στοιχεία πορείας υλοποίησης με συγκεντρωτικά/αναλυτικά πλήθη 

και οικονομικά μεγέθη ανά ταμείο/τομέα, την κατηγοριοποίηση ανά ταμείο, τις 

εμπλοκές/ενέργειες, τους στόχους του τρέχοντος  τριμήνου, τα βήματα σε αρχικό 

προγραμματισμό, σε αναθεώρηση ή ολοκληρωμένα για το τρέχον τρίμηνο, τις 

συμβάσεις καθώς και τις ομαδοποιήσεις ανά Δικαιούχο και ανά έργο 

προτεραιότητας. Πρόσβαση έχουν οι ΔΑ, ΕΕ, Taskforce, ΕΥΣ. 

Η έκθεση των έργων προτεραιότητας ονομάστηκε Επιτελική Σύνοψη με 

δυνατότητες εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων και είναι «δυναμική», δηλ. 

κάθε μέρα εμπλουτίζεται με τα στοιχεία της προηγούμενης μέρας. 

Για άμεση πληροφόρηση, υπάρχει και η λίστα Έργων Προτεραιότητας η οποία 

συνδέεται και με την ιστοσελίδα www.anaptyxi.gov.gr. 
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Τέλος, μέσα στο ΟΠΣ έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες νέες εκτυπώσεις για την 

πλήρη και αναλυτική εικόνα οποιουδήποτε έργου, προτεραιότητας ή μη, με 

στοιχεία ένταξης-συμβάσεων-πληρωμών-εμπλοκών.  

2. Απαλλοτριώσεις 

Δημιουργήθηκε στο ΟΠΣ νέα οθόνη για την παρακολούθηση των 

απαλλοτριώσεων. Η οθόνη εξυπηρετεί απαίτηση παρακολούθησης της εξέλιξης των 

σταδίων απόκτησης γης. Η ενημέρωση της οθόνης γίνεται ανά υποέργο με τα 

στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στο σύμφωνο αποδοχής όρων 

της ένταξης. Στην οθόνη αποτυπώνεται απολογιστικά η εξέλιξη των διαδικασιών 

απόκτησης γης. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για 

πράξη που περιλαμβάνει δαπάνες απαλλοτριώσεων, ο Δικαιούχος υποχρεώνεται να 

συνυποβάλλει το Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ). Στο δελτίο 

αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της απαλλοτρίωσης με στοιχεία τα οποία 

αποτελούν και πεδίο εξέτασης κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πράξης.  

Η λειτουργικότητα αναπτύσσεται και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Υποβολής. 

3. Ανάρτηση των αποφάσεων ένταξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του ΟΠΣ 

Υλοποιήθηκε η διασύνδεση του ΟΠΣ με το σύστημα της Διαύγειας, ώστε να είναι 

δυνατή η επικοινωνία των δύο συστημάτων για τις ανάγκες ανάρτησης των, 

παραγομένων από το ΟΠΣ, αποφάσεων, ενός συγκεκριμένου φορέα. 

Η λειτουργία <Ανάρτηση στη Διαύγεια> έχει ήδη ενσωματωθεί στην οθόνη της  

Απόφασης Ένταξης πράξεων, πλην Κρατ. Ενισχύσεων, ενώ θα ακολουθήσει και για 

τις υπόλοιπες αποφάσεις που παράγονται από το ΟΠΣ. 

Προγραμματισμένες προσαρμογές 

Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω προσαρμογές: 

1. Ψηφιακή υπογραφή 

Σε συνεργασία με την ΕΥΔ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υλοποιείται η πιλοτική 

εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής στις διαδικασίες παραγωγής των εγγράφων 

του ΕΣΠΑ, αρχικά στη έκδοση της Απόφασης Ένταξης και εν συνεχεία σε όλα τα 

παραγόμενα έγγραφα του ΟΠΣ. 

 

Επιπροσθέτως, όλα τα έγγραφα μορφής PDF που παράγονται τόσο από το ΟΠΣ 

όσο και από την Ηλεκτρονική Υποβολή, θα έχουν την ψηφιακή υπογραφή του 
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συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και εγκυρότητα των, εν λόγω, 

στοιχείων. 

2. Δήλωση κατ΄αποκοπή Έμμεσων Δαπανών – Απλοποιημένο Κόστος 

Προσεχώς, θα είναι εφικτή η δήλωση, κατ΄αποκοπή, έμμεσων δαπανών, σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες έργων επιχορηγήσεων που συχγρηματοδοτούνται από 

τα ΕΠ του ΕΚΤ για τα οποία υφίστανται σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ.  

Η δήλωση των έμμεσων δαπανών γίνεται ως σταθερό ποσοστό των επιλέξμων 

άμεσων δαπανών, χωρίς να προηγηθεί επαλήθευση των σχετικών με αυτές 

δικαιολογητικών εγγράφων από το φορέα διαχείρισης και ακολουθεί τη δήλωση 

των σχετικών άμεσων δαπανών.  Τα εφαρμοζόμενα ποσοστά διαφοροποιούνται 

ανά κατηγορία έργων ή/και δικαιούχων και δεν υπερβαίνουν το 20%. Η εφαρμογή 

της κατ’ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων 

αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην απλοποίηση της διαχείρισης και του 

ελέγχου των σχετικών έργων. 

3. Ανταλλαγή δεδομένων πληρωμών έργων με εμπορικά πιστωτικά 

ιδρύματα 

Στα πλαίσια της βέλτιστης διαχείρισης των περιορισμένων ταμειακών διαθεσίμων 

του ΠΔΕ, η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή αλλά και όσες αρχές έχουν αρμοδιότητες 

διαχείρισης χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρα ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες 

πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ. Ένα τέτοιο «κανάλι» επικοινωνίας έχει ήδη στηθεί για 

έργα που πληρώνονται από λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν αντίστοιχη πληροφορία από αναφορές του 

ΟΠΣ. Για τις πληρωμές που γίνονται από εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 

πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει μια 

πρώτη απόπειρα ανταλλαγής δεδομένων, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί και 

επεκταθεί στο σύνολο των τραπεζών.  

 

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ συγκροτήθηκε με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αρ. 116070/7.2.2008 (ΦΕΚ 437/Β΄/13.03.2008), η 

οποία τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 177224/31.3.2010 (ΦΕΚ 463/τ.Β΄/19.4.2010), 

178138/04.05.2010 (ΦΕΚ 689/Β/21.05.2010) και 167992/03.05.2011 (ΦΕΚ 

1097/Β/02.06.2011).  

 

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/thesimo_plaisio/153221_KYA_4878_2008_epitropis_parakoloythisis.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/thesimo_plaisio/153221_KYA_4878_2008_epitropis_parakoloythisis.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/thesimo_plaisio/153221_KYA_4878_2008_epitropis_parakoloythisis.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/thesimo_plaisio/153221_KYA_4878_2008_epitropis_parakoloythisis.pdf
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Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος.  

Στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 12.11.2012, έγινε αναφορά στα κάτωθι και από τους 

κάτωθι: 

1. Εισήγηση του Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στην πορεία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος τονίζοντας τη σημαντική πρόοδό του. Παράλληλα, 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε τη σύνδεση της πορείας 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους στόχους που τίθενται από 

το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται 

περαιτέρω επιτάχυνσή του .  

 

2. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η ενεργοποίηση και η συνολική πρόοδος  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας με ειδική 

αναφορά στις Προσκλήσεις, τις Εντάξεις, τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες. 

Επίσης, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εκχωρήσεων από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς 

του Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης με αναφορά στις Προσκλήσεις, τις Εντάξεις, 

τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εισροών 

κοινοτικής συμμετοχής, προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών, για την 

κάλυψη του κανόνα ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν, έχουν ήδη 

καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2012 για το Ταμείο Συνοχής και 

προβλέπεται να καλυφθούν αντίστοιχα και οι απαιτήσεις για το ΕΤΠΑ.    

 

Τέλος, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων και των έργων 

προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε 

σχέση με την τήρηση των στόχων του μνημονίου. 
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3. Αναθεώρηση του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-

2013 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η πρόταση αναθεώρησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτή έχει αποφασισθεί με τη γραπτή 

διαδικασία (Α.Π. οικ. 123474/27.9.2012). Η πρόταση αναθεώρησης έχει αποσταλεί 

στην ΕΕ και αναμένεται η έγκρισή της.  

 

4. Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Ε.Π. 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η τεκμηρίωση της 

Αναθεώρησης καθώς και η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ του 2012 στο ΕΣΠΑ. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε συνοπτικά το πλαίσιο εργασιών για την υλοποίηση της Ενδιάμεσης 

Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ που προβλέπεται από τους Κανονισμούς.  

 

5. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το πλαίσιο για την έναρξη 

διαλόγου για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

εξέφρασαν την ανάγκη κατανομής των πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (περιβάλλοντος, φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών 

υποδομών και μεταφορών). 

 

6. Λοιπά θέματα 

Έγινε ενημέρωση από την Ε.Ε. και την Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για θέματα 

που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης 

επισήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των 

εμπλεκόμενων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της.  

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Παρακολούθησης προέβη στα εξής 

συμπεράσματα: 

 

α) διαπίστωσε την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που όμως 
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πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

β) διαπίστωσε τον καθοριστικό ρόλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και επισημαίνει την 

ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσής της, για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη 

του σχεδιασμού και της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΚΑ 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

γ) τόνισε ότι βασικός στόχος του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα, 

είναι η συνδρομή του στην εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής και εξ’ αυτού στην κάλυψη των ανελαστικών υποχρεώσεων της Χώρας 

με βάση το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, ενώ 

παράλληλα πρέπει να συμβάλλει στην εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Κατόπιν, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδότησε την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Προγράμματος να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Εξέταση και επιλογή των ενταγμένων έργων που εξυπηρετούν αυτούς τους 

στόχους και περιλαμβάνουν ως υποέργα τις τεχνικές μελέτες ωρίμανσης, έτσι ώστε 

οι μελέτες αυτών των έργων να χρηματοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του 

Προγράμματος (ΑΠ 5 & 11), με απόσυρση από το Πρόγραμμα του αντίστοιχου 

κατασκευαστικού μέρους των αντίστοιχων έργων, εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με την 

προοπτική να εκτελεσθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

2. Ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων (overbooking) και εξυγίανση 

του Προγράμματος στη βάση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του 

ΕΠΠΕΡΑΑ, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) της Χώρας με αμιγώς εθνικούς πόρους σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις 

της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ειδικότερα, θα γίνει απομάκρυνση των έργων 

που δεν είναι σε θέση να ολοκληρωθούν εγκαίρως εντός της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 , των έργων που δεν πληρούν το κριτήριο της ευνοϊκής 

σχέσης κόστους-οφέλους και των έργων που δεν είναι απαραίτητα με βάση τις 

ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος. 

 δ)  Επισήμανε την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη 

του κανόνα Ν+3 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του 

Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  
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ε)  Επισήμανε τη σημασία του προγραμματισμού και του σχεδιασμού του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής 

Περιόδου 2014 - 2020 λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της Στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

Έγινε ενημέρωση σχετικά με το κλείσιμο του ΕΠΠΕΡ 2000 - 2006. Δε διαφάνηκε 

ότι θα υπάρξει απώλεια πόρων και το σύνολο των έργων θα ολοκληρωθεί με 

επιτυχία. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. έκαναν αποδεκτή την πρόταση αναθεώρησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκονταν δε στη φάση εξέτασης του κειμένου.   
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1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης   

Οι αξιολογήσεις αποτελούν πάγια βασική λειτουργία των διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της συμβολής τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 

προώθηση της πολιτικής της συνοχής.  

Ανάλογα με το στάδιο του προγραμματισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

οι αξιολογήσεις διακρίνονται σε  εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια και εκ των 

υστέρων. 

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει 

ως κύριο στόχο να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα εφαρμογής του, 

καθώς και τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του, που μπορεί να επηρεάσουν 

την μελλοντική εξέλιξη της υλοποίησής του, με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

και ανάλυση των εκροών και των αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί, 

οδηγώντας στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, μέσω της 

διατύπωσης συμπερασμάτων και, εάν είναι απαραίτητο, συστάσεων για τη λήψη 

των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η 

ανάγκη για ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 

και διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική 

Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο οδηγιών 

που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και 

υλοποίηση των αξιολογήσεων. 

Η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, η οποία εκτελείται 

στη βάση προδιαγραφών της ΕΥΣΣΑΑΠ για το κοινό πλαίσιο εκπόνησης των 

αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

υλοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, βάσει σχετικής Σύμβασης που 

υπογράφηκε στις 13/9/2012 με διάρκεια 24 μήνες, στη συνέχεια διενέργειας, 

ανοιχτού  δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού.  

Το έργο «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ‘Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη  2007-2013’» συνίσταται στη 

διενέργεια,  καθ΄ όλο το συμβατικό χρόνο, διεξοδικής ανάλυσης, στο πλαίσιο των 

υποβαλλόμενων Εκθέσεων,  ως προς :  

1. την αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της 

στρατηγικής, 
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2. την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος,  

3. την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης, 

4. την αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου 

και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και 

5. τη διατύπωση ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων (π.χ. αξιολόγηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης, εκπόνηση ερευνών πεδίου σε επιλεγμένες 

παρεμβάσεις του Προγράμματος).  

Κάθε αναφερόμενη ανωτέρω συνιστώσα  περιλαμβάνει ένα σύνολο γενικών 

αξιολογητικών ερωτημάτων, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο των 

Εκθέσεων που υποβάλλονται από το Σύμβουλο Αξιολόγησης. Το σύνολο των 

συμπερασμάτων του Σύμβουλου Αξιολόγησης πρέπει να οδηγεί σε συνολικές 

τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

Η υλοποίηση του έργου προχωρά κανονικά, από την έναρξη του έως σήμερα, και 

εντός του 2012 υποβλήθηκαν τα εξής παραδοτέα:  

1. Μεθοδολογία της Αξιολόγησης, που περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή 

της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ για την ανάλυση όλων των 

αξιολογητικών ερωτημάτων (παρελήφθη). 

2. Ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 48.3 του Καν.539/2010 που τροποποιεί 

τον Καν. 1083/2006, για την αναθεώρηση του Ε.Π. στην περίπτωση 

σημαντικών κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, σημαντικών μεταβολών 

των κοινοτικών, εθνικών, ή περιφερειακών προτεραιοτήτων, ή εάν 

ανακύψουν δυσκολίες κατά την υλοποίηση (παρελήφθη και συνοδεύει τη 

2η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡΑΑ,  η οποία, μετά την έγκριση της 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω γραπτής 

διαδικασίας,  υποβλήθηκε στην Ε.Ε.).  

3. Ειδική Αναφορά «Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης 

της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2012», στο 

πλαίσιο του παραδοτέου Ε «Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης» (παρελήφθη 

και αντίτυπο της διαβιβάστηκε στη Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

της ΕΥΣΣΑΑΠ, που ασκεί συντονιστικό ρόλο). 

4. Σχέδιο της Έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 -

Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης (παρελήφθη).  
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1.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Προγράμματος  

Κατά το έτος 2012 και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», με βάση την Οδηγία 

2001/42/ΕΚ και το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 107017/5.9.2006, που αποτελεί την 

εθνική διάταξη ενσωμάτωσης της προαναφερόμενης Οδηγίας, σχετικά με την 

«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, ……..», το υπό αναθεώρηση πρόγραμμα υποβλήθηκε σε διαδικασία 

περιβαλλοντικού προελέγχου (screening), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 

αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του αναθεωρημένου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος διαφέρουν ποιοτικά, ποσοτικά ή και χωρικά από τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα επέφερε το αρχικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται διαδικασία νέας Στρατηγικής 

Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), αφού δεν υπήρχαν αλλαγές στο 

φυσικό περιεχόμενο του προγράμματος. Ο περιβαλλοντικός προέλεγχος επέφερε 

μια σχετική καθυστέρηση στη διαδικασία αναθεώρησης, αλλά διασφάλισε τη 

συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο, στον τομέα της εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

 

2.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 

Κεντρικός στόχος της στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η 

αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου 

για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. 

Η ανωτέρω στρατηγική στόχευση εξειδικεύεται σε 17 Γενικούς Στόχους που 

εντάσσονται στις ακόλουθες 5 θεματικές προτεραιότητες: 

 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

 Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία 

 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

 Θεσμικό περιβάλλον 

 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης 

Η επίτευξη του κάθε Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτει μέσα 

από μια συνέργεια περισσότερων Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών, 

που είτε άμεσα, είτε έμμεσα συμβάλλουν στην υλοποίηση των Γενικών Στόχων 

(Γ.Στ.), ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν 

τεθεί. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει άμεσα στην εκπλήρωση των 5 από τους 17 Γενικούς 

Στόχους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα: 

 Στη θεματική προτεραιότητα 1 «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα 

της οικονομίας» και στο Γενικό Στόχο: 

ΓΣ 2:  Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

 Στη θεματική προτεραιότητα 5 «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των 

Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και 

στους Γενικούς Στόχους: 
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ΓΣ 13: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των 

συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας 

ΓΣ 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την 

αειφορία 

ΓΣ 15:  Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

ΓΣ 16:  Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται η ποσοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ (σε 

όρους εντάξεων και δαπανών- Κοινοτική Συνδρομή) στους Γενικούς Στόχους του 

ΕΣΠΑ, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η συμβολή των παρεμβάσεων των Αξόνων 

Προτεραιότητας ου Προγράμματος ανά Γενικό Στόχο ποιοτικά και ποσοτικά. 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Θεματική Προτεραιότητα Γενικός 
Στόχος 
ΕΣΠΑ 

Κοινοτική Συνδρομή 
(Εντάξεις) 

Κοινοτική Συνδρομή 
(Δαπάνες- αποδεκτό 

διαχείρισης) 

1. Επένδυση στον παραγωγικό 
τομέα της οικονομίας 

2 307.636.445,19 179.924.109,81 

5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας 
και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης 

13 289.960.035,73 54.022.666,35 

14 483.484.465,48 233.260.328,27 

15 3.396.271.030,81 593.782.460,99 

16 130.861.716,67 18.382.578,47 

 

 Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση 

της παραγωγικότητας (Γενικός Στόχος 2), άμεσα, μέσω των παρεμβάσεων 

του ΑΠ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής 

Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και του ΑΠ 6 «Προστασία 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής». 

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 οι κύριες παρεμβάσεις του Προγράμματος, 

που υλοποιούνται και προβλέπεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη 

του Γενικού Στόχου 2, είναι οι Κρατικές Ενισχύσεις, μέσω του Αναπτυξιακού 

Νόμου 3299/2004, για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 ο Γενικός Στόχος 2 επιτυγχάνεται μέσω των 

έργων του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», συνολικού 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000 €. Πέρα από τα 

αυταπόδεικτα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των 

εκπομπών CO2, το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ένεση 

για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά εξ’ αιτίας 

της οικονομικής κρίσης. 
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 Άμεση είναι η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 13, 

μέσω των παρεμβάσεων του ΑΠ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που 

σχετίζονται με την επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό). 

Συγκεκριμένα, τα έργα του Προγράμματος που υλοποιούνται και προβλέπεται 

να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 13 είναι τα εξής: 

 «Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα "Αιγάλεω - Χαϊδάρι", 

Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", Σταθμός 

Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός"». Το έργο εντάχθηκε με 

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 57.959.714 €, 

έχει σύμβαση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 56.841.822 € και 

οι δαπάνες του μέχρι 31.12.2012 ανέρχονται σε 43.856.626 € (77 % της 

σύμβασης). 

 «Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό 

Αθηνών (Σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή)». Το έργο 

εντάχθηκε με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 

23.969.740 €, εμφανίζει ισόποσες συμβάσεις και οι δαπάνες του μέχρι 

31.12.2012 ανέρχονται σε 19.699.452 € (82% των συμβάσεων). 

 «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά» με συνολικό 

προϋπολογισμό ένταξης 400.000.000 €, εκ των οποίων το ποσό που 

συγχρηματοδοτείται είναι 259.200.000 €. Για το συγκεκριμένο έργο μέχρι 

31.12.2012 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

 Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει άμεσα και καταλυτικά στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 14 του ΕΣΠΑ. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με 

γνώμονα την αειφορία επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 και 6, οι δράσεις των οποίων στοχεύουν, στην πλειοψηφία 

τους, στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα: 

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του 

Γενικού Στόχου 14 οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειες σε δημόσια κτίρια 

(νοσοκομεία, βιοκλιματικά σχολεία, κ.α.), ενθάρρυνσης και διάδοσης της 

χρήσης ΑΠΕ, προώθησης της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την 

αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού, μείωσης της έντασης της 

ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και δράσεις στήριξης επενδυτικών 

σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ και συμπαραγωγής ενέργειας. Μέχρι 31.12.2012 

έχουν ενταχθεί 321 έργα, τα οποία ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, με 
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συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 553.805.253 €, 

νομικές δεσμεύσεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

458.228.627 € και δαπάνες 259.423.916 € (47% του προϋπολογισμού και 

57% των νομικών δεσμεύσεων). 

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 ο Γενικός Στόχος 14 επιτυγχάνεται, κυρίως, 

μέσω των έργων του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», συνολικού 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000 € 

 Η Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος (Γενικός Στόχος 15) 

επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των παρεμβάσεων όλων των Αξόνων 

Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ (πλην των ΑΠ 5 και 11 που περιλαμβάνουν 

έργα Τεχνικής Βοήθειας), οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα: 

 στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων, εστιάζοντας στην 

διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 στην διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος 

 στην εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του 

ακουστικού περιβάλλοντος 

 στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 

 στην αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία 

της βιοποικιλότητας. 

Ουσιαστικά, ο Γενικός Στόχος 15 του ΕΣΠΑ ταυτίζεται με τον κύριο Στρατηγικό 

Στόχο του ΕΠΠΕΡΑΑ, που είναι «η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφόρος 

Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, 

καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας». 

Συνοπτικά, τα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ που συμβάλουν στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 15 ανέρχονται μέχρι 31.12.2012 σε 943, με συγχρηματοδοτούμενο 

προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.995.612.977 €, νομικές δεσμεύσεις 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.193.845.832 € και δαπάνες 

(ποσό αποδεκτό διαχείρισης) 698.567.601 €, που αποτελεί το 17% του 

προϋπολογισμού και 58% των νομικών δεσμεύσεων.  

 Ο Γενικός Στόχος 16 «Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» 

παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τους επιμέρους στόχους και προτεραιότητες 

του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των Αξόνων 
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Προτεραιότητας 7, 8, 9 και 10 στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 16, και σε 

μικρότερο βαθμό των υπολοίπων Αξόνων του Προγράμματος. 

Οι Πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι 31.12.2012 και σχετίζονται άμεσα με το 

Γενικό Στόχο 16 έχουν με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας 

δαπάνης 153.954.961 €, νομικές δεσμεύσεις 66.306.060 € και δαπάνες ύψους 

21.626.563 € (14% του π/υ και 33% των νομικών δεσμεύσεων). 

Αναλυτικότερα, για τις δράσεις με τη μεγαλύτερη συμβολή στο ΓΣ 16 

αναφέρονται τα εξής: 

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 7, οι δράσεις που συμβάλουν στην άσκηση 

αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαμβάνουν, κυρίως, μέτρα 

για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπως 

ισχύει και έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και την υποστήριξη 

των αρμοδίων αρχών στην θέσπιση σχετικών προγραμμάτων και στην 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν 

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 16.642.574 € 

μέχρι 31.12.2012, νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.323.409 € και μηδενικές 

δαπάνες. 

  Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 συμβάλει στην άσκηση περιβαλλοντικής 

πολιτικής, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου, μέσα από την οργάνωση ενός 

αξιόπιστου και πλήρως ανεπτυγμένου δικτύου πολιτικής προστασίας. 

