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ΠΡΟΔΓΡΟ: . ΑΛΔΞΙΑΓΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ  

 Υαηξεηηζκόο από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία 

θ. ηαύξνο Καιαθάηεο, Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο ΠΔΚΑ 

 Έγθξηζε ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο 

θ. ωθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Υωξνηαμίαο θαη 

Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο 

 Δηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Υωξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» 

θ. ωθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Υωξνηαμίαο θαη 

Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο 

 Έγθξηζε ηωλ Πξαθηηθώλ ηεο 4εο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο 

ηεο 12/11/2012 
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θ. ωθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Υωξνηαμίαο θαη 

Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο 

 Πξόνδνο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

o Πνξεία Δθαξκνγήο αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο, 

Δθρωξήζεηο 

o Παξνπζίαζε Μεγάιωλ Έξγωλ - Έξγωλ Πξνηεξαηόηεηαο 

o Παξαθνινύζεζε θαλόλα απηόκαηεο απνδέζκεπζεο 

v+2/v+3 

θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξνϊζηάκελνο ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 

 Αλαζεώξεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

o πκπεξάζκαηα Αμηνιόγεζεο 

o Βαζηθέο Αξρέο Αλαζεώξεζεο 

θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξνϊζηάκελνο ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 

θ. Νηθόιανο Παπαδάηνο, Δμωηεξηθόο Αμηνινγεηήο ΔΠΠΔΡΑΑ 

 Πιεξνθόξεζε – Γεκνζηόηεηα 

θα Μαίξε θαιηζά, Τπεύζπλε Γεκνζηόηεηαο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 

 Παξνπζίαζε Έξγωλ Απνξξηκκάηωλ 

θ. Βαζίιεο ηνϊιόπνπινο, ηέιερνο Μνλ. Β’ ηεο ΔΤΓ 

ΔΠΠΔΡΑΑ 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην θιείζηκν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

Δθπξόζωπνο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνύ – Τπ. Αλάπηπμεο & 

Αληαγωληζηηθόηεηαο 

 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014-2020 (Πξνεηνηκαζία, επόκελα 

Βήκαηα) 

θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξνϊζηάκελνο ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 

Δθπξόζωπνο ΔΤΑΑΠ – Τπ. Αλάπηπμεο & 

Αληαγωληζηηθόηεηαο 

 πδήηεζε - Απνθάζεηο - πκπεξάζκαηα 
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 Έγθξηζε απνθάζεωλ θαη ζπκπεξαζκάηωλ ηεο 5εο 

πλεδξίαζεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

 θ. ωθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Υωξνηαμίαο θαη 

Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ (. ΑΛΔΞΙΑΓΗ): Καιεκέξα ζαο, θπξίεο θαη θχξηνη. Να ζαο 

επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ 5ε πλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Να μεθηλήζνπκε ηηο εξγαζίεο ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο κε ηνλ 

ραηξεηηζκφ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ, ηνπ θπξίνπ ηαχξνπ Καιαθάηε. 

. ΚΑΛΑΦΑΣΗ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

  Κπξίεο θαη θχξηνη, απηή ηε ζηηγκή βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

ρψξαο είλαη λα ζεκειηψζνπκε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο σο ηε κφλε 

ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα δψζεη καθξνρξφληα πξννπηηθή επεκεξίαο. Γηα ηε 

δνπιεηά πνπ πξέπεη λα θάλνπκε εκείο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΤΠΔΚΑ απηφ ζεκαίλεη 

πξσηίζησο λα παγηψζνπκε κηα λέα λννηξνπία, επηιχνληαο κεγάια 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πάξεη κε ηα ρξφληα ραξαθηήξα απηνλφεηνπ. 

  πλεπψο, επηθεληξψλνπκε ζε δχν ζηφρνπο. Αθελφο ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα επλνείηαη ε αεηθφξνο 

δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ, αθεηέξνπ ζηε δηαζθάιηζε θαη ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πνπ επηηξέπνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζηξνθή ηεο ρψξαο. 

  ε απηή ηε βάζε, ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο πνπ είλαη θνκβηθφο 

γηα λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε, λα πξνζηαηεπζεί νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ 

θαη λα δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην γηα κηα ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηζκέλε νξγάλσζε 

ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ, θηλεζήθακε κε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, πνπ ζπλνπηηθά 

δίλνπλ θαη ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο καο. 

  ε επίπεδν λφκσλ λα είλαη ζηέξενη, λα απαληνχλ ζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη λα αιιεινζπλδένληαη ζηε κεγάιε εηθφλα. Ξεκπινθάξηζκα 

ηνπ θηεκαηνινγίνπ γηα λα ηξέμνπλ νη δηαδηθαζίεο, επηηέινπο ιχζε γηα ηα 
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απζαίξεηα πνπ λα κπνξεί λα γίλεη κε θνηλσληθφ πξφζεκν γηα λα απαιιάμεη 

απφ απηή ηε λνζεξή θαηάζηαζε θαη ηελ πνιηηεία θαη ηνπο πνιίηεο, ελψ ηψξα 

πξνεηνηκάδνπκε ππξεησδψο ην ηξίην κεγάιν λνκνζέηεκα γηα ηελ 

πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή κεηαξξχζκηζε. 

  ε επίπεδν άζθεζεο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

εμαληινχκε ηα πεξηζψξηα γηα λα εθρσξεζνχλ ρξεκαηνδνηήζεηο ζηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, φπσο επίζεο γηα λα ππάξμνπλ εξγαιεία πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο. 

  ε επίπεδν πφξσλ, θεληξηθά δεηνχκελα, ν εμνξζνινγηζκφο ησλ 

πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ε δηακφξθσζε λέσλ πεγψλ. 

Πξέπεη λα κπνξνχκε λα αλαηξνθνδνηνχκε ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηινγέο καο, 

είλαη ζαθέο απηφ. 

  Κπξίεο θαη θχξηνη, ζε έλαλ ζπλνιηθφ επαλαζρεδηαζκφ πνπ 

επηρεηξεί ε ρψξα είλαη φξνο ζπλεθβαλφλ ην λα δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, ζε ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, μερλψληαο ηελ παξαδνζηαθή ζηαηηθή 

αληηκεηψπηζε εηψλ θαη κε απηνλφεην ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ. 

  Απηή είλαη ε θεληξηθή ινγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

σο βαζηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ πνπ πξνρσξά ηελ πινπνίεζή ηνπ κε 

πεξηζζφηεξν νξζνινγηθφ ηξφπν. Μέρξη ην ηέινο ηεο παξνχζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ έρεη δνζεί πιένλ έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ππεξδέζκεπζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο. Έηζη, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012 θαη κέρξη ζήκεξα, έρεη κεησζεί θαηά 30% ην πνζνζηφ ηεο 

ππεξδέζκεπζεο, ελψ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηάλεη πιένλ ζην 

81% θαη ε απνξξφθεζε ζην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

  Απηφ ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο επηηεχρζεθε 

ζε έλα πνιπζρηδέο πξφγξακκα θαη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. ιεο νη 

δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηεπζχλνληαη ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ. ε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη 
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κε ηε ζπκκφξθσζε ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ ελεξγεηαθή καο 

επάξθεηα θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέα θνπιηνχξα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή. 

  Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν ζέισ λα ηνλίζσ φηη απνηειεί θαη θεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ είλαη αλαγθαίν λα έρεη ην πξφγξακκα, ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, «Καηλνηνκία θαη πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα». 

  Κπξίεο θαη θχξηνη, κέζα απφ ηε ζεκεξηλή 5ε πλεδξίαζε, εθείλν 

πνπ έρεη λφεκα λα αλαδεηρζεί είλαη ε θεληξηθή καο πξνηεξαηφηεηα λα 

βειηηψλνπκε δηαξθψο ηηο παξακέηξνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άξξεθηε 

ζχλδεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, σο 

έλλνηεο αιιεινζπκπιεξνχκελεο. Καη ηειηθά λα κεηαθξάδνπκε θάζε ζηηγκή 

απηή ηε ζρέζε ζε νπζηψδε θαη ζηέξεα θνηλσληθά νθέιε, εηδηθά κε δεδνκέλα ηε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο κέζα ζε κηα εμαηξεηηθά δπζρεξή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη βεβαίσο ηελ πξνζήισζή καο θαη ηελ πξνζήισζε 

ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο ζηηο βαζηθέο αμίεο ηεο επξσπατθήο καο νηθνγέλεηαο. 

  Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο ζεκεξηλήο καο 

ζπλάληεζεο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ έγθξηζε ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Ο 

θχξηνο Μακαινχγθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Θα πξνρσξήζνπκε, θαηαξρήλ, ζηελ έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο 4εο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, πνπ είρε γίλεη ζηηο 12 

Ννεκβξίνπ ηνπ ’12. Αλ ππάξρεη θάηη ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί απφ ηα 

κέιε. 

  Πξνρσξνχκε ινηπφλ ζηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ζα μεθηλήζνπκε. Θα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν, αλ έρεη θάπνηα 

παξέκβαζε απηή ηε ζηηγκή ή αξγφηεξα, ζηελ θ. Καλειινπνχινπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δίκαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

  Δίκαη εδψ ζαλ ζπλ-δηαρεηξίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, έλα πξφγξακκα κε 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 6 

κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή βαξχηεηα ζηε ιίζηα ησλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη έλα 

αθξηβφ πξφγξακκα. Θα πξέπεη λα δνχκε θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα κέρξη 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

  πγρξφλσο, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πςίζηεο ζεκαζίαο 

γηα ηε ρψξα, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, κε ζπνπδαίεο πεγέο θπζηθνχ 

πινχηνπ, κε κία κνλαδηθή βηνπνηθηιφηεηα. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ θιήζεθε απφ ηελ 

αξρή ηεο δσήο ηνπ λα ιχζεη κεγάια ζέκαηα πεξηβαιινληηθά ζηνλ ηφπν. Έρεη 

θάλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξφνδν, βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζην 45% ηεο 

απνξξφθεζεο, γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

παξαθνινπζνχκε εκείο ηελ πξφνδν. Έρεη αθφκα λα δηαλχζεη κεγάιν δξφκν 

κπξνζηά ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. ε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

βέβαηα φια απηά, δηφηη βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηνπ 2013 θαη απφ εδψ θαη πέξα 

δεηνχκε ελίζρπζε θαη πνιιή δνπιεηά κέρξη λα θιείζεη θαη λα νινθιεξσζεί ην 

πξφγξακκα κε φια ηνπ ηα έξγα. 

  ιν ην εγρείξεκα ΔΠΠΔΡΑΑ ζπληειείηαη βέβαηα κε απνδέθηεο 

ηνπο πνιίηεο θαη εθεί είλαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ζα πξέπεη 

θαλείο λα δπγίζεη ηε ζεκαζία ηνπ θάζε έξγνπ ρσξηζηά, κεγάινπ ή κηθξνχ. 

  Έλαο ρξφλνο έρεη πεξάζεη απφ ηφηε πνπ ζπλεδξηάδακε ζε κηα 

αληίζηνηρε αίζνπζα εδψ ζηελ 4ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Έλαο ρξφλνο 

ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Θα ήζεια ζην πξφζσπν ηνπ 

θπξίνπ Μακαινχγθα λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε ζπλεξγαζία είλαη πάληα άκεζε, είλαη ακθίδξνκε, ζεσξψ φηη 

πξνρσξνχκε πνιχ θαιά θαη νη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα 

ήζειαλ εθ κέξνπο θαη ηεο θπξίαο Bourdy, ηεο ηκεκαηάξρνπ κνπ, λα 

ζπγραξνχλ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα φιν ην έξγν. Καηαιαβαίλνπκε θαη ηε 

ζπγθπξία ηελ νηθνλνκηθή ηεο ρψξαο. Έρεηε πνιιέο δπζθνιίεο, αιιά ην 

απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ζαο θαίλεηαη. 

  Θα κνπ επηηξέςεηε λα ζηαζψ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ πιεπξάο καο δεηνχκε ην πξφγξακκα λα νινθιεξσζεί 

έηζη φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηελ αξρή. Δπαλαδηαπξαγκαηεπφκαζηε πνιιά 

ζεκεία ηνπ, έρνπκε θαη ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε θπζηθά, αιιά ζα ζέιακε 

λα κείλεη πηζηφ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα δνπιέςνπκε φινη κε γλψκνλα ηελ 

νινθιήξσζε, φρη κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα ηνπ phasing. Θα ζέιακε λα 
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κείλνπλ έξγα νινθιεξσκέλα, λα δνχκε ζην ηέινο, φηαλ ζα θάλνπκε φιν ηνλ 

απνινγηζκφ, ηη έρεη κείλεη θαη φρη ηη δελ θαηαθέξακε λα θάλνπκε. 

  Σα έξγα πξνηεξαηφηεηαο πςίζηεο ζεκαζίαο, μέξνπκε φινη ην 

πψο μεθίλεζε ε ηζηνξία, πψο ζπκθσλήζεθε απηή ε ιίζηα. Δπίζεο, πνιινί δελ 

πίζηεπαλ ζε δχν κεγάιεο δξάζεηο πνπ ην ΔΠΠΔΡΑΑ έθεξε ζην ηξαπέδη, 

δειαδή ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ φπσο θαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ. Σα πξάγκαηα δείρλνπλ φηη πξνρσξνχλ πνιχ θαιά απηά ηα 

έξγα θαη ζαο ζπγραίξνπκε γηα απηφ. Έηζη νινθιεξψλνληαη ππνρξεψζεηο ηεο 

ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ην Δπξσπατθφ Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην θαη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά, δειαδή ζα κείλνπλ γηα ηνπο πνιίηεο ζεκαληηθφηαηα έξγα. 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ κηιάκε γηα 140 νηθηζκνχο Γ΄ πξνηεξαηφηεηαο, 

δειαδή θαη ηα λνχκεξα κφλν δείρλνπλ ην κεγαιεηψδεο πνπ ζπληειείηαη. 

Δκβιεκαηηθά ινηπφλ πεξηβαιινληηθά έξγα. 

  ην ζέκα ησλ κεγάισλ έξγσλ, επίζεο κεγάια έξγα 

πινπνηνχληαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. Θα ζηαζψ ζε έλα πνπ είλαη πςίζηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, ε επαλαδεκηνπξγία ηεο ιίκλεο Κάξιαο. Δπίζεο 

απφ ηνλ ηίηιν θαηαιαβαίλεη θαλείο ην πφζν ζεκαληηθφ θαη ην πφζν 

πξαγκαηηθά κεγάιν έξγν είλαη, πέξα δειαδή απφ ηα λνχκεξα θαη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, ην ηη ζπκβαίλεη. Σελ Κάξια ζέινπκε λα ηε δνχκε λα 

νινθιεξψλεηαη ζε απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  Γηαρεηξηζηηθά, ην πξφγξακκα ζπλερίδεη λα έρεη κηα 

ππεξδέζκεπζε. Εεηνχκε λα ιπζεί ην ζέκα ηεο ππεξδέζκεπζεο. Ξεπεξλά ηε 

ινγηθή, μεπεξλά δειαδή ην δηαρεηξηζηηθά νξζφ ε ππεξδέζκεπζε, εηδηθά ζε 

θάπνηνπο άμνλεο. Ζ ππεξδέζκεπζε δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο, δίλεη ειπίδεο θαη 

είλαη κηα άζρεκε εηθφλα, δειαδή είλαη ην άζρεκν θνκκάηη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ζηηγκήο. Θα ζέιακε λα ιπζεί άκεζα. 

  Ζ απνξξφθεζε είλαη ζην 44-45%, έρεηε δξφκν λα δηαλχζεηε 

κπξνζηά ζαο. Καηαιαβαίλνπκε ηηο δπζθνιίεο. Να κελ ζηαζψ ζε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γχν ιφγηα γηα ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ 2012. 

Οη εηήζηεο εθζέζεηο δελ είλαη κία ηππηθή δηαδηθαζία. Δίλαη έλα γεληθφ ζρφιην 

γηα φια ηα πξνγξάκκαηα. Δίλαη κηα νπζηαζηηθή δνπιεηά πνπ γίλεηαη. Δίλαη ε 

απνηχπσζε νπζηαζηηθά ηεο δηθήο ζαο δνπιεηάο, ηνπ ηη ζπλέβε ην 2012, ηνπ 

πψο πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα. Θέινπκε κε απηή ηε ζνβαξφηεηα λα ην 

βιέπεη θαλείο. Δίρακε θάπνηα ζρφιηα γηα ηα νπνία έρνπκε δεηήζεη απάληεζε 
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κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ, αλ είλαη δπλαηφλ, γηα λα νινθιεξσζεί απηφ ην 

θνκκάηη, λα θχγνπκε απφ ην παξειζφλ θαη λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην 

κέιινλ. 

  Βαίλνληαο ινηπφλ πξνο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 

ζα πξέπεη φινη λα αλαινγηζηνχκε πνην είλαη ην ζηίγκα ηειηθά ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, 

ηη αθήλεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ πίζσ ηνπ. Καη κε γλψκνλα απηφ ζα πξέπεη θαλείο λα 

εξγαζηεί πάλσ ζην πξφγξακκα. Καη ζα ήζεια θάπνηα ζηηγκή, ίζσο ν θχξηνο 

Μακαινχγθαο αλ ζα ήζειε ζηελ εηζήγεζή ηνπ λα καο δψζεη θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο, πνηα είλαη ηα κεγάια θεθάιαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πάλσ ζηα νπνία 

έδξαζε ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηη αθήλεη πίζσ γηα ηνπο πνιίηεο, φπσο έρνπκε πεη 

πνιιέο θνξέο. 