Παρατηρείται, όμως, καθυστέρηση στην ένταξη τέτοιων δράσεων στο 

Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μόνο μία πράξη στον Άξονα που 

συμβάλει στο ΓΣ 16. Η Πράξη αυτή σχετίζεται με δράσεις για την 

αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε διάφορες περιοχές 

στης χώρας και έχει συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας 

δαπάνης 5.702.400 €, ενώ μέχρι 31.12.2012 δεν έχουν αναληφθεί νομικές 

δεσμεύσεις. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 9, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες 

περιοχές, συμβάλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 16, μέσω δράσεων 

που σχετίζονται, κυρίως, με την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των κοινωνικών 

εταίρων και του κοινού, σε ότι αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και 

των οικοσυστημάτων για την ποιότητα ζωής, καθώς και της προληπτικής 
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δράσης για την προστασία τους. Οι πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι 

31.12.2012 στον Άξονα 9 και συμβάλουν στον Γενικό Στόχο 16, έχουν 

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 81.882.224 €, 

νομικές δεσμεύσεις ύψους 53.431.290 € και δαπάνες 19.435.093 € (24% 

του π/υ και 36% των νομικών δεσμεύσεων). 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 16, καθώς ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και, 

κυρίως, η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των μονάδων του 

ΥΠΕΚΑ στην άσκηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής, πολεοδομικής και 

ενεργειακής πολιτικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δράσεων που 

αφορούν στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και ελέγχου, που ασκούν οι Υπηρεσίες, μέσα από την 

τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση, άλλα και τον επανακαθορισμό 

του τρόπου λειτουργίας τους. Μέχρι 31.12.2012 έχουν ενταχθεί 23 τέτοιες 

Πράξεις, με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 

49.427.762 €, νομικές δεσμεύσεις 11.551.361 € και δαπάνες 2.191.470 € 

(4% του π/υ και 19% των νομικών δεσμεύσεων). 

2.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (ΚΣΚΓ) θεσπίστηκαν με την Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης 

Οκτωβρίου 2006 ως απόρροια της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

και των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση (ΟΚΓ) που αυτή όρισε. 

Οι ΚΣΚΓ παρέχουν στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές 

προτεραιότητες στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, των εθνικών προτεραιοτήτων 

και της στρατηγικής της Λισσαβόνας και διαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς 

στόχους: 

i. Τη βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και 

των πόλεων μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης 

επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης του 

περιβάλλοντος. 

ii. Την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της 

ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης, μέσω των δυνατοτήτων έρευνας και 
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καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνιών. 

iii. Τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την 

προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, ή την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Επίσης, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. 

Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 

στηρίζουν την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και προωθούν 

τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Η Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή (ΚΣΚΓ) 1.1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι 

περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» ήταν ένας 

από τους παράγοντες με βάση τους οποίους έγινε ο καθορισμός των γενικών 

στόχων του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επομένως, το ΕΠΠΕΡΑΑ 

παρουσιάζει στρατηγική συνάφεια με την ΚΣΚΓ 1.1, και ιδιαίτερα με την ΚΣΚΓ 

1.1.2 «Ενίσχυση συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανάπτυξη», με τις παρεμβάσεις όλων των Αξόνων Προτεραιότητας του 

Προγράμματος να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ, 

που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, το βιοκλιματικό σχεδιασμό 

δημόσιων κτιρίων, την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και συμπαραγωγής ενέργειας και τα έργα αξιοποίησης τοπικού 

ενεργειακού δυναμικού, ευρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την ΚΣΚΓ 1.1.3 

«Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών 

ενέργειας στην Ευρώπη». Επιπλέον, τα έργα επέκτασης των μέσων σταθερής 

τροχιάς (Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που έχουν ενταχθεί στον Άξονα 1 

συμβάλουν στην «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών της χώρας» 

(ΚΣΚΓ 1.1.1). 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει, επίσης, και στην ΚΣΚΓ 2 «Εδαφική Διάσταση της πολιτικής 

της συνοχής» και ειδικότερα στην ΚΣΚΓ 2.2 «Υποστήριξη για την οικονομική 

διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών 

με φυσικά πλεονεκτήματα». Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων 

του Άξονα Προτεραιότητας 9, που σχετίζονται με την προστασία, την ανάδειξη και 

την αξιοποίηση προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, καθώς και με την προστασία της βιοποικιλότητας αυτών.  
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Το σύνολο του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ που 

συμβάλουν στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ μέχρι 31.12.2012 

είναι 4.574.012.307 € (ποσό που συγχρηματοδοτείται), και αποτελεί το 99% του 

συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η χρηματοδοτική συμβολή του 

ΕΠΠΕΡΑΑ (Κοινοτική Συνδρομή) σε όρους εντάξεων και δαπανών στην επίτευξη 

των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ. 

 
Κατευθυντήρια Γραμμή ΑΠ που 

συμβάλλει 
στις ΚΣΚΓ 

Κοινοτική 
Συνδρομή 
(Εντάξεις) 

Κοινοτική 
Συνδρομή 

(Δαπάνες – 
αποδεκτό 

διαχείρισης) 

1.1.1 Επέκταση και βελτίωση 
των υποδομών μεταφορών 

ΑΠ 1 289.960.035,73 54.022.666,35 

1.1.2 Ενίσχυση συνεργιών 
ανάμεσα στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την 

ανάπτυξη 

ΑΠ 1 175.848.020,29 53.336.218,46 

ΑΠ 2 2.454.767.585,85 252.986.464,61 

ΑΠ 3 154.642.585,66 41.459.373,99 

ΑΠ 4 288.065.213,68 74.132.522,51 

ΑΠ 6 37.935.321,63 21.933.290,85 

ΑΠ 7 22.825.750,60 4.655.834,26 

ΑΠ 8 27.448.496,28 1.102.862,39 

ΑΠ 9 99.517.408,42 29.641.358,31 

ΑΠ 10 42.013.597,92 1.862.749,28 

1.1.3 Αντιμετώπιση του 

θέματος της εντατικής 
χρησιμοποίησης 
παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας στην Ευρώπη 

ΑΠ 1 470.734.465,48 220.510.328,27 

ΑΠ 6 12.750.000,00 12.750.000,00 

2.2 Υποστήριξη για την 
οικονομική διαφοροποίηση 

των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών αλιείας και των 
περιοχών με φυσικά 
πλεονεκτήματα 

ΑΠ 9 99.517.408,42 29.641.358,31 

 

2.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011 - 2014 καταρτίσθηκε σε 

πλήρη συμφωνία με το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης», εξειδικεύοντας σε 

εθνικό επίπεδο τους στόχους που θέτει η στρατηγική Στρατηγική «Ευρώπη 2020», 

για μία «Έξυπνη», «Βιώσιμη» και «Χωρίς Αποκλεισμούς» «Ανάπτυξη», 

λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τρέχουσας χρονικής περιόδου. Το ΕΠΜ εστιάζει, αφ’ 
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ενός στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσχερειών της χώρας με αντίστοιχη 

εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αφ’ ετέρου στη θέσπιση νέων 

ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Οι εθνικοί αυτοί στόχοι είναι οι εξής:  

 Στόχος για το Ρυθμό Απασχόλησης: 70% του πληθυσμού μεταξύ 20 – 

64 ετών, που θα πρέπει να απασχολείται. 

 Στόχος για την Έρευνα & Ανάπτυξη: (αναθεωρημένος στόχος) 0,67% 

του ΑΕΠ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α. 

 Στόχος για το Περιβάλλον: Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο 

ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 

15% ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020, μέσω βελτιώσεων 

στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Μείωση των εκπομπών αερίου του 

θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005). 

 Στόχος για την Παιδεία: Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το 

σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% (εθνικός στόχος 9,7%) και 

τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 Στόχος για τη Φτώχεια: Μείωση κατά 450.000 του αριθμού των ατόμων 

που κινδυνεύουν από φτώχια, ή κοινωνικό αποκλεισμό. 

Τον Απρίλιο του 2013 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων για το 2013, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς πολιτικής που θα συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο του ΕΠΜ 

για το 2013, αναθεωρήθηκε ο στόχος έντασης επενδύσεων Ε&Α, από 2% του ΑΕΠ 

σε 0,67%, ο οποίος κρίθηκε πιο συνεπής με τις τρέχουσες τάσεις και τις 

οικονομικές προοπτικές. 

 

Το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συνδέεται και συνδυάζεται με το 

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, καθώς σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων 

του Προγράμματος εξυπηρετούν δύο (2) από τους ανωτέρω πέντε (5) βασικούς 

εθνικούς στόχους του ΕΠΜ. Ειδικότερα: 

Στόχος για το Περιβάλλον 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συμβάλει 

σημαντικά στο στόχο του ΕΠΜ για το περιβάλλον, προωθώντας μια σειρά από 

μέτρα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για περιβαλλοντικά βιώσιμη 
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οικονομική ανάπτυξη. Η συνεισφορά του Προγράμματος, στις τρεις επιμέρους 

συνιστώσες του εθνικού στόχου για το περιβάλλον πραγματοποιείται, κυρίως, 

μέσω των παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 6, και αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στο στόχο για αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, άμεσα, με τη 

χρηματοδότηση των δράσεων του Άξονα 1, που περιλαμβάνουν έργα αξιοποίησης 

διαφόρων μορφών ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, βιομάζα) 

από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, προώθηση 

συστημάτων ΑΠΕ, πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια 

και ενίσχυση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 ιδιωτικών επενδύσεων 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται ότι στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 226 έργα κρατικών ενισχύσεων, 

μέσω του Ν. 3299/2004, 15 έργα προώθησης της ηλιακής ενέργειας και 

συγκεκριμένα, έργα ανάπτυξης στάσεων αστικών συγκοινωνιών σε διάφορους 

δήμους της χώρας με χρήση φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και 

39 έργα αξιοποίησης της ηλιακής και της γεωθερμικής ενέργειας σε σχολικά κτίρια. 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα προβλεπόμενα 

επίπεδα για το 2020, μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα. 

Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλουν δράσεις του Άξονα 

Προτεραιότητας 1, μέσω των οποίων προωθείται η εξοικονόμηση και 

συμπαραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αξιοποίηση 

του τοπικού ενεργειακού δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 4 έργα 

Τηλεθέρμανσης (Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Κοζάνης) που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, 32 έργα εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία κ.α.), 7 

επιδεικτικά βιοκλιματικά σχολεία, καθώς και η εγκατάσταση μονάδων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας στο Νοσοκομείο Ξάνθης και στο 251 

ΓΝΑ. Σημαντική είναι, επίσης, η συνεισφορά και του Άξονα Προτεραιότητας 6 στη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω των έργων που χρηματοδοτούνται από 

το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με προϋπολογισμό 15 εκατ. € και συμβάλουν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα, αλλά και με τη δράση 

συμμετοχής του ΕΠΠΕΡΑΑ στη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA με 

προϋπολογισμό 15 εκατ. €, με το οποίο θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, έργα 

βιοκλιματικής αναβάθμισης αστικών περιοχών. 
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Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα 

επίπεδα του 2005). 

Στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου συμβάλουν, κυρίως, οι 

δράσεις προώθησης των καθαρών αστικών μεταφορών του Άξονα Προτεραιότητας 

1 και συγκεκριμένα, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά και της 

Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας. Στο συγκεκριμένο στόχο συμβάλουν και οι 

υπόλοιπες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1, προωθώντας την παραγωγή και 

χρήση ενέργειας με μειωμένες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Σε μικρότερο 

βαθμό συμβάλουν σε αυτό το στόχο και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 6 

που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού και την εκπόνηση μελετών για τη 

μείωση, παρακολούθηση και καταγραφή της αστικής ρύπανσης σε διάφορα αστικά 

κέντρα της χώρας. 

Στόχος για το Ρυθμό Απασχόλησης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συμβάλει 

σημαντικά στο στόχο του ΕΠΜ για το ρυθμό απασχόλησης, προωθώντας την 

κατασκευή υποδομών μεταφορών και περιβαλλοντικών υποδομών, δράσεις που 

συνεισφέρουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας αυτών των έργων. 

Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 συμβάλει στην επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου με τα έργα επέκτασης του Μετρό Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης, αλλά και με τις δράσεις ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στον 

τομέα των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι Άξονες Προτεραιότητας 2 και 4 συνεισφέρουν σε 

σημαντικό βαθμό στην επίτευξη αυτού του στόχου, προωθώντας την υλοποίηση 

υποδομών διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων, συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, καθώς και υποδομές διαχείρισης 

πόσιμου νερού. 

2.4 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία αποτελεί  Ευρωπαϊκή και Εθνική 

Στρατηγική και Κατεύθυνση με επίπτωση και συνάφεια με τις παρεμβάσεις του 

ΕΠΠΕΡΑΑ. Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κινητοποίησης του δυναμικού καινοτομίας και προώθησης της έξυπνης ανάπτυξης, 

ώστε να μπορέσουν οι χώρες της Ευρώπης, λειτουργώντας αποκεντρωτικά και σε 

επίπεδο περιφερειών, να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για την καινοτομία, 

την έρευνα και την εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχύσουν ουσιαστικά την 
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ανάπτυξη, να διευκολύνουν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, και να 

προσανατολιστούν σε δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εστιάζει στις ακόλουθες τρεις 

αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες: 

i.  «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την 

καινοτομία 

ii.  «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο 

ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη 

των περιβαλλοντικών στόχων 

iii.  «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, 

για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

Η ανωτέρω στρατηγική υλοποιείται στη θεσμική βάση δέκα (10) ολοκληρωμένων 

κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη του 2020, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις 24 κατευθυντήριες 

γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής 

πολιτικής. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο έχει 

ως κύριο στόχο την προστασία, αναβάθμιση και Αειφόρο Διαχείριση του 

Περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, συμβάλει άμεσα στην 

Κατευθυντήρια Γραμμή 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των 

πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».  

Ειδικότερα, οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ, που στοχεύουν 

στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μείωση των 

ενεργειακών απαιτήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την υλοποίηση έργων βελτίωσης 

ενεργειακής αποδοτικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια με την 

Κατευθυντήρια Γραμμή 5. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2, με έργα όπως οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων, τα δίκτυα αποχέτευσης και τα έργα επεξεργασίας και διαχείρισης 

πόσιμου νερού, συμβάλει σημαντικά στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση 

των υδατικών πόρων της χώρας και, επομένως, στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5. 
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Οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των πόρων, περιλαμβάνοντας την κατασκευή 

αντιπλημμυρικών έργων, δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, αλλά και έργων 

που στοχεύουν στην προστασία των εδαφών από φαινόμενα διάβρωσης. 

Πολύ σημαντική είναι και η συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας 4 στην 

Κατευθυντήρια Γραμμή 5, ο γενικός στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της 

προστασίας της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των 

υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη 

διάθεση στερεών αποβλήτων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την υλοποίηση 

έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και 

συνοδών έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την 

παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, με την κατασκευή και αναβάθμιση 

εγκαταστάσεων και την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων, καθώς και με έργα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών. 

Με τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ επιδιώκεται η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και η προώθηση της βιωσιμότητας και 

ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. Στον συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνονται 

δράσεις για την παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

δράσεις εκπόνησης μελετών για την κλιματική αλλαγή, το Ταμείο «Εξοικονόμηση 

κατ’ οίκον» και το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης – JESSICA, για τη χρηματοδότηση 

δράσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και την προώθηση ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συνεισφορά των παρεμβάσεων του ΑΠ 6 στην 

Κατευθυντήρια Γραμμή 5 και, ειδικότερα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου.  

Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλουν άμεσα στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων, αφού κύριος στόχος 

τους είναι η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, 

ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής 

ποιότητας υδατικών πόρων, για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, 

βιομηχανική και οικιακή χρήση, ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων). Αυτό 

επιδιώκεται, κυρίως, με την υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά.  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με την 

αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

θαλάσσιας ρύπανσης, την αντισεισμική προστασία και την πρόληψη και 
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αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα βιομηχανικών 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Οι παρεμβάσεις του Άξονα συμβάλουν στην 

Κατευθυντήρια Γραμμή 5, υπό την έννοια ότι μέσω αυτών επιδιώκεται η προστασία 

όχι μόνο της ζωής των πολιτών, αλλά και των φυσικών οικοσυστημάτων και 

πόρων. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στην Κατευθυντήρια Γραμμή 

5, μέσω των δράσεων προστασίας και διατήρησης απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, 

πανίδας και οικοτόπων σε όλη τη χώρα, αλλά και μέσω των δράσεων που 

σχετίζονται με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε στις περιοχές Natura 2000 

να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών.  

Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5 συνεισφέρει επίσης και ο Άξονας Προτεραιότητας 

10, αφού μέσω των παρεμβάσεών του προωθείται η βελτίωση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και, κυρίως, της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΠΕΚΑ στην άσκηση της περιβαλλοντικής, 

χωροταξικής, πολεοδομικής και ενεργειακής πολιτικής.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η χρηματοδοτική συμβολή του 

ΕΠΠΕΡΑΑ (Κοινοτική Συνδρομή) σε όρους εντάξεων και δαπανών στην επίτευξη 

των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την «Ευρώπη 2020». 

Κατευθυντήρια Γραμμή ΑΠ Κοινοτική Συνδρομή 
(Εντάξεις) 

Κοινοτική 
Συνδρομή 

(Δαπάνες) 

ΚΓ 5. Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας στη 
χρήση των πόρων και μείωση 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

01 760.694.501,21 274.532.994,62 

02 2.454.767.585,85 252.986.464,61 

03 154.642.585,66 41.459.373,99 

04 288.065.213,68 74.132.522,51 

06 37.935.321,63 21.933.290,85 

07 22.825.750,60 4.655.834,26 

08 27.448.496,28 1.102.862,39 

09 99.517.408,42 29.641.358,31 

10 42.013.597,92 1.862.749,28 

Σύνολο  3.887.910.461,26 702.307.450,83 

 

Εκτός από τη σημαντική συμβολή στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5, το ΕΠΠΕΡΑΑ 

συμβάλει σε μικρότερο βαθμό (έμμεσα) και στη Κατευθυντήρια Γραμμή 6 

«Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και 

εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης», με την υλοποίηση των δράσεων 

Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω του Ν. 3299/2004, για επενδύσεις επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, όλα 
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τα έργα του Προγράμματος και ιδιαίτερα τα έργα τηλεθέρμανσης, επέκτασης των 

καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) και κατασκευής Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων, συμβάλουν στην αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, 

συνεισφέροντας έτσι έμμεσα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 7 «Αύξηση της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 

Γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1 αποτελεί η συμβολή του – επικουρικά στις 

δράσεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και του Ε.Π «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» – στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και 

των ενεργειακών απαιτήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την υλοποίηση έργων βελτίωσης 

ενεργειακής αποδοτικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 

Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενθάρρυνσης και 

διάδοσης της χρήσης ΑΠΕ, προώθησης της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την 

αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού, μείωσης της έντασης της ενεργειακής 

κατανάλωσης, ενίσχυσης των «καθαρών» συστημάτων αστικών μεταφορών, μείωσης των 

εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, καθώς και δράσεις στήριξης 

επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ και συμπαραγωγής ενέργειας. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 1 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 

350.223.530,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 

16,54% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 1 

(ήτοι π/υ προσκλήσεων / διαθέσιμο π/υ του Άξονα) ανέρχεται στο 347,52% και η 

πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική Προτεραιότητα 

παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

39 Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια 23 154.428.521,72 154.428.521,72 78.171.771,76 

40 Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 249 214.745.319,37 185.572.786,02 113.032.161,55 

41 Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα 3 2.068.646,84 1.731.625,00 660.050,00 

42 
Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, 

γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας 
13 10.822.120,57 6.662.030,00 4.811.440,00 

43 
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, 

διαχείριση ενέργειας 
39 173.114.288,20 111.207.307,60 62.748.492,30 

52 Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών 3 341.129.453,80 80.811.562,20 63.556.078,06 

Σύνολο 330 896.308.350,52 540.413.832,54 322.979.993,67 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 324 έργα σε 6 

Θεματικές Προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

896.308.350,52€. 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 540.413.832,54 € 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 322.979.993,67 

€ (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 92,22 % του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 1 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν / αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκφράζεται από τρεις (3) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1) 

είναι δείκτης κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεών του εκφράζονται από τέσσερεις 

(4) δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι δείκτες κορμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Αριθμός έργων ΑΠΕ [ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ] 

23 Αριθμός 150 316 58 

Μήκος γραμμών μέσων μαζικής 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς 
(ΜΕΤΡΟ) 

2007 Km 

6,2 
(Μετρό 

Θεσσαλονίκης & 
Αθήνας) 

6,2 1,4 

Αριθμός σταθμών Μετρό 2014 Αριθμός 

8 
(Μετρό 

Θεσσαλονίκης & 

Αθήνας) 

8 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

  

Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα 
αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς 
(ημερησίως) [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

22 Αριθμός 130.000 131.844 27.390 

Μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

30 
Ισοδύναμοι 

Kt CO2/έτος 
300 373,28 31,22 

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ 

3409 MWh 400.000 - - 
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Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς που 
εξοικονομείται από τηλεθέρμανση 

- MW 160  283 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

ΑΠ 1, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Αναφορικά με τον δείκτη «Αριθμός έργων ΑΠΕ», με τιμή καθαρού στόχου 150, 

σημειώνεται ότι είναι ήδη ενταγμένα 316 έργα ΑΠΕ, από τα οποία τα 58 έχουν 

ολοκληρωθεί, φέρνοντας το ποσοστό επίτευξης στόχου στο 38,7% και το ποσοστό 

επίτευξης του στόχου των ενταγμένων στο 18,4%. Από τα υπόλοιπα ενταγμένα 

έργα ΑΠΕ, τα περισσότερα έχουν νομική δέσμευση και προχωρεί η υλοποίησή τους 

(88,8% του Π/Υ εντάξεων έχει συμβασιοποιηθεί και οι δαπάνες ανέρχονται στο 

47% των εντάξεων). Ως εκ τούτου, η επίτευξη του στόχου του δείκτη είναι εφικτή. 

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς» 

έχει ως τιμή βάσης 9,6 Km και τιμή στόχο 15,8 Km για το 2015. Από τα 6,2 Km 

επέκτασης, τα 1,4 Km αντιστοιχούν στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό 

Αθήνας και τα 4,8 Km στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά. Το 

φυσικό αντικείμενο της επέκτασης Μετρό Αθήνας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, κατά 

συνέπεια ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά ποσοστό 22,6%. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 

η υλοποίηση του έργου για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, έργο το οποίο 

βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης. 

 Ο δείκτης «Αριθμός σταθμών Μετρό» (με τιμή βάσης 13 και τιμή στόχο 21), 

αναφέρεται στους 8 νέους σταθμούς που προβλέπονται βάσει των ενταγμένων 

έργων για τις επεκτάσεις του μετρό στην Αθήνα (3 σταθμοί) και στη Θεσσαλονίκη 

(5 σταθμοί). Ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά 37,5% με την ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου της επέκτασης του μετρό της Αθήνας. 

 Ο δείκτης «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (ημερησίως)» σχετίζεται 

άμεσα με τους δείκτες εκροών «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς 

σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)» και «Αριθμός σταθμών Μετρό». Συσχετιζόμενος με τα 

έργα του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ο πρόσθετος πληθυσμός που θα 

εξυπηρετείται από τα έργα, βάσει του στόχου των ενταγμένων έργων, ανέρχεται 

περίπου σε 131.844 άτομα και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο. 

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ως «Ετήσια εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ )» (Κωδ. 3409) με 

μονάδα μέτρησης ΤΙΠ. Ο δείκτης αυτός πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα σχετικά 
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δελτία (282 έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) σε MWh. Αναφέρεται ότι 57 από τα έργα που 

σχετίζονται με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι ήδη ολοκληρωμένα. 

 Ο δείκτης «Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς που εξοικονομείται από 

τηλεθέρμανση», με τιμή βάσης 240 και στόχο 400 MW, τροφοδοτείται από τα 

έργα «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» (στόχος ΤΔΠΠ 104 MW), «Τηλεθέρμανση 

Πτολεμαΐδας - σύνδεση με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς και επεκτάσεις δικτύου 

τηλεθέρμανσης» (στόχος ΤΔΠΠ 100 MW), «Επέκταση εγκαταστάσεων 

τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου» (στόχος ΤΔΠΠ 9 MW) και 

«Επέκταση / εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης» 

(στόχος ΤΔΠΠ 70 MW). Το έργο της  τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας υλοποιείται 

ομαλά και παρουσιάζει δαπάνες που αντιστοιχούν στο 84,4% του προϋπολογισμού 

του. Είναι φανερό ότι η δυνατότητα επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου του 

δείκτη συνδέεται άμεσα με την προοπτική υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου 

«Τηλεθέρμανση Φλώρινας», η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση. 

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει το στόχο του 

Προγράμματος (176,9%). 

 Ο δείκτης «Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», έχει ως στόχο την 

ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 300 ισοδύναμους Kt CO2. 

Με βάση τα ενταγμένα έργα που τροφοδοτούν το συγκεκριμένο δείκτη 

επιτυγχάνεται τιμή στόχου 373,28 ισοδύναμοι Kt CO2/ έτος (υπερκάλυψη 124,4%), 

εντούτοις παρατηρείται υστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης των σχετικών έργων 

του Προγράμματος (επίτευξη στόχου εντάξεων σε ποσοστό 21,8% και επίτευξη 

προγραμματικού στόχου κατά 10,4%. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης 

αποτελεί και δείκτη κορμού. 

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 

Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι η – σε συνδυασμό με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας – αποτελεσματική προστασία 

της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, 

καθώς και η αντιμετώπιση των ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων παροχής πόσιμου 

νερού. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται μια σημαντική ώθηση στην προώθηση 

της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, καθώς 

και της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων 

και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δημόσια υγεία και η βιοποικιλότητα. 

Στο πλαίσιο του ΑΠ2 προβλέπονται δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β’ 

και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε λειτουργικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων με τη δημιουργία, όπου απαιτείται, και της απαραίτητης υποδομής 

αποχετευτικών δικτύων, τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας 

και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης, των ποταμών, λιμνών και των υγροτόπων, την 

αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε περιοχές με πρόβλημα επάρκειας υδατικών 
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πόρων, τον έλεγχο και τον περιορισμό των διαρροών δικτύων ύδρευσης, τη βελτίωση της 

επάρκειας και της ποιότητας του νερού, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση αστικών 

λυμάτων, και οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της 

εξασφάλισης βασικών περιβαλλοντικών υποδομών. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε 

1.051.552.941,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 

49,66% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 2 

ανέρχεται στο 344,35% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του 

ανά Θεματική Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΚΘΠ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

45 
Διαχείριση και διανομή ύδατος 

(πόσιμο νερό) 
119 423.501.632,40 92.718.430,03 66.617.516,97 

46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα) 305 2.414.987.960,68 330.435.831,61 198.859.178,38 

51 

Προώθηση της βιοποικιλότητας 

και της προστασίας της φύσης 

(συμπεριλαμβανομένων των 

περιοχών του Natura 2000) 

1 19.769.115,46 7.487.574,91 7.472.622,74 

54 

Άλλα μέτρα για την προστασία 

του περιβάλλοντος και την 

πρόληψη κινδύνων 

1 29.703.157,17 29.625.126,54 24.681.816,75 

Σύνολο 426 2.887.961.865,71 460.266.963,09 297.631.134,84 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 426 έργα σε 4 

Θεματικές Προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

2.887.961.865,71 € (274,64% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 2). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 460.266.963,09 € 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 43,77% του προϋπολογισμού του 

Άξονα Προτεραιότητας και το 15,94% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 297.631.134,84 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), 

αντιπροσωπεύοντας το 28,30% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, το 

10,31% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 64,66% των νομικών 

δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 2, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 
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τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 εκφράζεται από έναν (1) 

ποσοτικοποιημένο στόχο αντίστοιχου δείκτη εκροών και τα αποτελέσματα των δράσεων 

του εκφράζονται από πέντε (5) δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι 

δείκτες κορμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Οικισμοί Γ' Προτεραιότητας που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται 
από λειτουργικές ΕΕΛ) 

1021 Αριθμός 176 313 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

  

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων [ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ] 

25 Αριθμός 914.480 1.713.808 62.250 

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

26 Αριθμός 719.322 1.466.460 89.727 

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ' Προτεραιότητας 
(Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από 
λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων 

1022 Αριθμός 691.599 1.112.424 17.431 

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που 
εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων 

1023 Ποσοστό 94% - - 

Πληθυσμός για τον οποίο βελτιώνονται τα 
δίκτυα ύδρευσης ως προς την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο διαρροών 

- Αριθμός 1.913.439 2.371.893 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας 2, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Ο δείκτης «Οικισμοί Γ' Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)» έχει 

προγραμματικό στόχο 176 οικισμούς. Ο στόχος των ενταγμένων υπερκαλύπτει τον 

καθαρό στόχο κατά 177,8%, όμως ο βαθμός υλοποίησής τους παρουσιάζεται 

αισθητά χαμηλός (1,9% του στόχου εντάξεων και 3,4% του καθαρού στόχου για το 

2015).  

 Ο δείκτης «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων», έχει ως καθαρό στόχο το 94%. Ο 

δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και στα Τεχνικά Δελτία των σχετικών 

Πράξεων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό του στόχου των 

ενταγμένων έργων και της υλοποίησής του. 



 72 

 Ο δείκτης «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα 

διαχείρισης υδάτινων πόρων», με τιμή στόχο 914.480, με βάση τα ενταγμένα 

έργα επιτυγχάνει τιμή στόχο 1.713.808, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 187,4% 

του προγραμματικού στόχου. Με βάση τους επιμέρους στόχους του δείκτη σε 14 

ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή του ανέρχεται σε 62.250, που 

αντιστοιχεί στο 6,8% του προγραμματικού στόχου. Επίσης, 14 έργα που στοχεύουν 

στην εξυπηρέτηση 191.307 κατοίκων από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, είναι 

συμβασιοποιημένα και οι δαπάνες τους ανέρχονται στο 43,8% του προϋπολογισμού 

ένταξής τους. Τα έργα αυτά αναμένονται να συμβάλλουν κατά 20,9% στον 

προγραμματικό στόχο. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και 

δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Ισοδύναμος πληθυσμός Γ' προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) 

που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων», με τιμή στόχο 691.599, υπερκαλύπτεται από τα ενταγμένα έργα σε 

ποσοστό 160,8%. Με βάση τους επιμέρους στόχους του δείκτη σε 6 ολοκληρωμένα 

έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή του ανέρχεται σε 17.431, που αντιστοιχεί στο 2,5% 

του προγραμματικού στόχου. Επίσης, 60 έργα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση 

245.995 κατοίκων από ΕΕΛ, είναι συμβασιοποιημένα με τις δαπάνες τους να 

ανέρχονται στο 33,7% του προϋπολογισμού ένταξής τους και αναμένονται να 

συμβάλλουν κατά 35,6% στον προγραμματικό στόχο. 

 Ο δείκτης «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων», με τιμή στόχο 719.322, με βάση τα 

ενταγμένα έργα επιτυγχάνει τιμή στόχο 1.466.460, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 

203,9% του προγραμματικού στόχου. Με βάση τους επιμέρους στόχους του δείκτη 

σε 17 ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή του ανέρχεται σε 89.727, που 

αντιστοιχεί στο 12,5% του προγραμματικού στόχου. Επίσης, 64 έργα που στοχεύουν 

στην εξυπηρέτηση 300.291 κατοίκων από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, είναι 

συμβασιοποιημένα και οι δαπάνες τους ανέρχονται περίπου στο 35% του 

προϋπολογισμού ένταξής τους. Τα έργα αυτά αναμένονται να συμβάλλουν με την 

ολοκλήρωσή τους κατά 41,7% στον προγραμματικό στόχο. Επισημαίνεται ότι ο 

συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Πληθυσμός για τον οποίο βελτιώνονται τα δίκτυα ύδρευσης ως 

προς την παρακολούθηση και τον έλεγχο διαρροών» έχει καθαρό 

προγραμματικό στόχο 1.913.439, ο οποίος υπερκαλύπτεται κατά 124% από 43 έργα 

τα οποία έχουν ενταχθεί (στόχος ενταγμένων 2.371.893). Ο βαθμός υλοποίησης 

στην προκειμένη φάση είναι πολύ χαμηλός. Μόλις 6 έργα εμφανίζουν συμβάσεις, οι 

δαπάνες των οποίων καλύπτουν το 13,2% του προϋπολογισμού ένταξής τους. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού 

Κινδύνου» 
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Γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3 αποτελεί η ενίσχυση των υποδομών πρόληψης 

και αντιμετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά υποδομές 

αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και 

των περιουσιών των πολιτών, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων. 

Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται δράσεις για την 

κάλυψη αναγκών σε υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μεγάλα αστικά 

κέντρα και περιοχές της χώρας (όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη), όπου εμφανίζονται 

συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών 

φαινομένων και της διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται σε δασικά οικοσυστήματα 

που υπέστησαν καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και δράσεις ανάκτησης περιοχών από την 

υποβάθμιση που προκαλεί η συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 3 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 

121.764.706,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 5,75% 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 3 ανέρχεται 

στο 341,63% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική 

Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 
 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

53 

Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης 

της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και 

μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) 

21 181.932.453,72 144.533.167,97 48.775.734,11 

Σύνολο 21 181.932.453,72 144.533.167,97 48.775.734,11 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι ένα (21) 

έργα στον μοναδικό κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 53 «Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)», 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 181.932.453,72 € (149,41% του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού του ΑΠ 3). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 144.533.167,97 € 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 118,7% του προϋπολογισμού του 

Άξονα Προτεραιότητας και το 79,44% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 48.775.734,11 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), 

αντιπροσωπεύοντας το 40,06% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, το 

26,81% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 33,75% των νομικών 

δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 3 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 3, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 
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τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 εκφράζεται από δύο (2) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1) 

είναι δείκτης κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεων του εκφράζονται από δύο (2) 

δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι δείκτης κορμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

Πίνακας 0.1  Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι – Δείκτες Άξονα Προτεραιότητας 3 
 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ  
  

  

Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου  
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

31 Αριθμός 10 10 1 

Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

1031 Km 8,5 68,3 10,0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

  

Καλυπτόμενη έκταση 
προστατευόμενης λεκάνης απορροής 

1032 Km2 274 278,3 0 

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται 
από αντιπλημμυρικά μέτρα 
προστασίας  
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

32 Αριθμός 150.000 203.841 3.623 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας 3, πρέπει να επισημανθούν τα: 

 Ο δείκτης «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου» (με τιμή βάσης 26 και τιμή 

στόχο 36), σχετίζεται με έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Μέχρι 

σήμερα έχουν ενταχθεί 10 έργα, καλύπτοντας 100% το στόχο του δείκτη, μεταξύ 

των οποίων και το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς», το οποίο παρουσίασε 

μεγάλες καθυστερήσεις τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης, που ελαχιστοποιούν την 

πιθανότητα ολοκλήρωσής του εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο 

βαθμός υλοποίησης στην προκειμένη φάση είναι 10%. Επισημαίνεται ότι ο 

συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής 

προστασίας» με τιμή στόχο 8,5 Km, τροφοδοτείται από 20 ενταγμένα έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας, με συνολικό στόχο 68,3 Km, από τα οποία τα 3,3 Km 

προέρχονται από το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς», για το οποίο, όπως 

προαναφέρθηκε, εκφράζονται αμφιβολίες για την δυνατότητα ολοκλήρωσής του 

εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο στόχος ενταγμένων υπερκαλύπτει 

υπέρογκα τον στόχο του Προγράμματος (ποσοστό 803,2%). Ο συγκεκριμένος 
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στόχος του Προγράμματος φαίνεται να έχει ήδη καλυφθεί από τα 4 υλοποιημένα 

έργα σε ποσοστό 118,2% (σύνολο υλοποίησης 10 Km)2. Βάσει του ποσοστού 

υπερκάλυψης του προγραμματικού στόχου από τον στόχο ενταγμένων, προτείνεται 

η αναθεώρηση του στόχου προς τα επάνω. 

 Ο δείκτης «Καλυπτόμενη έκταση προστατευόμενης λεκάνης απορροής» με 

τιμή στόχο 274 Km2, έχει τιμή στόχο ενταγμένων έργων 278,3 Km2, καλύπτοντας 

πλήρως το στόχο του Προγράμματος (101,6%). Το έργο «Διευθέτηση του ρέματος 

Εσχατιάς», με στόχο 110 Km2, αποτελεί το 40% του συνολικού στόχου του δείκτη, 

γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη δυνατότητα επίτευξής του σε περίπτωση 

μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου. Στην προκειμένη φάση δεν 

υπάρχουν υλοποιημένα έργα που να τροφοδοτούν τον δείκτη. 

 Ο δείκτης αποτελεσμάτων «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας», με τιμή στόχο 150.000, παρουσιάζει στόχο 

ενταγμένων έργων 203.841 άτομα, στον οποίο όμως συμβάλει κατά 91% το έργο 

«Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς». Για την ασφαλή επίτευξη του στόχου του 

δείκτη απαιτείται η ένταξη νέων ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Το 

ποσοστό υλοποίησης κυμαίνεται στο 2,4%. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων 

Γενικός στόχος του ΑΠ 4 είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και της 

ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που 

προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων. 

Στον Άξονα προβλέπονται δράσεις που συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών της χώρας 

σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των 

εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, στην υλοποίηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων, στην ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000 – 2006 με πόρους ΠΕΠ, στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων για διαχείριση βιοποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και 

ανακύκλωσης, καθώς και στην προστασία δημόσιας υγείας και στην αποτροπή του 

φαινομένου της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών συστημάτων και 

υπόγειων υδροφορέων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 4 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 

281.035.294,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 

13,27% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ4 

                                                 
2
 Επιπλέον το έργο «Διευθέτηση Ρεμάτων ΔΔ Μουζακίου» το οποίο έχει υλοποιηθεί δεν έχει μήκος στο Τεχνικό 

Δελτίο του έργου. 



 76 

είναι 223,47% και η πρόοδος υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

44 
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών 

αποβλήτων 
201 320.538.276,59 98.158.158,19 74.315.517,42 

50 
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 

μολυσμένης γης 
2 18.361.974,80 13.931.558,99 12.899.214,95 

Σύνολο 203 338.900.251,39 112.089.717,18 87.214.732,37 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον ΑΠ4 έχουν ενταχθεί συνολικά διακόσια τρία (203) έργα σε 2 Θεματικές 

Προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 338.900.251,39 € 

(120,59% του διαθέσιμου π/υ του ΑΠ4). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 112.089.717,18 €, ήτοι 39,88% του 

διαθέσιμού π/υ του Άξονα και 33,07% του π/υ των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες 

ανέρχονται σε 87.214.732,37 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 

31,03% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα, το 25,73% του προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων και το 77,81% των νομικών δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 4 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 4, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 εκφράζεται από τέσσερεις 

(4) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων οι τρεις (3) 

είναι δείκτες κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεων του εκφράζονται από έναν (1) 

δείκτη αποτελεσμάτων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

27 Αριθμός 42 49 1 

Αποκατάσταση περιοχών [ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ] 

29 Km
2
 9,2 9,5 2,5 
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Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών 
αποβλήτων που αποκαθίστανται 

1002 Αριθμός 

579  
(αφορά στις 13 

Περιφέρειες 
της χώρας) 

651 279 

Αριθμός Νέων Έργων Αποκατάστασης 
Περιοχών [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

- Αριθμός 600 656 279 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

  

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων  

1045 
Αριθμός 

(ποσοστό) 
2.001.991 2.566.544 533 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας  4, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Ο δείκτης «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», με καθαρό 

στόχο Προγράμματος 42 έργα, υπερκαλύπτεται από τα υφιστάμενα ενταγμένα έργα 

σε ποσοστό 116,7% (49 έργα εκ των οποίων το 1 έχει ολοκληρωθεί, φέρνοντας τον 

βαθμό υλοποίησης του δείκτη στο 2,4%). Ως εκ τούτου, η δυνατότητα επίτευξής του 

συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων, από τα 

οποία τα 24 έχουν συμβασιοποιηθεί, ενώ 25 έργα παρουσιάζουν μηδενικές 

συμβάσεις (27 εντάχθηκαν εντός του 2012). Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Αποκατάσταση περιοχών» με τιμή στόχο 9,2 Km2, τροφοδοτείται από 

164 ενταγμένα έργα με συνολικό στόχο την αποκατάσταση περιοχών έκτασης 9,5 

Km2. Από τα έργα αυτά τα 44 έχουν ολοκληρωθεί, συμβάλλοντας κατά περίπου 

27,2% στο στόχο του Προγράμματος (αποκατάσταση περιοχών έκτασης 2,5 Km2). 

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Για το δείκτη «Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που 

αποκαθίστανται» παρουσιάζονται ενταγμένα έργα με τιμή στόχο 651, ο οποίος 

υπερκαλύπτει το στόχο του Προγράμματος (αποκατάσταση 579 επιπλέον χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων). Η μέχρι σήμερα υλοποίηση, με βάση 

τα ολοκληρωμένα έργα, ανέρχεται σε 279, που αντιστοιχεί στο 48,2% περίπου του 

στόχου του Προγράμματος. 

 Ο δείκτης «Αριθμός νέων έργων αποκατάστασης περιοχών» με τιμή στόχο 600 

περιοχές, αναφέρεται στον αριθμό των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 

και λοιπών περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών που αποκαθίστανται. 

Τροφοδοτείται από 164 ενταγμένα έργα που στοχεύουν στην αποκατάσταση 656 

περιοχών, υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο. Παρατηρείται ότι η ονομασία 

του δείκτη υποδηλώνει τη μέτρηση έργων οι οποίες ωφελούν περιοχές και όχι 

περιοχών οι οποίες ωφελούνται από έργα, και προτείνεται η μετονομασία του ή 

αλλαγή του τρόπου μέτρησης, από περιοχές σε έργα. Επισημαίνεται ότι ο 

συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού. 

 Ο δείκτης «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων» έχει ως νέα τιμή στόχο κάλυψη ενός πληθυσμού 6.586.717 κατοίκων, 
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ο οποίος υπερκαλύπτεται από τον στόχο των ενταγμένων έργων (2.566.544 

κάτοικοι, ήτοι συνολικά 7.151.270 κάτοικοι). Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται με 

τον δείκτη «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και η μέχρι σήμερα 

υλοποίηση του, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ, ανέρχεται σε 533 κατοίκους, έχει 

δηλαδή αμελητέα κάλυψη. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν έχει 

αποτυπωθεί στα τεχνικά δελτία του συνόλου των σχετικών έργων. 

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 5 είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 

και των Τελικών Δικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος, καθώς 

και στην επίτευξη των πολιτικών που προωθούνται μέσω αυτού, καθώς και στο σχεδιασμό 

και την ωρίμανση δράσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

Προγράμματος, αναβάθμισης της διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων του Προγράμματος, 

υποστήριξης των δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων τους, αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, ολοκληρωμένης παροχής πληροφόρησης και 

δημοσιότητας, παρακολούθησης των συνεπειών του Προγράμματος και των πολιτικών που 

προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του σε στρατηγικό επίπεδο και προώθησης της 

ωρίμανσης περιβαλλοντικών δράσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 5 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 

54.247.059,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 2,56% 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ5 είναι 

83,52% και η πρόοδος υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

85 
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση 
19 21.915.935,00 15.133.999,00 7.639.996,07 

86 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία 15 6.691.025,00 1.378.280,00 852.011,55 

Σύνολο 34 28.606.960,00 16.512.279,00 8.492.007,62 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 έχουν ενταχθεί συνολικά τριάντα τέσσερα (34) έργα σε 2 

θεματικές προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 28.606.960,00 €, 

που αντιπροσωπεύουν το 52.73% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα 5. 

Μέχρι 31/12/2012 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 16.512.279,00 €, ήτοι 

30,44% του συνολικού διαθέσιμου π/υ του Άξονα 5 και 57,72% των ενταγμένων 

έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 8.492.007,62 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), και 

αντιπροσωπεύουν το 15,65% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα, το 29,69% 

του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 51,43% των νομικών δεσμεύσεων. 
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Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 5 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 5, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 5 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 5 εκφράζεται από τρεις (3) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Ενέργειες Αξιολόγησης  - Αριθμός 1 1 0 

Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας 

8016 Αριθμός 3 21 0 

Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) 
των συνεπειών από την υλοποίηση του 
Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο 

8015 Αριθμός 1 0 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας  5, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Για το δείκτη «Ενέργειες Αξιολόγησης», βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ, υπάρχει 

μία ένταξη η οποία καλύπτει το 100% του Προγραμματικού στόχου, χωρίς όμως να 

έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος υλοποίησης, με δεδομένη την πολύ πρόσφατη 

συμβασιοποίηση του έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 Για το δείκτη «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», βάσει των 

στοιχείων του ΟΠΣ, περιλαμβάνονται εντάξεις 21 έργων, από το 2010, τα οποία 

υπερκαλύπτουν τον Προγραμματικό στόχο. Από τα ανωτέρω 21 έργα, το ένα έργο 

με τίτλο «Εξειδίκευση, προγραμματισμός και υλοποίηση άμεσων ενεργειών 

δημοσιότητας, προβολής-πληροφόρησης των νέων πολιτικών του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο 

του ΕΠΠΕΡΑΑ» και προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 400.000 €, έχει 

συμβασιοποιηθεί και παρουσιάζει δαπάνες της τάξης του 43% του προϋπολογισμού 

του. Το ποσοστό κάλυψης του καθαρού στόχου από τα ενταγμένα έργα ανέρχεται σε 

700%. Βάσει αυτού προτείνεται η αναθεώρηση του προγραμματικού στόχου προς τα 

επάνω. 
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 Για το δείκτη «Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών από 

την υλοποίηση του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο» δεν έχουν 

ενταχθεί σχετικά έργα στον Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 6 είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και η προώθηση της βιωσιμότητας και 

ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. 

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων πρόληψης, 

παρακολούθησης και περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την εφαρμογή του 

Συστήματος Εμπορίας Αέριων Ρύπων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη 

χαρτογράφηση του θορύβου και εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων με βάση τις απαιτήσεις 

της νομοθεσίας, καθώς και δράσεις που συνεισφέρουν στην προστασία δημόσιας υγείας 

από την υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων και στην προώθηση ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 6 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΑΠ6 ανέρχεται σε 38.647.059,00 €, με 

ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 1,83% του Προϋπολογισμού 

του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ6 είναι 124,02% και η πρόοδος 

υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

43 
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση 

ενέργειας 
2 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

47 Ποιότητα του αέρα 9 19.629.790,15 2.012.647,91 803.871,59 

Σύνολο 11 44.629.790,15 27.012.647,91 25.803.871,59 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί συνολικά έντεκα (11) έργα σε 2 θεματικές προτεραιότητες, 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 44.629.790,15 €, που αντιπροσωπεύουν το 

115,48% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ6. 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 27.012.647,91 €, ήτοι 69,90% του 

διαθέσιμου π/υ του ΑΠ6 και 60,53% των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 

25.803.871,59 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) και αντιπροσωπεύουν το 66,77% του 

διαθέσιμου π/υ του Άξονα, το 95,53% του π/υ των συμβάσεων και το 57,82% του π/υ 

των ενταγμένων έργων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 6 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 6, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 
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Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται από δέκα (10) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1) 

είναι δείκτης κορμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.  

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων 
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ] 

39 Αριθμός 1 1 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας και 
πληρότητας δεδομένων(*): 

     

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- SO2  

1601 Αριθμός 17 7 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- ΝΟ2  

1602 Αριθμός 24 8 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- pM10  

1603 Αριθμός 24 8 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- CO  

1604 Αριθμός 8 7 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- Βενζόλιο  

1605 Αριθμός 9 2 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- Ο3  

1606 Αριθμός 19 8 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- ΠΑΥ Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

(βενζο-α-πυρένιο)  
1607 Αριθμός 6 3 0 

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας 
- Me (Βαρέα μέταλλα)  

1608 Αριθμός 1 3  

Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και 
σχεδίων δράσης σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της 
Οδηγίας 49/2002 

1062 Αριθμός 7 9 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

 
(*) 

 ΡΥΠΟΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ % 

Υπάρχουσα Κατάσταση Στόχος Αθήνα Περιφέρεια Στόχος 

 SO2 23 17 60-95 12-63 90 

 NO2 27 24 82-100 10-53 90 

 pM10 18 24 55-94 19-52 90 

 CO 16 8 50-100 55-92 90 

 Βενζόλιο 1 9 91    - 90 

 Ο3 19 19 81-100 48-75 90 

 ΠΑΥ 0 6      -    - 33 

 Me 0 1      -    - 33 

Όσον αφορά στη φυσική υλοποίηση του Άξονα, παρατηρούνται τα εξής: 
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 Ο δείκτης «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της 

ελκυστικότητας των πόλεων» τροφοδοτείται από το έργο σύστασης του Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου JESSICA, το οποίο έχει ενταχθεί και καλύπτει πλήρως τον στόχο του 

Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη 

κορμού. 