  Κάπνηεο ζθέςεηο δηθέο κνπ, ελφςεη ίζσο ηεο ειιεληθήο 

Πξνεδξίαο, ζα ήηαλ άμην ιφγνπ λα αθνπζηνχλ θάπνηα εκβιεκαηηθά έξγα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα αθνπζηεί ην ηη έθαλε ε Διιάδα γηα ην πεξηβάιινλ ηεο, κε 

φιε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ δνχκε. Οη εκβιεκαηηθέο ελέξγεηεο, ηα εκβιεκαηηθά 

έξγα ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα πξνβιεζεί έηζη θαη ην πξφγξακκα 

εηδηθφηεξα. 

  αο επραξηζηψ πνιχ. Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο θαη 

θαιή δνπιεηά κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θ. Καλειινπνχινπ θαη γηα ηα θαιά ηεο 

ιφγηα θαη γηα ηηο παξεκβάζεηο ηηο ζσζηέο ηηο νπνίεο έθαλε. 

  Καηαξρήλ, πξηλ θάλσ κηα κηθξή απάληεζε, πξηλ 

πξνρσξήζνπκε. Γηαπηζησκέλεο ηεο απαξηίαο, αθνχ έρεη δηαπηζησζεί ε 

απαξηία, εγθξίλεηαη θαη ε Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο ζεκεξηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

   

Δγθξίλεηαη νκόθωλα ε εκεξήζηα δηάηαμε 

 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: ε απηά πνπ έρεη αλαθεξζεί ε θπξία Καλειινπνχινπ ζα 

δψζσ θαηαξρήλ ην πην ζεκαληηθφ απφ φια, ζεσξψ, ην ηειεπηαίν ην νπνίν 

αλέθεξε ζρεηηθά κε ην ζηίγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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  Σν πξφγξακκα, ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ζα δψζσ πέληε-έμη 

παξαδείγκαηα, ηα νπνία πηζηεχσ φηη δείρλνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλέθεξε 

ν θχξηνο Τπνπξγφο, αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πνιπζρηδνχο 

απηνχ πξνγξάκκαηνο. 

  ην πξφγξακκά καο μεθηλήζακε έξγα ηα νπνία φπσο αλέθεξε, 

ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο 

ηηο νπνίεο έρνπκε θάλεη. Απηή ηε ζηηγκή ππήξραλ 427 νηθηζκνί Γ΄ 

πξνηεξαηφηεηαο, ππήξραλ ήδε νινθιεξσκέλνη πεξίπνπ ζηνπο 100 κε 140 

νηθηζκνχο θαη απηή ηε ζηηγκή, νινθιεξψλνληαη ρσξίο επηζθάιεηα πεξίπνπ 160 

νηθηζκνί Γ΄ πξνηεξαηφηεηαο. Καη κε θάπνηνπο νηθηζκνχο νη νπνίνη δελ ζα 

πξνιάβνπλ λα νινθιεξσζνχλ, ζα νινθιεξσζνχλ ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  Οινθιεξψλνληαη, κηα θαη είκαζηε θαη ζηα λεξά, φια ηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ, ην νπνίν είλαη θαη ππνρξέσζή καο, εθηφο απφ 

έλα ζρέδην πνπ είλαη ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Αηγαίνπ πνπ είλαη ζε άκεζε 

νινθιήξσζε θαη απηφ, κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ δελ ζα ππάξρεη θακία 

εθθξεκφηεηα. 

  Έρνπκε βάιεη ζηφρν ηειεηψλνληαο ην πξφγξακκα απηφ λα κελ 

ππάξρεη θαλέλαο αλνηρηφο ΥΑΓΑ. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη, θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα 

εγγελή πξνβιήκαηα ζε έξγα δεκφζηα, αιιά πηζηεχσ φηη θαη απηέο νη 

πεξηπηψζεηο ζα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκά ηνπο θαη ζα νινθιεξσζνχλ. 

  Έρνπκε θάλεη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία, ζηελ Κνδάλε, πνπ έρνπκε αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο 

αληηξξχπαλζεο απφ ακίαλην κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε νπνία ήηαλ ρξφληα 

πξνβιεκαηηθή θαη ηψξα έρνπκε θαη νινθιεξψζεη ηελ εδαθηθή δηάζηαζε ηεο 

αληηξξχπαλζεο θαη νινθιεξψλνπκε ηψξα κε κηα λέα παξέκβαζε θαη ηα 

θηηξηαθά. 

  Οινθιεξψλνπκε ην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ κεηξφ Αηγάιεσ-Υατδάξη, 

ην νπνίν κε θάπνηα εθθξεκφηεηα πνπ ππάξρεη απφ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Παξαθνινχζεζε -ζα ζαο αλαθέξσ απηά ηα ζέκαηα θαη αξγφηεξα, πνπ ζα πσ 

γηα ηα κεγάια έξγα- ζα έρεη νινθιεξσζεί νπσζδήπνηε ηέινο ηνπ ’15.  
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  Έρνπκε παξέκβεη ελεξγεηαθά ζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

θηηξίσλ γηα λα θιείζνπκε θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο ρψξαο θαη ηε δέζκεπζε γηα 

3% ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε εηεζίσο, ζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, λεπηαγσγείσλ θαη επηκειεηεξίσλ. 

  Έρνπκε θάλεη παξεκβάζεηο κε ην «Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ», ην 

νπνίν δηνρεηεχεη απεπζείαο ρξήκαηα ζηελ αγνξά θαη εληζρχεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή απηφ ην δηάζηεκα νηθνλνκία. 

  Έρνπκε πξνρσξήζεη ζε έλα πξψην μεθίλεκα ζε ηξη-παξαγσγή 

ζε δχν κεγάια λνζνθνκεία, ζην 251 ΓΝΑ θαη ζην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε.  

  Καη πινπνηνχκε έξγα πηινηηθά, ηα νπνία ζα είλαη μεθίλεκα γηα 

θάπνηεο κεγαιχηεξεο δξάζεηο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, φπσο 

είλαη ε Πξάζηλε Γεηηνληά κε ην ΚΑΠΔ θαη θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο, φπσο είλαη 

νη ελεξγεηαθέο ζπκθσλίεο θαη δηάθνξεο άιιεο πηινηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο 

είλαη πξαγκαηηθά θαηλνηφκεο. 

  Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ην πιαίζην θαη ην ζηίγκα πνπ 

πηζηεχσ ζα αθήζεη ην πξφγξακκά καο θαη πηζηεχσ φηη φιεο απηέο νη δξάζεηο 

πνπ αλέθεξα σο παξάδεηγκα δελ είλαη δξάζεηο άπιεο, δελ είλαη δξάζεηο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ θάπνηα αληαπφθξηζε αιιά πεξηκέλνπλ θάηη κεηά, είλαη 

δξάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηηθά κπαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη ζηνλ απιφ πνιίηε. 

  Να αλαθέξσ ηψξα έλα κεγάιν πξφβιεκα πξαγκαηηθά πνπ 

ππάξρεη κε ηελ ππεξδέζκεπζε πνπ αλαθέξαηε. λησο ππάξρεη έλα 

πξφβιεκα. Τπήξραλ θάπνηεο παιηέο επηινγέο, νη νπνίεο ίζσο ήηαλ 

ιαλζαζκέλεο, δελ ζα ηηο θξίλσ. Σέινο πάλησλ, έθηαζαλ ην πξφγξακκα λα 

έρεη ηνλ Ηνχλην ηνπ ’12, 227% ππεξδέζκεπζε. Απηή ηε ζηηγκή, έρνπκε 

θαηεβάζεη ηελ ππεξδέζκεπζε θαη έρνπκε θηάζεη ην 190% θαη λα θαληαζηείηε 

φηη απηφ ην 190%, ην 30% πνπ αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο, νπζηαζηηθά δελ είλαη 

30%, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Γηαηί νη αλάγθεο πνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ππνρξεψζεηο θαη ζε ζπκκφξθσζε ζε νδεγίεο θαη ζε ζέκαηα ππνρξεσηηθά 

λέσλ εληάμεσλ, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ή βηνινγηθψλ, 

αλάγθαδε ηελ Τπεξεζία καο λα εληάζζεη έξγα ππνρξεσηηθά θαη ηαπηφρξνλα 

λα απεληάζζεη. Άξα, ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, 

ππνινγίδσ πάλσ απφ 50%. 
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  Παξ’ φια απηά, βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή ζε κηα θάζε 

εμπγίαλζεο θαη πηζηεχνπκε φηη κέρξη ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ ’13 ζα έρεη 

απεληαρζεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο έξγσλ, πνπ αθνξνχλ έξγα θπξίσο ηνπ 

άμνλα 2, πνπ έρεη ηε κεγάιε ππεξδέζκεπζε, ηα νπνία έξγα απηά κέρξη ηέινο 

Οθησβξίνπ δελ ζα έρνπλ θακία δεκνπξάηεζε ζε θαλέλα ππνέξγν ηνπο, ζα 

βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην σξίκαλζεο θαη κηα δεχηεξε θάζε ηέινο ηνπ 

έηνπο, νπφηε ζηε θάζε απηή ζην ηέινο ηνπ έηνπο λνκνηειεηαθά θάπνηα έξγα 

δελ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ. Οπφηε λνκνηειεηαθά ζα θχγνπλ θαη ζα 

απεληαρζνχλ. 

  Βέβαηα, ε ιέμε «απέληαμε», επεηδή ζπλήζσο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη ζηνπο θνξείο είλαη ιίγν ζθιεξή, φηαλ εληάζζεηο δελ 

απεληάζζεηο, έρνπκε κηα δπλαηφηεηα κε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

θαη κηα δέζκεπζε φηη νη απεληάμεηο απηέο ζα γίλνπλ ζηνλ ηχπν ηεο νπζηαζηηθά 

αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο, αιιά κε κηα παξακνλή ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ψζηε λα κπνξέζεη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

λα κεηαθεξζεί, είηε σο κεηαθνξά είηε σο phasing. 

  σζηά είπε ε θπξία Καλειινπνχινπ φηη ην phasing απηή ηε 

ζηηγκή θαη δελ έρνπλε μεθαζαξηζηεί απφιπηα νη φξνη θαη νη θαλφλεο ηνπ 

phasing, παξ’ φια απηά θη εκείο είκαζηε ηεο άπνςεο φηη δελ πξέπεη λα 

κπνχκε ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Θέινπκε λα θάλνπκε ή έξγα νινθιεξσκέλα ή 

αλ δνχκε θάπνηα έξγα πνπ δελ νινθιεξψλνληαη απηή ηε ζηηγκή, λα ηα 

θφςνπκε, λα ηα ζηακαηήζνπκε. 

  Παξ’ φια απηά, είλαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πάιη 

δπζηπρψο ηνπ άμνλα 2, νη νπνίεο πεξηπηψζεηο απηέο εθ ησλ πξαγκάησλ, 

εηδηθά νη βηνινγηθνί, έρνπλ πάξα πνιχ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο φρη 

αδεηνδφηεζεο, πεξηζζφηεξν δηαγσληζηηθέο, νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα 

καο αθήζνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ έξγσλ, κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ έξγα, ηα 

νπνία αλαγθαζηηθά ζα γίλνπλ phasing. Σα νπνία θαη απηά έρνπλ πξνβιεθζεί, 

ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή δελ ζα έιεγα φηη ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ 

πεξηζζφηεξν, γηαηί αθφκα δελ έρεη θαζνξηζηεί πνην είλαη απηφ ην πνζνζηφ θαη 

πηζηεχσ φηη έρνπκε ρξφλν αθφκα γηα λα δνχκε αλ ηειηθά απηά ηα έξγα ζα 

γίλνπλ phasing ή κέζα ζην ’14 ζα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ. 

  Αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν, ζα ήζεια βέβαηα λα πσ θαη θάηη άιιν, 

φηη δεηνχκε ζε θάζε πεξίπησζε ζπγλψκε πνπ πήξαηε ζαλ κέιε ηεο 
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Δπηηξνπήο αξγά ηνλ θάθειν. Ο θάθεινο ήξζε αξγά, γηαηί έγηλαλ φια αξγά θαη 

γξήγνξα. Γηαηί θάλακε αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο θαη ζπλαληήζεηο θαη ηερληθέο 

ζπλαληήζεηο κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαηαιήμακε ηελ Παξαζθεπή ην 

κεζεκέξη ζηα ηειηθά θείκελα θαη ζηηο ηειηθέο πξνηάζεηο θαη πξνθαλψο ζέιακε 

θάπνηνλ ρξφλν, έζησ δχν εκεξψλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπληάμνπκε φιν 

ηνλ θάθειν ηεο Δπηηξνπήο γηα λα ηνλ απνζηείινπκε. 

  Κάπνηνη νη νπνίνη είραλ αληίξξεζε θαη θάπνηνη νη νπνίνη 

ζεψξεζαλ φηη απηφ δελ ήηαλ ζσζηφ θαη ήηαλ έιιεηςε ζεβαζκνχ απαληψ φηη 

απηφ έγηλε νξηδφληηα ζε φινπο, δελ έγηλε ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηνλ φηη 

απεζηάιε ζε θάπνηνλ λσξίηεξα θαη πηζηεχσ φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φζνη 

είλαη απφληεο θαιχηεξν είλαη λα έξρνληαη θαη λα θάλνπλ επνηθνδνκεηηθέο 

πξνηάζεηο, παξά λα απνπζηάδνπλ. 

  Θα ήζεια ηψξα, δελ μέξσ αλ ν Γεληθφο ήζειε θάηη άιιν, λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ πξψηε πινπνίεζε. Να κηιήζεη ν θχξηνο Αιεμηάδεο, λα 

θάλεη κηα εηζήγεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη, φηαλ κηιάκε γηα πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε, ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα μεθαζαξίζνπκε αλ κηιάκε γηα δχν αληαγσληζηηθνχο ή 

ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο. 

  Απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη θπξίσο ε εθαξκνγή 

ηεο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ή κήπσο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε 

φξσλ αεηθνξίαο, επνκέλσο καθξνπξφζεζκα κείσζε ηνπ θφζηνπο, αιιά 

θπξίσο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ; 

  πσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άικαηα ζηελ πξνάζπηζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, κε κηα παγθφζκηα πξσηνπνξηαθή λνκνζεζία. Πξνηάζζεη 

ηελ αλάγθε γηα απμεκέλε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, κε ηελ αλάδεημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο πξνλνκηαθνχ πεδίνπ επελδχζεσλ, θαηλνηνκίαο θαη 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο, εθηηκψληαο ηφζν ηε κεζνπξφζεζκε αμία ηεο 

επέλδπζεο φζν θαη ηε ζεκαζία ηεο αεηθφξαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ ηεο. 

  Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», κεηνπζηψλνληαο ηελ πνιηηηθή 

ηεο ζπλνρήο, απεηθνλίδεη κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε θαη αλαδεηθλχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε 
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δηεχξπλζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ 

ρσξψλ, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην Τπνπξγείν. 

  Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηε ρψξα καο ε πξφθιεζε είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε. ε θαηξνχο αθξαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο, ε 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ 

πιαηζίνπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ρακειψζνπκε ηηο 

απαηηήζεηο καο θαη ηα θνηλνηηθά ζηάληαξ. 

  Δπηβάιιεηαη ινηπφλ λα εθαξκνζηεί κηα ζηξαηεγηθή, πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη 

ζηελ πινπνίεζε αλαγθαίσλ, θαζπζηεξεκέλσλ γηα ρξφληα δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ. Μηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ελζαξξχλεη 

ζηνρεπκέλεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί πινχηνο θαη λα ππάξμεη θνηλσληθφ κέξηζκα απφ ηελ 

θνηλή εζληθή πξνζπάζεηα. 

  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλαζηξνθή ηεο χθεζεο, 

απνηειεί αδήξηηε αλάγθε αιιά θαη πξφθιεζε ε φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ 

επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, κε 

πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, ζε ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο. 

  Σν ΤΠΔΚΑ κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ρξεκαηνδνηεί αλάινγεο δξάζεηο κε 

θαζαξά αλαπηπμηαθή ζηξνθή, μερλψληαο ηελ παξαδνζηαθή ζηαηηθή 

αληηκεηψπηζε εηψλ, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζε απηέο, εληζρχνληαο 

ηηο επελδχζεηο, παξέρνληαο ξεπζηφηεηα απεπζείαο ζηελ αγνξά θαη 

αλαηάζζνληαο παξάιιεια ηνλ παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ. 

  ιεο νη δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο μνδεχνληαη ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε ζηηο 
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θνηλνηηθέο νδεγίεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο ρψξαο 

θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέα θνπιηνχξα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ. 

  Σν ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηε ζεκεξηλή 5ε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο δίλεη ην ζηίγκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, παξνπζηάδνληαο αθελφο κελ ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ 

σο ζήκεξα θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 

έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, αθεηέξνπ δε ζηελ αλάδεημε 

ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ελφο λένπ πξνηχπνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δλφο 

πξνηχπνπ πνπ ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. 

  εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ, παξεκβάζεσλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο, απνδεηθλχνληαο κε ζηνηρεία φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζε φιε ηε ρψξα 

ππεξεηεί κηα ηζρπξή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πνπ πξνζηαηεχεη ην 

πεξηβάιινλ θαη ην αμηνπνηεί σο αλαπηπμηαθφ απφζεκα. 

  Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα πξφγξακκα ζχλζεην 

ζηε δηαρείξηζή ηνπ, πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο. Απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηνλ έιεγρν 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζηε δηαρείξηζε 

ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ζηηο πξάζηλεο ππνδνκέο, κε θαηαζθεπή 

έξγσλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέρξη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ηδησηψλ, 

θαηαλαισηψλ, ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

  Σν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ δηαζέηεη κεγάιε 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ επί ζεηξά εηψλ, θαζψο θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ 

δξάζεσλ ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο ζε θνηλνηηθέο νδεγίεο, κε δεζκεπηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη εηδηθνχο φξνπο εθαξκνγήο. 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, αμηνπνηψληαο ηελ 

εκπεηξία ηνπ, νινθιήξσζε ζεηηθά θαη ρσξίο απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ ην 

θιείζηκν ηνπ Γ΄ ΚΠ. Δπίζεο, απέδεημε φηη κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε πνιχ 

δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο, αθνχ θαηαθέξλεη λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ζε 
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ζπλέρεηα ηνπ Γ΄ θαη ην ΔΠΑ 2007-2013, ην νπνίν είλαη πην ζχλζεην θαη 

βεβαίσο ηεηξαπιαζίνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

  Ζ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αλέθεξε θαη ε 

θπξία Καλειινπνχινπ, αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 81% θαη νη δαπάλεο ζε 

πνζνζηφ 50%, φηαλ ηα πνζνζηά απηά ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 

’12 ήηαλ 41% θαη 26% αληηζηνίρσο. 

  Δπηζεκαίλσ φηη δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

θαη ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ κέζα ζε έλαλ ρξφλν θαη δεδνκέλνπ φηη αθελφο 

κελ ην πξφγξακκα έρεη ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά απφ ην 2011, ήηνη ηα 

ηειεπηαία δπφκηζε ρξφληα, αθεηέξνπ δε φηη ε κεγάιε απνξξφθεζε πξνθχπηεη 

πξνο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ην 2015, δελ ππάξρεη 

επηζθάιεηα απψιεηαο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

  Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαη ελψ ην πξφγξακκα ζηηο αξρέο ηνπ ’11 

παξνπζίαδε επηβάξπλζε ιφγσ έληνλεο ππεξδέζκεπζεο, θαηαθέξακε λα 

κεηψζνπκε ηελ ππεξδέζκεπζε, ζηνρεχνληαο κέρξη ην ηέινο ηνπ ’13 λα έρνπκε 

εμνξζνινγήζεη πιήξσο ην πξφγξακκα, ψζηε λα ππάξρεη ε ζηνηρεηψδεο 

αζθάιεηα ζε έλα ηφζν πνιπζρηδέο πξφγξακκα, γηα λα κελ απνιέζνπκε 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

  Υξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνζπάζεηα απηή γίλεηαη ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αληίδξαζεο δηθαηνινγεκέλεο, θπξίσο απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. 

  Πεγαίλνληαο ζηελ νπζία ηνπ πεδίνπ ηεο πνιηηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκεαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα ζαο παξαζέζσ ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο θαη ηα θχξηα κεγάια εκβιεκαηηθά έξγα, φπσο είπε ε θπξία 

Καλειινπνχινπ, πνπ ζα αθήζνπκε πίζσ ζηνπο πνιίηεο θαη πνπ απνηεινχλ 

ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. 

  ηνλ Άμνλα 1 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

αζηηθέο κεηαθνξέο, αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, έρνπκε εληάμεη θαη πινπνηνχληαη: 

  Σν έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδαο, ηε ζχλδεζε κε ηνλ 

ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ θαη επεθηάζεηο δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο, κε ζχκβαζε 
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πξνυπνινγηζκνχ 18 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Σειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο. 

  Σν έξγν ηεο επέθηαζεο γξακκήο 3, πνπ αλέθεξε θαη ν θχξηνο 

Μακαινχγθαο, ζην κεηξφ Αζήλαο, ηκήκα Αηγάιεσ-Αγία Μαξίλα, κε ζχκβαζε 

πξνυπνινγηζκνχ 56 εθαηνκκχξηα θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ Αηηηθφ Μεηξφ. 

  ηνλ Άμνλα 2 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ, έρνπκε εληάμεη θαη πινπνηνχληαη: 

  Σν έξγν «Καηαζθεπή θεληξηθψλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ 

παξαιηαθψλ νηθηζκψλ απφ δήκν Δξηλένπ έσο δήκν Αηγείξαο» κε ζχκβαζε 

πξνυπνινγηζκνχ 25 εθαηνκκπξίσλ θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο Διιάδαο. 

  Καη ην έξγν «Όδξεπζε - Γηπιηζηήξην απφ ηερλεηή ιίκλε Πελεηνχ 

δήκνπ Ακαιηάδαο» κε ζχκβαζε πξνυπνινγηζκνχ 17 εθαηνκκχξηα θαη κε 

ηειηθφ δηθαηνχρν ηνλ δήκν … 

  ηνλ Άμνλα 3 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ: 

  Σν έξγν «Γηεπζέηεζε ξέκαηνο Δζραηηάο απφ Πιαηεία Ηιίνπ έσο 

ζπκβνιή αγσγνχ Δππεηξίδσλ» κε ζχκβαζε 81 εθαηνκκχξηα θαη ηειηθφ 

δηθαηνχρν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

  ηνλ Άμνλα 4 γηα ηελ πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαρείξηζε απνβιήησλ: 

  Σν έξγν «Καηαζθεπή ΥΤΣΑ πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο 

Ησαλλίλσλ, πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ», κε ζχκβαζε πξνυπνινγηζκνχ 12 

εθαηνκκχξηα θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

  ηνλ Άμνλα 6 γηα ηελ πξνζηαζία αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο: 

  Σν έξγν «Αμηνπνίεζε πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2002/49 γηα ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Πάηξαο, 

Λάξηζαο, Βφινπ, Ησαλλίλσλ, Ζξαθιείνπ, Κξήηεο, Υαλίσλ, Αγξηλίνπ, Κέξθπξαο 

θαη Καβάιαο», κε ζχκβαζε πξνυπνινγηζκνχ 2 εθαηνκκπξίσλ θαη κε ηειηθφ 

δηθαηνχρν ην ΤΠΔΚΑ. 
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  ηνλ Άμνλα 7 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ: 

  Σν έξγν «Καηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο πνηακψλ ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη 

δπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο», κε ζχκβαζε πξνυπνινγηζκνχ 2,5 εθαηνκκχξηα 

θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

  ηνλ Άμνλα 8 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ: 

  Σν έξγν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

πεξηνρψλ NATURA», πξνυπνινγηζκνχ 15 εθαηνκκπξίσλ, κε ηειηθφ δηθαηνχρν 

ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. 

  Σέινο, ζηνλ Άμνλα 10 γηα ηνπο ζεζκνχο θαη κέζα άζθεζεο 

απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο: 

  Σν έξγν «Αμηνιφγεζε, αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε νρηψ 

πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο», κε ζχκβαζε 

πξνυπνινγηζκνχ 2 εθαηνκκπξίσλ θαη κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηε Γηεχζπλζε 

Υσξνηαμίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

  Κπξίεο θαη θχξηνη, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΤΠΔΚΑ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε παγθφζκηα 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κε βηψζηκν θαη 

αζθαιή ηξφπν. Κπξίσο ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ 

κνληέινπ, φπσο είπε θαη ν Τπνπξγφο, θχξηα ζπληζηψζα ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

δηεξεχλεζε θαη ελίζρπζε αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, κε πιήξε 

εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αεηθνξίαο, αιιά θαη κέζσ κφλν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απηψλ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ. Θα ζπλερίζνπκε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θπξίνπ Μακαινχγθα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

ζηνπο άμνλεο πνξεία εθαξκνγήο, αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ζηηο 

εθρσξήζεηο, παξνπζίαζε κεγάισλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη 

παξαθνινχζεζε θαλφλα απηφκαηεο απνδέζκεπζεο λ+2 θαη λ+3. 
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Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Σν ΔΠΠΔΡΑΑ απηή ηε ζηηγκή έρεη ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 2.117.000.000 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ην 1.858.000.000 

αθνξά ην Σακείν πλνρήο θαη 258.000.000 αθνξά ην ΔΣΠΑ. Ζ πνζφζησζε 

κεηαμχ ηνπο είλαη 88% ην Σακείν πλνρήο, 12% ην ΔΣΠΑ. Ζ θνηλνηηθή 

ζπλδξνκή ε εγθεθξηκέλε απηή ηε ζηηγκή πξηλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 1.800.000.000. 

  ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ε πξνζηαζία θαη 

αλαβάζκηζε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα απνηειέζεη 

ην ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

  Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη γεληθνί. Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, 

έδαθνο, πδαηηθφ πεξηβάιινλ, αηκφζθαηξα, θχζε θαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε βειηίσζε θαη ε 

απφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ζε απηφ. 

  Μία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ε εμήο, ε θάησζη. ηνλ Άμνλα 1, πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε αζηηθέο κεηαθνξέο θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ΑΠΔ, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ν 

πξνυπνινγηζκφο ν εγθεθξηκέλνο είλαη 350 εθαηνκκχξηα. 

  ηνλ Άμνλα 2, ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 1.051.000.000. 

  ηνλ Άμνλα 3, πνπ είλαη ε πξφιεςε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, 

πνπ είλαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαηά θαλφλα, είλαη 121 εθαηνκκχξηα θαη ζε 

απηφλ εληάζζεηαη θαη ην κεγάιν έξγν ηεο Δζραηηάο. 

  ηνλ Άμνλα 4, πνπ είλαη ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη εδψ 

εληάζζνληαη θαη φινη νη ΥΑΓΑ πνπ είπακε φηη ζα πινπνηεζνχλ θαη ζα 

νινθιεξσζνχλ κέρξη ηέινο ηνπ ’15, είλαη 281 εθαηνκκχξηα. Ζ δε ηερληθή 

βνήζεηα ηνπ Σακείνπ πλνρήο αλέξρεηαη ζε 54 εθαηνκκχξηα επξψ. 

  ζνλ αθνξά ηψξα ην ΔΣΠΑ, ζηνλ Άμνλα 6, πνπ είλαη ε 

πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη 38 εθαηνκκχξηα. Ζ 
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πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, είλαη 27 εθαηνκκχξηα. Ζ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζηα 25 εθαηνκκχξηα, πνπ εδψ πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε κεγάιε πξνκήζεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο. Ζ πξνζηαζία θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη βηνπνηθηιφηεηαο, πνπ εδψ πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα 

ηεο θχζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, είλαη ζηα 126 εθαηνκκχξηα. Θεζκνί κεραληθήο ζηα 36 θαη ηερληθή 

βνήζεηα, ην ΔΣΠΑ, ζηα 4.470.000. 

  Απηή ηε ζηηγκή, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο -δελ ζα 

κπσ ζε απηή ηε δηαθάλεηα, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηηο πξνζθιήζεηο- ζηνλ θάζε έλα άμνλα ην βιέπεηε, 

κε θχξηα ελεξγνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε ζηνλ Άμνλα 1 θαη ηνλ Άμνλα 2, πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζα 

πξνρσξήζσ θαηεπζείαλ ζηελ επφκελε δηαθάλεηα πνπ αθνξά ηηο εληάμεηο. 

  ηηο εληάμεηο εδψ βιέπεηε ζηελ ελεξγνπνίεζε φηη ν κελ Άμνλαο 

1 έρεη 706 εθαηνκκχξηα εληαγκέλα έξγα ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ είλαη 350, 

ελψ ν Άμνλαο 2 είλαη ηα 2.436.000.000 ελψ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 1 

εθαηνκκχξην. Δδψ ππάξρεη κεγάιε ππεξδέζκεπζε, πνπ αλέθεξα θαη πξηλ φηη 

είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο καο κέρξη ην ηέινο ηνπ ’13 λα κπνξέζνπκε λα ην 

εμνξζνινγήζνπκε. Ο Άμνλαο 2 έρεη ζπλνιηθφ πνζφ εληάμεσλ 182 

εθαηνκκχξηα, 385 ν Άμνλαο 4 θαη νη ππφινηπνη άμνλεο έξρνληαη κεηέπεηηα. 

  Ννκηθέο δεζκεχζεηο. Σν θχξην ζηνηρείν θαη ην νπνίν νπζηαζηηθά 

δείρλεη ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νπζηαζηηθά δείρλεη 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ζε αλειαζηηθέο δαπάλεο. Γείρλεη δειαδή φηη 

απηά ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί βάζεη απηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηά 

ηα έξγα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ’15. 

  Βιέπνπκε εδψ έλα κεγάιν χςνο ζπκβάζεσλ ζηνλ Άμνλα 1 θαη 

ζηνλ Άμνλα 2, κε ηνλ Άμνλα 2 λα είλαη ζηα 715 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ 

νπζηαζηηθά ην πιαθφλ ηνπ Άμνλα είλαη 1.051. Καη βιέπνπκε επίζεο φηη ζηνλ 

Άμνλα 1 νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο, έξγα πνπ έρνπλ 

ζπκβαζηνπνηεζεί, αλέξρνληαη ζε 553 εθαηνκκχξηα, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Άμνλα είλαη 350. Κάλσ απηή ηε ζχγθξηζε, γηα λα κπνξέζεη λα ζαο 

βνεζήζεη θαη κεηαγελέζηεξα, γηα λα θαηαιάβεηε θαη ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ 
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ππνρξέσζε πνπ έρνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάπνηα αλαζεψξεζε 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο. 

  144 εθαηνκκχξηα είλαη νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζηνλ Άμνλα 3 θαη 

128 εθαηνκκχξηα είλαη ζηνλ Άμνλα 4, ν νπνίνο έρεη αλψηεξν φξην ηα 281, ην 

νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζε κειέηεο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ 

ησλ ΥΑΓΑ θαη κεηά ζηελ θαηαζθεπή, νη νπνίεο φκσο θαηαζθεπέο ησλ έξγσλ 

ησλ ΥΑΓΑ είλαη πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο θαη δελ ππάξρεη επηζθάιεηα φηη δελ ζα 

νινθιεξσζνχλ. 

  Οη δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαη ζηα 340 

εθαηνκκχξηα φζνλ αθνξά ηνλ Άμνλα 1 θαη 367 ηνλ Άμνλα 2, κε αληίζηνηρα 

πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ 48% θαη 15% αληίζηνηρα θαη έπνληαη νη άιινη 

άμνλεο, κε ηνλ Άμνλα 4 λα έρεη δαπάλεο 96 εθαηνκκχξηα επξψ. 

  Μηα γεληθφηεξε εηθφλα ηεο πξνφδνπ ησλ εθρσξήζεσλ, ήηνη ησλ 

έξγσλ ηα νπνία νπζηαζηηθά έρεη εθρσξήζεη ρξήκαηα ε ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ηα πινπνηνχλ νη πεξηθέξεηεο κε δαπάλεο νη νπνίεο κπαίλνπλ 

ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

πξνζθιήζεσλ ζπλνιηθά φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ αλέξρεηαη ζηα 960 

εθαηνκκχξηα, κε 861 εθαηνκκχξηα εληάμεηο, 610 ζπκβάζεηο θαη 414 δαπάλεο, 

ην νπνίν δείρλεη ζεσξψ κηα πνιχ θαιή εηθφλα. 

  Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ηίζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, ηέινο ηνπ έηνπο, είλαη ε ππνρξέσζε λα ηεξήζνπκε ηνλ θαλφλα λ+2 

θαη λ+3, ηελ ππνρξέσζε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Απηή 

ηε ζηηγκή, κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζήζνπκε 

γηα ην 2013 πξέπεη λα επηηεπρζεί ζηφρνο δαπαλψλ γηα ην Σακείν πλνρήο 916 

εθαηνκκχξηα θαη 127 εθαηνκκχξηα γηα ην ΔΣΠΑ. Μέρξη ζηηγκήο, δειαδή κέρξη 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε κέρξη ηελ 1/9/2013, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο ήηαλ 790 

εθαηνκκχξηα θαη 85 εθαηνκκχξηα. Οπφηε κε έλαλ ππνινγηζκφ πξνθχπηεη φηη ε 

κε επηζθάιεηα ησλ δαπαλψλ θαη ε κε απψιεηα πφξσλ, ιφγσ λ+2, λ+3, είλαη 

133 εθαηνκκχξηα απφ εδψ, απφ απηή ηε ζηηγκή κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ, 133 

εθαηνκκχξηα γηα ην Σακείν πλνρήο θαη 44 γηα ην ΔΣΠΑ, ζέκα ην νπνίν ην 

έρνπκε αληηκεησπίζεη, ζεσξνχκε φηη δελ ππάξρεη επηζθάιεηα θαη δελ ζα 

έρνπκε θακία απψιεηα πφξσλ. 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 21 

  Κάπνηα γεληθά απνηειέζκαηα κέρξη ζήκεξα. Μέρξη ζήκεξα, 

νινθιεξσκέλα έξγα έρνπκε 140 έξγα ελίζρπζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Δίλαη 

νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ιέκε ηνπ γεληθνχ επελδπηηθνχ λφκνπ. Γψδεθα έξγα 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Απηά ηα 12 έξγα είλαη ιίγα ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπλνιηθνχο νηθηζκνχο πνπ είπακε πξηλ απφ ιίγν ζε πξνεγνχκελε 

παξέκβαζε, δηφηη είπακε φηη είλαη απηά ηα έξγα ηα νπνία ελεξγνπνηήζεθαλ 

αξγά, αιιά έξγα ηα νπνία ηψξα είλαη φια ελεξγνπνηεκέλα θαη ζα ππάξρεη 

ηειηθφ απνηέιεζκα πνιχ δηαθνξεηηθφ. 24 ζπλνιηθά έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ 

απνβιήησλ, 18 έξγα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, 47 έξγα 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ, ζπλνιηθά 47 έξγα είλαη νη πξάμεηο, αιιά είλαη 281 

ζέζεηο ρψξσλ ΥΑΓΑ νη νπνίνη θιείλνπλ, 5 έξγα θαηαζθεπήο αγσγψλ 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ε θαηάξηηζε, κηα πνιχ θαιή δξάζε, ε νπνία 

ζα ζαο κηιήζεη αξγφηεξα ε θπξία θαιηζά, ε θαηάξηηζε ησλ ηαπηνηήησλ 

αθηψλ θνιχκβεζεο. 