 Για το δείκτη «Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας και πληρότητας 

δεδομένων» κατά το 2012 έγιναν δύο νέες εντάξεις έργων: α) Προσαρμογή του 

Εθνικού δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις απαιτήσεις της νέας 

κοινοτικής οδηγίας (σταθμοί μέτρησης Καβάλα, Λάρισα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο, 

Μεγαλόπολη, Μυτιλήνη) και β) Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των 

μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μέχρι σήμερα η πρόοδος υλοποίησης είναι 

μηδενική, παρ’ όλα αυτά προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου. Οι επιμέρους στόχοι των 2 ενταγμένων έργων 

έχουν ως ακολούθως: 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - SO2: 7,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΝΟ2: 8,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - pM10: 8,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας – CO: 7,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας – Βενζόλιο: 2,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Ο3: 8,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΠΑΥ Πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (βενζο-α-πυρένιο): 3,00 

o Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Me (Βαρέα μέταλλα): 3,00 

 Για το δείκτη «Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης 

σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 49 / 2002», δεν έχουν υπάρξει 

νέες εντάξεις, πλην εκείνων για τις 9 πόλεις που είχαν ενταχθεί το 2010, οι οποίες 

και καλύπτουν τον στόχο σε ποσοστό 128,6%. Ως προς την υλοποίηση, έχουν 

υπογραφεί συμβάσεις για τις 5 από τις 9 πόλεις και εμφανίζονται δαπάνες που 

καλύπτουν ποσοστό 39% περίπου του προϋπολογισμού τους. 

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 

Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 7 είναι η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση 

των υδατικών πόρων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής 

διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις 

(άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση, ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων). 

Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού γίνεται μέσα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων και 

την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπως ισχύει και έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και 

συμπληρώνεται πλέον από τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ 

περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
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(Οδηγία - Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική), καθώς και μέσω της εφαρμογής της 

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει οι αρμόδιες αρχές μεταξύ άλλων να θεσπίσουν προγράμματα παρακολούθησης 

ποιότητας υδάτων, να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής και να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέσα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 

Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται δράσεις οι οποίες θα 

οδηγήσουν στην λειτουργική ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και θα βελτιώσουν 

την επάρκεια και την ποιότητα, και θα μειώσουν την απώλεια, των υδατικών πόρων, θα 

προστατέψουν και θα αναβαθμίσουν τα υγροτοπικά και μη οικοσυστήματα και υδροφορείς, 

καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και θα βελτιώσουν τον έλεγχο και τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τη ναυσιπλοΐα. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 7 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε 

27.023.530,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 1,28% 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίησή του ανέρχεται στο 

111,21% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική 

Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 

Π/Υ 

Εντάξεων 
Συμβάσεις Δαπάνες 

45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 8 11.178.997,42 7.851.763,64 5.767.400,16 

54 
Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

και την πρόληψη κινδύνων 
10 17.068.574,08 1.323.409,04 0,00 

Σύνολο 18 28.247.571,50 9.175.172,68 5.767.400,16 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά δεκαοκτώ (18) έργα 

σε 2 Θεματικές Προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

28.247.571,50 € (104,53% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 7). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 9.175.172,68 € συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 33,95% του προϋπολογισμού του άξονα και το 32,48% του 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 5.767.400,16 € 

(ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 21,34% του προϋπολογισμού, το 

20,42% των εντάξεων και το 62,86% των νομικών δεσμεύσεων.  

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 7 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 7, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 
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τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται από δύο (2) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών και τα αποτελέσματα των 

δράσεων του εκφράζονται από έναν (1) δείκτη αποτελεσμάτων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. 

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Στόχος 2015 
Στόχος 

Ενταγμένων 
Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Ταυτότητες και παρακολούθηση της 
ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης  

- Ποσοστό 54,15% 54,15% 54,15% 

Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής ποταμού κατά το Άρθρο 13, παρ. 7 
της Οδηγίας 60/2000 

1072 Αριθμός 9 9,5 0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 
της Οδηγίας 60/2000 

1077 

%  

(επί των 
απαιτήσεων της 

Οδηγίας) 

61,54% - - 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας 7 πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Ο δείκτης «Ταυτότητες και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών 

κολύμβησης» με καθαρό στόχο 54,15 φαίνεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως.  

 Ο δείκτης «Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού κατά 

το Άρθρο 13, παρ. 7 της Οδηγίας 60/2000» έχει ως καθαρό στόχο 9 σχέδια και 

στόχο ενταγμένων 9,5 (δεδομένου ότι το Νότιο Αιγαίο αποτελεί από κοινού με το 

Βόρειο Αιγαίο μία λεκάνη) και παρουσιάζει μηδενικό βαθμό υλοποίησης. Η 

ολοκλήρωση όλων των Σχεδίων Διαχείρισης αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο 

του 2013, οπότε και θα επιτευχθεί 100% υλοποίηση του στόχου του συγκεκριμένου 

δείκτη. 

 Ο δείκτης «Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 της Οδηγίας 

60/2000» έχει ως στόχο την κάλυψη του 61,54% των απαιτήσεων της οδηγίας. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ αναφορικά με το στόχο των 6 

ενταγμένων έργων με τα οποία σχετίζεται (και τα οποία παρουσιάζουν μηδενική 

υλοποίηση). 

Άξονας Προτεραιότητας 8 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού 

Κινδύνου» 
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Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι η ενίσχυση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του 

περιβαλλοντικού κινδύνου, μέσα από την οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλήρως 

ανεπτυγμένου δικτύου πολιτικής προστασίας σε τομείς όπως η αντιπυρική και 

αντιπλημμυρική προστασία, η πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, η 

αντισεισμική προστασία. 

Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου Εθνικού Δικτύου Πολιτικής Προστασίας που θα διαθέτει τα σχέδια δράσης, 

τους μηχανισμούς και τα μέσα παρέμβασης για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέσα αντιπυρικής 

προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόκρισης της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας σε περιστατικά δασικών και άλλων πυρκαγιών, ώστε να διασφαλιστεί 

αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και της ζωής των 

πολιτών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την βελτίωση της πρόληψης και αντιμετώπισης 

τεχνολογικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν σε βιομηχανικά 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

ρύπανσης. 

Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται δράσεις οι οποίες θα 

προωθήσουν τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, θα μειώσουν τις κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, θα βελτιώσουν τον χρόνο επέμβασης και 

κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, θα μειώσουν την επικινδυνότητα για τον πληθυσμό από 

τεχνολογικά ατυχήματα και έντονα καιρικά φαινόμενα, θα μειώσουν την επικινδυνότητα 

από γεωλογικά – καταστροφικά φαινόμενα, θα βελτιώσουν τον συντονισμό όλων των 

απαραίτητων μέσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου, 

καθώς και την απόκριση του πληθυσμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου και των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 8 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 ανέρχεται σε 

25.647.059,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 1,21% 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ανέρχεται στο 

166,71% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική 

Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

53 

Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για 

την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και 

των τεχνολογικών κινδύνων) 

4 32.925.881,92 1.692.419,72 1.372.752,87 

Σύνολο 4 32.925.881,92 1.692.419,72 1.372.752,87 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα 

στο μοναδικό κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 53, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 32.925.881,92 € (128,38% του προϋπολογισμού του).  

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.692.419,72 € συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 6,60% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και το 

5,14% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 

1.372.752,87 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 5,35% του 

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, το 4,17% του προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων και το 81,11% των νομικών δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 8 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 8, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 8 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 8 εκφράζεται από τέσσερεις 

(4) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1) 

είναι δείκτης κορμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. 

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων [ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ] 

31 Αριθμός 2 2 0 

Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα 
Περιφερειακά Διαμερίσματα της χώρας για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

1081 Αριθμός 8 8 0 

Μελέτες για τον προσδιορισμό χρήσεων γης σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις που εγκυμονούν 
κινδύνους μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος 

8083 Αριθμός 1 0 0 

Προσαρμογή στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις 
πλημμύρες 

- Ποσοστό 63,36% 63,36% 0,00% 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας 8, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Ο δείκτης «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου» (με τιμή βάσης 26 και τιμή 

στόχο 28), αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής 

προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων . Τα 2 ενταγμένα 
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έργα καλύπτουν πλήρως τον στόχο του Προγράμματος, όμως ο βαθμός υλοποίησης 

είναι μηδενικός. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη 

κορμού. 

 Ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα Περιφερειακά 

Διαμερίσματα της Χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» 

τροφοδοτείται από το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας 

περιοχών NATURA», ο στόχος του οποίου καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό 

στόχο. Το έργο αυτό δεσμεύει το 66,3% του προϋπολογισμού του Άξονα 

Προτεραιότητας 8 και δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Οι λόγοι καθυστέρησης οφείλονται 

στις διαδικασίες έγκρισης και εκτέλεσης των προμηθειών αυτού του είδους, με βάση 

το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, περί δημοσίων προμηθειών. Με δεδομένο δε ότι το 

συγκεκριμένο έργο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο «Σημαντικής Οικονομικής και 

Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ)», απαιτείται σύσταση διακομματικής επιτροπής για την 

εξέλιξη της διαδικασίας της προμήθειας. Κατά το έτος 2011 εγκρίθηκε η προμήθεια 

163 πυροσβεστικών οχημάτων και η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είναι σε στενή συνεργασία με το 

Πυροσβεστικό Σώμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέλιξης του έργου. 

 Ο δείκτης «Μελέτες για τον προσδιορισμό χρήσεων γης σε σχέση με τις 

εγκαταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους μεγάλου βιομηχανικού 

ατυχήματος» απαιτεί την υλοποίηση 1 μελέτης για την εκπλήρωση του 

προγραμματικού στόχου, η οποία δεν έχει προς το παρόν ενταχθεί. 

 Σχετικά με τον δείκτη «Προσαρμογή στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις 

πλημμύρες», το έργο «Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην λεκάνη απορροής του 

π. Έβρου και στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, 

Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Ιονίου» καλύπτει 

το 100% του στόχου, ο οποίος έχει τεθεί στο 63,36%. 
 

Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 

Βιοποικιλότητας» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 9 είναι η ανάσχεση της απώλειας και η προστασία της 

βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των 

οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών 

οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται δράσεις προστασίας 

και διατήρησης απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων στην επικράτεια 

της χώρας, διασφάλισης της εποπτείας της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων 

οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, διατήρησης και ανάδειξης οικοτόπων, ανάδειξης και 

προστασίας τοπίων, ολοκλήρωσης του Δικτύου Natura 2000, καθώς και δράσεις λήψης 

των κατάλληλων μέτρων (προληπτικών και άλλων) για τη διασφάλιση ενός συνεκτικού και 

ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας, ώστε στους τόπους Natura 2000 να 

αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών και 

ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας 
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των κοινωνικών εταίρων και του κοινού σε ότι αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και 

των οικοσυστημάτων για την ποιότητα ζωής καθώς και της προληπτικής δράσης για την 

προστασία τους. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 9 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται σε 

126.600.000,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 5,98% 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ανέρχεται στο 

132,55% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική 

Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 

φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του 

Natura 2000) 

29 119.331.531,27 89.274.667,50 36.487.295,55 

Σύνολο 29 119.331.531,27 89.274.667,50 36.487.295,55 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι εννέα (29) 

έργα στο μοναδικό κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 51, συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης 119.331.531,27 € (94,26% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 

9). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 89.274.667,50 € συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 70,2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του άξονα και το 

74,81% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 

36.487.295,55 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 28,82% του 

προϋπολογισμού, το 30,58% των εντάξεων και το 40,87% των νομικών δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 9 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 9, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 9 εκφράζεται με 

τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους 

για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ 

τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών 

αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 9 εκφράζεται από δύο (2) 

ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών και τα αποτελέσματα των 

δράσεων του εκφράζονται από έναν (1) δείκτη αποτελεσμάτων. 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το 

υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. 

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Ολοκλήρωση έργου επαναδημιουργίας 
Λίμνης Κάρλας 

1093 Αριθμός 1 1 0 

Σχέδια διαχείρισης που εκπονούνται για τις 
περιοχές NATURA 

- Αριθμός 16 11 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      

Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
προστασίας και διαχείρισης στις περιοχές 
του δικτύου NATURA 

- ha 858.763 858.763 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του 

Άξονα Προτεραιότητας  9, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Ο δείκτης «Ολοκλήρωση έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» έχει ως 

στόχο του Προγράμματος 1 έργο, δεδομένου ότι το εν λόγω Μεγάλο έργο αποτελεί 

άθροισμα επιμέρους έργων (με διαφορετικούς κωδικούς MIS), αλλά αντιμετωπίζεται 

συνολικά ως μία παρέμβαση. Το ανωτέρω έργο αντιμετώπισε προβλήματα έλλειψης 

χρηματοδότησης των απαιτούμενων συνοδών έργων (αρδευτικών), τα οποία 

επιλύθηκαν κατά το έτος 2011, με την ένταξη αυτών των έργων στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Αλέξανδρος Μπαλτατζής). Το έργο προχωρά με σχετικά 

αργούς ρυθμούς και η δυνατότητα ολοκλήρωσής του εξαρτάται άμεσα από την 

ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων. Η υλοποίηση των συνοδών έργων δεν έχει 

ξεκινήσει και η μη έγκαιρη υλοποίησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

των έργων ύδρευσης Βόλου. Ένα άλλο συναφές ζήτημα, είναι το ζήτημα της 

θεσμοθέτησης του φορέα λειτουργίας των έργων (που θα είναι ο φορέας διαχείρισης 

της προστατευόμενης περιοχής). Η έναρξη λειτουργίας του φορέα είναι απαραίτητη 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία, φύλαξη και συντήρηση των έργων 

υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν έχουν ακόμα παραληφθεί. 

 Ο δείκτης «Σχέδια διαχείρισης που εκπονούνται για τις περιοχές NATURA» με 

τιμή βάσης 2 (αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης Σχοινιά και λίμνης Παμβώτιδας) και 

καθαρό στόχο 16, παρουσιάζει στόχο ενταγμένων έργων 11 και τροφοδοτείται από 

ισάριθμα ενταγμένα υποέργα, 3 εκ των οποίων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ τα 

υπόλοιπα δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι, ο συγκεκριμένος 

δείκτης δεν αποτυπώνεται στο ΟΠΣ. 

 Ο δείκτης «Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος προστασίας και διαχείρισης στις περιοχές του δικτύου 

NATURA», έχει ως στόχο την κάλυψη έκτασης 858.763 ha, ο οποίος καλύπτεται 

πλήρως από 18 ενταγμένα έργα, τα οποία έχουν όλα συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται 

σε φάση υλοποίησης. Ο βαθμός υλοποίησης είναι μηδενικός. Επισημαίνεται ότι, ο 

συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώνεται στο ΟΠΣ. 
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Άξονας Προτεραιότητας 10 «Θεσμοί & Μηχανισμοί» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 10 είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και κυρίως της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΠΕΚΑ στην άσκηση της περιβαλλοντικής, 

χωροταξικής, πολεοδομικής και ενεργειακής πολιτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται 

σύμφωνα με της προτεραιότητες του Υπουργείου. 

Για την επίτευξη του στόχου του Άξονα προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης 

ελεγκτικών λειτουργιών της περιβαλλοντικής διοίκησης, βελτίωσης της 

δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης στη ορθή στάθμιση των παραμέτρων και 

αποτελεσματική λήψη έγκαιρων αποφάσεων στους κύριους τομείς της 

περιβαλλοντικής πολιτικής με προτεραιότητα στην Παραγωγή και Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων (Κανονισμός 2150/2002), βελτίωσης της πρόσβασης του 

κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία και τα περιβαλλοντικά δεδομένα, 

ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, βελτίωσης ποιότητας 

δημόσιας διαβούλευσης στα θέματα των δημόσιων πολιτικών για το περιβάλλον και 

προώθησης χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 10 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται 

σε 36.200.000,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει 

το 1,71% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση 

του Άξονα ανέρχεται σε 185,92% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

54 

Άλλα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πρόληψη 

κινδύνων 

25 49.777.910,58 11.551.360,81 2.191.469,74 

Σύνολο 25 49.777.910,58 11.551.360,81 2.191.469,74 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι πέντε (25) έργα, 

στη θεματική προτεραιότητα ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 49.777.910,58 € (137,51% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 

10). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 11.551.360,81 €, ήτοι το 31,91% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του 
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Άξονα και 23,21% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες 

ανέρχονται σε 2.191.469,74 €, (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) αντιπροσωπεύοντας 

το 6,05% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ10, το 4,40% του 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 18,97% των νομικών 

δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 10 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών 

δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 10, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω 

του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 10 

εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν 

ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων 

δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών αποτελεσμάτων. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 10 εκφράζεται από 

τρεις (3) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ 

ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του 

συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων 

στόχων – δεικτών.  

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        

Ίδρυση/ Ενίσχυση Υπηρεσιών Υδάτων 
(ΕΓΥ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) 

1101 Αριθμός 8 1 0 

Υποστηριζόμενοι Φορείς 1102 Αριθμός 8 11 0 

Διενέργεια γενικών και θεματικών 
Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης 

8017 Αριθμός 12 12 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού 

αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας  10, πρέπει να επισημανθούν τα: 

 Ο δείκτης «Ίδρυση / ενίσχυση Υπηρεσιών Υδάτων (ΕΓΥ και 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων)» με τιμή βάσης 1 και στόχο 9 αναφέρεται 

στην ενίσχυση της ΕΓΥ και των Υπηρεσιών Υδάτων των 8 Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας. Μέχρι στιγμής είναι ενταγμένο και υλοποιείται ομαλά 

το έργο της ενίσχυσης της ΕΓΥ, ενώ δε φαίνεται να επιτυγχάνεται ο 
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προγραμματικός στόχος του δείκτη, καθώς δεν έχουν ενταχθεί έργα για την 

ενίσχυση των υπολοίπων Υπηρεσιών Υδάτων. 

 Ο δείκτης «Υποστηριζόμενοι Φορείς», έχει ως προγραμματικό στόχο την 

υποστήριξη 8 φορέων, ενώ είναι ενταγμένοι 11 φορείς (υπερκάλυψη 

137,5%). Από αυτά υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις για τα 5, των οποίων η 

υλοποίηση κυμαίνεται σε χαμηλό επίπεδο, πλην της περίπτωσης της 

υποστήριξη της ΕΥΕΠ Ν. Ελλάδας, η οποία (βάσει των στοιχείων δαπανών) 

εξελίσσεται ομαλά. Σε γενικές γραμμές η επίτευξη του στόχου είναι σε 

χαμηλό επίπεδο. 

 Για το δείκτη «Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων 

Ευαισθητοποίησης», εντάχθηκε (εντός του 2011) ένα έργο, με τιμή στόχο 

12 προγράμματα ευαισθητοποίησης, το οποίο αποτελεί το 100% του στόχου 

του Προγράμματος και έχει συμβασιοποιηθεί. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 11 είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος και των Δικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του 

Προγράμματος, στην επίτευξη των πολιτικών που προωθούνται μέσω αυτού, 

καθώς και στο σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. 

Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα προβλέπονται δράσεις βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Προγράμματος, αναβάθμισης της διαχειριστικής 

επάρκειας Δικαιούχων, υποστήριξης των δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων 

τους, αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, ολοκληρωμένης 

παροχής πληροφόρησης και δημοσιότητας, παρακολούθησης των συνεπειών του 

Προγράμματος και των πολιτικών που προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του 

σε στρατηγικό επίπεδο και προώθησης της ωρίμανσης περιβαλλοντικών δράσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 11 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 11 

ανέρχεται σε 4.705.882,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και 

αντιπροσωπεύει το 0,22% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική 

ενεργοποίηση του Άξονα 11 είναι 142,14% και η πρόοδος υλοποίησης του 

οικονομικού αντικειμένου ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο Πίνακα: 
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ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αριθμός 

Έργων 
Π/Υ Εντάξεων Συμβάσεις Δαπάνες 

85 
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 

επιθεώρηση 
15 2.773.134,50 572.761,50 527.090,65 

86 
Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και 

επικοινωνία 
4 198.450,00 75.645,00 75.645,00 

Σύνολο: 19 2.971.584,50 648.406,50 602.735,65 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 11 έχουν ενταχθεί συνολικά δεκαεννέα (19) έργα, σε 

δύο θεματικές προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

2.971.584,50 €, που αντιπροσωπεύουν το 63,15% του συνολικού διαθέσιμου 

π/υ του Άξονα.  

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 648.406,50 €, που 

αντιπροσωπεύουν το 13,78% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα και το 21,82% του 

π/υ των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες είναι ύψους 602.735,65 € (ποσό 

αποδεκτό διαχείρισης) και αντιπροσωπεύουν το 12,81% του διαθέσιμου π/υ του 

Άξονα, το 20,28% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 92,96% 

των νομικών δεσμεύσεων. 

Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 11 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών 

δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 11, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω 

του συστήματος δεικτών του Άξονα. 

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 11 

εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν 

ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων 

δράσεων αποτιμώνται μέσω των δεικτών αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 11 εκφράζεται από 

τρεις (3) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ 

ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του 

συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων 

στόχων – δεικτών.  

 

Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

ΕΚΡΟΩΝ        
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Δείκτης 
Κωδικός 
Δείκτη 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Καθαρός 
Στόχος 2015 

Στόχος 
Ενταγμένων 

Υλοποίηση 

Ενέργειες Αξιολόγησης  - Αριθμός 1 0 0 

Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας 

8016 Αριθμός 3 0 0 

Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) 
των συνεπειών από την υλοποίηση του 
Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο 

8015 Αριθμός 1 0 0 

Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2012 

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού 

αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας  11 πρέπει να επισημανθούν τα 

ακόλουθα: 

 Για τους δείκτες «Ενέργειες Αξιολόγησης», με τιμή στόχο 1 & 

«Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», με τιμή στόχο 3, δεν 

υπάρχουν σχετικά ενταγμένα έργα στο Άξονα. 

 Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη «Ενέργειες παρακολούθησης 

(monitoring) των συνεπειών από την υλοποίηση του Προγράμματος 

σε στρατηγικό επίπεδο», που έχει ως τιμή στόχο 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Α.16 Κ(ΕΚ) 1083/2006) 

Στη διατύπωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για το 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ 

επισημαίνεται ότι «τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠ 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του 

Γενικού Κανονισμού, και κατά συνέπεια ο οποιοσδήποτε στόχος / μέτρο / 

προτεραιότητα του ΕΠ θα μελετηθεί και θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με 

αναπηρία, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα άτομα αυτά μπορεί να συσχετισθούν 

με τους εν λόγω στόχους / μέτρα / προτεραιότητες». 

Επιπλέον, αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη 

διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» διασφαλίζει: 

 την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις 

οποίες περιλαμβάνει, 

 την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων 

του. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και 

την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ 

περιλαμβάνουν:  

1. Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή 

κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και 

κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία). 

2. Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος 

και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να 

διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην 

κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της 
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Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, αλλά και σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία 

διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών 

όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.  

3. Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της 

ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με 

την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την 

αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που 

απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης. 

4. Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με 

αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για 

συγχρηματοδότηση. Προς το σκοπό αυτό, κλήθηκαν εκπρόσωποι της 

Εθνικής Ομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία, και τους ζητήθηκε η 

συμβολή τους στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής Πράξεων. 

Σημειώνεται ότι από τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (Απρίλιος 2009) 

εγκρίθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν: 

 Στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και μη διάκριση 

σε θέματα απασχόλησης. 

 Στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία. 

Πέραν των ανωτέρω γενικών κατευθύνσεων σε σχέση με την ενσωμάτωση των 

αρχών της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στην 

υλοποίηση του προγράμματος, υπάρχουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες σχετικές 

δράσεις ως εξής: 

 Στον  Άξονα 8 τίθεται η απαίτηση τα σχέδια πολιτικής προστασίας που 

θα αναπτυχθούν να παρουσιάζουν ιδιαίτερη μέριμνα για ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, άτομα με αναπηρίες κλπ). Στον ίδιο 

άξονα προβλέπονται ενέργειες ενημέρωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού 

(π.χ μαθητών σχολείων, άτομα με αναπηρίες) σε θέματα πολιτικής 

προστασίας. 

 Στο πλαίσιο του Άξονα 9 περιλαμβάνονται Έργα και δράσεις βελτίωσης 

της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με 

αναπηρία. 
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 Στο πλαίσιο του Άξονα 10 περιλαμβάνονται Ενέργειες περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού και ειδικών 

ομάδων - στόχων (π.χ μαθητών, γυναικών, ατόμων με αναπηρίες) και 

με την αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των θεματικών 

& περιβαλλοντικών μουσείων και άλλων σχετικών υποδομών με 

απαραίτητη μέριμνα για ενσωμάτωση προσβάσιμων τρόπων 

επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρίες. 

 

 

 

 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α' ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2012 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

Διαρθρωτικό Ταμείο : ΕΤΠΑ        

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012) 

    
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 

Α1 

Εξοπλισμός Γραφείων 

(Επιλέξιμο μόνο για 
ΜΟΔ Α.Ε.) 

    0,00 

Α2 
Η/Υ & Περιφερειακά & 
Λοιπός Εξοπλισμός 

    0,00 

Α3 Λογισμικό     0,00 

Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 344.116,89 18.111,42 362.228,30 

Β1 

Ανάπτυξη,Εγκατάσταση, 
υποστήριξη, συντήρηση 

εξοπλισμού & 
λογισμικού 

    0,00 

Β2 
Εκπόνηση Μελετών - 
Εμπειρογνωμοσυνών - 
Ερευνών 

37.976,25 1.998,75 39.975,00 

Β3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

306.140,64 16.112,67 322.253,30 

Β3.1 Σύμβουλοι  306.140,64 16.112,67 322.253,30 

Β3.2 Ενδιάμεσοι φορείς       

Β3.3 
Λειτουργία Επιτελικών 
Φορέων και 

Υποστηρικτικών Δομών 

    0,00 

Β4 
Δημοσιότητα, Προβολή 
και πληροφόρηση 

    0,00 

Β5 Αξιολόγηση      0,00 

Β6 Έλεγχοι     0,00 

Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 7.421,21 390,59 7.811,80 



 98 

Γ1 
Οργάνωση εκδηλώσεων 
- συνεδριάσεων - 

συσκέψεων 

    0,00 

Γ5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
'Η FORA 

0,00 0,00 0,00 

Γ5.1 

Εκπαίδευση του 
προσωπικού Ε.Υ/ Ε.Υ.Δ. / 
Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ. 
/Δικαιούχων 

    0,00 

Γ5.2 

Συμμετοχή σε ημερίδες 

συνέδρια, σεμινάρια κλπ 
του προσωπικού των  Ε.Υ/ 
Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.  

    0,00 

Γ6 
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. 

7.421,21 390,59 7.811,80 

Γ6.1 
Έξοδα μετακινήσεων 
εσωτ.-εξωτ Προσωπικού 
Ε.Υ. / Ε.Δ.Α./ΕΦΔ 

7.421,21 390,59 7.811,80 

Γ6.2 

Έξοδα μετακινήσεων 

εσωτωτερικού λοιπού 
Προσωπικού  

    0,00 

Γ7 
Έξοδα δημοσιεύσεων - 
ανακοινώσεων 

    0,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΥΠΟΠΡ. Α 
351.538,10 18.502,01 

370.040,10 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α' ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΕΤΟΣ 2012         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Διαρθρωτικό Ταμείο : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ        

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012) 

    
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 21.785,93 1.146,63 22.932,56 

Α1 
Εξοπλισμός Γραφείων 
(Επιλέξιμο μόνο για ΜΟΔ 
Α.Ε.) 

0,00 0,00 0,00 

Α2 
Η/Υ & Περιφερειακά & 
Λοιπός Εξοπλισμός 

5.426,93 285,63 5.712,56 

Α3 Λογισμικό 16.359,00 861,00 17.220,00 

Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 489.350,72 25.755,30 515.106,02 

Β1 
Ανάπτυξη,Εγκατάσταση, 
υποστήριξη, συντήρηση 
εξοπλισμού & λογισμικού 

803,23 42,28 845,50 

Β2 
Εκπόνηση Μελετών - 
Εμπειρογνωμοσυνών - 
Ερευνών 

69.245,50 3.644,50 72.890,00 

Β3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 303.245,92 15.960,31 319.206,23 

Β3.1 Σύμβουλοι  303.245,92 15.960,31 319.206,23 
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Β3.2 Ενδιάμεσοι φορείς 0,00 0,00 0,00 

Β3.3 

Λειτουργία Επιτελικών 

Φορέων και Υποστηρικτικών 
Δομών 

0,00 0,00 0,00 

Β4 
Δημοσιότητα, Προβολή 
και πληροφόρηση 

30.626,38 1.611,91 32.238,29 

Β5 Αξιολόγηση  66.500,00 3.500,00 70.000,00 

Β6 Έλεγχοι 18.929,70 996,30 19.926,00 

Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 94.059,74 4.950,51 99.010,25 

Γ1 
Οργάνωση εκδηλώσεων - 
συνεδριάσεων - 
συσκέψεων 

34.091,37 1.794,28 35.885,65 

Γ5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 'Η 
FORA 

3.154,95 166,05 3.321,00 

Γ5.1 
Εκπαίδευση του 
προσωπικού Ε.Υ/ Ε.Υ.Δ. / 
Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ. /Δικαιούχων 

3.154,95 166,05 3.321,00 

Γ5.2 

Συμμετοχή σε ημερίδες 

συνέδρια, σεμινάρια κλπ 
του προσωπικού των  Ε.Υ/ 
Ε.Υ.Δ. / Ε.Δ.Α. / Ε.Φ.Δ.  

0,00 0,00 0,00 

Γ6 
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. 
46.753,82 2.460,73 49.214,55 

Γ6.1 
Έξοδα μετακινήσεων εσωτ.-
εξωτ Προσωπικού Ε.Υ. / 
Ε.Δ.Α./ΕΦΔ 

46.753,82 2.460,73 49.214,55 

Γ6.2 
Έξοδα μετακινήσεων 
εσωτωτερικού λοιπού 

Προσωπικού  

0,00 0,00   

Γ7 
Έξοδα δημοσιεύσεων - 
ανακοινώσεων 

10.059,60 529,45 10.589,05 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΥΠΟΠΡ. Α 
605.196,39 31.852,44 

637.048,83 

 

 
4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

ΕΠΠΕΡΑΑ ήταν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι / επιτόπιες επαληθεύσεις από τη Μονάδα Γ 

της ΕΥΔ. 

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης τόσο σε 

επίπεδο Πράξης, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των Δικαιούχων. Περιλαμβάνει, 

δε, τον έλεγχο όλων των πράξεων από άποψη φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου, τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγράμματος τόσο στον τόπο 

υλοποίησής τους, όσο και στην έδρα των Δικαιούχων που έχουν την ευθύνη 

τήρησης του απαιτούμενου αρχείου της Πράξης (προκηρύξεις, μελέτες, 

παραστατικά δαπανών κλπ). 
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Η ΕΥΔ γνωστοποιεί τα πορίσματα των ελέγχων στην Ειδική Υπηρεσία Αρχής 

Πληρωμής και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Τα αποτελέσματα των 

ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.  

Αντικείμενο των ελέγχων, που διενεργούνται από την ΕΥΔ για τα έργα που 

υλοποιούνται, αποτελεί η διερεύνηση: 

 της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των ακολουθούμενων 

διαδικασιών, από πλευράς Δικαιούχων, 

 της αξιοπιστίας των πληροφοριών – στοιχείων που δηλώνονται στην ΕΥΔ και 

της τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, 

 της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. 

 

Συνολικά έως 31/12/2012, από τη Μονάδα Ελέγχου (Γ’) της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ,  είχαν 

διεξαχθεί 60 επιτόπιες επαληθεύσεις (23 το 2011 και 37 το 2012) σε 41 έργα.  

 

 

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Κεντρικής σημασίας έργο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη είναι οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

απευθυνόμενες σε πολίτες και δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της 

Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων.   

Σήμερα, το ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς έως το 2013, 

ολοκληρώνεται το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης, ένταξης και νομικών 

δεσμεύσεων των έργων του. Η πρόοδος αυτή καταδεικνύει το βάρος και τη 

σημασία που δόθηκε στην ταχεία υλοποίηση του Προγράμματος.  

Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2012 

βασίστηκαν και υπηρέτησαν «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν», 

διασφαλίζοντας:  

 την τήρηση όλων των υποχρεώσεων με την προβολή τόσο του ρόλου της 

Κοινότητας, όσο και της ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των πόρων για 

τη στήριξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων,  
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 την προσεκτική προετοιμασία του περιεχομένου της πληροφόρησης των 

ομάδων-στόχου, σε όλα τα στάδια  υλοποίησης  τους, 

 την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας  όπως το Διαδίκτυο, ta 

Social Media (you tube), Πολυμέσα/live streaming, κλπ).  

Η προώθηση της γνώσης και της εξοικείωσης των πολιτών με τα έργα και τα 

οφέλη που παρέχει το ΕΠΠΕΡΑΑ, Πιστεύουμε ότι συνέβαλλε σημαντικά  στην 

ανάδειξη της συνεισφοράς της Κοινότητας στην προώθηση και εφαρμογή των 

Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων για την Περιβαλλοντική Ανάπτυξη. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης το 2012 

επικεντρώθηκαν στο να απαντήσουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους που 

αφορούν στην απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο, την πορεία υλοποίησης και, 

κυρίως, τα σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη του ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Χωρίς, να εστιάζει, ως προτεραιότητα, στην ενημέρωση για τα κριτήρια, τις 

διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τις επιμέρους Προσκλήσεις και την επιλογή των 

Δικαιούχων. 

Ζητούμενο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας ήταν η διοχέτευση των 

μηνυμάτων ότι, σημαντικά έργα υλοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ οι βιώσιμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις 

αποκτούν «σάρκα και οστά» και, έτσι, οι πολίτες μπορούν πια να «απολαύσουν» 

πολύτιμα οφέλη και να αισθανθούν περήφανοι για τον τόπο τους.  

Μέσα από τη σύνδεση του περιεχομένου της πληροφόρησης με τους ειδικούς 

στόχους του Προγράμματος και την αξιοποίηση κατάλληλων δράσεων, δόθηκαν 

έγκυρα και απτά στοιχεία στους δέκτες των μηνυμάτων, προκειμένου να 

εμπλακούν σε μια «συναισθηματική» διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ 

είναι ένα Πρόγραμμα ωφέλιμο για όλους.  

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2012 σχεδιάστηκε θεματική διημερίδα με θέμα 

την «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», που στόχο είχε 

την  παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από 

στελέχη Οργανισμών διαχείρισης αποβλήτων   της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με άλλα λόγια, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες που ανέδειξαν περαιτέρω 

και διέχυσαν τα σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη από τα έργα και τις 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.  

Τα μέτρα και οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας  που υλοποιήθηκαν και 

συνεχίζουν να υλοποιούνται  διαφοροποιούνται ανάλογα με τον στόχο και το κοινό 
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στο οποίο κάθε φορά απευθύνονται.  Έτσι  οι ομάδες - στόχου στις  δράσεις που 

υλοποιήθηκαν είχαν τη δυνατότητα: 

 να πληροφορηθούν, ευρύτερα και σε βάθος, για τα έργα, τα πλεονεκτήματα 

και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την υλοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ,  

 να κατανοήσουν, να ευαισθητοποιηθούν και να ανταποκριθούν θετικά σε ένα 

νέο μοντέλο περιβαλλοντικής ανάπτυξης, με στόχο μια βιώσιμη, αειφόρο και 

ανταγωνιστική οικονομία.  

Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά (target groups) για τις Δράσεις Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, άνηκαν σε μια ευρύτατη ομάδα 

αποδεκτών, η οποία ενσωμάτωνε τις ομάδες-στόχου του Αναθεωρημένου 

Επικοινωνιακού Σχεδίου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ συμπεριλάμβανε και επιμέρους 

κατηγορίες που επιλέχθηκαν κατά προτεραιότητα, βάσει των επικοινωνιακών 

στόχων όπου προσεγγίστηκαν  με τα πλέον κατάλληλα μέσα, κατά περίπτωση. 

Το περιεχόμενο των Δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης καθορίστηκε την 

περίοδο αναφοράς από τις ακόλουθες παραμέτρους:  

 το Αναθεωρημένο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013,  

 την ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το Πρόγραμμα, τους στόχους 

και τις παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που έχει η ΕΕ 

στη διαμόρφωση και την υλοποίησή του,  

 την προβολή των περιβαλλοντικών πολιτικών και των απαραίτητων 

παρεμβάσεων σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, για την εφαρμογή τους, 

 την ανάδειξη των σημαντικών περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ,  

 την ενημέρωση και συνέργια των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών και 

οικονομικών εταίρων, καθώς και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, ώστε 

να επικοινωνηθούν τα σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη στο ευρύ κοινό.  

 

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης ΕΠΠΕΡΑΑ 

Σύμφωνα με το  κείμενο του Αναθεωρημένου Επικοινωνιακού Σχεδίου, το 

ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται στη  δεύτερη φάση υλοποίησής του, που στόχο έχει την 

απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Προγράμματος, τα 

κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση του Προγράμματος.  
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Χρονικά καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος (ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2013). 

Με αυτό καθορίζονται οι επιχειρησιακοί και επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΠΠΕΡΑΑ, τα 

χαρακτηριστικά του στοχοθετούμενου κοινού, καθώς και η στρατηγική 

επικοινωνίας. 

Πρόκειται για το κείμενο αναφοράς  που καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Προγράμματος τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης  αποτυπώνονται με 

δομημένο τρόπο.   

Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην 

ανάδειξη του ρόλου των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού ως μέσο για 

τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην 

αειφορική διαχείριση  των υδατικών πόρων, στην ανάδειξη της ορθής διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων και τη  διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, στην 

ανάδειξη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και του ρόλου της 

πολιτικής προστασίας στην  προστασία της ζωής των πολιτών, καθώς επίσης και 

στην ανάδειξη του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην αειφορική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πόρων. 

Οι βασικές αρχές επικοινωνίας στις οποίες δίνεται έμφαση την περίοδο αυτή είναι: 

 Η ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων και του κοινού γενικότερα για 

συμμετοχή του σε δράσεις και αποδοχή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών, 

 Η ανάδειξη της στρατηγικής, τόσο της εθνικής, όσο και της ευρωπαϊκής, μέσα 

από τις υλοποιούμενες δράσεις 

 Ο ουσιαστικός συντονισμός των δράσεων των Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί 

η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και διάχυση της πληροφορίας. 

Η  Επικοινωνιακή Στρατηγική  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη για την επίτευξη  τόσο των γενικών όσο και των ειδικών 

στόχων,  κινείται  σε επτά παράλληλους άξονες: 

1. Έμφαση στο όφελος για τον πολίτη από τα έργα του Προγράμματος. 

2. Συμπερίληψη στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας της διάστασης της αναπηρίας 

(παροχή προσβάσιμης ενημέρωσης/πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία).   

3. Μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, την  

εμπλοκή φορέων και τη λειτουργία δικτύων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό 

επίπεδο. 



 104 

4. Προβολή καλών πρακτικών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα.   

5. Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το 

ύφος.   

6. Ανάδειξη της διάστασης της εξέλιξης του Προγράμματος στο χρόνο. 

7. Ύφος επικοινωνίας επεξηγηματικό με περιεχόμενο αντιληπτό από το μέσο 

πολίτη και τα επιμέρους κοινά στόχους.   

Συγκεκριμένα η Διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη το 2012:   

 Ανέδειξε, έπειτα από Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, Σύμβουλο Δημοσιότητας του 

έργου: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, ΑΠΟ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ». Το έργο έχει διάρκεια 

δύο (2) έτη και προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

1.  Ενέργειες Πληροφόρησης  

Α. Η διαδικτυακή πύλη του ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr 

Η διαδικτυακή πύλη www.epperaa.gr περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 

δράσεις και τη διαχείριση των Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ . 

Η πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content 

Management System –CMS), το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή περιεχομένου 

από εξουσιοδοτημένους χρήστες της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  

Πιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή πύλη www.epperaa.gr βρίσκονται 

πληροφορίες για: 

 Το Πρόγραμμα, τις Επιτροπές Παρακολούθησης, τις ετήσιες εκθέσεις, την 

Αναθεώρηση του Προγράμματος. 

 Το Θεσμικό Πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης. 

 Τη Δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 Τις εκχωρήσεις Από και Προς άλλες Υπηρεσίες. 

 Τις Προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς Δικαιούχους. 

http://www.epperaa.gr/
http://www.epperaa.gr/
http://www.epperaa.gr/
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 Τις Προκηρύξεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς υποψήφιους Αναδόχους. 

 Τις Προκηρύξεις των Δικαιούχων του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 Τις ενταγμένες πράξεις του προγράμματος 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα 

του διαδικτυακού τόπου www.epperaa.gr για το έτος 2012:  

www.epperaa.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ– ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

Visits (επισκέψεις) 79.561 

UniqueVisitors  
(μοναδικοί επισκέπτες)  

26.320 

Επισκέψεις σελίδων (pageviews) 331.015 

Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων  14 

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site 10 minutes 

M.O. επισκεπτών ανά ημέρα 389 

B.   Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr 

 

O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε 

από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), 

σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με 

στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με 

την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

  

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις 

Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης 

(ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό 

σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το ΕΠΠΕΡΑΑ, από τη 

στιγμή ενεργοποίησης του δικτυακού αυτού τόπου, συμβάλλει στην 

http://www.epperaa.gr/
http://www.epperaa.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/


 106 

τροφοδότησή του με στοιχεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

του. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου διαδικτυακού εργαλείου, ολοκληρώθηκε η 

επεξεργασία των στοιχείων από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου 

των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, βάση οδηγιών που 

εκδόθηκαν από την ΕΥΣΣΑΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ. 

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο νέο εργαλείο είναι τα ακόλουθα: 

- Τίτλος έργου και κωδικός MIS 

- Δικαιούχοι  

- Προϋπολογισμός (Ενταγμένων Πράξεων, Συμβάσεων, Πληρωμών) 

- Πληρωμές 

- Πρόοδος Υλοποίησης (ποσοστό πληρωμών ως προς το συνολικό 

προϋπολογισμό) 

- Ημερομηνία έναρξης-λήξης έργου 

- Υποέργα 

- Πορεία Υλοποίησης (υποβολή, ένταξη, προέγκριση δημοπράτησης, 

δημοπράτηση, σύμβαση, ολοκλήρωση) 

- Χωροθέτηση σε χάρτη (Google map) 

- Εμπλεκόμενοι φορείς 

- Φωτογραφίες – Έγγραφα 

Η ΕΥΣΣΑΑΠ παρακολουθεί την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων που 

αναρτώνται, σε συνεργασία με τους  υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου 

των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.   

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα 

του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr για το έτος 2012  μέσα από την 

οποία το ΕΠΠΕΡΑΑ προβάλλει τα έργα του. (Πηγή : Web Trends Report):  

 

www.anaptyxi.gov.gr ΙΟΥΝΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012  

Visits (επισκέψεις) 60.238 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
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UniqueVisitors  
(μοναδικοί επισκέπτες)  

23.004 

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site 10,69 minutes 

 

 

 2.  Προωθητικές ενέργειες 

Α. Στο πλαίσιο προβολής του ΕΠΠΕΡΑΑ, της διαφάνειας και της 

διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα αποφασίστηκε η συμμετοχή στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

 -  Διημερίδα με θέμα: «Ελληνο - Γερμανική ανταλλαγή εμπειρίας για την 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής εμπειρίας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας για τα Αστικά Λύματα», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις 10-11/10/2012. Η Διημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της 

Γερμανίας σε συνεργασία με τους Uweltbundesamt, Dessau Essen DFIC 

– Dr. Fromme International Consulting. Στην Ημερίδα αυτή συμμετείχε 

ως ομιλήτρια, στέλεχος της Μονάδας Α΄ (Προγραμματισμού, 

Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων) με θέμα εισήγησης: «Συγκριτική 

Αξιολόγηση Ενεργειακής Κατανάλωσης και Εκπομπών Αερίων 

Θερμοκηπίου σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων». 

-   Διανομή ενημερωτικού εντύπου:  στις 15/5/2012, Ημερίδα με θέμα: 

«10 χρόνια διαχείριση. Τι πετύχαμε που πάμε», πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς». Η Ημερίδα διοργανώθηκε 

από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), συμμετείχαν 

στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ που αντικείμενο εργασίας έχουν την 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και ο Προϊστάμενος της 

Μονάδας Α΄.  Στην ημερίδα αυτή διανεμήθηκε στους εκατόν πενήντα 

(150) περίπου συμμετέχοντες προωθητικό υλικό του ΕΠ «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη». Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν  δύο (2) 

θεματικά φυλλάδια: «Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει τα απόβλητα, αλλάζει 

τη ζωή μας» και «Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το περιβάλλον αλλάζει τη 

ζωή μας». 
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-   Διανομή ενημερωτικού εντύπου με θέμα: «Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει 

το Περιβάλλον, Αλλάζει τη Ζωή μας» (1500 τεμάχια),  στις 05/06/2012 

σε περίπτερο του ΥΠΕΚΑ στο Σύνταγμα (Μετρό Συντάγματος) με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.  

 

-  Προβολή θεματικών videos με θέμα την Ανακύκλωση και την 

Βιοποικιλότητα σε όλους τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του Ηλεκτρικού 

Σιδηροδρόμου από 4-6-2012 έως 10-6-2012. Το επιβατικό κοινό που 

κινείται σε καθημερινή βάση στους παραπάνω σταθμούς είναι 1,5 

εκατομμύριο. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης οργανώθηκαν από το 

ΥΠΕΚΑ. 

 

-   Σεμινάριο που οργανώθηκε από τη ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Εκπαίδευση  

στελεχών Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών σε θέματα 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», στις 18-19/6/2012). 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη της ΕΥΔ  ΕΠΠΕΡΑΑ ως εισηγητές. 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου η υπεύθυνη δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ με 

παρουσίαση κατέδειξε την τήρηση και  εφαρμογή των κανόνων 

δημοσιότητας σύμφωνα με τον ΕΚ 1828/2006 και  έδωσε το δύο (2) 

έντυπα του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: 1. «Έντυπο Παρουσίασης ΕΠΠΕΡΑΑ», 2. 

«Προστασία οικοσυστημάτων – Βιοποικιλότητα», (60 τεμάχια).    

 

-  Ετήσια Σύνοδος Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων, 6-7/7/2012,  

Βόλος. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ συμμετείχε με εισήγηση στελέχους της 

Μονάδας Β΄ με θέμα: «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη 

Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοποβλήτων». Συμμετείχε το 

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Φο.Δι.Σ.Α.). 

 

- Προβολή στην Ελλάδα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της DG 

Regio Europe in My Region. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκε banner 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά στην πρώτη σελίδα  του διαδικτυακού 

τόπου www.espa.gr και με τη συνεργασία των μελών του Δικτύου 

Δημοσιότητας, σε όλες τις ιστοσελίδες των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών και στις σελίδες των 

Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών. Το banner παρέμεινε αναρτημένο 

στο δικτυακό τόπο του ΕΠΠΕΡΑΑ έως τη λήξη του Διαγωνισμού. Ο 

αριθμός συμμετοχών από την Ελλάδα που έφθασε τις 39, ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός, δεδομένου  ότι ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε μέσω 

http://www.espa.gr/
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εφαρμογής στο facebook και είχε περιορισμούς, καθώς απευθυνόταν 

κυρίως στους χρήστες του facebook, οι οποίοι έπρεπε να κατεβάσουν 

την εφαρμογή προκειμένου να συμμετέχουν ή να ψηφίσουν.  

 Β. Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της προβολής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», οργάνωσε τις παρακάτω προωθητικές ενέργειες: 

-  Ημερίδα με θέμα: «Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση … Έργα σε 

Δήμους και Περιφέρειες με την υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΑΑ»,  Μάρτιος 

2012 (20-3-2012). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

«ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ, συμμετείχαν διακόσια εβδομήντα (270) άτομα 

αποτελούμενα από Δημάρχους και Περιφερειάρχες, Δικαιούχους του 

Προγράμματος και υπεύθυνους υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ.  Στόχος της 

Ημερίδας ήταν  η ανάδειξη έργων και καλών πρακτικών από Δήμους 

που υλοποιούν έργα του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη»  και η προβολή της  διαδρομής από τον 

σχεδιασμό και την ένταξη ενός έργου μέχρι την υλοποίηση και την 

ολοκλήρωση του. Η εκδήλωση προβάλλονταν σε live streaming από τον 

ιστοχώρο του ΕΠΠΕΡΑΑ, www.epperaa.gr , διανεμήθηκαν 1350 

φυλλάδια με θέμα: 1.  «Έντυπο Παρουσίασης ΕΠΠΕΡΑΑ», 2.   