  Θα ζπλερίζσ λα θάλσ κηα αλαθνξά γηα ηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία φπσο αλέθεξε θαη ε θπξία Καλειινπνχινπ είλαη 

απηά ηα έξγα ηα νπνία ζπκθσλήζακε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα κελ ππάξρεη απφθιηζε 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

  Σα έξγα απηά απνηεινχλ ζπλνιηθά 159 νηθηζκνχο Γ΄ 

πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 138 πξάμεηο κε 380 ππνέξγα. 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 980 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ν 

εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 550.000 θάηνηθνη, κε δαπάλεο 176 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Μφλν θαη κφλν απηφ ην ζηνηρείν, νη 550.000 θάηνηθνη ηζνδχλακνπ 

πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηνχληαη, είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απηφ δειαδή πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ. 550.000 θάηνηθνη λα 

εμππεξεηεζνχλ ελψ δελ εμππεξεηνχλην είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν. 

  Οη πξνεγθξίζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο είλαη ζε πνιχ 

πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη δελ ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη άιισζηε, γηαηί 

είκαζηε ζην ηέινο ηνπ ’13 θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη δεζκεπηηθά. Απφ ηα 

980 εθαηνκκχξηα έρνπλ δνζεί πξνεγθξίζεηο δεκνπξάηεζεο 780, νπζηαζηηθά 

έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη δηαδηθαζίεο νη δηαγσληζηηθέο ζε φιεο ηηο δξάζεηο.  
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  Απφ ζπκβάζεηο έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί έξγα απφ ηα 980 

εθαηνκκχξηα, 607 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζπλνιηθά δαπάλεο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα πξνηεξαηφηεηαο είλαη 175 εθαηνκκχξηα επξψ. 

  Απηά ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο, πνπ είλαη νη 159 νηθηζκνί πνπ 

είπακε, πνπ είπακε φηη αληηζηνηρνχλ ζηηο 138 πξάμεηο, απφ ηηο 138 πξάμεηο 

θάλνπκε κηα αλάιπζε ζηνλ βαζκφ σξίκαλζεο ηεο θάζε κίαο πξάμεο θαη απφ 

απηέο νη 86 νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 456 εθαηνκκχξηα έρνπλ πιήξε 

ζπκβαζηνπνίεζε, νη 21 πξάμεηο έρνπλ ζπκβαζηνπνηήζεη ην έλα ππνέξγν ηνπο, 

ην άιιν ππνέξγν ηνπο δελ έρεη αθφκα ζπκβαζηνπνηεζεί θαη εδψ πέξα είλαη 

απηφ πνπ ζπδεηήζακε πξηλ θαη είπακε φηη πξνζπαζνχκε απηέο ηηο πξάμεηο λα 

κελ ηηο θάλνπκε phasing αλ κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ, αιιά αλ δελ 

κπνξέζεη θάηη λα κελ νινθιεξσζεί απφ απηέο ζα είλαη πνπ δελ ζα 

νινθιεξσζεί θάπνηα. Καη είλαη θαη νη 31 πξάμεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζπκβαζηνπνηεκέλε εξγνιαβία, έρνπλ κηα κεγαιχηεξε επηζθάιεηα λα κελ 

νινθιεξσζνχλ, αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπκε ήδε θάλεη ζπδεηήζεηο 

θαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα γίλεη κηα αληηθαηάζηαζε ησλ έξγσλ απηψλ 

κε αληίζηνηρα έξγα ηα νπνία είλαη εθηφο ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο, αιιά 

πάληα έξγα Γ΄ νηθηζκψλ ην νπνίν είλαη ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζε νδεγίεο 

θαη πηζηεχνπκε ηειηθά κε απηή ηελ αληηθαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθά θαη απφ 

πιεπξάο πιεζπζκνχ νηθηζκψλ ζα είκαζηε ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα ζηελ 

αξρηθή ζπκθσλία πνπ είρακε θάλεη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην ζχλνιν 

ησλ αξηζκψλ νηθηζκψλ πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ. 

  Παξαθάησ δίλεηαη έλα ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν αλαθέξεη απηά 

ηα νπνία είπακε φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ βαζκνχ σξίκαλζεο ησλ 

έξγσλ κέζα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ νηθηζκψλ 

θαη απφ εθεί θαίλεηαη παξαθάησ πάιη ζρεκαηηθά απηφ ην νπνίν αλαθέξακε 

πξηλ, πνηα έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί, πνηα δελ έρνπλ θαη πνηα είλαη εκηψξηκα. 

  Έλα άιιν έξγν πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη ην 

θιείζηκν ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, δειαδή νη ΥΑΓΑ. 

Ζ αξρηθή ζπκθσλία πνπ έγηλε θαη ε αξρηθή εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή πνπ είρε 

γίλεη αθνξνχζε 250 ΥΑΓΑ κε έθηαζε 9 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, 49 πξάμεηο 

αληηζηνηρνχλ, κε πξνυπνινγηζκφ 98 εθαηνκκχξηα θαη εμππεξεηνχκελν 

πιεζπζκφ πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. 
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  Ο βαζκφο σξίκαλζεο απηψλ ησλ έξγσλ απηή ηε ζηηγκή είλαη φηη 

απφ απηνχο ηνπο 250 ΥΑΓΑ, 25 ζέζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί, νη 67 ήδε έρνπλ 

ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο δεκφζηνπ έξγνπ ην νπνίν πινπνηείηαη, νη 22 είλαη ζηε 

θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε θαηαζθεπή ηνπο θαη ππάξρνπλ θαη 136 

ζέζεηο, ζηηο νπνίεο εθπνλνχληαη κειέηεο. Ναη κελ απηφ δείρλεη κηα πζηέξεζε 

θαη κηα θαζπζηέξεζε γεληθψο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ έξγσλ, αιιά νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κειέηεο ήδε νινθιεξψλνληαη, ν δε ρξφλνο 

πινπνίεζεο θαη ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ελφο απινχ ΥΑΓΑ, ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά δηαγσλίδεηαη κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, αιιά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ, ε 

νπνία είλαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξφλνπ θαη κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θαη ιηγφηεξν απφ έηνο, πηζηεχνπκε φηη κε πνιχ κηθξέο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο θαη 

απηέο πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα εγγελή πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, πηζηεχσ φηη ζην ηέινο δελ ζα ππάξρεη νχηε έλαο ΥΑΓΑ ν 

νπνίνο δελ ζα είλαη απνθαηεζηεκέλνο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο 

είλαη 116 εθαηνκκχξηα, κε 20 εθαηνκκχξηα λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη 11 

εθαηνκκχξηα δαπάλεο. 

  Απηά είλαη ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία βέβαηα κέζα ζην 

έξγν πξνηεξαηφηεηαο ππάξρεη θαη ην έξγν ηεο Κάξιαο, ην νπνίν έξγν ηεο 

Κάξιαο ζα ην πσ ακέζσο ηψξα, γηαηί είλαη ηαπηφρξνλα ην έξγν ηεο Κάξιαο 

θαη έξγν πξνηεξαηφηεηαο θαη κεγάιν έξγν. 

  Σα κεγάια έξγα απηή ηε ζηηγκή, ηα νπνία είλαη ζην πξφγξακκά 

καο, είλαη ε επέθηαζε γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο, νπζηαζηηθά είλαη ην 

Αηγάιεσ-Υατδάξη-Αγία Μαξίλα, νη ζηαζκνί θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ, ε ηειεζέξκαλζε ηεο Φιψξηλαο, ε χδξεπζε 

ηεο λήζνπ Κέξθπξαο, ε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Δζραηηάο, ε δηεπζέηεζε ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Δξαζίλνπ θαη ε νινθιήξσζε ηεο επαλαδεκηνπξγίαο 

ηεο ιίκλεο Κάξιαο. 

  Ξεθηλάκε κε ην έξγν πξνηεξαηφηεηαο κε αξηζκφ 78 πνπ αθνξά 

ην κεηξφ. Σν κεηξφ θαη ην έλα ην κεηξφ θαη ην άιιν, δειαδή θαη ε γξακκή 3 

θαη νη ζηαζκνί νη ηξεηο, Αγία Παξαζθεπή, Ννκηζκαηνθνπείν θαη Υνιαξγφο, 

απηά ηα έξγα έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Ζ κφλε εθθξεκφηεηα πνπ ππάξρεη ζε 

απηά ηα έξγα είλαη κφλν ην πξφβιεκα πνπ ππήξμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ηεο SIEMENS ε νπνία θαζπζηέξεζε πάξα πνιιά ρξφληα, 

γλσξίδεηε φινη, θαη ε νπνία ππνγξάθεθε ηειηθά θαη απηή ηε ζηηγκή 
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πινπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ζχλδεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπξκψλ. 

  Σν πξψην έξγν ηεο γξακκήο 3 είλαη έλα έξγν πξνυπνινγηζκνχ 

59 εθαηνκκχξηα, αθνξά 1,5 ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο γξακκήο κεηξφ, κε ηνλ 

ζηαζκφ ηνπ κεηξφ λα είλαη ζην Υατδάξη θαη ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη ζηαζκφο 

κεηεπηβίβαζεο ζην Υατδάξη θαη ζηνλ Κεξακηθφ, θαζψο θαη ην ακαμνζηάζην 

ζηνλ Διαηψλα. Δμππεξεηεί 30.000 επηβάηεο θαζεκεξηλά, επίζεο έλα έξγν ην 

νπνίν πξαγκαηηθά έρεη ζηίγκα πάλσ ζηνλ απιφ πνιίηε θαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Καη ην έξγν, αλέθεξα γηα ηε SIEMENS, έρεη εγθξηζεί ε 

απφθαζε ελίζρπζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην έξγν απηφ 

πηζηεχνπκε φηη ηέινο ηνπ ’13, αλ φρη ηέινο ηνπ ’13, ην αξγφηεξν ηνλ Απξίιην 

ηνπ ’14 ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη εξγαζίεο ηεο SIEMENS, νπφηε ζα έρεη 

νινθιεξσζεί πιήξσο ην έξγν. 

  Σν δεχηεξν έξγν πνπ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο Υνιαξγφ, 

Ννκηζκαηνθνπείν θαη Αγία Παξαζθεπή έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο. Τπάξρνπλ 

θάπνηεο κηθξέο εξγαζίεο, ιίγεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

SIEMENS, αιιά φρη ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη 

λα γίλνπλ ζην κεηξφ ηεο γξακκήο 3. Δίλαη έλα έξγν πξνυπνινγηζκνχ 30 

εθαηνκκπξίσλ, αθνξά ζηνπο ηξεηο ζηαζκνχο, Υνιαξγφ, Ννκηζκαηνθνπείν θαη 

Αγία Παξαζθεπή θαη εμππεξεηεί πεξίπνπ 25.000 εκεξεζίσο. Σν έξγν απηφ 

πηζηεχνπκε καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο SIEMENS θαη απηφ ηέινο ηνπ ’13 ή ην 

πνιχ Φεβξνπάξην ηνπ ’14 ζα έρεη νινθιεξσζεί. 

  Σειεζέξκαλζε Φιψξηλαο. Ζ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο είλαη έλα 

έξγν ηειεζέξκαλζεο, ην νπνίν νπζηαζηηθά ηα έξγα ηεο ηειεζέξκαλζεο 

μεθίλεζαλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη γεληθψο ζαλ πξαθηηθή θαη ζαλ βαζηθή 

παξέκβαζε κε ην έξγν ηεο Πηνιεκαΐδαο, ην νπνίν αλέθεξε πξηλ ν Γεληθφο, 

είλαη έλα έξγν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη πάξα πνιχ ζπνπδαίν απφ πιεπξάο 

αθελφο κελ θαηλνηνκίαο, αθεηέξνπ φηη ην έξγν απηφ θαηάθεξε απηφ ην νπνίν 

δεηάκε ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε, θαηάθεξε λα απμήζεη ην εηζφδεκα 

ηνπ πνιίηε εκκέζσο, γηαηί νπζηαζηηθά έρεη ηεξάζηηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Καη αληηκεησπίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο θαη ζα δείηε φηη φιεο νη 

ηειεζεξκάλζεηο είλαη δπηηθή Μαθεδνλία, ζε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιεο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 
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  Έηζη ινηπφλ, έρεη εληαρζεί ην έξγν ην κεγάιν ηεο ηειεζέξκαλζεο 

ηεο Φιψξηλαο, ην νπνίν έρεη πξνυπνινγηζκφ 86 εθαηνκκχξηα επξψ. Δίλαη 70 

επηιέμηκα, γηαηί ππάξρεη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ. Αθνξά ηηο κεηαζθεπέο, ηνλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηε Μειίηε θαη απφ εθεί ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο 

ηειεζέξκαλζεο, κε θχξην αγσγφ κεηαθνξάο δεζηνχ λεξνχ 16 ρηιηφκεηξα θαη 

δίθηπν εληφο πφιεο 52 ρηιηφκεηξα, κε ηξία αληιηνζηάζηα θαη δχν ιέβεηεο θαη 

2.500 ζεξκηθνχο ππνζηαζκνχο, κε εμππεξέηεζε πιεζπζκνχ 23.000 

θαηνίθνπο εκεξεζίσο. 

  Ζ πξφνδνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ πξφνδνο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή, γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ, 

έρνπλ δηαβηβαζηεί φια ηα ζηνηρεία αξρηθά κε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, απαληήζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα ηειηθά 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία έρνπλ ζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

αλακέλνπκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ απφθαζε ηεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο. Τπνινγίδνπκε φηη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη κέρξη 

ηέινο ηνπ 2015, αλ δελ ππάξμνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ελδηάκεζα ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνπ αθνξνχλ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ή άιια εγγελή 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα έξγν ηέηνηνπ κεγέζνπο. 

  Σν έξγν ηεο Κέξθπξαο. Σν έξγν ηεο Κέξθπξαο είλαη έλα έξγν ην 

νπνίν έρεη μεθηλήζεη ζρεδφλ απφ ηφηε πνπ πήγα ζην Τπνπξγείν θαη πην πξηλ. 

Έρνπλ μεθηλήζεη κειέηεο απφ ην ’83, έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο θαιέλδεο, έρνπλ 

αιιάμεη κειεηεηηθά γξαθεία, έρνπλ αιιάμεη πξνηάζεηο, έρνπλ αιιάμεη ζέζεηο. 

Σειηθά απηή ηε ζηηγκή πηζηεχνπκε φηη έρεη δξνκνινγεζεί, έρεη θηάζεη ζε έλα 

ζεκείν αξθεηά ψξηκν γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Απηφ ην 

έξγν έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 232 εθαηνκκχξηα θαη θαηαξρήλ ε 

πξφηαζε ε αξρηθή ήηαλ λα αληηκεησπίζεη φιν ην λεζί ηεο Κέξθπξαο θαη ηνπο 

Παμνχο. 

  ηε δηαδξνκή, απηφ ζεσξήζεθε είηε επεηδή ππήξμαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα ζην έξγν ηεο Κέξθπξαο απνθαζίζηεθε λα ρσξηζηεί ζε δχν 

ηκήκαηα θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ρσξίζηεθε ην ηκήκα ησλ Παμψλ θαη ην λφηην 

ηκήκα ηεο Κέξθπξαο θαη έκεηλε ην βφξεην, ην κεγάιν έξγν, μερσξηζηφ θαη απηή 

ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη απφ ηελ Τπεξεζία καο νη δηαδηθαζίεο, έρεη 

εληαρζεί ην έξγν ησλ Παμψλ θαη έρνπλ γίλεη θαη θάπνηεο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο βέβαηα δελ ηειεζθφξεζαλ, αιιά ζα πξνρσξήζεη 
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μερσξηζηά θαη κεκνλσκέλα. Καη απηή ηε ζηηγκή νπζηαζηηθά κηιάκε γηα ην έξγν 

ηεο βφξεηαο Κέξθπξαο, πηζαλφλ θαη ηεο λφηηαο Κέξθπξαο -απηφ είλαη ππφ 

ζπδήηεζε- θαη είκαζηε ζηε θάζε κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ κειεηψλ λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε αίηεζε κεγάινπ έξγνπ. 