«Ποιότητα υδάτων - διαχείριση θαλάσσιων υδάτων – ακτές 

κολύμβησης», 3. «Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση», 4. 

«Προστασία οικοσυστημάτων – Βιοποικιλότητα»  5.   «Κλιματική αλλαγή 

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ατμοσφαιρική ρύπανση». 

 

-   Διημερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων» Απρίλιος 2012 (2-3/4/2012), που πραγματοποιήθηκε στο 

Ίδρυμα Θεοχαράκη, στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ.  Τις 

εργασίες της ημερίδας  παρακολούθησαν διακόσια τριάντα (230) άτομα, 

αποτελούμενα από Δημάρχους, εκπροσώπους Περιφερειών, Φορείς 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, μέλη Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα, μέλη του ΣΕΒ, κ.α.   Στόχος της διημερίδας ήταν η  

παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

από στελέχη Οργανισμών διαχείρισης αποβλήτων από κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία. Λουξεμβούργο), και  

Μοντέλα αξιοποίησης βιομηχανικών προϊόντων των στερεών αποβλήτων 

και  εξέταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Δευτερογενούς Τομέα 

Παραγωγής. Στην εκδήλωση διανεμήθηκαν τρία (3) έντυπα του 

http://www.epperaa.gr/
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ΕΠΠΕΡΑΑ (690 τμχ) με θέμα:  «Έντυπο Παρουσίασης ΕΠΠΕΡΑΑ», (η 

αγγλική έκδοση του φυλλαδίου, δόθηκε στους ξένους συμμετέχοντες) 

και «Το ΕΠΠΕΡΑΑ Προστατεύει από τα Απόβλητα, Αλλάζει τη Ζωή μας». 

 

-  Έκδοση Οδηγού με θέμα: «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων 

Διαλογή στη Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοποβλήτων», 

Δεκέμβριος 2012: τμχ. 500. Αποδέκτες του Οδηγού ήταν όλοι οι Δήμοι 

της Χώρας, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τους, το 

Δίκτυο Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων, Πανεπιστήμια, στελέχη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.α.  

  

3. Παραγωγές 

 

1. Στο πλαίσιο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

υλοποιήθηκαν το 2012 έγινε η σχεδιασμός και παραγωγή   προωθητικού  

υλικού  για  τις δύο ενέργειες (Ημερίδα, Διημερίδα) του ΕΠΠΕΡΑΑ 

(banners, folders, backdrop, μπλοκ, στυλό) που έφεραν τα λογότυπα του 

ΕΠΠΕΡΑΑ. 

2. Εκδόθηκε Οδηγός με θέμα: «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή 

στη Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοποβλήτων», Δεκέμβριος 

2012: τμχ. 500. 

4. Άλλες ενέργειες (Διεύθυνση Οργάνωσης ΥΠΕΚΑ στοιχεία) 

 
Α. Στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργου: «Ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα 

εφαρμογής των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α», πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

δημοσιότητας και πληροφόρησης από τη Διεύθυνση Οργάνωσης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Συγκεκριμένα το 2012 έγιναν οι ακόλουθες δράσεις: 

1. 15/5/2012 έως 15/6/2012, “Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 

του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος   2012”. Τόπος 

Διεξαγωγής:  Αθήνα, διανεμήθηκαν περίπου 20.000 φυλλάδια για την 

εξοικονόμηση ενέργειας και το eco-driving σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ). 

 

2. 23/3/2012, Ημερίδα με θέμα: “Ενημέρωση στελεχών του ΥΠΕΚΑ 

αρμοδίων σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εφαρμογή  

του  Ν.4014/2011” , με θεματικά αρμόδια υπηρεσία τη Δ/νση 
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Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.  Η ημερίδα  

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, και συμμετείχαν  500 άτομα . 

 

3. 23/5/2012 έως 08/7/2012, Δράσεις  στο πλαίσιο του εορτασμού της 

παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος 2012  -  Ενημέρωση και συνεργασία 

του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους πολίτες, Φορείς της πόλης, 

εκπροσώπους των ΜΜΕ, Μελετητές, σπουδαστές και εθελοντικές 

οργανώσεις». Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου 

αναδείχτηκαν  τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του αστικού 

οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης με σκοπό την προώθηση λύσεων 

που αφορούσαν στην καθημερινότητα των πολιτών και στην βιώσιμη   

ανάπτυξη.  Στην εκδήλωση της ενημέρωσης συμμετείχαν 200 άτομα, 

ενώ τις δράσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 

παρακολούθησαν περίπου 5000 άτομα.  Θεματικά αρμόδια υπηρεσία 

ήταν η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 

 
4. 01/03/2012 έως 10/03/2012, «Ημερίδα με θέμα: «Θεσσαλονίκη : 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014; Η Διαμόρφωση ενός νέου 

Αστικού Περιβάλλοντος και τα Αναπτυξιακά Οφέλη για την Πόλη και 

τους Πολίτες».   Θεματικά αρμόδια υπηρεσία  της δράσης ήταν η  Δ/νση  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ. Η Ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν 200 άτομα. 

 
5. 03/08/2012 έως 03/11/2012, «Δράσεις Οργάνωσης Προβολής και 

Δημοσιότητας της Ελληνικής Συμμετοχής στην  13η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2012 με θέμα: MADE IN ATHENS».  

Θεματικά αρμόδια υπηρεσία ήταν η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & 

Αστικού  Περιβ/ντος  του ΥΠΕΚΑ.  

   (Τόπος Διεξαγωγής:  Βενετία,  Κοινό: περίπου 10000 επισκέπτες στο 

περίπτερο της ελληνικής αποστολής με τα αρχιτεκτονικά εκθέματα). 

 

6. 21/09/2012 έως 21/11/2012, «Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την 

Προστασία του Δάσους του Σέϊχ Σου με θέμα: ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ 

ΔΑΣΟΣ». Θεματικά αρμόδιες υπηρεσίες ήταν η   Δ/νση  Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, η Δ/νση Χωροταξίας, η Δ/νση Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 

συμμετείχαν περίπου 1000 άτομα και έγινε προβολή της δράσης στα 

τοπικά περιοδικά. 
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7. 15/10/2012 έως 15/01/2013 , «Έκδοση Περιβαλλοντικού Οδηγού της 

Πόλης της Θεσσαλονίκης και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Κόμβου, 

Οικοπολιτιστικές Περιηγήσεις στο Διαχρονικό Πρόσωπο της 

Θεσσαλονίκης.  ». Θεματικά αρμόδιες υπηρεσίες  ήταν η Δ/νση  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η Δ/νση Χωροταξίας, η Δ/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Μέσα από τη δράση αυτή 

αναδείχθηκε  το οικολογικό και πολιτισμικό τοπίο της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, η σύνδεση τους και την προστασία τόσο της φυσικής 

όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διανεμήθηκε  έντυπο υλικό σε  

2300τμχ και προβλήθηκε η δράση από τον  ιστοχώρο του ΥΠΕΚΑ..   

 
8. 01/10/2012 έως 04/10/2012 «Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συνεδρίαση 

υψηλόβαθμων αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης    (CEMAT) 

1-4 -10 2012». 

(Τόπος Διεξαγωγής:  Θεσσαλονίκη, Συμμετέχοντες : 200 άτομα).    

 

9. 01/07/2012 έως 31/05/2013 Δράση ευαισθητοποίησης με θέμα: 

«Ανάδειξη των χαρακτηριστικών του Θαλασσίου Περιβάλλοντος της 

Θεσσαλονίκης και ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Προστασία του 

Φυσικού, Πολιτισμικού και Αισθητικού Θαλασσίου Μετώπου της Πόλης». 

Θεματικά αρμόδιες υπηρεσίες ήταν η  Δ/νση  Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, η Δ/νση Χωροταξίας, η  Δ/νση Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και 

συμμετείχαν 2000 άτομα, για τη δράση καθαρισμού της ακτής 

Σοφούλη. Εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο    για τη δράση εθελοντικού 

καθαρισμού της ακτής Σοφούλη του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ 

παράλληλα εκδόθηκε  χάρτης  θορύβου (μετά από ηλεκτρονική 

επεξεργασία αποτελεσμάτων αντίστοιχων μετρήσεων) κατά μήκος της 

ακτής του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 
Β.   Συνέντευξη Τύπου 

           10 Ιανουαρίου 2012: Συνέντευξη Τύπου, δόθηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ 

με θέμα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Το θεματικό περιεχόμενο αφορούσε:  

 Στην παρουσίαση του ΕΠΠΕΡΑΑ 

 Στην πρόοδό του έως την ημερομηνία αναφοράς 

 Τον Προγραμματισμό του επόμενου 3 – μήνου. 



 113 

Γ. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ εισηγείται στο Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ την έκδοση 

δελτίων τύπου που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Το 2012 εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ τα παρακάτω Δελτία Τύπου που 

αφορούσαν σε θέματα του ΕΠΠΕΡΑΑ: 

 19/1/2012, Θέμα: «Εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ  η Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων», 

 23/1/2012, Θέμα: « Κοινή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΟΜΕΔΙ 

για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως την Καλαμαριά», 

  25/1/2012, Θέμα: «Κοινή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΕΘΑ για 

την ένταξη έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ΕΠΠΕΡΑΑ 

(Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)», 

  27/1/2012, Θέμα: «Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων Εξοικονόμησης 

Ενέργειας στα  Νοσοκομεία του Διδυμοτείχου Νομού Έβρου και 

του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Άγιος 

Σάββας"». 

   6/2/2012, θέμα: «Εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ η αποκατάσταση των 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) της 

Περιφέρειας Ηπείρου». 

  22/3/2012, με θέμα: «Ημερίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Από τον 

Σχεδιασμό στην Υλοποίηση, Έργα των Δήμων με την υποστήριξη του 

ΕΠΠΕΡΑΑ». 

  30/3/2012, με θέμα: «Διημερίδα «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων». 

 1/11/2012, με θέμα: Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ του Έργου απογραφής και 

παρακολούθησης   δασών και δασικών εκτάσεων». 

  2/11/2012, με θέμα: «Συνάντηση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, 

Σταύρου Καλαφάτη, με τον Δήμαρχο Φλώρινας, για την 

Τηλεθέρμανση». 

 
4.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4.5.1 Μεγάλα Έργα 

Μέχρι στιγμής στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχουν υποβληθεί 8 Μεγάλα Έργα 

(προϋπολογισμός άνω των 50 εκ. € το καθένα). 
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Η πορεία των Μεγάλων Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. παρουσιάζει έναν έντονο δυϊσμό: 

τα Έργα – Γέφυρες τα οποία ξεκίνησαν στο Γ’ Κ.Π.Σ. συνεχίζουν την υλοποίησή 

τους και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας Προγραμματικής 

Περιόδου. Αυτά είναι τα δύο έργα Μετρό της Αθήνας και η Επαναδημιουργία 

της λίμνης Κάρλας.   

Αντίθετα, τα νέα μεγάλα έργα παρουσιάζουν δυσκολίες στην υλοποίησή τους και 

γι’ αυτό εκφράζονται αμφιβολίες για τις δυνατότητες ολοκλήρωσης εντός της 

Προγραμματικής Περιόδου. 

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του κάθε μεγάλου έργου και η κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται σήμερα. 

Ολοκλήρωση έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είναι έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ..   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εφόσον ολοκληρωθεί όπως έχει 

σχεδιαστεί, θα ανέλθει στα 245 εκ. € από τα οποία τα 165 εκ. έχουν καλυφθεί 

από το Γ’ Κ.Π.Σ. (104 εκ. συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη και 61 εκ. εθνικοί 

πόροι). Για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν 

50 εκ. από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. στα οποία θα προστεθούν 30 εκ από το Ε.Π. 

Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορούν σε αρδευτικά 

έργα στην περιοχή της Κάρλας τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του 

έργου όπως έχει σχεδιαστεί.  Τα έργα αυτά εντάχθηκαν στο «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής» με την υπ’ αριθμ. 10365/26-9-2011 Απόφαση Ένταξης.  

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας». 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για υλοποίηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) μέχρι σήμερα προτάσεις 

χρηματοδότησης 7 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 38,8 Μ€. Το έργο 

προχωρά με σχετικά αργούς ρυθμούς, αλλά αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 

το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Οι δαπάνες του έργου μέχρι 30-6-2012 

ανέρχονταν σε 15,34 εκ. €. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 
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Μετά από την σχετική αίτηση Μεγάλου Έργου (23/9/2010) και τη διαβούλευση 

που ακολούθησε μεταξύ της Επιτροπής και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η Επιτροπή 

εξέδωσε την Απόφαση Ένταξης Ε(2011) 6067 τελικό/29-8-2011 για την 

χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης 

Κάρλας» από το Ε.Τ.Π.Α. 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΔΔ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

(αποδεκτό 

διαχείρισης)  

MIS 

1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ 

2.500.000,00 1.048.803,43 298808 

2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
4.608.239,67 4.067.838,07 298294 

3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ 

17.416.586,15 7.354.659,17 299882 

4 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
2.377.522,70 1.395.284,96 296334 

5 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

329.796,00 329.796,00 300535 

6 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ 

4.710.138,15 

 

1.591.105,26 319313 

7 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ 

ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

7.590.396,34 

 

0 349289 

ΣΥΝΟΛΟ 39.532.679,01 15.787.486,89 

 

 

 

Στο έργο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση της εργολαβίας που 

αφορά την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για την ύδρευση του Βόλου. Συγκεκριμένα, 

ενώ τα έργα κατασκευής αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς νερού έχουν 

κατασκευασθεί, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του Αναδόχου στις 

προβλεπόμενες θέσεις για την εκτέλεση των υδρογεωτρήσεων λόγω κοινωνικών 

αντιδράσεων.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης του μεγάλου έργου, μετά την ολοκλήρωση 

των έργων και την χρήση του νερού της λίμνης για αρδευτικούς σκοπούς 

προβλέπεται να καταργηθούν πολλές από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις με τις οποίες 
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εξυπηρετούνται σήμερα οι ανάγκες άρδευσης στην περιοχή. Η καθυστέρηση της 

υλοποίησης των αρδευτικών έργων (μεταφοράς και διανομής) στην περιοχή της 

λίμνης τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», δημιουργεί εντάσεις με τους κατοίκους οι οποίοι 

θεωρούν ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα για την ύδρευση του Βόλου και θα 

καταργηθούν οι υπάρχουσες γεωτρήσεις τους χωρίς αυτοί να έχουν πρόσβαση στο 

νερό της λίμνης για άρδευση. 

Οι καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου των αρδευτικών δικτύων οφείλονται 

στα εξής: 

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε την 20-5-2008 με προϋπολογισμό 

25.720.000 € και ημερομηνία περαίωσης 25-5-2011. Η αρχική χρηματοδότηση 

ήταν από εθνικούς πόρους και ως εκ τούτου προβληματική. Λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 10% του έργου (2,5 Μ€ 

δαπάνες) και δόθηκε παράταση έως 25-5-2012. 

Στις 26-9-2011 η εργολαβία εντάχθηκε στο ΠΑΑ, αλλά για το 2011 υπήρχε 

πρόβλημα χρηματοδότησης με συνέπεια μέσα στο 2011 να μην γίνουν πληρωμές. 

Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος στις 8-11-2011  προέβηκε  σε ειδική έγγραφη 

δήλωση διακοπής εργασιών. Από τις 12-03-2012 και έως την λήξη της σύμβασης 

εκτελέστηκε ένα πολύ μικρό τμήμα του έργου γιατί υπήρχαν προβλήματα 

απαλλοτριώσεων και δεν είχε υπογραφτεί το μνημόνιο με την Αρχαιολογία για τις 

ανασκαφές. 

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης για το 2012 δεν υφίσταται πλέον και έχουν 

εγγραφεί πιστώσεις 7Μ€ για το έργο. Παρόλα αυτά, ο Ανάδοχος μετά και την λήξη 

της οριακής προθεσμίας (25-5-2012), υπέβαλλε στις 26-6-2012 αίτηση διάλυσης 

της σύμβασης και η Υπηρεσία (ΕΥΔΕ Κάρλας) διέλυσε την εργολαβία λόγω 

παρέλευσης της οριακής προθεσμίας. Στη συνέχεια όμως ο Ανάδοχος, στις 29-8-

2012, υπέβαλε νέα αίτηση για ματαίωση της διάλυσης με στοιχεία υπολογισμού της 

αποζημίωσης που αξιώνει, η οποία αξιολογείται από την Υπηρεσία (ΕΥΔΕ Κάρλας). 

Συνοπτικά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του αρδευτικού 

έργου και ότι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο του έργου επαναδημιουργίας της 

λίμνης Κάρλας, δημιουργήθηκαν από την έλλειψη χρηματοδότησης μέχρι και το 

2011. Εφόσον συνεχιστεί η εργολαβία, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΠΑΑ καθώς και η συντονισμένη ενημέρωση 

των κατοίκων από την τοπική και κεντρική πολιτική ηγεσία και τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι τα έργα ύδρευσης του 
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Βόλου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία τα 

αρδευτικά δίκτυα. 

Επιπλέον φαίνεται ότι λύνεται το ζήτημα του Φορέα Διαχείρισης των έργων που 

κατασκευάζονται. Σύμφωνα με πρόσφατο σχέδιο νόμου, ο Φορέας της Κάρλας 

καταργείται και η αρμοδιότητα για την εποπτεία, συντονισμό και λειτουργία των 

τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας ανατίθεται στην 

Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.  

 

Επέκταση γραμμής 3 του μετρό Αθήνας, τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, 

αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, σταθμός 

μετεπιβίβασης Κεραμεικός 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Πρόκειται επίσης για έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ..  

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 62,37 εκ. € και ο 

συγχρηματοδοτούμενος π/υ σε 57,96 εκ €. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή γραμμής μετρό μήκους περίπου 1,4 χλμ. από 

τον τερματικό Σταθμό «Αιγάλεω» έως τον Σταθμό «Αγία Μαρίνα» («Χαϊδάρι», που 

μετονομάστηκε σε «Αγία Μαρίνα»), τον Σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα», δύο 

Σταθμούς Μετεπιβίβασης («Αγία Μαρίνα» και «Κεραμεικός») και ένα Αμαξοστάσιο 

(Ελαιώνα).  

Ο Σταθμός προβλέπεται να εξυπηρετεί 30.000 επιβάτες καθημερινά. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πλην του 

συστήματος σηματοδότησης του οποίου η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 

την Siemens υπογράφηκε με καθυστέρηση την 15/3/2012 λόγω δικαστικής 

έρευνας που αφορούσε τις συμβάσεις της Siemens με την Ελλάδα. Οι μέχρι τώρα 

δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 43,86 εκ. € και οι εργασίες της σύμβασης 

Siemens, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013. Μέχρι τέλους 

του 2012 αναμένεται να απορροφηθούν επιπλέον περί τα 5,000.000 €. 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 

Είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Επιτροπή 24.11.2010 η αίτηση Μεγάλου Έργου 

για προκαταρκτική αξιολόγηση και μετά από διαβουλεύσεις και ανταλλαγές 

απόψεων εστάλη η τελική ανεπίσημη αίτηση στις 07.09.2011. Επίσης, κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής, απεστάλη στην ΕΥΠΕ ο Φάκελος Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου για την διαδικασία screening (30.05.2011) και την 28-3-2012 η ΕΥΠΕ 

απεφάνθη ότι δεν απαιτείται υποβολή του Προγράμματος σε Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 

Ο φάκελος του έργου διαβιβάστηκε την 28.11.2011 στο ΥΠ.Α.Α.Ν. (Εθνική Αρχή 

Συντονισμού) για έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό πριν την επίσημη υποβολή 

του στην Ε.Ε. μέσω του συστήματος SFC2007 (SFC2007: System for Fund 

Management in the European Community 2007 – 2013) και ο φάκελος εγκρίθηκε 

την 7-3-2012. Μετά την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος από τον 

Δικαιούχο υποβλήθηκε η αίτηση στην SFC την 4/9/2012.  

Τον 12/2012 ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την ΕΕ όσον αφορά στην αίτηση 

μεγάλου έργου .  

Σημερινή κατάσταση: Αναμονή απόφασης από ΕΕ 

4.5.2 Διευθέτηση ρέματος ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Πρόκειται για νέο έργο προϋπολογισμού 198 εκ.€ και έχει υποβληθεί αρχικά 

από την Διεύθυνση Υδραυλικών έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

με νέο Δικαιούχο την Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του ίδιου Υπουργείου.  

Το ρέμα Εσχατιάς εκτείνεται σε μια λεκάνη απορροής 110 τετραγωνικών χλμ στην 

δυτική Αττική ξεκινώντας από την Πάρνηθα και διαρρέει διαδοχικά τις περιοχές 

των δήμων Αχαρνών, Φυλής (Ζεφυρίου), Καματερού, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων 

και συμβάλλει στον Κηφισό ποταμό.  Ο πληθυσμός των περιοχών που 

επηρεάζονται από το έργο αυτό ανέρχεται σε 310.000.  

Τα έργα αφορούν κυρίως επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας κατά 

μήκος του ρέματος Εσχατιάς, συνολικού μήκους 9,8 χλμ. εκ των οποίων, τα 8,1 

χλμ αφορούν το καθεαυτό ρέμα Εσχατιάς, τα ~200 (170) μ. το συμβάλλον ρέμα 

Αγ. Γεωργίου και τα 1,5 χλμ το ρέμα Πικροδαφνέζας και τα δύο στον Δήμο 

Αχαρνών στα ανάντη του έργου. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 3 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου» από τον Σεπτέμβριο του 2010.  
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Διαχειριστική Αρχή ανέθεσε σε εμπειρογνώμονα την επανεξέταση της πρότασης 

ως προς την πληρότητα των μελετών, την ορθότητα του προϋπολογισμού και τη 

δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου εντός της προβλεπόμενης προγραμματικής 

περιόδου. Η εμπειρογνωμοσύνη κατέληξε σε θετικό πόρισμα ως προς τα παραπάνω 

ζητήματα. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου με την προκήρυξη την 

22.11.2011 του κατάντη τμήματος του έργου ύψους 81 εκ. € και μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, έχει αναδειχθεί προσωρινός 

μειοδότης ο οποίος υπέγραψε την σχετική σύμβαση μετά την έγκριση από την 

αρμόδια επιτροπή της Βουλής την 25-7-2012. Μέχρι 31/12/2012 απορροφήθηκαν 

7,3 εκ. € περίπου. Δόθηκε επίσης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. προέγκριση για τα 

τεύχη δημοπράτησης του Τεχνικού Συμβούλου. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 
Μετά την έκδοση της απόφασης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου 

(14.02.2011) και, μετά από άτυπη διαβούλευση με την Ε.Ε., υποβλήθηκε στις 

13.04.2011 η αίτηση Μεγάλου Έργου, μέσω της βάσης SFC2007. 

Η Επιτροπή ζήτησε ηλεκτρονικά (20.09.2011) και εγγράφως (09.11.2011) 

αιτιολόγηση της επιλογής της τελικής λύσης της μελέτης που υιοθετήθηκε καθώς 

και στοιχεία των εναλλακτικών λύσεων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό, 

σε σχέση και με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης ζητήθηκαν 

επιπλέον στοιχεία για την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην σύνταξη της 

μελέτης Κόστους – Οφέλους καθώς και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.  

Ο Δικαιούχος, στις 14-2-2012 υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση του έργου με 

περιορισμό του φυσικού αντικειμένου στο τμήμα του ρέματος Εσχατιάς από 

πλατεία Ιλίου έως την συμβολή με τον αγωγό Ευπυρίδων (μήκος παρέμβασης 3,3 

χλμ) και αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού από 198 εκ ευρώ σε 84 εκ ευρώ. 

Κατόπιν της αίτησης αυτής τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης του έργου αφού 

ολοκληρώθηκε και η διαδικασία συντονισμού με το ΥΠΑΑΝ. Παράλληλα 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του Υπουργού ΥΠΑΑΝ 

για το φάκελο του μεγάλο έργου (15-6-2012). Η αίτηση μεγάλου έργου 

υποβλήθηκε στην Ε.Ε. μέσω της SFC την 7-8-2012 και αναμένεται η απάντηση της 

Επιτροπής (κατάσταση αποδεκτό) 

Σημερινή κατάσταση : Έχει εκδοθεί  απόφαση 
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4.5.3 Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 223,8 εκ. Μετά από 

μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων ο προϋπολογισμός του μεγάλου έργου είναι 

πλέον 163,1 εκ ευρώ (βλ. κατωτέρω). 

 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Με το έργο αυτό αντιμετωπίζεται το υδρευτικό πρόβλημα του νησιού όσον αφορά 

την ποιότητα του νερού ύδρευσης και την ποσότητά του σε κάποιες περιοχές αλλά 

και την υφαλμύρινση μέρους των υπογείων υδάτων. Το συνολικό έργο αφορά 

στην κατασκευή δύο μεγάλων ταμιευτήρων (φράγμα Μελισσούδι και φράγμα 

Καλαμιώτισσας) με αντίστοιχες Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού (Ε.Κ.Ν. 

Μελισσουδίου και Ε.Κ.Ν. Καλαμιώτισσας), ενός φράγματος εκτροπής με Σήραγγα 

(Κυπριανάδων) και δύο μονάδων αποσκλήρυνσης νερού (Ε.Α.Ν. Χρυσηίδας και 

Ε.Α.Ν. Νεοχωρακίου).  Το προτεινόμενο υδραγωγείο, συνολικού μήκους 240 km, 

θα τροφοδοτεί υφιστάμενες δεξαμενές των οικισμών του νησιού. 

 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ 

Με το έργο αντιμετωπίζεται το υδρευτικό πρόβλημα του νησιού με την κατασκευή 

μίας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (Κακή Λαγκάδα), έργων που θα 

ενισχύουν το υφιστάμενο υδραγωγείο καθώς και έργων που θα ενισχύουν τα 

υδάτινα αποθέματα στις δύο υφιστάμενες υδατοδεξαμενές. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Προβλέπονται έργα συνδέσεων - ηλεκτροδοτήσεων με το δίκτυο ΔΕΗ, 

απαλλοτριώσεις, λοιπές υποστηρικτικές μελέτες, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

και έργα αρχαιολογίας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΞΟΝΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 

Το έργο δεν έχει ενταχθεί ακόμη. 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων στη θέση των 

φραγμάτων, την επανέκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (21.10.2010) 

και την τροποποίηση του Τ.Δ.Π.Π. του έργου (05.5.2011), η αξιολόγηση της 

πρότασης όπως υποβλήθηκε αρχικά ολοκληρώθηκε κατ’ αρχήν θετικά.  
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Αρχικά είχαν εκπονηθεί δύο εμπειρογνωμοσύνες για το έργο, μία από την 

Υπηρεσία Δ6 και μία από την Διαχειριστική Αρχή (Ε.Π.ΠΕΡ.) για έλεγχο επί των 

μελετών του έργου με θετικά κυρίως αποτελέσματα.  Μία τρίτη εμπειρογνωμοσύνη 

ανατέθηκε μετά από οδηγία της Επιτροπής, η οποία είχε σκοπό τον έλεγχο των 

μελετών, τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων, την 

ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης επιμέρους 

διακριτών λειτουργιών και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου εντός της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η εμπειρογνωμοσύνη αυτή κατέληξε σε 

θετικό πόρισμα ως προς τα παραπάνω ζητήματα κάνοντας προτάσεις για επέκταση 

του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες καθώς και για κατάτμηση του έργου σε τρία 

λειτουργικά τμήματα (Παξοί, Νότια και Κεντρική Κέρκυρα και Βόρεια Κέρκυρα). 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 

Η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε ηλεκτρονικά στην Επιτροπή την αίτηση Μεγάλου 

Έργου όπως έχει συνταχθεί και υποβληθεί από την Υπηρεσία για μία πρώτη 

εκτίμηση στις 22.11.2010.  

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής και τα πορίσματα της 

τελευταίας εμπειρογνωμοσύνης, η Δ.Α. επανυπέβαλε ηλεκτρονικά στην Ε.Ε. 

(20.05.2011) την Αίτηση χρηματοδότησης.  

Η Επιτροπή με σχετικό έγγραφό της (13.09.2011) χαρακτηρίζει το 

χρονοδιάγραμμα πολύ «σφιχτό», ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές, θέτοντας 

έμμεσα θέμα ολοκλήρωσης του έργου μέσα στην τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο. Επίσης, διατυπώνονται αμφιβολίες για το ενιαίο του έργου και βλέπουν 

πιθανή κατάτμησή του. Ερώτημα, επίσης, τίθεται και για τις δυνατότητες κάλυψης 

του εναπομείναντος τμήματος των απαλλοτριώσεων. 

Σε σύσκεψη στο ΥΠ.Α.Α.Ν. με την συμμετοχή εκπροσώπων των Υ.Π.Ε.Κ.Α. και 

ΥΠΥΜΕΔΙ την 02.11.2011 συμφωνήθηκε η υποβολή από τον Δικαιούχο, μιας 

αίτησης για τα έργα ύδρευσης των Παξών, μιας αίτησης για τα έργα ύδρευσης της 

νότιας Κέρκυρας και της πόλης της Κέρκυρας και μιας αίτησης μεγάλου έργου που 

θα αφορά στα λοιπά έργα ύδρευσης της Κέρκυρας. 

Στο πλαίσιο αυτό υπεβλήθησαν από τον Δικαιούχο δύο μη μεγάλα έργα : 

1) «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή» προϋπολογισμού 15,55 εκ 

ευρώ (με ΦΠΑ) που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ στις 26-3-2012 και 

2) «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και 

συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και μεταφοράς» προϋπολογισμού 49,81 εκ 

ευρώ (με ΦΠΑ) που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ στις 30-4-2012.  
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Την 24-4-2012 υπεβλήθη στο ΕΠΠΕΡΑΑ το μεγάλο έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Φράγματα, Εγκαταστάσεις και συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και 

μεταφοράς» συνολικού προϋπολογισμού 232 εκ ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο 

προτείνεται να διαχωριστεί σε δύο φάσεις: 

1)  Α΄ φάση προϋπολογισμού 163,1 εκ € + 36,2 εκ € ΦΠΑ για εργασίες μέχρι 31-

12-2015 και 

2)  Β΄ φάση προϋπολογισμού 26,6 εκ € + 6,1 εκ € ΦΠΑ για εργασίες εντός της 

διετίας 2016-17, οπότε θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο σε χρήση. 

Το μεγάλο έργο για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από την 

Ε.Ε. αφορά την Α΄ φάση (163,1 εκ €). Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του 

Δικαιούχου και της ΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης Υπουργού 

ΥΠΑΑΝ για το έργο (15-6-2012), υπεβλήθη ο φάκελος μεγάλου έργου στην Ε.Ε. 

μέσω της SFC την 21-6-2012 και αναμένονται παρατηρήσεις. 

 

Η αίτηση μεγάλου έργου επεστράφη από την Επιτροπή την 5-7-2012 με 

παρατηρήσεις αναφορικά με τις δύο φάσεις του έργου και τις απαλλοτριώσεις. Η 

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε επαφή με τον Δικαιούχο για την σύνταξη απαντητικής 

επιστολής και επανυποβολής της αίτησης  

Σημερινή κατάσταση : Τον 2/2013 έγινε σύσκεψη με στελέχη του jaspers για 

την υποβοήθηση των ελληνικών αρχών  στην επανυποβολή του φακέλου. 

 

4.5.4 Διευθέτηση λεκάνης απορροής ΕΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 56,1 Μ€ και υποβλήθηκε από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο είναι στον ΑΞΟΝΑ 3 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού 

Κινδύνου» και δεν έχει ενταχθεί λόγω προσφυγής. 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου 

σε μήκος περίπου 8,3 χλμ..   

Το έργο εκτείνεται από τον όρμο της Βραώνας έως την Αττική οδό.  Στην Χ.Θ. 

5+600 ανάντη της εκβολής προβλέπεται η κατασκευή του φράγματος ανάσχεσης 

πλημμυρών.  Στο ίδιο έργο προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα συμβολής 

των ρεμάτων Αγ. Γεωργίου, Μαρκόπουλου και Κοιλάδας των Βασιλέων τα οποία 
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συμβάλλουν στον Ερασίνο ποταμό και σε μήκος 824μ 150μ. και 460μ. αντίστοιχα.  

Είναι έτοιμο για δημοπράτηση το κατάντη τμήμα του έργου προϋπολογισμού 

24.000.000 €. 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί απαλλοτριώσεις συνολικής έκτασης 668 περίπου στρ. 

συνολικής δαπάνης 60 Μ€.  Από αυτές, 274 στρ. αφορούν στο ανάντη τμήμα του 

ρέματος και 394 στρ στο έργο του φράγματος ανάσχεσης και του ταμιευτήρα του. 

Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις στο κατάντη τμήμα όπου έχει 

γίνει η κήρυξη και έχει οριστεί δικάσιμος για καθορισμό τιμής εντός του 

Ιανουαρίου 2012. 

Η αίτηση χρηματοδότησης αξιολογήθηκε θετικά την 04.03.2010. Η διαδικασία 

ένταξης είναι σε αναστολή επειδή εκκρεμεί προσφυγή της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας στο ΣτΕ και την Ε.Ε. κατά του σχεδιασμού του έργου 

στην περιοχή υγροτόπου Βραυρώνας και κατά των περιβαλλοντικών όρων αυτού.   

Μετά από τρείς αναβολές, η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, ανεβλήθη -εκ νέου- 

για τις 12 Δεκεμβρίου 2012. Κατόπιν τούτου, η ολοκλήρωση του έργου μέσα στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο καθίσταται επισφαλής. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 

Ανάλογα με το αποτέλεσμα και τον χρόνο έκδοσής του η Διαχειριστική Αρχή θα 

εξετάσει τη σκοπιμότητα αποστολής αίτησης μεγάλου έργου προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Σημερινή κατάσταση : Αναμένεται η απόφαση της δικάσιμου της 12/12/2012 

 

4.5.5 Τηλεθέρμανση Φλώρινας 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 82 εκ. € από τα οποία τα 56,7 εκ 

είναι επιλέξιμα για ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο έχει ενταχθεί στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος και 

Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας». 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων της 

Φλώρινας με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την εθνική 
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και τοπική οικονομία, με την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών τοπικών 

ενεργειακών πόρων.  

Το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, θα ανακτά την απορριπτόμενη θερμότητα 

της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ/ΔΕΗ 

Μελίτης της ΔΕΗ, με σκοπό τη διάθεση της θερμότητας αυτής για αστική χρήση 

(θέρμανση χώρων και παρασκευή θερμού νερού χρήσης) στην πόλη της 

Φλώρινας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστούν οι απαραίτητες 

μετασκευές στον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης για σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης 

Φλώρινας, ο κύριος αγωγός μεταφοράς μήκους 15,7 χλμ δίκτυο διανομής εντός 

της πόλης μήκους 52,3 χλμ 3 κύρια αντλιοστάσια, 2 λέβητες και 2.534 θερμικοί 

υποσταθμοί για την πόλη της Φλώρινας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα, δεν υπάρχει θέμα αρχαιολογίας και 

απαλλοτριώσεων, υπάρχουν αδειοδοτήσεις και εγκεκριμένες μελέτες. Το καθεστώς 

ενίσχυσης εγκρίθηκε στις 11-9-2012 και η απόφαση ένταξης πράξης κρατικής 

ενίσχυσης στο ΕΠΠΕΡΑΑ εκδόθηκε στις 13-12-2012. Έχει καταβληθεί στον 

Δικαιούχο προκαταβολή 28 εκ €. το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

2015. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε. 

Η αρχική αίτηση μεγάλου Έργου (26.03.2010) έχει αποσυρθεί. Μετά από 

διαβουλεύσεις μεταξύ του ΥΠΑΑΝ και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 

Ε.Ε. αποφασίστηκε ότι το έργο εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ο 

φάκελος προκοινοποίησης υποβλήθηκε στην DG-Comp για προ-κοινοποίηση (pre-

notification) την 15.09.2011. Με έγγραφο της 22ας Δεκεμβρίου 2011, η Ε.Ε. 

ζήτησε πρόσθετα στοιχεία τα οποία ετοιμάσθηκαν από τον Δικαιούχο και η τελική 

κοινοποίηση προς την DG-COMP απεστάλη στις 9-7-2012. Την 11-9-2012 

εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό του ποσοστού ενίσχυσης 

(80,44%) και πλέον μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση μεγάλου έργου, η οποία 

προετοιμάζεται. 

Σημερινή κατάσταση : Η αίτηση  μεγάλου έργου υποβλήθηκε στην ΕΕ τον 

4/2013 

 

4.5.6 Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του μετρό 

Αθηνών (σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Πρόκειται επίσης για έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ. (έργου του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ).  Η 

αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το ΥΠΥΜΕΔΙ και ο επιλέξιμος 

προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 30,2 εκ. €.  

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του Σταθμού «Χολαργός», 

την κατασκευή του Σταθμού «Αγία Παρασκευή» και του Σταθμού Μετεπιβίβασης 

«Νομισματοκοπείο».  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί πλην κάποιων Η/Μ εργασιών 

(εκπαίδευση σε λογισμικό). Η μέχρι σήμερα απορρόφηση του έργου ανέρχεται σε 

19,7 εκ. € και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2013. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.  

Παρ’ όλο που το έργο έχει μικρότερο των 50 εκ. € προϋπολογισμό, η Ε.Ε. ζήτησε –

επειδή είναι έργο-γέφυρα- να θεωρηθεί μεγάλο έργο και να υποβληθεί αίτηση 

Μεγάλου Έργου. 

Στις 8/2/2012 απεστάλη ηλεκτρονικά η αίτηση Μεγάλου Έργου για προκαταρκτική 

αξιολόγηση και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και έγκριση του 

φακέλου μεγάλου έργου από τον Υπουργό ΑΑΝ (18-6-2012) υποβλήθηκε η Αίτηση 

μέσω SFC, την 14-9-2012 (κατάσταση αποδεκτό). 

Τον 12/2012 ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την ΕΕ όσον αφορά στην αίτηση 

μεγάλου έργου .  

Σημερινή κατάσταση: Αναμονή απόφασης από ΕΕ  

 

 

4.5.7 Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόκειται για νέο έργο. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το Υπουργείο 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) (5/9/2011) και ο επιλέξιμος 

προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 400 εκ. €. Η συνολική δημόσια δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 518 εκ €. Από το ΕΠΠΕΡΑΑ συγχρηματοδοτούνται 259,2 εκ. 

€. 
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Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή της ανατολικής επέκτασης του 

βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης (που βρίσκεται υπό κατασκευή). Το μήκος 

της νέας γραμμής (δύο σήραγγες μονής διατομής) θα είναι 4,8 χλμ και θα 

κατασκευαστούν 5 νέοι σταθμοί μετρό (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα 

Κρήνη, Μίκρα).  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο βρίσκεται στη β΄ φάση δημοπράτησης (κλειστή διαδικασία με την μέθοδο 

μελέτη-κατασκευή). Η υποβολή των προσφορών έγινε την 6-7-2012 και 

αξιολογούνται. Εκτιμάται ότι την αρχή του 2013 θα υπάρχει ανάδοχος. 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.  

Η πρόταση χρηματοδότησης έχει αξιολογηθεί θετικά από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

(εντάχθηκε 23-1-2012 με προϋπολογισμό 400 εκ €) και μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σύμφωνης γνώμης Υπουργού ΥΠΑΑΝ το έργο θα προωθηθεί μέσω της 

SFC στην Ε.Ε. μέχρι τέλους του 2012. Ολοκληρώνεται η σύνταξη της αίτησης 

χρηματοδότησης από τη ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 

Επειδή η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι μεγαλύτερη της χρηματοδοτικής 

περιόδου 2007-2013, το έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση σε δύο φάσεις. Η 

πρώτη (έως και 2015) επιλέξιμου προϋπολογισμού περί τα 170 Μ€ και η δεύτερη 

(μετά το 2015) 329 Μ€. 

 

Σημερινή κατάσταση : Αναμένεται η ολοκλήρωση των χ/ο μελετών προκειμένου 

να γίνει η αίτηση μεγάλου έργου ταυτόχρονα με την βασική γραμμή (ΕΥΔ 

Προσπελασιμότητα)  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί η 

σύμβαση 
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4.5.2 Έργα Προτεραιότητας 

Στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 4 «έργα» προτεραιότητας, η πρόοδος των οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα: 

α/α 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΟΣ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

(ΥΠΑΑΝ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

78 

Επέκταση γραμμής 3 
του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. 
Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, 
αμαξοστάσιο Ελαιώνα, 
σταθμός μετεπιβίβασης 
Χαϊδάρι, σταθμός 
μετεπιβίβασης 
Κεραμικός 

19/9/2003 31/12/2013 79.106.726,54 54.837.993,00 75.020.978,00 50.675.318,00 ΤΣ 
Β - ΟΜΑΛΗ 
ΠΟΡΕΙΑ 

31/12/2013 

111 

Κλείσιμο και 
Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

1/1/2010 31/12/2012 119.653.350,27 118.992.409,41 13.635.501,86 11.423.502,20 ΤΣ 
Γ - 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

31/12/2015 

127 
Επαναδημιουργία Λίμνης 
Κάρλας 

15/12/2011 31/12/2015 40.602.857,89 37.449.306,83 35.843.377,41 17.034.822,14 ΕΤΠΑ 
Γ - 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

31/12/2015 

128 

Έργα Διαχείρισης Υγρών 
Αποβλήτων σε 120 
μικρούς οικισμούς 
κατηγορίας Γ (2.000- 
15.000 κάτοικοι) 

1/1/2010 31/12/2015 1.075.064.087,24 978.315.914,65 369.392.161,52 128.623.670,02 ΤΣ 
Γ - 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

31/12/2015 

 

Ακολουθεί ανάλυση της προόδου υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του Προγράμματος. 
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ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 78: Επέκταση γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμός 

μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμεικός 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Επέκταση γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, 
σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμεικός 

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο που αφορά στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό από τον σταθμό Αιγάλεω προς τον σταθμό Αγ. Μαρίνας 
(Χαϊδάρι) περιλαμβάνει: -  την σήραγγα της γραμμής μετρό μήκους περίπου 1,4 χλμ. -  τον Σταθμό μετρό Αγ. Μαρίνας 
(Χαϊδάρι) -  Δύο Σταθμούς Μετεπιβίβασης (Αγ. Μαρίνα (Χαϊδάρι) και Κεραμεικός) -  Ένα Αμαξοστάσιο (Ελαιώνα) 

   

ΤΟΜΕΑΣ Μεταφορές: Καθαρές Αστικές Συγκοινωνίες 
   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έναρξη: 19.09.2003 Λήξη: 31.12.2013 
   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Έργο Γέφυρα  Μεγάλο Έργο 

  

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) Συνολικός Π/Υ:   79.106.727 € Επιλέξιμος Π/Υ: 62.369.217 € Συγχρ/νος Π/Υ: 57.959.714 € 
   

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 49.265.756.73 € 
   

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Κωδ. Έργου 

(mis) 
Τίτλος Έργου Συγχρ/νος Π/Υ Αριθμός Υποέργων 

 
296556 

Επέκταση γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Τμήμα Αιγάλεω-
Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, 
σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμεικός 

57.959.714 11 

  

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  56.841.822,20 € % Συμβασιοποίησης 98,1% 
   

ΔΑΠΑΝΕΣ  43.856.625,86 € % Απορρόφησης 75,7% 
   

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

64,9% 

To έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013. 
   

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ α/α  Τίτλος Υποέργου Π/Υ ΥΕ (ΤΔΠ) Σύμβαση Συγχρ/νος Π/Υ Δαπάνες 

 1 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΤΜΗΜΑ "ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ", 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΪΔΑΡΙ", ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

56.353.401,77 NAI 40.787.759,88 34.787.492,13 
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"ΕΛΑΙΩΝΑ" 

 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ" 7.329.036,34 NAI 5.836.530,31 4.850.669,75 

 3 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

7.677.967,50 NAI 5.800.922,93 1.408.960,96 

 4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

1.419.723,56 NAI 1.072.155,30 341.466,98 

 

5 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ 

617.934,78 NAI 466.867,31 502.386,00 

 
6 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

606.692,70 NAI 459.717,93 456.207,90 

 7 ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.) 1.425.645,50 NAI 1.974.128,26 1.155.874,43 

 8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 210.000,00 OXI   

 9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.719.000,00 OXI   

 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

587.324,39 NAI 443.740,29 353.567,71 

 11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 160.000,00 OXI   

  

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 Υπογραφή Σύμβασης Υποέργου 3 30.09.2010 15.03.2012  

2 
Υποβολή φακέλου Αίτησης Επιβεβαίωσης 

Συνδρομής Μεγάλου Έργου 
30.09.2012 09.04.2012 

 

3 
Επιβεβαίωση Αίτησης Συνδρομής Μεγάλου Έργου 
(Έγκριση) 

31.12.2012  

Στις 26/11/2012 ζητήθηκαν 
διευκρινίσεις από την ΕΕ οι οποίες 
στάλθηκαν στις 19/12/2012 αλλά θα 
απαιτηθεί εκ νέου η υποβολή της 
αίτησης. 

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 01.04.2012 30.06.2012 100.000 € 1.361.458 €  

  

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 
Υποβολή εκ νέου φακέλου Αίτησης Επιβεβαίωσης 
Συνδρομής Μεγάλου Έργου 

31.03.2013  
Στις 26/11/2012 ζητήθηκαν 
διευκρινίσεις από την ΕΕ οι οποίες 
στάλθηκαν στις 19/12/2012, αλλά 
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απαιτείται εκ νέου η υποβολή της 

αίτησης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1      

   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

31.12.2013 
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ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 111: Κλείσιμο και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

 
A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κλείσιμο και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση 250 ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ (Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων), με αποτέλεσμα να παραδοθούν πλήρως ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλλον. Συντάσσεται με το ευρύτερο 
σχέδιο εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων και την απαλοιφή των υφιστάμενων 

ΧΑΔΑ ανά την Ελλάδα. 

   

ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλον 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έναρξη: 01/01/2010 Λήξη: 31/12/2015 

   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) Συνολικός Π/Υ:   119.653.350 € Επιλέξιμος Π/Υ: 118.999.235 € Συγχρ/νος Π/Υ: 118.992.409 € 

   

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 101.143.548 € 

 
 

  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Κωδ. 