  Βέβαηα, ην έξγν απηφ ιφγσ ρξνλνδηαγξακκάησλ πξαγκαηηθά 

δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Γειαδή ζα 

ήηαλ ηειείσο αλέθηθην λα γίλεη θάηη ηέηνην. Θα γίλεη ζίγνπξα ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή θαη γη’ απηφ εκείο πξνρσξνχκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ην σξηκάζνπκε, λα κελ έρνπκε επηζθάιεηεο γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή. 

  Βέβαηα εκείο ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηψξα ζα ην σξηκάδνπκε, 

απφ ηψξα ζα ην μεθηλήζνπκε θαη ζα ην πξνρσξήζνπκε, αιιά λνκνηειεηαθά ζα 

γίλεη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή. Βνήζεηα κεγάιε έρνπκε απφ ην JASPERS, 

ην νπνίν έρνπκε θάλεη πνιιέο ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία καο θαη ζην 

εμσηεξηθφ, έρνπλ ζέζεη ηνπο θαλφλεο θαη ηα αηηήκαηα ηα νπνία έρνπλ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ αίηεζε κεγάινπ έξγνπ θαη είκαζηε απηή 

ηε ζηηγκή ζε κηα ηειηθή ζπλάληεζε πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπκε πεξίπνπ ζην 

ηέινο επηεκβξίνπ, πνπ ζα καο δψζνπλ ηηο ηειηθέο εξσηήζεηο θαη ζέζεηο, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία γηα λα ππνβάινπκε ηελ 

αίηεζε κεγάινπ έξγνπ. 

  Σν επφκελν κεγάιν έξγν αθνξά ζηε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο 

Δζραηηάο. Σν ξέκα ηεο Δζραηηάο είλαη απφ ηα κεγάια έξγα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν πεγαίλεη ρσξίο πξνβιήκαηα. Σξέρεη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Έρεη δαπάλεο, δελ έρεη πξνβιήκαηα θαηαζθεπαζηηθά θαη 

πηζηεχνπκε ζε έλα πάξα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φηη ζα ηειεηψζεη ζην ηέινο 

ηνπ ’15, κπνξεί θαη λσξίηεξα. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνιχ ειάρηζηεο 

λα κείλνπλ θάπνηα κηθξά θνκκάηηα. Σψξα απηφ ζα ζπδεηεζεί, δελ ζέισ λα ην 

ζίμσ, πηζηεχσ πάλησο φηη ην έξγν ζα πξνρσξήζεη θαλνληθά, δελ ζα έρνπκε 

πξνβιήκαηα. Δίλαη έλα έξγν πξνυπνινγηζκνχ 84 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε 

επεκβάζεηο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο πεξίπνπ 3,5 ρηιηνκέηξσλ. 

Δμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο ησλ δήκσλ Ηιίνπ, Κακαηεξνχ θαη Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ, πεξίπνπ 140.000. 

  Απηή ηε ζηηγκή, ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη φηη 

εληάρζεθε επηέκβξην ηνπ ’10. Έρεη 198 εθαηνκκχξηα πξνυπνινγηζκφ, 
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δεκνπξαηήζεθε ην ’11, δφζεθε ε έγθξηζε απφ ηε Βνπιή σο κεγάιν έξγν ην 

’12 κε ζπλνιηθφ πνζφ 73 εθαηνκκχξηα θαη ήδε φπσο είπακε πινπνηείηαη ρσξίο 

θαλέλα πξφβιεκα, κε 27 εθαηνκκχξηα δαπάλεο. Ζ έγθξηζε ηεο απφθαζεο 

ελίζρπζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δφζεθε ηνλ 12ν ηνπ ’12. 

  Σν επφκελν κεγάιν έξγν είλαη ε δηεπζέηεζε ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο Δξαζίλνπ. Γελ ζα δψζσ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα απηφ ην έξγν, γηαηί 

ην έξγν απηφ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη. Γελ πξφθεηηαη λα γίλεη, γηαηί ππάξρνπλ 

ηεξάζηηα πξνβιήκαηα απφ κηα θαηαγγειία πνπ έρεη γίλεη επί ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία, ε νπνία λαη κελ νξίζηεθε φηη ζα εθδηθαζηεί ην ηέινο ηνπ ’12, δελ 

έρνπκε απφθαζε, δελ μέξνπκε ηη κέιεη γελέζζαη, νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ 

ιφγσ ρξνλνδηαγξακκάησλ είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε 

ην έξγν. Δίλαη ζηα ππ’ φςηλ λα ην πινπνηήζνπκε ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή. Δίλαη θαη νλνκαηηζκέλν. 

  Σν επφκελν έξγν είλαη ην έξγν ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο Κάξιαο. Δδψ λα ππεξζεκαηίζσ ζε απηφ πνπ 

είπε ε Μηκή Καλειινπνχινπ. Γελ ζέινπκε λα ηειεηψζνπκε ην έξγν ζε απηή 

ηελ πξνγξακκαηηθή, Μηκή. Γελ ζέινπκε, πξέπεη λα ην ηειεηψζνπκε. Γελ 

ρσξάεη άιιν. Σν έξγν απηφ πξέπεη λα ηειεηψζεη, γηαηί είλαη νπζηαζηηθά 

εκκέζσο κε ηηο κειέηεο κέζα ζε ηξία θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, δελ έρεη 

νινθιεξσζεί. Βέβαηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

φηη δελ έρεη κελ νινθιεξσζεί, ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα γηα λα 

νινθιεξσζεί, φκσο ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή ε κεγάιε ιεθάλε, ε 

αζθάιεηα ηνπ έξγνπ ε αληηπιεκκπξηθή κε ηα αληιηνζηάζηα, νη βαζηθέο πεγέο 

πδξνδφηεζεο θαη θάιπςεο ηνπ ηζνδπγίνπ, φπσο είλαη ν ζπιιεθηήξαο 3 θαη 

φπσο είλαη ε απφιεςε, ε πδξνκάζηεπζε λεξνχ απφ ηνλ Πελεηφ, απηά ηα έξγα 

έρνπλ νινθιεξσζεί. Απηά ηα νπνία ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ 

ζε έλαλ ζπιιεθηήξα θάπνηα πξνβιήκαηα αξραηνινγηθά, ηα νπνία είκαζηε 

φινη, Taskforce, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, εκείο, αξραηνινγίεο, 

ππεξεζίεο Γ7, θάλνπκε ζπλερείο ζπλαληήζεηο.  

  Ζ θπξία Μαπξηά είλαη εδψ πέξα θαη ην μέξεη, ζπλερψο 

βξηζθφκαζηε θαη πηζηεχνπκε φηη ηειηθά θαη κε ηελ Δθνξία έρνπκε ζπκθσλήζεη 

θαη έρνπλ παξζεί νη ηειηθέο απνθάζεηο θαη ζα ιπζεί ην αξραηνινγηθφ θαη έλα 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη, ην νπνίν είλαη ε θνηλσληθή αληίδξαζε γηα ηηο 
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πδξνγεσηξήζεηο, πηζηεχσ φηη ζα ιπζεί. Απηή νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε ε 

κεγάιε γηαηί έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηα έξγα ηα αξδεπηηθά γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, ηα νπνία ηψξα μεθηλνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ κε ηαρείο ξπζκνχο. Καη 

πξνθαλψο θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ είζαη αγξφηεο ζηε Θεζζαιία θαη έρεηο κηα 

πδξνγεψηξεζε γηα λα αξδεχζεηο θαη έξρεηαη ν άιινο θαη ζηελ θιείλεη πξηλ ζνπ 

δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρε ππνδνκή γηα λα κπνξέζεηο λα αξδεχζεηο, ππάξρεη 

πξφβιεκα θνηλσληθφ θαη αληίδξαζε. 

  Πηζηεχσ φκσο φηη απηά ζα ιπζνχλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

θαηαθέξνπκε θαη λα δψζνπκε ελίζρπζε ζηελ χδξεπζε ηνπ Βφινπ, πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη 

ηαπηφρξνλα λα νινθιεξσζνχλ ηα άιια έξγα. ζνλ αθνξά ηνλ θνξέα πνπ 

ήηαλ απφ ηα πξψηα-πξψηα, φηαλ μεθηλήζακε ζε απηή ηελ Τπεξεζία, πνπ 

εηέζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ππήξρε πξφβιεκα, απηφ ην ζέκα 

ιχζεθε, γηαηί ν θνξέαο ηεο Κάξιαο λαη κελ θαηαξγείηαη θαη δελ ιεηηνπξγεί απφ 

1/1/14, αιιά ηα αληίζηνηρα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηνπ θνξέα, αθελφο κελ ην 

πεξηβαιινληηθφ έρεη πάεη ζηε ΓΗΠΔΥΩ Θεζζαιίαο, αθεηέξνπ ην ηερληθφ θαη ην 

έξγν ηεο ζπληήξεζεο έρεη πάεη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, νπφηε σο έλα ζψκα, έλα body πνπ ιέκε, ε πεξηθέξεηα θαιχπηεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 60, νπφηε πηζηεχσ 

φηη θαη ζε απηφ δελ ππάξρεη επηζθάιεηα θαη ζα κπνξέζεη λα θιείζεη. 

  Κάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα λα θιείζνπκε ηα κεγάια έξγα είλαη 

φηη ην έξγν απηφ είλαη πξνυπνινγηζκνχ 245 εθαηνκκχξηα, ηα νπνία ηα 165 

ήηαλ ζην Γ΄ ΚΠ θαη ην 50 ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή, ζπλ ηα 30 

εθαηνκκχξηα ηα νπνία είλαη απηά ηα αξδεπηηθά ηα νπνία ζαο είπα, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα «Μπαιηαηδή» ζηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε. 

  Μηα γεληθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, βαζηθά ζηνηρεία. 

Αθνξά κηα ηερλεηή ιίκλε, ε νπνία γίλεηαη ζε 3.800 εθηάξηα, κε βάζνο πεξίπνπ 

κέζν φξν 4,5 κέηξα, κε έξγα πδξνδφηεζεο ηεο ιίκλεο απφ ηα ρεηκεξηλά λεξά 

ηνπ Πελεηνχ, απηφ είπακε πνπ γίλεηαη κε έλα αληιηνζηάζην ε πδξνκάζηεπζε, 

κε δηάθνξα έξγα αλάδεημεο πεξηβάιινληνο θαη ππνδνκψλ θαη νηθνηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, κε έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο θαη πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο ησλ 

νξεηλψλ ιεθαλψλ πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο, ηαπηφρξνλα κε ζηεγάλσζε θαη 
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απνθπγή δηάθνξσλ θαηλνκέλσλ ζηεγάλσζεο, έξγα ελίζρπζεο ηεο χδξεπζεο 

ηνπ κείδνλνο Βφινπ. 

  Καη παξαηίζεηαη παξαθάησ έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο λα κελ 

κπνχκε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, απφ εδψ βιέπεηε θάπνηα ζηνηρεία νηθνλνκηθά 

θαη απνξξνθήζεσλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά αληηζηνηρνχλ πάλσ-θάησ ζε απηά ηα 

νπνία ζαο αλέθεξα πξηλ, πνηα έξγα πξνρσξνχλ πην γξήγνξα θαη πνηα έξγα 

έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΟΜΙΛΗΣΗ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Ναη, φηη ε πινπνίεζε φισλ ησλ κεγάισλ έξγσλ θαη ησλ 

έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

κεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκφζηαο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ 

κλεκνλίνπ. Απηφ είλαη δεδνκέλν θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε 

δχν άμνλεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

αλαζεψξεζεο απφ ηνλ θ. Νίθν Μακαινχγθα θαη ηνλ θ. Νίθν Παπαδάην. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο αλαζεψξεζεο θαη αλαιπηηθά 

ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο δείθηεο θαη ηνπο ιφγνπο θπξίσο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη 

ε αλαζεψξεζε, ζα ζαο κηιήζεη ν θχξηνο Παπαδάηνο, ν νπνίνο είλαη 

ζχκβνπινο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο θαη έρεη κηα πνιχ θαιή 

παξνπζίαζε, γηα λα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε πξαγκαηηθά ηνπο ζηφρνπο θαη 

νπζηαζηηθά γηα πνηνλ ιφγν γίλεηαη ε αλαζεψξεζε. Καη κπνξψ λα πσ φηη απηή 

ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, εθηφο ηνπ φηη είλαη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα εκάο απηή 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη θνκβηθφ ζεκείν θαη θνκβηθή ε απφθαζε 

πνπ ζα πάξνπκε γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 

  Πξηλ κηιήζεη ν θχξηνο Παπαδάηνο, ζα ήζεια απιψο λα πσ φηη 

ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δείηε, ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία αλέθεξα ζηελ πινπνίεζε ζηελ αξρή, φηη ην πξφγξακκά καο ήηαλ 2.117 

δηζ. κε θνηλνηηθή ζπλδξνκή 1.800.000. Απηή ηε ζηηγκή, δελ ζα πσ δπζηπρψο 

ή επηπρψο, ηέινο πάλησλ απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κηα κείσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηά 80 εθαηνκκχξηα επξψ, ην νπνίν γίλεηαη πξαγκαηηθά γηα 
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λα εμππεξεηεζνχλ ζηφρνη άκεζεο ελίζρπζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο. 

  Σν πνζφ απηφ ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ θαηαλέκεηαη, θεχγεη απφ ην 

Σακείν πλνρήο θαη θαηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο άμνλεο ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

ηζνκεξψο θαη αθνχ έρεη γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία καο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έιεγρνο θαη εμέηαζε ησλ αμφλσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξάζεσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κηα νπνηαδήπνηε επηζθάιεηα. 

  ηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο εθηφο ησλ άιισλ είλαη νπζηαζηηθά ε 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί, φπσο ε Κάξια θαη ε Δζραηηά. 

  Να δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Παπαδάην, λα καο θάλεη ηελ 

παξνπζίαζε πάλσ ζην ζέκα γεληθφηεξα ηεο αλαζεψξεζεο. 

Ν. ΠΑΠΑΓΑΣΟ: Καιή ζαο κέξα θαη απφ κέλα. Δθπξνζσπψ ηελ Έλσζε 

ησλ Δηαηξεηψλ Remako Athens, ε νπνία έρεη αλαιάβεη κε ππεξγνιάβν ηελ 

εηαηξεία Paseco ην έξγν ηνπ ζπκβνχινπ αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο 

αλάπηπμε» θαη λα πσ επίζεο φηη ε παξνπζίαζε πνπ έρνπκε εηνηκάζεη 

ζηεξίδεηαη ζην ζρεηηθφ θείκελν πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξφηαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε, ηελ αλάιπζε δειαδή ηεο αλαζεψξεζεο, 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 48 παξάγξαθνο 3 ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ. 

  Να δνχκε ιίγν ηα πεξηερφκελα ηεο παξνπζίαζεο. Πξψηα απ’ 

φια, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε 

θάπνηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εμέιημε ζηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα, ζηνηρεία απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ έρνπκε ππνβάιεη ήδε 

ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθέξεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο αλαζεψξεζεο θαη κε βάζε απηνχο ζηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη 

ηνπο άμνλεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη πψο πξνθχπηνπλ. Σέινο, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ, ηα ζελάξηα θαη ηε βαζηθή πξφηαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε. 
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  ε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο 

αλαζεψξεζεο, παξνπζηάδνπκε ηηο εηζξνέο απφ δχν θχξηεο ζπληζηψζεο. Σν 

πξψην είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο απνξξφθεζεο θαη 

αζθαινχο νινθιήξσζεο ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ, ε ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ν 

κεδεληζκφο εθηέιεζεο ησλ ππνινίπσλ έξγσλ ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη βέβαηα ην γεληθφ πιαίζην 

αλαγθψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιιεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο 

απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΑ. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπκε ηελ παξαηεηακέλε χθεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία έρεη ζεκαληηθφηαηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, κε 

βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο ηηο κεηαβνιέο ζε αλάγθεο, πξνηεξαηφηεηεο, θαζψο 

θαη ηνλ γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

ηαπηφρξνλα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο έξγσλ κε βάζε ηε 

κεησκέλε ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνξέσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα έξγα. 

  Με βάζε απηέο ηηο δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο πξνθχπηεη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, λνκίδσ φηη απφ λνχκεξα έρνπκε ρνξηάζεη φινη. 

Να ζηαζψ ζηε κείσζε ζπλνιηθά θαηά 12% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 απφ ην 2008 κέρξη ην 2012. Απηφ καο δίλεη, 

βιέπνπκε θαη ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο, ππάξρεη κηα ζεηηθή, αο ην πνχκε, 

εμέιημε ζε φ,ηη αθνξά ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο, ηνπ ξπζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαίλεηαη γηα ην 2013 ζην δεχηεξν εμάκελν ζα 

πέζεη ζην 3,8%. 

  Βέβαηα ππάξρεη έλα ζεηηθφ, φηη κε ηηο ζπλζήθεο απηέο κεηψζεθαλ 

νη εμαγσγέο πεξίπνπ ζην 27% θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη εμαγσγέο 

είκαζηε ιίγν θάησ απφ ην 2008, κεηά απφ κηα βχζηζε ππάξρεη κηα αλαζηξνθή. 

Απηφ βειηηψλεη ηνλ δείθηε εμαγσγέο σο πξνο ηηο εηζαγσγέο, έρνπκε κηα 

αχμεζε 68% θαη βέβαηα ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ν πην θξίζηκνο θαη ν 

θαζνξηζηηθφο παξάγσλ, φπνπ βιέπνπκε φηη πάκε ζε επίπεδν 

ηεηξαπιαζηαζκνχ ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ηνπ 2008. 