Έργου 
(mis) 

Τίτλος Έργου 
Συγχρ/νος 

Π/Υ 
Αρ. ΧΑΔΑ που 

αποκαθίστανται 

  355487 Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών 230.000,00 3 

 355488 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2.883.109,65 7 

 355506 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.900.000,00 1 

 355521 
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του Δήμου 
Αρχανών Αστερουσίων 

319.273,00 1 

 
360128 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

1.468.866,00 2 

 
360202 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΜΑΖΙ”, “ΘΕΣΠΙΕΣ” ΚΑΙ “ΝΕΟΧΩΡΙ” 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» 

1.143.654,00 3 

 362132 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ιεράπετρας 2.586.597,10 1 
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364053 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ”» 

3.825.698,77 1 

 
364847 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

889.145,00 1 

 
364848 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ. 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

416.081,44 1 

 
364928 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

3.612.397,72 1 

 

364990 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ 

1.429.843,76 3 

 
365020 

"Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στην θέση "Λίμνες" της τοπικής Κοινότητας Αλφειούσας 
Δήμου Πύργου" 

76.000,00 1 

 

365166 
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στις θέσεις "Μοδάκια" της 
Δημοτικής Ενότητας Αρμένων και "Σπηλιά" της Τοπικής Ενότητας Ασή Γωνιάς 

534.105,15 2 

 365177 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2.320.000,00 4 

 
365181 

Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Δήμο 
Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

102.594,70 2 

 

365185 
Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, 
Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων 

2.696.514,28 11 

 365186 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΑΡΑΓΓΙ" 32.460,00 1 

 
365193 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ 

87.646,79 1 

 365205 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.425.367,00 2 

 
365208 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

3.415.670,00 2 

 

365209 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ , Δ.Δ ΘΙΝΑΛΙΟΥ, Δ.Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ και Δ.Δ. 
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ) 

1.980.000,00 4 

 
365212 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ 

200.000,00 4 

 
365213 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΨΩΜΑΤΑ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΒΖ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

1.812.000,00 1 

 
365449 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ 
ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» 

623.733,00 3 

 
365785 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ" Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

513.000,00 1 

 
365788 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

3.160.002,10 4 
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 365791 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.033.200,00 2 

 365792 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων 292.085,79 5 

 365793 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 846.000,00 1 

 
365795 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 

2.479.000,00 2 

 368584 ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΉΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 571.967,94 2 

 
368585 

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Αμανής στη 
θέση Ροβιές και κατασκευή ΣΜΑ 

679.452,67 1 

 
368587 

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη 
θέση Ρεπάνα Καμποχώρων 

2.048.221,68 1 

 

369474 
«Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και 
μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ» 

1.100.000,00 3 

 
370666 

Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης  και αποκατάστασης χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων Πέρα Γαλήνων 

11.063.397,46 1 

 
372895 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΑΠΠΑΣ" ΚΑΙ 
"ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ" 

2.173.800,00 2 

 372920 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΥΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ» 1.056.900,00 1 

 

373254 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

4.971.153,20 4 

 373255 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.933.850,00 38 

 
373897 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

30.736.591,38 82 

 
374417 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΡΑΔΕΣ - ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

215.000,00 2 

 
374814 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

2.140.200,00 3 

 
374909 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

1.703.774,53 4 

 
375263 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

3.412.455,30 5 

 
376065 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. «ΜΕΤΟΧΙ – ΟΧΘΗ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ», 2. «ΜΑΝΙΚΙ», 3. «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Η ΚΑΨΟΥΡΕΣ» 

2.719.900,00 3 

 
376085 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. «ΚΟΥΤΙΧΑ», 2. 
«ΤΣΑΪΡΙΑ ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ», 3. «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» 

2.285.700,00 3 

 
376430 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΕΑ ΧΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Ν.ΖΙΧΝΗΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

1.223.000,00 9 

 
376432 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

3.623.000,00 8 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 13.635.502 € (19 έργα) – 5 Έργα Κατασκευή και 14 έργα Μελέτες % Συμβασιοποίησης 11,5% 

   

ΔΑΠΑΝΕΣ  11.423.502 € (13 έργα) % Απορρόφησης 9,6% 

   

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 2,8 % (Αποκατάσταση 7 ΧΑΔΑ) 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Κωδ. 

Έργου 
(mis) 

Τίτλος Έργου 
Π/Υ Ένταξης 
Συνολική ΔΔ 

Συγχρ/νος 
Π/Υ 

Συμβάσεις Δαπάνες 

 355487 Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 

 
355488 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

2.883.109,65 2.883.109,65 62.776,94 0,00 

 355506 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 

 
355521 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ Λιγορτύνου του 
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

319.273,00 319.273,00 19.273,00 19.273,00 

 
360128 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

1.468.866,00 1.468.866,00 35.916,00 35.916,00 

 
360202 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΜΑΖΙ”, “ΘΕΣΠΙΕΣ” ΚΑΙ 
“ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» 

1.143.654,00 1.143.654,00 454.920,53 136.572,70 

 362132 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ιεράπετρας 2.586.597,10 2.586.597,10 35.057,41 0,00 

 
364053 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ”» 

3.825.698,77 3.825.698,77 0,00 0,00 

 
364847 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

889.145,00 889.145,00 14.145,00 14.145,00 

 
364848 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

416.081,44 416.081,44 215.435,79 25.581,44 

 
364928 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

3.612.759,00 3.612.397,72 0,00 0,00 

 
364990 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ΟΡΕΙΝΟΥ 

1.429.843,76 1.429.843,76 14.843,76 14.843,76 

 
365020 

"Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στην θέση "Λίμνες" της τοπικής Κοινότητας 
Αλφειούσας Δήμου Πύργου" 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 

 
365166 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στις θέσεις 
"Μοδάκια" της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων και "Σπηλιά" της Τοπικής 
Ενότητας Ασή Γωνιάς 

534.105,15 534.105,15 0,00 0,00 

 365177 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 

 
365181 

Αποκατάσταση των Χωρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
στο Δήμο Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

102.594,70 102.594,70 0,00 0,00 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Κωδ. 

Έργου 

(mis) 

Τίτλος Έργου 
Π/Υ Ένταξης 
Συνολική ΔΔ 

Συγχρ/νος 
Π/Υ 

Συμβάσεις Δαπάνες 

 
365185 

Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού 
Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

2.696.514,28 2.696.514,28 0,00 0,00 

 365186 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΑΡΑΓΓΙ" 32.460,00 32.460,00 0,00 0,00 

 
365193 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

87.646,79 87.646,79 0,00 0,00 

 365205 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.425.367,00 1.425.367,00 0,00 0,00 

 
365208 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

3.415.670,00 3.415.670,00 0,00 0,00 

 
365209 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ , Δ.Δ ΘΙΝΑΛΙΟΥ, Δ.Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
και Δ.Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ) 

1.980.000,00 1.980.000,00 8.909,14 0,00 

 
365212 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ 

200.000,00 200.000,00 7.995,00 7.195,50 

 
365213 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΨΩΜΑΤΑ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΒΖ) ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 0,00 

 
365449 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” 
ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» 

623.733,00 623.733,00 36.039,00 0,00 

 
365785 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ" Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

513.000,00 513.000,00 0,00 0,00 

 
365788 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΟΚΡΩΝ 

3.160.318,13 3.160.002,10 36.158,38 36.158,38 

 365791 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.033.200,00 1.033.200,00 36.778,23 36.778,23 

 365792 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων 292.085,79 292.085,79 31.085,79 31.060,52 

 365793 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 846.000,00 846.000,00 0,00 0,00 

 
365795 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 

2.479.000,00 2.479.000,00 388.139,35 0,00 

 368584 ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΉΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 571.967,94 571.967,94 0,00 0,00 

 
368585 

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. 
Αμανής στη θέση Ροβιές και κατασκευή ΣΜΑ 

679.452,67 679.452,67 27.200,63 0,00 

 
368587 

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. 

Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων 
2.048.221,68 2.048.221,68 0,00 0,00 

 
369474 

«Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής 
αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά 
το κλείσιμο των ΧΑΔΑ» 

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 

 
370666 

Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης  και αποκατάστασης χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων Πέρα Γαλήνων 

11.063.397,46 11.063.397,46 10.532.726,30 10.486.496,71 

 
372895 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
"ΠΑΠΠΑΣ" ΚΑΙ "ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ" 

2.282.490,00 2.173.800,00 0,00 0,00 

 
372920 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΥΣΗ 
ΚΑΤΣΙΚΑ» 

1.109.745,00 1.056.900,00 0,00 0,00 

 
373254 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

4.971.153,20 4.971.153,20 0,00 0,00 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Κωδ. 

Έργου 

(mis) 

Τίτλος Έργου 
Π/Υ Ένταξης 
Συνολική ΔΔ 

Συγχρ/νος 
Π/Υ 

Συμβάσεις Δαπάνες 

 373255 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.933.850,00 2.933.850,00 1.663.620,65 565.000,00 

 
373897 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

30.742.739,93 30.736.591,38 0,00 0,00 

 
374417 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΡΑΔΕΣ - ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΛΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

215.000,00 215.000,00 14.480,96 14.480,96 

 
374814 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

2.140.200,00 2.140.200,00 0,00 0,00 

 
374909 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

1.703.774,53 1.703.774,53 0,00 0,00 

 
375263 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

3.412.455,30 3.412.455,30 0,00 0,00 

 
376065 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. «ΜΕΤΟΧΙ – 
ΟΧΘΗ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ», 2. «ΜΑΝΙΚΙ», 3. «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Η ΚΑΨΟΥΡΕΣ» 

2.855.895,00 2.719.900,00 0,00 0,00 

 
376085 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. «ΚΟΥΤΙΧΑ», 
2. «ΤΣΑΪΡΙΑ ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ», 3. «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» 

2.399.985,00 2.285.700,00 0,00 0,00 

 
376430 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΕΑ ΧΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Ν.ΖΙΧΝΗΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

1.284.150,00 1.223.000,00 0,00 0,00 

 
376432 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΑΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

3.804.150,00 3.623.000,00 0,00 0,00 

 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 
Προεγκρίσεις δημοπράτησης έργων αποκατάστασης 
100 ΧΑΔΑ 

29/02/2012 30/06/2012 

Δόθηκαν προεγκρίσεις δημοπράτησης 
Μελετών Αποκατάστασης για 103 ΧΑΔΑ εκ 
των οποίων οι 83 θέσεις αφορούσαν τις 
θέσεις ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

2 
Ολοκλήρωση Εντάξεων Έργων αποκατάστασης 250 
ΧΑΔΑ 

29/02/2012 30/09/2012 

Εντάχθηκαν 250 έργα έως 30.09.2012. 
Καθυστερήσεις σημειώθηκαν λόγω 
ανωριμότητας και μη επιλεξιμότητας των 
αιτήσεων χρηματοδότησης 

3 Προέγκριση Προκήρυξης από ΔΑ 30/06/2012 31/12/2012 

Ολοκλήρωση προεγκρίσεων μελετών και 
προεγκρίσεις εργολαβιών για 50 ΧΑΔΑ. 
Έχουν δοθεί προεγκρίσεις 4 μελετών και 
εργολαβιών για 21 ΧΑΔΑ μέχρι 
30/09/2012. Μέχρι 31/12/2012 
ολοκληρώθηκαν οι προεγκρίσεις 
Δημοπράτησης Μελετών εκτός του έργου 

με Κωδ. ΟΠΣ 375263 και επιτεύχθηκε ο 
στόχος της Προέγκρισης Δημοπράτησης για 
50 ΧΑΔΑ. 

4 Υπογραφή Σύμβασης 30/06/2012 31/12/2012 
Συμβασιοποιήσεις 40 ΧΑΔΑ. Υπογράφηκαν 
συμβάσεις μελετών για 36 ΧΑΔΑ. Στο 
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τελευταίο τρίμηνο του 2012 υπογράφηκαν 
και οι υπόλοιπες συμβάσεις μελετών για 4 
ΧΑΔΑ 

 

 

  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1   

 

€ 

Η καθυστέρηση απορροφήσεων για τους 
ΧΑΔΑ οφείλεται κυρίως στο ότι είχαν 
καθυστερήσει η συμβασιοποίηση και 
ολοκλήρωση των μελετών με σκοπό να 
υλοποιηθεί η αντίστοιχη εργολαβία. 
Επισημαίνεται, ότι η μη εισέτι 
συμβασιοποίηση των μελετών για τις 83 
θέσεις ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο καθυστερεί 
και την εργολαβία και την μεγάλη 
απορρόφηση των δαπανών. Εκτιμάται ότι η 
συμβασιοποίηση των αντίστοιχων μελετών 
θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2013 και η 
ολοκλήρωσή τους και η δημοπράτηση των 
αντίστοιχων έργων μέχρι τις 31.12.2012.  

 
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 Υπογραφή Σύμβασης Εργολαβιών για 50 ΧΑΔΑ 31/03/2013  
Στόχος: υπογραφή συμβάσεων 
εργολαβίας για 50 ΧΑΔΑ. 

2 
Υπογραφή Σύμβασης Μελετών για 20 ΧΑΔΑ 

31/03/2013  
Στόχος: υπογραφή συμβάσεων 
μελετών για 20 ΧΑΔΑ. 

     

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1      

   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

31.12.2015 
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ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 127: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των έργων επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας και περιλαμβάνει την κατασκευή των 
απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της Λίμνης Κάρλας με νερό από τον Ποταμό Πηνειό, την κατασκευή 

υδρογεωτρήσεων, δικτύων αγωγών συλλογής και μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενών για την ενίσχυση της 
ύδρευσης της πόλης του Βόλου, την κατασκευή εργασιών συνοδών έργων του ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας, την 
υλοποίηση τεχνητού υγροτόπου καθαρισμού νερών, καθώς και έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης 

περιοχής. Για την προστασία των συλλεκτήρων και του λιμναίου περιβάλλοντος θα κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα 
και έργα ανάσχεσης της διάβρωσης των ορεινών λεκανών. Επίσης θα κατασκευαστεί μουσείο φυσικής ιστορίας, κέντρο 
πληροφόρησης κοινού και υποδομές οικοτουριστικής ανάδειξης της περιοχής. Στα έργα περιλαμβάνονται μελέτες, υπηρεσίες 
συμβούλου, απαλλοτριώσεις και εργασίες ΟΚΩ. 

   

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ 

   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έναρξη: 15/12/2011 Λήξη: 31/12/2015 

   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Έργο Γέφυρα (Τα 3 από τα 7 έργα)  Μεγάλο Έργο 

 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) Συνολικός Π/Υ:  40.602.858€ Επιλέξιμος Π/Υ: 39.532.679 € Συγχρ/νος Π/Υ:        37.556.045 € 

   

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 31.922.638 € 

   

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

Κωδ. 

Έργου 

(mis) 

Τίτλος Έργου 

Π/Υ 
Ένταξης 
Συνολική 

ΔΔ 

Συγχρ/νος 
Π/Υ 

Σύμβαση Δαπάνες 

  296334 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 2.377.523   2.258.647    1.787.467 1.615.109 

  298294 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 4.608.240   4.377.828    4.558.240 4.067.838 

  298808 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ 

2.500.000   2.375.000    2.370.000 1.048.803 

  299882 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ 

17.416.586 16.545.757    17.216.586 8.113.450 
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  300535 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

329.796     313.306    329.796 329.796 

  319313 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ 

5.780.317   4.474.631    4.384.935 1.591.105 

  349289 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

7.590.396 7.210.876    7.190.396 286.101 

 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 37.837.420 € % Συμβασιοποίησης 95,7% 

   

ΔΑΠΑΝΕΣ 17.052.202 € 
 
 

% Απορρόφησης 45,% 

   

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

42,9 % 

 

   

 
 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
Κωδ. 

Έργου 
(mis) 

Τίτλος Έργου 

Π/Υ 

Ένταξης 

Συνολική 
ΔΔ 

Συγχρ/νος 

Π/Υ 
Σύμβαση Δαπάνες 

  296334 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΚΑΡΛΑΣ 
2.377.523   2.258.647    1.787.467 1.615.109 

  298294 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ 

4.608.240   4.377.828    4.558.240 4.067.838 

  298808 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ 

2.500.000   2.375.000    2.370.000 1.048.803 

  299882 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ 
17.416.586 16.545.757    17.216.586 8.113.450 

  300535 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

329.796     313.306    329.796 329.796 

  319313 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ 

5.780.317   4.474.631    4.384.935 1.591.105 

  349289 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

7.590.396 7.210.876    7.190.396 286.101 

 



 140 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 ΠΡΑΞΗ: 349289, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υπογραφή σύμβασης 31/03/2012 29/06/2012  

2 

ΠΡΑΞΗ: 319313 Έναρξη υλοποίησης Πράξης 

"Κατασκευή Έργων Ενίσχυσης Ύδρευσης Μείζονος 
Περιοχής Βόλου, Α’Φάση" 

29/02/2012  

Σε ότι αφορά την πράξη της ύδρευσης 
Βόλου, υπάρχει εμπλοκή στην διαδικασία 
υλοποίησης των υδρογεωτρήσεων, λόγω 
αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας για 
την καθυστέρηση υλοποίησης των 
αρδευτικών έργων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΠΑΑ . Απαιτείται στενή 
παρακολούθηση και παρέμβαση για την 
εκτόνωση των αντιδράσεων. Η εργολαβία 
της ύδρερυσης Βόλου διαλύθηκε και θα 
εξετασθεί αίτηση αναστολής διάλυσης και 
αξίωσης αποζημίωσης. 

3     

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 01/01/2012 31/12/2012  4,9 εκ, €  

 
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 
ΠΡΑΞΗ: 319313 Έναρξη υλοποίησης Πράξης 
"Κατασκευή Έργων Ενίσχυσης Ύδρευσης Μείζονος 
Περιοχής Βόλου, Α’Φάση" 

31/03/2012  
Κατατέθηκε αποζημίωση για τις 
θέσεις των γεωτρήσεων. Καθυστερεί 
η έναρξη ανώρυξης γεωτρήσεων 

     

     

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 01/01/2013 31/03/2013 500.000  …………… 

   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
31.12.2015 
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ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 128: Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 120 μικρούς οικισμούς κατηγορίας Γ’ (2.000- 15.000 

κάτοικοι) 

 
A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 138 μικρούς οικισμούς κατηγορίας Γ’ (2.000- 15.000 κάτοικοι) 

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο προτεραιότητας αφορά στην υλοποίηση έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε 138 οικισμούς Γ’ 
προτεραιότητας. Επισημαίνεται, ότι στις ανωτέρω 138 Πράξεις μπορεί να περιλαμβάνονται και περισσότεροι από ένας 
οικισμός στην κάθε μία (ή να προκύπτει agglomeration).   

   

ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλον  

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έναρξη: 01.01.2010 Λήξη: 31.12.2015 

   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Έργο Γέφυρα  

 

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) Συνολικός Π/Υ:   1.043.562.467,44 € Επιλέξιμος Π/Υ: 978.315.914,65 € Συγχρ/νος Π/Υ: 978.315.914,65 € 

   

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 831.568.527,45 € 

   

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Κωδ. 

Έργου 
(mis) 

Τίτλος Έργου 
Συγχρ/νος 

Π/Υ 
Αριθμός 
Οικισμών 

 
 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  369.392.161,52 € % Συμβασιοποίησης 37,75% 

   

ΔΑΠΑΝΕΣ  128.623.670,02 € % Απορρόφησης 13,19% 

   

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

14,3% 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Ολοκληρωμένων Έργων: 6 
Προϋπολογισμός Ένταξης Ολοκληρωμένων 

Έργων: 
24.919.783,58 € 

 
Αριθμός Έργων με συμβάσεις σε όλα τα Υποέργα: 81 

Προϋπολογισμός Ένταξης Έργων με συμβάσεις 
σε όλα τα Υποέργα: 

489.295.534,75 € 

 
Αριθμός Έργων με μηδενικές συμβάσεις: 57 

Προϋπολογισμός Ένταξης Έργων με μηδενικές 
συμβάσεις: 

489.020.379,90 € 

 
Αριθμός έργων με μηδενικές δαπάνες: 57 

Προϋπολογισμός Ένταξης έργων με μηδενικές 
δαπάνες: 

489.020.379,90 € 

 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 Συμβασιοποιήσεις 50Μ€ 29.02.2012 29.02.2012  

2 Προεγκρίσεις δημοπράτησης 100Μ€ 29.02.2012 29.02.2012  

3 Συμβασιοποιήσεις 100Μ€ 30.06.2012 30.06.2012 
Μέχρι 30.06.2012 υπογράφηκαν 

συμβάσεις ύψους  25,5 εκ. €. 

4 Προεγκρίσεις δημοπράτησης 350Μ€ 30.06.2012 30.06.2012 
Μέχρι 30.06.2012 δόθηκαν προεγκρίσεις 
για 100 εκ. €. 

5 Συμβασιοποιήσεις 74,5Μ€ 30.09.2012 30.09.2012 
Μέχρι 30.09.2012 υπογράφηκαν 
συμβάσεις ύψους 101,5 εκ. €. 

6 Προεγκρίσεις δημοπράτησης 250Μ€ 31.12.2012 31.12.2012 
Μέχρι 31.12.2012 δόθηκαν προεγκρίσεις 
για έργα π/υ 110 εκ. €. 

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1      

 
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενέργεια Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1 Προεγκρίσεις δημοπράτησης 140Μ€ 31.03.2013   

2 Προεγκρίσεις συμβάσεων π/υ 30Μ€ 31.03.2013   

     

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΩΣ Προγραμματισμός Υλοποίηση Παρατηρήσεις 

1      

   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

31.12.2015 
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4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Ε.Ε ΚΑΙ Δ.Α 

1. Στην Ετήσια Συνάντηση του 2012 που έγινε με διοργάνωση της ΕΕ και συμμετείχαν 

όλες οι Διαχειριστικές Αρχές, έγινε ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής του 

Προγράμματος.  

 

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημάνθηκαν τα παρακάτω: 

 Tο υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος, η απαραίτητη αύξηση της 

συμβασιοποίησης και απορρόφησης και κυρίως η αδήριτη ανάγκη για μείωσης της 

μεγάλης υπερδέσμευσης του. 

 Η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των εκχωρηθέντων κονδυλίων στα ΠΕΠ,  

 Η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. 

 Η ανάγκη επίσπευσης υλοποίησης των ανώριμων αλλά και των ημιώριμων έργων αλλά 

και η ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας στην οδηγία 91/271 και η εκτίμηση ενωρίτερα 

της ολοκλήρωσης τους εντός της προγραμματικής περιόδου και η πιθανή ολοκλήρωσή 

τους σε επόμενη. 

 Η όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει 

ιδιαίτερη σημασία, καθώς δύναται να συμβάλει στην προσέλκυση φορέων για την 

υποβολή έργων, τα οποία ενδεχομένως να έχουν μείνει πίσω εξ’ αιτίας του γεγονότος 

ότι το Πρόγραμμα και οι δράσεις του δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά, παρά τη μεγάλη 

σημασία τους. 

 Η εστίαση σε θέματα απασχόλησης και καινοτομίας για την επόμενη προγραμματική 

 Όσον αφορά στις μελλοντικές εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα, επισημάνθηκε πως κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

προκειμένου οι πράξεις που θα ενταχθούν μετά την αναθεώρηση να εμφανίζουν 

ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

απώλειας πόρων από τη μη υλοποίηση τους. 

 

Εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έγινε παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του 

Προγράμματος και ειδικότερα: 

i) Ενεργοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ / Προσκλήσεις. 

ii) Παρουσίαση της προόδου του ΕΠΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας. 

iii) Πορεία υλοποίησης των εκχωρηθέντων κονδυλίων. 

iv) Πορεία προόδου των δεικτών του Προγράμματος. 

 

Επίσης ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην παρουσίαση της εξέλιξης της υλοποίησης των 

μεγάλων έργων, ενώ παρουσιάστηκαν και οι ενέργειες που θα συμβάλουν στην 

επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος και στην επίτευξη των σχετικών στόχων 

για τα επόμενα έτη. Οι ενέργειες αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: 
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 Στην υπερδέσμευση κονδυλίων (overbooking) για έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων, λυμάτων και πόσιμου ύδατος, καθώς και στην ένταξη «ημιώριμων» έργων 

με στόχο την ωρίμανσή τους μέσα από το Πρόγραμμα, προκειμένου να εμφανιστούν 

έγκαιρα δαπάνες κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο. 

 Στην ένταξη μόνον έργων για συμμόρφωση στις οδηγίες ή σε περιβαλλοντικές 

πολιτικές ή μόνον έργων με δαπάνες και έργων από άλλα Προγράμματα, προκειμένου 

παράλληλα να απελευθερωθούν πόροι από τα Περιφερειακά Προγράμματα για ένταξη 

έργων σ’ αυτά που εξυπηρετούν εθνικές ή/και κοινοτικές πολιτικές. 

 Στην ανάδειξη μιας «νέας» ταυτότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ, την οποία στην πραγματικότητα 

δεν είχε το Πρόγραμμα, με ένταξη σ’ αυτό, χωρίς να είναι αναγκαία η αναθεώρησή 

του, δράσεων που εξυπηρετούσαν / ήταν συνεπείς με την περιβαλλοντική πολιτική της 

Κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η 

πολιτική αυτή εστιάζει κυρίως στα εξής: 

 Κάλυψη των αναγκών / υποχρεώσεων της Χώρας για τη διαχείριση λυμάτων στους 

οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας. 

 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με ένταξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας 

και ανάδειξης του ρόλου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 Προστασία της βιοποικιλότητας / προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. 

 Συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

2. Διημερίδα Καλών Πρακτικών με θέμα «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων», που διοργάνωσε το ΕΠΠΕΡΑΑ στις 2 και 3 Απριλίου 2012 στο 

Ίδρυμα Θεοχαράκη, μετά από πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και 

Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με συμμετοχή των κάτωθι εμπειρογνωμόνων και 

με θέμα best practice στον τομέα των στερεών αποβλήτων: 

Οι συμμετέχοντες: 

Geert Cuperus      

Holger Joensson              

Anne Vandeputte,      

Eddy Wille,       

Serge KEMPENEERS΅      

Eckhard Willing       

Juergen Hummel      

Hermann Drummer      

Margarida Nogueira      
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3. Τεχνικές Συναντήσεις στις 26.04.2012 (Βρυξέλλες)  και στις 10.10.2012 με 

θέματα του ΕΠΠΕΡΑ που εθίγησαν και στην Ετήσια Συνάντηση. 

  

 

 