  Έρνπκε θάπνηα ζηνηρεία, λνκίδσ απηά πξέπεη λα ηα ηξέμσ 

γξήγνξα, απιψο λα δείμνπκε φηη ζε επίπεδν πξνζθιήζεσλ έρνπκε 304% ζε 
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ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

ππφινηπα λνκίδσ ν θχξηνο Μακαινχγθαο ηα έρεη δείμεη, άξα λα κελ ζαο θάσ 

ρξφλν κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο. Ίζσο αμίδεη πάιη λα δνχκε φηη ζηνλ Άμνλα 

2 έρνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ εληάμεσλ ζε ζρέζε κε ζπκβάζεηο θαη απηφ 

είλαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Αληίζηνηρν 

πξφβιεκα θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε ζρεηηθά κεγέζε θαη ζηνλ Άμνλα 7, πνπ θαη 

απηφο ν άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

  Καη λα πάκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο δπζρέξεηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξψηα απ’ φια, θαίλεηαη φηη ε παξαηεηακέλε 

χθεζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα έρεη αξλεηηθέο επηξξνέο ζηελ σξίκαλζε θαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ δεκφζησλ έξγσλ, πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αδπλακία ησλ 

θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ ηα έξγα λα εμαζθαιίζνπλ, ησλ αλαδφρσλ θαιχηεξα 

ησλ έξγσλ, λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε 

βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

  Έλα δεχηεξν δήηεκα, ην νπνίν είλαη πνιχ θξίζηκν θαη πξέπεη λα 

εμεηαζηεί κε κεγάιε ζνβαξφηεηα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

είλαη ε δπζθνιία πνπ εκθαλίδεηαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ιήςε θπξίσο δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο 

θνξείο, δειαδή απφ ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο, ζε ζρέζε κε 

πεξηβαιινληηθά έξγα, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βάδεη ην θαθψο ελλννχκελν 

πνιηηηθφ θφζηνο. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, δηφηη θαζπζηεξεί, 

ζπξψρλεη ηα έξγα θαη ην λα κελ παίξλεηο θακία απφθαζε είλαη ε ρεηξφηεξε 

απφθαζε. 

  Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε κεγάιε αξηζκεηηθή θαη ρσξηθή 

δηαζπνξά ησλ έξγσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ. Απηφ πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπζθνιίεο 

ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλαζέζεηο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη βέβαηα κε ηελ εκπεηξία 

πνπ έρεη κηα κεγάιε δηαζπνξά, άιινη θνξείο έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία, 

άιινη κηθξφηεξνη θαη δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα. Απηφ ζπλδέεηαη επίζεο 

κε ηηο εγγελείο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, θπξίσο ησλ δήκσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Καη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ έξζεη απφ ηε κε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Καιιηθξάηε θαη απηφ έρεη θαζπζηεξήζεη ζε ζρέζε κε ην Δπηρεηξεζηαθφ 
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Πξφγξακκα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, άξα έρνπλ κείλεη κεηέσξα αξθεηά 

πξάγκαηα. 

  Έλα άιιν δήηεκα είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ελζηάζεσλ θαη 

δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ έξγσλ, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ιπζεί φρη κφλν κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε ζπγγξαθή ησλ πξνθεξχμεσλ, 

αιιά απφ εθεί θαη κεηά θαη ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο, δειαδή ζην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαγσληζκψλ, πξέπεη θαη εθεί νη 

επηηξνπέο λα πξνζπαζνχλ λα έρνπλ πξαθηηθά ηα νπνία λα κελ ρσξνχλ 

πνιιέο ακθηβνιίεο θαη λα κελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο λα πξνζθεχγνπλ ζηηο πξνζθπγέο. Βέβαηα, ε πξφζθαηε εμέιημε 

πνπ ππήξρε κε ηελ αλάγθε θαηαβνιήο παξαβφινπ έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνην 

πεξηνξηζκφ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ ζηελ 

νπζία δελ ηεξνχληαη, δηφηη εθιακβάλνληαη απφ ην δηθαζηηθφ ζψκα σο 

ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο θαη απηφ δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. 

  Δπίζεο, ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο θαη ε 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ησλ εθρσξήζεσλ απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα 

θαζπζηέξεζεο ζηε ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  ε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο, είλαη ζαθέο φηη παξακέλεη 

επίθαηξε ε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία, 

αλαβάζκηζε θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

  Δπίζεο, δηακνξθψλεηαη πιένλ εληζρπκέλνο ν ξφινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα λα πηνζεηήζεη έλα 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν κε δηαζηάζεηο αεηθνξίαο θαη βέβαηα, θξίλεηαη απφιπηα 

αλαγθαία ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη 

βέβαηα ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ 

ζηνηρείσλ, είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγσλ γηα λα κπνξεί θαλείο λα παίξλεη 

απνθάζεηο. Αλ δελ ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη 

θαλείο έζησ γηα δηαξζξσηηθέο δξάζεηο δελ είλαη νη θαηαιιειφηεξεο. 
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  Μεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, κε ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε πινπνίεζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ην ζέκα 

πνπ έρεη λα θάλεη κε έλαλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα θαη ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ. Καη ηέινο, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ απζηεξψλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ έγθαηξε 

απνδέζκεπζε πφξσλ απφ κε ψξηκα έξγα, πνπ θη απηφ ζπλδέεηαη κε ηε ζηελή 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ χπαξμε αμηφπηζησλ θαη επίθαηξσλ ζηνηρείσλ. 

  Σψξα, ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, έρνπκε εζηηάζεη ζηα πην θξίζηκα δεηήκαηα γηα εκάο, πνπ είλαη πξψηα 

απ’ φια ε πξνζαξκνγή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ησλ 

λέσλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ψζηε ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε ζηελ πξάμε λα νινθιεξσζεί θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ αξκνδηφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηαρχλεηαη ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη θπξίσο λα δηαζθαιίδεηαη ε ιήςε 

δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα έξγα. 

  Ζ ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ σξίκαλζεο, 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ απέληαμεο ησλ έξγσλ, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ απφ δηθαζηηθέο εκπινθέο θαηά ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

αλαθέξακε πξηλ, ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθήξπμεο ησλ έξγσλ, ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζρεκαηηθνχ ειέγρνπ. Δδψ 

ζα πξέπεη πηζηεχνπκε νη θνξείο λα αξρίζνπλ λα απνθηνχλ θαη κεγαιχηεξε 

επζχλε γηα φια ηα δεηήκαηα θαη ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ, δηφηη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ελψ έρεη γίλεη ν 

πξνζρεκαηηθφο έιεγρνο ζηελ πξνθήξπμε, ε πξνθήξπμε πνπ βγαίλεη λα 

ζπλερίδεη λα έρεη ζηνηρεία απφ απηά πνπ έρνπλ ήδε δηνξζσζεί, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρνπλ πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο ηελ ψξα πνπ έξρεηαη ν έιεγρνο ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλαθαιχπηεη ε ππεξεζία φηη ππάξρνπλ ζέκαηα ηα νπνία είραλ 

δηνξζσζεί. 

  Δπίζεο, ζα πξέπεη ε πξνεηνηκαζία ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ λα είλαη βαζηζκέλε ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο αλά ηνκέα παξέκβαζεο 

κε ζαθείο θαη ξεηά δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο, λα δηαζθαιίδεηαη ε 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 35 

νξζνινγηθφηεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο επηινγήο θαη ηεο έληαμεο ησλ 

πιένλ ζθφπηκσλ θαη ψξηκσλ έξγσλ. Απηφ πηζηεχσ φηη είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηφ γηα φινπο θαη είλαη ε βαζηθή απαίηεζε γηα λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα 

ζηελ ψξα ηνπο. 

  Να εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο 

επάξθεηα νη δηθαηνχρνη θαη νη ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο. Δίλαη πηζηεχνπκε 

θνηλά απνδεθηφ ην έιιεηκκα δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 

ζέινπλ κηα ζαθή ππνζηήξημε, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιήκαηα έρνπλ 

πξνθιεζεί απφ ηε κείσζε ησλ ακνηβψλ, ηηο κεηαηάμεηο, ηε κείσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξέπεη λα ππάξμεη ελίζρπζε.  

  Καη βέβαηα, πηζηεχνπκε φηη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαιχηεξεο θαη 

νπζηαζηηθφηεξεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα 

ζχζηεκα δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ. Γειαδή, λα ππάξμεη κηα θαηεχζπλζε, 

ζχγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξν κάλαηδκελη λα εθαξκνζηνχλ, 

ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

λα ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε αληακνηβή κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

  Σψξα, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα, νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

αλαζεψξεζεο είλαη δχν. Πξψηα απ’ φια, είλαη ε επίζπεπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε αζθαιήο νινθιήξσζή ηνπο βέβαηα θαη δεχηεξνλ, ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ ζε γεληθφηεξν επίπεδν, ψζηε λα 

βνεζήζεη ηελ πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

  Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη άξα νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

αλαζεψξεζεο δηακνξθψλνληαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο. Ο έλαο 

παξάγσλ είλαη ε κέρξη ζήκεξα πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη 

αλέθεξε ν θχξηνο Μακαινχγθαο αλαιπηηθά ηελ πξφνδν. Έλαο δεχηεξνο είλαη 

νη εθηηκήζεηο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθή 

νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα έρνπκε ιεηηνπξγηθά έξγα θαη λα κελ 

έρνπκε πξνβιήκαηα ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη βέβαηα, νη 

ζπλνιηθφηεξνη ζηφρνη απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ ΔΠΑ. 

  Σψξα, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο κε βάζε απηνχο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο. Ζ πξψηε θαηεχζπλζε είλαη ε 
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απνδέζκεπζε πφξσλ απφ θαηεγνξίεο δξάζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

ρακειφ βαζκφ πινπνίεζεο. Ννκίδσ είλαη κηα πξνθαλήο επηινγή. Ζ ελίζρπζε 

ησλ πφξσλ ψξηκσλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε κεγάιε πηζαλφηεηα νινθιήξσζεο. Δθεί πνπ βιέπνπκε φηη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επηηάρπλζεο θαη νινθιήξσζεο θαη επηηπρίαο, άξα εθεί ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ελίζρπζε ησλ πφξσλ. 

  Θα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα ππεξδέζκεπζεο ή 

απνδέζκεπζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ην ζέκα ησλ ππεξδεζκεχζεσλ, 

ψζηε λα κελ ππάξμεη επηβάξπλζε απφ εζληθνχο πφξνπο ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

  Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ηαρεία πινπνίεζε ηφζν ησλ έξγσλ 

πξνηεξαηφηεηαο φζν θαη ησλ κεγάισλ έξγσλ, αθνχ απνηεινχλ ζηξαηεγηθνχ 

ραξαθηήξα επηινγέο. Καη λα γίλνπλ, ηέινο, κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

ζηξαηεγηθή ησλ αμφλσλ θαη ζην ιεθηηθφ, γηα λα βειηησζεί ε επειημία ζε ζρέζε 

κε ηελ επηιεμηκφηεηα θάπνησλ δξάζεσλ θαη άξα λα κπνξέζνπκε θάπνηεο 

δξάζεηο νη νπνίεο είλαη πνιχ ζπλαθείο θαη ζρεηηθέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα. 

  Ο δεχηεξνο παξάγσλ πνπ αλαθέξακε ζε ζρέζε κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξφηαζεο ηεο αλαζεψξεζεο, πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ παξεκβάζεσλ, έγηλε κε κηα δηαδηθαζία, κε κηα κεζνδνινγία 

ηελ νπνία ηελ παξνπζηάδνπκε εδψ πνιχ ζπλνπηηθά. 

  Πξψηα απ’ φια, έγηλε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ 

έξγσλ ζε θαηεγνξίεο νκνεηδνχο ραξαθηήξα δξάζεσλ θαη άξα δξάζεσλ πνπ 

έρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη θνηλέο δπλαηφηεηεο νινθιήξσζεο, άξα θάλακε 

εθηίκεζε ηεο πξννπηηθήο νινθιήξσζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 

  ηε ζπλέρεηα, έγηλε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο, πνπ απνηεινχλ θαη ζηξαηεγηθή 

επηινγή. Γηα ηα κεγάια έξγα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί ε 

δπλαηφηεηα ηκεκαηνπνίεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ έγηλε ζαθέο φηη 

δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζή ηνπο κέζα ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. 
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  Κάλακε κηα εθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ππφ έληαμε, πνπ είλαη θξίζηκα 

θαη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη απηά θαη κε βάζε φια απηά θαηαξηίζακε 

επηκέξνπο ζελάξηα νινθιήξσζεο θαη θαηαιήμακε ζην επηθξαηέζηεξν ζελάξην. 

  Δδψ ζα δείηε ζε δχν δηαθάλεηεο ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ. ε απηή ηε δηαθάλεηα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ην Σακείν 

πλνρήο, φπνπ βιέπνπκε ζπλνιηθά δεμηά φηη πξνθχπηεη κία κείσζε ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο 94 εθαηνκκχξηα, κε αχμεζε κφλν 

ζηνλ Άμνλα 1 θαη κείσζε θπξίσο ζηνλ Άμνλα 2 θαη ιηγφηεξν ζηνπο άιινπο 

ηξεηο άμνλεο. Καη αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ην ΔΣΠΑ, εθεί ππάξρεη κηα 

νπζηαζηηθά κφλν εζσηεξηθή αλαθαηαλνκή πφξσλ, κε αχμεζε ζηνλ Άμνλα 6 

θαη ζηνλ Άμνλα 7 θαη κείσζε ζηνπο ππνινίπνπο, δειαδή ε κείσζε ζηνπο 

Άμνλεο 8, 9, 10 θαη 11 αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ζηνπο Άμνλεο 6 θαη 7. 

  Γηα λα ηα δνχκε απηά ζπγθεληξσηηθά ζηελ ηειεπηαία δηαθάλεηα, 

ε πξφηαζε νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαηά 94,12 εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 80 

εθαηνκκχξηα θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη έηζη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα δηακνξθσζεί ζηα 2 πεξίπνπ δηζ. επξψ, 2.023.000.000. 

  Ζ αλαθαηαλνκή ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ε αηηηνινγία 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηνλ Άμνλα 1 

έρνπκε κηα ζεκαληηθή αχμεζε γηα ηελ θάιπςε ππεξδεζκεχζεσλ, νη νπνίεο 

είλαη πινπνηήζηκεο κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. ηνλ Άμνλα 2 έρνπκε κείσζε ζην 20% ιφγσ 

απνδέζκεπζεο έξγσλ απφ έξγα πνπ θξίλνληαη αλελεξγά είηε έξγα ηα νπνία 

ζα ππνζηνχλ ηκεκαηνπνίεζε. ηνλ 3ν Άμνλα κία κείσζε γχξσ ζην 15% πάιη 

ιφγσ απνδέζκεπζεο θφξσλ γηα έξγα πνπ ζα νδεγεζνχλ ζε ηκεκαηνπνίεζε ή 

ζα κεηαθεξζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ηνλ 

4ν Άμνλα κία κείσζε 25% πεξίπνπ, ιφγσ απέληαμεο έξγσλ κε ρακειφ ή 

κεδεληθφ βαζκφ πινπνίεζεο θαη ζηνλ 5ν Άμνλα κηα κείσζε γχξσ ζην 18%, 

ιφγσ ρακεινχ βαζκνχ πινπνίεζεο θαη πεξηνξηζκέλσλ πξννπηηθψλ 

νινθιήξσζεο ζηελ ππνιεηπφκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

  Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ Σακείνπ πλνρήο πνπ είλαη απηά ηα 94 

εθαηνκκχξηα είλαη ζην 5%, ελψ ζην ΔΣΠΑ, φπσο είπακε ε ζπλνιηθή κείσζε 

είλαη κεδεληθή, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε θπξίσο ζηνλ Άμνλα 7 αιιά θαη 
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ζηνλ Άμνλα 6, γηα λα θαιχςεη λέεο αλάγθεο απφ ππφ έληαμε έξγα είηε απφ 

έξγα πνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ Άμνλα 1 είηε ηνλ Άμνλα 2 πνπ έρνπλ 

αληίζηνηρν πεξηερφκελν θαη απφ εθεί θαη κεηά, έρνπκε κηα ζεκαληηθή αχμεζε 

ζηνλ Άμνλα 8, ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ κε ρακειφ ή κεδεληθφ βαζκφ 

πινπνίεζεο θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο κεηψζεηο κε απηή ηνπ Άμνλα 10 ιίγν 

κεγαιχηεξε, ιφγσ ρακεινχ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη 

ξεαιηζηηθφηεξεο εθηίκεζεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο κέζα ζην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ππνιείπεηαη ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Παπαδάην γηα ηελ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα θαη ζηνρνζεηεκέλε παξέκβαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαζεψξεζε. Πηζηεχσ έγηλαλ θαηαλνεηνί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

πξνρσξάκε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Θα ήζεια ηψξα λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. ηντιφπνπιν λα καο 

θάλεη κηα πάξα πνιχ κηθξή παξέκβαζε ζε ζέκαηα γεληθψο απνξξηκκάησλ. 

Σνλ θ. ηντιφπνπιν.  

Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα θη απφ εκέλα. 

  Δγψ ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. Δμάιινπ, αξθεηά ζηνηρεία 

γηα ηα έξγα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ έρνπλ ήδε εηπσζεί απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο. 

  Σα έξγα ηνπ Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4 πνπ παξαθνινπζεί ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, δειαδή ηα έξγα πνπ δελ είλαη εθρσξήζεηο, αλέξρνληαη ζηα 96. 

εκεηψλεηαη φηη ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 168 ππνέξγα, κε έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ηα 181 εθαηνκκχξηα. 

  Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ηα έξγα απηά αλέξρνληαη απηή ηε 

ζηηγκή ζηα 58 εθαηνκκχξηα θαη νη δαπάλεο ζηα 44. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο 

φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ απηά ηα έξγα βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηε 

θάζε ζπκβαζηνπνίεζεο θαη δεκνπξάηεζεο. 

  πσο έγηλε θαη ζην Γ΄ ΚΠ, ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρεη αλαιάβεη θαη 

ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην θχξην βάξνο ησλ έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζεί ην κείδνλ απηφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, αιιά 

θαη ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαθνξηθά κε ην πξφζηηκν. 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 39 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζε 

βάξνο ηεο ρψξαο καο μεθίλεζε ήδε απφ ην 2005 κε ηελ πξψηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε θαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην έγηλε ε πξνζθπγή ηεο 

Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαη ε δεχηεξε θαηαδηθαζηηθή. Απηή 

ηε ζηηγκή, φπσο ζα θαηαιαβαίλεηε γίλεηαη έλαο αγψλαο δξφκνπ γηα λα 

αληηκεησπηζζεί έλα ηέηνην ελδερφκελν, δειαδή θαη ηεο θαηαδίθεο θαη ην 

ζνβαξφ πξφζηηκν πνπ ζα επηβιεζεί. 

  πσο θαίλεηαη θαη ζην πξψην δηάγξακκα, νη ΥΑΓΑ κε 64 έξγα 

απφ ηα 76 παίξλνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4. Σα 

ππφινηπα έξγα είλαη ε θαηαζθεπή ή επέθηαζε πέληε ΥΤΣΑ, ε απνθαηάζηαζε 

πέληε ξππαζκέλσλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ε θαηαζθεπή δχν 

ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο. 

  Σα έξγα απηά βξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε θαη ηα πεξηζζφηεξα 

είλαη ζε ηειηθή θάζε νινθιήξσζεο. Δηδηθφηεξα, λα δνχκε ην δεχηεξν 

δηάγξακκα, φζνλ αθνξά ζηα 64 έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ, πξφθεηηαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ζπλνιηθά 286 ΥΑΓΑ, φπσο βιέπνπκε εθεί. 250 ΥΑΓΑ απφ 

ηνπο 286 απνηεινχλ έλα απφ ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

  ια ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ βξίζθνληαη ζε πιήξε 

εμέιημε θαη πεξίπνπ 50 ΥΑΓΑ έρνπλ ήδε απνθαηαζηαζεί. Αλακέλεηαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2013 ν αξηζκφο ησλ απνθαηεζηεκέλσλ ΥΑΓΑ λα αγγίδεη ηνπο 100. 

Καζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη κε ηνπο 82 ΥΑΓΑ ηεο Πεινπνλλήζνπ, πνπ 

βξηζθφκαζηε αθφκα ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη κε ηνπο 26 

ΥΑΓΑ κε δηθαηνχρν ηελ Δγλαηία, πνπ βξηζθφκαζηε αθφκα ζηε δηαδηθαζία 

δεκνπξάηεζεο ησλ κειεηψλ. 

  κσο, φπσο είπε θαη ν θχξηνο Μακαινχγθαο, θαη επεηδή 

παξαθνινπζψ εγψ ηα έξγα, πηζηεχσ φηη ην 2015 ζα έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά 

ηα έξγα. Δίκαζηε ζίγνπξνη θαη γη’ απηφ πξνζπαζνχκε κε φιεο καο ηηο 

δπλάκεηο. 

  Δπηπιένλ, ζηα 64 έξγα απηά πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζπλνδά ππνέξγα, πξνθεηκέλνπ λα παχζεη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ελεξγψλ ΥΑΓΑ, φπσο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, κνλάδεο 

αλνηρηήο θνκπνζηνπνίεζεο, πξνκήζεηα θάδσλ θαη ρψξνπο πξνζσξηλήο 
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απνζήθεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έλα νξηζηηθφ ηέινο θαη κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 ελαπνκείλαληεο ΥΑΓΑ, πνπ δελ έρνπλ κέρξη ηψξα εληαρζεί ζε 

θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρεη εθδψζεη ζρεηηθή 

πξφζθιεζε θαη ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζηε θάζε αμηνιφγεζεο γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Δπηπιένλ, ζηνλ Άμνλα 4 ππάξρνπλ αθφκε δπν αλνηρηέο 

πξνζθιήζεηο απηή ηε ζηηγκή. Πξψηνλ, είλαη ε θαηαζθεπή κηθξψλ αλνηρηψλ 

κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο γηα πξν-δηαιεγκέλα βηναπφβιεηα, θαζψο θαη γηα 

ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε πξνκήζεηεο. 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξρεη κηα 

ηέηνηα πξφζθιεζε θαη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε παξαηεξείηαη κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί θαη είλαη πξνο αμηνιφγεζε 30 πξνηάζεηο. 

  Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηέηνησλ έξγσλ, φπσο έγηλε θαη κε ηνπο 

ΥΑΓΑ, ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε νδεγνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε δηαινγή ζηελ πεγή θαη ν νδεγφο απηφο έρεη 

απνζηαιεί ζε φινπο ηνπο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο θαη δεχηεξνλ, έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε πξφηππσλ πξνδηαγξαθψλ νξηζηηθήο κειέηεο θαη 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηέηνηνπ είδνπο έξγα θαη φια απηά είλαη αλαξηεκέλα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Δπίζεο, βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ελφο νδεγνχ 

ιεηηνπξγίαο αλνηρηψλ εγθαηαζηάζεσλ θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ κε 

δηαινγή ζηελ πεγή, γηα κνλάδεο θάησ απφ 10.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν.  

  Ζ δεχηεξε πξφζθιεζε αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Αθνξά 

δειαδή πξνηάζεηο γηα νινθιεξσκέλα έξγα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

  Δπραξηζηψ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. ηντιφπνπιν. Πνιχ ελδηαθέξνληα 

απηά ηα νπνία καο αλέθεξε. 

  Έρνπκε θάλεη πηζηεχσ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη γεληθφηεξα κηα 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη 

ζηεξηδφκαζηε απφιπηα θαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία ζπζηήλεη νκάδεο 
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εξγαζίαο κε άηνκα ηα νπνία είλαη πνιχ έκπεηξα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

θαη πηζηεχνπκε φηη ην απνηέιεζκα ζα είλαη ζεηηθφηαην. 

  Να πξνρσξήζνπκε ηψξα ζηελ παξνπζίαζε ηεο θπξίαο 

θαιηζά, ε νπνία είλαη Τπεχζπλε Γεκνζηφηεηαο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, λα καο θάλεη 

θάπνηεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη νπηηθέο θαη ιεθηηθέο παξεκβάζεηο. 

Μ. ΚΑΛΣΑ: Δπραξηζηψ πνιχ, Νίθν. Δγψ δελ ζα είκαη ηφζν πνιχ ζχληνκε, 

φζν ν θχξηνο ηντιφπνπινο. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρνπκε θάλεη αξθεηά 

πξάγκαηα ζηε δεκνζηφηεηα. 

  Να μεθηλήζνπκε ιίγν αλαθέξνληαο θάπνηα πξάγκαηα απφ ην 

επηθνηλσληαθφ ζρέδην δξάζεο θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ, πνπ είλαη ε 

αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη ε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην επξχ θνηλφ 

κε ηελ πξνβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θνηλνηηθήο ζπλνρήο. 

  Ο δεχηεξνο ζηφρνο αθνξά ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Πέξα απφ απηνχο ηνπο γεληθνχο, ππάξρνπλ 

θαη νη εηδηθνί επηθνηλσληαθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ κία απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 

ηερλνθξαηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ ζε έλα απιφ θαη 

θαηαλνεηφ κήλπκα γηα ηνλ απνδέθηε. 

  Οη εηδηθνί επηθνηλσληαθνί ζηφρνη αθνξνχλ επίζεο ζηε 

δεκνζηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ππφζηαζεο, ηεο ζπκβνιήο, αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θαη 

ζηελ πξνβνιή ηνπ ΤΠΔΚΑ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη ηελ 

εθαξκνγή κηαο ηζρπξήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πάλσ απ’ φια φκσο, 

ζεκαζία έρεη ε εδξαίσζε ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

απνηειεί έλα πνιχηηκν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ Διιάδα ζε κηα ρψξα θαηάιιειε 

γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα δήζεη θαλείο. 

  Σν ζρέδην δξάζεο επηθνηλσλίαο έρεη σο ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ 

ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, ηηο 
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πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ην επξχ θνηλφ, ηηο εηδηθέο νκάδεο θνηλνχ θαη ηνπο 

δηθαηνχρνπο. Ο ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ηδηαίηεξνο γηα θάζε έλα 

ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ. 

  Θα ζαο κηιήζσ ιίγν γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη κέζα απφ 

ηνλ ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο γηα ην έξγν ηεο δεκνζηφηεηαο, πξνβνιήο, 

πιεξνθφξεζεο, πξνζδηνξηζκφ ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη εθαξκνγή 

επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Ζ θνηλνπξαμία CHOOSE AE - ACCESS AE γηα ηε δηεηία απφ 

ηνλ 5ν ηνπ ’13 κέρξη ηνλ 5ν ηνπ ’15 είλαη ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε θάπνηεο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ θαηαξρήλ ζηελ 

ηαπηφηεηα θαη ζηα επηθνηλσληαθά κελχκαηα, ηελ πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε δεκηνπξγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη εηδηθά πξνσζεηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

  Παξάιιεια, κέζα απφ ηνλ ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο ζα έρνπκε 

ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο. Αλαλεψλνπκε θαη εκπινπηίδνπκε ην site ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζα 

δεκηνπξγεζεί εθαξκνγή γηα Smart Phone θαη Tablet PC, ζα αμηνπνηεζνχλ ηα 

ςεθηαθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηα Social Media. 

  Λίγα πξάγκαηα γηα ηε ινγνηχπεζε, γηαηί απηά είλαη θαη ηα 

επηθνηλσληαθά κελχκαηα πνπ ην επφκελν δηάζηεκα ζα θαίλνληαη ζηηο 

θακπάληεο καο. Δίλαη ην «Κάλνπκε ηηο πξάμεηο - Ενχκε ην απνηέιεζκα». Ζ 

θακπάληα, ην ζιφγθαλ ηεο θακπάληαο είλαη φηη δεκηνπξγνχκε έλα λέν πξφηππν 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θάλνπκε ηε δσή καο θαιχηεξε, κε πξάμεηο θαη 

πξφγξακκα. 

  Απηφ ην επηθνηλσληαθφ κήλπκα γηα θάζε ζεκαηηθή νκάδα 

δξάζεσλ ζην πξφγξακκα παίξλεη θαη κηα άιιε κνξθή. Δλδεηθηηθά εδψ θαη 

ειπίδσ λα ηα βιέπεηε, φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, ην ζεκαηάθη εμειίζζεηαη αλαιφγσο, γηα ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο έρεη κηα άιιε κνξθή, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κηα άιιε 

κνξθή θαη νχησ θαζεμήο. 
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  Κάπνηεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη αθνξνχλ ζε: Σν 

πξψην είλαη ην Αλαπηπμηαθφ πλέδξην γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ’14-

’20, κε ζέκα «Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ζήκεξα θαη αχξην». Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

μελνδνρείν πνπ είκαζηε, ζην Caravel, ζηελ αίζνπζα πνπ βξίζθεηαη δχν 

νξφθνπο θάησ. Παξνπζηάζηεθε ην ζρέδην θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αλαδείρζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο. πκκεηείραλ πεξίπνπ 350 άηνκα. Ζ 

κεηάδνζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλεδξίνπ γηλφηαλ ζε live streaming απφ ην site 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ. Γηαλεκήζεθε πιηθφ, πξφγξακκα, θπιιάδην 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, press kit, ηζάληα, κπινθ. Δθδφζεθαλ δειηία Σχπνπ, πνπ 

αλαξηήζεθαλ ζηα site ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

  Μηα άιιε δξάζε πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ ’13 ήηαλ κηα 

θαηαρψξεζε ζηε 1 θαη 2 Ηνπλίνπ ζηηο εθεκεξίδεο Έζλνο, Ζκεξεζία θαη 

Παξαπνιηηηθά, ζε εηδηθά έλζεηα αθηεξψκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, κηα θαη εθείλε 

ηελ εβδνκάδα ήηαλ νη εκέξεο πεξηβάιινληνο. Αλ ζέιεηε, λα κνπ επηηξέςεηε λα 

ζαο δηαβάζσ ιίγν, γηαηί δελ είλαη νξαηή απφ φινπο ε θαηαρψξεζε. Δίλαη κηα 

Κνθθηλνζθνπθίηζα, κηιάεη γηα ην ηέινο ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. 

  «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ε Κνθθηλνζθνπθίηζα δελ ράζεθε ζην 

δάζνο, γηαηί δελ ππήξραλ δάζε. Ούηε ζπλάληεζε ηνλ ιύθν, γηαηί νη ιύθνη θαη 

όια ηα πξνζηαηεπόκελα είδε είραλ εμαθαληζηεί. Ούηε πήγε ζηε γηαγηά ηεο 

θξνύηα, γηαηί ην λεξό πνπ πόηηδε ηηο θαιιηέξγεηεο δελ ήηαλ θαηάιιειν. Καη δελ 

έδεζαλ απηνί θαιά νύηε θη εκείο θαιύηεξα. Γηα λα κελ ππάξρεη θαθό ηέινο νύηε 

ζηα παξακύζηα, ην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη αεηθόξνο 

αλάπηπμε», κε ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο, ζεκαληηθά έξγα θαη ρεηξνπηαζηά 

απνηειέζκαηα πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο. 

Κάλεη ηε δσή καο θαιύηεξε κε πξάμεηο θαη πξόγξακκα. Δεκηνπξγεί έλα λέν 

πξόηππν αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα λα δήζνπκε όινη θαιύηεξα». 

  Οη εκέξεο πεξηβάιινληνο ζπλερίζηεθαλ γηα ην πξφγξακκα κε 

κηα εθδήισζε πνπ έγηλε ζηηο 2/6 ζ ηε Θεζζαινλίθε, ζην έηρ νπ, κε ζέκα 

«Δλεκεξψζνπ, δξάζε, πξνζηάηεπζε, δήζε ζην έηρ νπ ζνπ». ε ζπλεξγαζία 

κε ην ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δθνξία Πξνζθφπσλ Θεζζαινλίθεο, εζεινληηθέο νκάδεο, ηνπηθνχο θνξείο, 

νξγαλψζεηο θαη θαηνίθνπο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο, δηνξγαλψζεθαλ δηάθνξεο 
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πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παηρλίδηα ζηε θχζε, πεδνπνξίεο, 

πνδειαηνδξνκίεο, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ.  

  Θα δείηε θσηνγξαθίεο ζηελ επφκελε δηαθάλεηα, αθνχ ζαο πσ 

θαη ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζηηο 9/6 ζην χληαγκα. 

«Γηνξηάδνπκε φινη καδί ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο». Ήηαλ κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Δθεί ην ΔΠΠΔΡΑΑ είρε ζπκκεηνρή θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηπηέξνπ, ελφο kiosk. Δθηππψζεθαλ θαη 

δηαλεκήζεθαλ ελεκεξσηηθά θαη πξνσζεηηθά πιηθά, έγηλε κηα ειεθηξνληθή 

παξνπζίαζε φινπ ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, κηαο θαη ν θφκβνο ηνπ 

πληάγκαηνο απαηηεί ρηιηάδεο, γηα λα κελ πσ εθαηνκκχξηα έληππα, νπφηε 

απηφ ήηαλ πέξα απφ θνζηνβφξν ήηαλ θαη αληηπεξηβαιινληηθφ, νπφηε έγηλε κηα 

ειεθηξνληθή παξνπζίαζε θαη κεηαδφζεθαλ πεξηβαιινληηθά κελχκαηα ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ ζε κηα ηαηλία πνπ πξνβιήζεθε εθείλε ηε κέξα. 

  Σν ΔΠΠΔΡΑΑ επίζεο ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΔΟΑΝ, είλαη ν Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, φπνπ 

βξαβεχζεθαλ δήκαξρνη πνπ θάλνπλ πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο ζην ζέκα ηεο 

αλαθχθισζεο. 

  Δδψ έρεη θσηνγξαθίεο απφ ηηο εθδειψζεηο ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ζην χληαγκα. Δπάλσ είλαη νη θσηνγξαθίεο κε ηνπο πξνζθφπνπο απφ ην 

έηρ-νπ. Ο Τπνπξγφο εθεί κε ηε κάληθα έθαλε κηα παξνπζίαζε κε ηελ 

Ππξνζβεζηηθή θαη ην θηφζθη καο πάλσ ζην χληαγκα. Καη δίπια δεμηά είλαη ην 

banner απφ ηε βξάβεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αλαθχθισζε. 

  Σνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 θάλακε κηα κεγάιε 

εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη πνηφηεηαο 

ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. Ήηαλ κηα κεγάιε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο, πνπ 

αθνξνχζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε 

ζπκβνιή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ 

θνιχκβεζεο θαη ησλ αθηψλ, κέζσ ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. 

  Πήγακε ζε 29 επηιεγκέλεο παξαιίεο, φπνπ εθεί κε έλα info-kiosk 

δηαλεκήζεθε πξνσζεηηθφ πιηθφ. Θα ζαο δείμνπκε ζρεηηθά πνχ αθξηβψο 

πήγακε. Να ζεκεηψζσ εδψ φηη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ έρεη 
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θάλεη κηα πνιχ κεγάιε δνπιεηά ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ πδάησλ 

κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη καδί είδακε ιίγν ην πεξηερφκελν απηήο 

ηεο θακπάληαο. Να δνχκε ιίγν ηηο παξαιίεο πνπ πήγακε. Δίλαη κηα αθίζα εδψ 

πνπ είρε απηφ ην πεξηερφκελν. ηελ Κξήηε πήγακε 26, 27, 28 Ηνπιίνπ. Απφ ηε 

δεμηά κεξηά, φπσο ην βιέπσ εγψ ηνπιάρηζηνλ, είρακε θπιιάδην πνπ ην δίλακε 

ηελ εκέξα πνπ πεγαίλακε ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαιία, πνπ αθνξνχζε ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαιίαο θαη ηα χδαηα θνιχκβεζεο. Σα δίλακε 

ζηνπο ινπφκελνπο θαη έηζη ήμεξαλ ζηελ παξαιία πνπ θνιπκπνχλ απηή ηε 

ζηηγκή ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηα λεξά ηνπο. ηα Υαληά, ζην Ρέζπκλν, ζηα 

Μάιηα Ζξαθιείνπ, ζηε Λέζβν 27 θαη 28 Ηνπιίνπ, ζηε Λήκλν, ζηελ Καβάια, ζην 

Λνπηξάθη, ζηελ Αξγνιίδα, ζην Ναχπιην, ζηε Μεζζελία, φπνπ πήγακε ζηελ 

Πχιν, ζην Γχζεην 29 Ηνπιίνπ, ζηε Νάμν ζηηο 3 Απγνχζηνπ, αληνξίλε 4 

Απγνχζηνπ, ζηελ Δχβνηα 2 Απγνχζηνπ, ζηελ Αγία Άλλα, ζηε Υαιθηδηθή 3 θαη 4 

Απγνχζηνπ, ζηνλ Βφιν ζηε Νέα Αγρίαιν ζηηο 10 Απγνχζηνπ, ζηε Λεπθάδα, 

ζηελ Κεθαινληά, ζηελ Πάηξα ήηαλ ζηελ Καινγξηά. 

  Δθεί ινηπφλ δίλακε πξνσζεηηθφ πιηθφ, κπινπδάθη, θαπέιν, κηα 

ηζάληα πνπ πεξηείρε πιηθφ γηα ηελ παξαιία ηε ζπγθεθξηκέλε, έλα ράξηηλν 

ηαζάθη πνπ κπνξνχζε θαλείο λα ην βάιεη ζηελ άκκν, πνπ έιεγε «Βάιε ηηο 

γφπεο ζηε ζέζε ηνπο» θαη ππήξρε κηα ελεκέξσζε πην εμεηδηθεπκέλε ζηνπο 

ινπφκελνπο γηα ην πξφγξακκα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

  Παξάιιεια, θάλακε θακπάληα ζε ηζηνζειίδεο κε έλα εηδηθφ 

banner θαη γπξίζακε έλα ζπνηάθη, ην νπνίν παίρηεθε απνθιεηζηηθά ζην You 

Tube. Να δνχκε ιίγν θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξάζεηο ζηηο αθηέο θνιχκβεζεο. Ζ 

κία απφ αξηζηεξά είλαη ζην Λνπηξάθη, δεμηά είλαη ζην Κηβέξη, εθεί ήξζε θαη ν 

Τπνπξγφο ΠΔΚΑ, ν θχξηνο Μαληάηεο, ζηελ Πιάθα λνκίδσ. Καη ζηε Υαιθηδηθή 

ν θχξηνο Καιαθάηεο κε ηελ παξνπζία ηνπ ηίκεζε ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

  Πήγακε ζε ηζηνζειίδεο φπσο ην Πξψην Θέκα, κπήθαλ banner, 

φπσο βιέπεηε απφ ηε δεμηά κεξηά είλαη ην banner γηα ηηο αθηέο θνιχκβεζεο, 

ζηελ Καζεκεξηλή, ζην NewsIt, ζην e-Δθεκεξίδεο, ζην Meteo, ζην δειηίν 

θαηξνχ, ζην Flash News, ζην Money Pro θαη ζε ηζηνζειίδεο απφ ηνπο λνκνχο 

πνπ επηζθεπηφκαζηαλ ηηο παξαιίεο ηνπο. 

  Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηεο επηζθεςηκφηεηαο γηα ηηο ηζηνζειίδεο 

αθνξνχλ ζε 4.389 θιηθ θαη ζε 6.739.212 impressions. Βιέπεηε εδψ απφ ηηο 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 46 

ηζηνζειίδεο ηα banner ελδεηθηηθά. Καη ηψξα, ζα ζαο δείμνπκε ην ζπνηάθη πνπ 

γπξίζηεθε θαη είλαη ζην You Tube. εκεηψλνπκε φηη έρεη 11.890 θιηθ θαη 

128.255 impressions. 

 

Πξνβνιή Βίληεν 

 

Μ. ΚΑΛΣΑ: Σν Mind the Beach ήηαλ ην θαπειάθη. 

  Μηα άιιε δξάζε πνιχ πξφζθαηε, κφιηο πξηλ απφ κία 

εβδνκάδα, ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηελ 78ε 

Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. ηελ νζφλε βιέπεηε ην πεξίπηεξν πνπ είρακε 

εθεί, φπνπ πεξηιακβάλεη φια ηα επηθνηλσληαθά κελχκαηα θαη ηα ζιφγθαλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δπλακηθή παξνπζία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ κε 

δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ζηελ 78ε θξίζεθε επηβεβιεκέλε. Δίλαη κηα επθαηξία λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ηζρπξφο θφκβνο ελεκέξσζεο γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία 

ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Αλαδείρζεθαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ, θαζψο θαη νθέιε 

πνπ πξνζθέξεη εηδηθά ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο κε ηελ 

νινθιήξσζε ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη έκπξαθηα ηελ αμία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

  Γίλακε ην θπιιάδην, είρακε θηηάμεη έλα έληππν πνπ αθνξνχζε 

ζηε βφξεηα Διιάδα, κε έξγα φπσο είλαη ηα κεηαιιεία ακηάληνπ βνξείνπ 

Διιάδνο, ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνλ Άγην Νηθφιαν ηζσλίαο, δείμακε έλα 

βηνθιηκαηηθφ ζρνιείν ζηηο πθηέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο 

Φιψξηλαο. 

  ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλέληεπμε Σχπνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο, θπξίνπ Αιεμηάδε. Δηζαγσγηθή νκηιία έθαλε ν θχξηνο 

Καιαθάηεο θαη εζηίαζε ζηα απηά απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηε βφξεην 

Διιάδα θαη ζηε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. 

  ηε Θεζζαινλίθε είρακε επίζεο θαη θάπνηεο παξάιιειεο 

εθδειψζεηο, δχν αλνηρηέο εθδειψζεηο, δχν street events. Ζ κία ήηαλ ζηνλ 

Λεπθφ Πχξγν ηελ Πέκπηε 12 επηέκβξε θαη κία ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο 
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ζηηο 13 επηέκβξε. Δίρακε δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα παηδηά, κε πξσηφηππεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

επίβιεςε εηδηθήο νκάδαο παηδαγσγψλ. 

  Να δνχκε θσηνγξαθίεο. Δδψ πάλσ, ε πξψηε εηθφλα είλαη ε 

εθδήισζε πνπ έγηλε ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη ε δεχηεξε ήηαλ ζηνλ 

Λεπθφ Πχξγν. 

  Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ λέσλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. Να πσ φηη έσο ζήκεξα 

έρεη δαπαλεζεί πεξίπνπ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηηο άκεζεο ελέξγεηεο είλαη ε πξνβνιή ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα αλάινγα ζπνη, ε αλαλέσζε θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ site ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε δηνξγάλσζε εηδηθψλ πξνσζεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

  Ο εκπινπηηζκφο ηεο ηζηνζειίδαο πέξα απφ ηελ αλαλέσζή ηεο 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζα έρεη θαη κία ηδηαίηεξε 

πξφβιεςε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα ην Web Content Accessibility 

Guidelines, πνπ αθνξνχλ ζε νδεγίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνχ. 

  Κιείλνληαο θαη γηα λα ζαο αθήζσ κηα σξαία γεχζε, ζα ήζεια λα 

ζαο δείμσ ην βίληεν πνπ πξνβάιακε κε ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηε Γηεζλή 

Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

(Πξνβνιή Βίληεν) 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηε Μαίξε ηε θαιηζά γηα απηά ηα 

νπνία καο έδεημε. 

  Απιψο ζέισ λα αλαθέξσ φηη είλαη βαζηθά ε πξψηε ρξνληά απφ 

ην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην ΔΠΔΡ θαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ 

νπζηαζηηθά έρνπκε έλα πξαγκαηηθφ πξφγξακκα δεκνζηφηεηαο θαη 
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πιεξνθφξεζεο. Πηζηεχσ φηη αλαθεξφκελνο θαη ζε απηά ηα νπνία αλέθεξε θαη 

ζηελ αξρή ε Μηκή Καλειινπνχινπ ην ζηίγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ ην 

είπακε ιεθηηθά, ηψξα ην είπακε θαη νπηηθά. 

  Πξηλ ζπλερίζνπκε, ζα ήζεια λα ραηξεηίζσ ηε Γεληθή Γξακκαηέα 

ΤΠΔΚΑ, ηελ θ. Νάληηα Γηαλλαθνπνχινπ, ε νπνία κφιηο πξηλ απφ ιίγν ήξζε 

ζην πάλει θαη ζα ήζεια λα θάλεη κηα παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκά 

καο θαη ζρεηηθά κε γεληθφηεξα ζέκαηα. 

  Κπξία Γηαλλαθνπνχινπ, έρεηε ηνλ ιφγν. 

Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Να ζαο θαισζνξίζσ θη 

εγψ κε ηε ζεηξά κνπ σο λέα Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. Εεηψ ζπγλψκε, 

αιιά είρακε κηα πνιχ ζνβαξή ζχζθεςε ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο απφ ην νπνίν έξρνκαη θαηεπζείαλ. 

  Ωο λέα Γεληθή Γξακκαηέαο απηφ ην νπνίν ζα ήζεια λα ηνλίζσ, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή καο, αλ ζέιεηε, θαηαξράο ζηφρεπζε, είλαη 

ην λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηηο πνιηηηθέο καο γηα ην πεξηβάιινλ, λα 

κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηα έξγα γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηηο δηαδηθαζίεο. Ννκίδσ φηη 

είκαζηε ζε έλαλ θαιφ δξφκν, θχξηε Μακαινχγθα. Βεβαίσο πνιιά αθφκε 

πξέπεη λα γίλνπλ. 

  Σν ΔΠΠΔΡΑΑ, θαληάδνκαη απηφ έρεη ήδε εηπσζεί απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο ζήκεξα, είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζα έιεγα εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ ΤΠΔΚΑ. Δπίζεο, είλαη λνκίδσ έλα πνιχ θαζνξηζηηθφ εξγαιείν γηα λα 

θαιχςνπκε ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε ρψξα καο κε βάζε ηελ 

θνηλνηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Τπνζηεξίδεη θαηλνηφκα θαη πνιχπινθα 

έξγα θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ είλαη πάξα-πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ, λνκίδσ φηη έρνπκε ην πνιχ απνδνηηθφ κέζν ηεο 

ηππνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθδίδνληαο θαη δεκνζηνπνηψληαο 

νδεγνχο γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ. 

  Σν ζεκαληηθφηεξν γηα εκάο, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ε επηηπρήο 

νινθιήξσζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ, αιιά θπξίσο ην λα ζπλερίζνπκε θαη λα εληζρχζνπκε ηελ πινπνίεζε 
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ησλ πνιηηηθψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Δκείο έρνπκε ήδε επεμεξγαζηεί θαη δηαηππψζεη, κεηά 

απφ κηα επξεία δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε κε ηηο ππεξεζίεο καο, ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

  Οη πην βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηελ πξνζαξκνγή φζνλ αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηα ζηεξεά απφβιεηα, 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αζηηθή 

αλάπηπμε, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε θαη 

γηα εκάο θαη απηφ ην νπνίν ζέινπκε λα πεξάζνπκε είλαη φηη ε αλάπηπμε, ην 

κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν είλαη ην πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα ππάξρεη 

παληνχ. Καη βεβαίσο, ε εθαξκνγή θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, φζνλ 

αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή 

πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε. 

  Γελ ζέισ λα θνπξάζσ πεξηζζφηεξν. Δίκαη ζίγνπξε φηη έρεη γίλεη 

κηα πάξα πνιχ σξαία ζπδήηεζε κέρξη ζηηγκήο θαη ελεκέξσζε γηα ηα έξγα θαη 

γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Δγψ ζα βξεζψ εδψ φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξψ, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζσ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ζαο. Να είζηε θαιά. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηε Γεληθή Γξακκαηέα θαη 

επρφκαζηε φινη κεγάιε επηηπρία ζην έξγν ηεο, ην νπνίν μεθηλά λνκίδσ απφ 

ηψξα. 

  Θα ήζεια λα πξνρσξήζνπκε ηψξα κε ηελ εθπξφζσπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ θ. Μαπξηά, ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ. 

Π. ΜΑΤΡΙΑ: Δπραξηζηψ. Υαηξεηίδσ θη εγψ ηελ Δπηηξνπή. 

  Μεηά απφ ζεηξά νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ, ηφζν 

πνπ αθνξνχζαλ γηα ηελ επηηάρπλζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ φζν θαη γηα 

ηελ εμπγίαλζε, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ην θιείζηκν ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
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πξνγξακκάησλ, ε Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 εμέδσζε 

κηα εγθχθιην κε νδεγίεο δηαρείξηζεο γηα ηα έηε 2013-2015, πξνεηνηκαζία 

θιεηζίκαηνο θαη αλαζεψξεζε 2013 ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπ ΔΠΑ. 

  Ζ εγθχθιηνο απηή απνηππψλεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ 

ΔΠΑ. Πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηνπο φξνπο γηα ην νκαιφ θιείζηκν, 

νινθιήξσζε θαη θιείζηκν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ δχν 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

  ηε βάζε απηή γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, 

ε νπνία ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα εθηφο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηα 

ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ είλαη ε ππεξδέζκεπζε. Οη εληάμεηο ζην 

ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ αλέξρνληαη ζε 34 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ππεξδέζκεπζε ζην 142% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο. Οη λνκηθέο 

δεζκεχζεηο είλαη γχξσ ζηα 24 δηζ. επξψ, πνζνζηφ 99% ηεο ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο δαπάλεο, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο εληαγκέλσλ θαη κε 

ζπκβαζηνπνηεκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζηα 6 δηζ. επξψ, πνζνζηφ 25%, 

ηδηαίηεξα πςειφ απηή ηε ζηηγκή, δεδνκέλνπ φηη έρνπκε κφλν νπζηαζηηθά 

δπφκηζε ρξφληα πινπνίεζε αθφκα. 

  Θα δείηε ζηνλ πίλαθα φηη ππάξρεη ην κεγαιχηεξν έμνδν 

δαπαλψλ, 42,2% πξνέξρεηαη απφ έξγα πιήξσο ζπκβαζηνπνηεκέλα, φκσο 

ππάξρεη έλα 34,6% ησλ δαπαλψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ έξγα πνπ είλαη 

κεξηθψο ζπκβαζηνπνηεκέλα θαη έρνπκε φπσο ζαο είπα θαη 6 δηζ. κε 

ζπκβαζηνπνηεκέλα έξγα, ηα νπνία είλαη πέξαλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΔΠΑ. 

  Ζ πξφβιεςε γηα ηα αλεθηέιεζηα κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ, πνξεία πινπνίεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ςειά, είλαη γχξσ 

ζηα 6,6 δηζ. επξψ. πλεπψο, ζα ην δείηε θαη ζε δηάγξακκα πην 

απνηειεζκαηηθά πηζηεχσ, απηφ νδεγεί ζε κεγάιν θίλδπλν επηβάξπλζεο 

εζληθνχ ΠΓΔ. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, δπζηπρψο δελ 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ απφ ην εζληθφ ΠΓΔ φπσο 

γλσξίδεηε, άξα αλαιακβάλνληαη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

κεηαθηλήζεηο έξγσλ κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε λα γίλεη 

κηα ηαθηνπνίεζε, εμπγίαλζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ππεξδέζκεπζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη νη πξνυπνζέζεηο 
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λα ρξεκαηνδνηνχληαη κεηά ην ’14 ηαπηφρξνλα, λα ρξεκαηνδνηνχλ θαη νη δχν 

πξνγξακκαηηθέο πεξίνδνη έξγα. 

  Ζ εμαζθάιηζε ινηπφλ ησλ φξσλ απηψλ γίλεηαη κε θάπνηεο 

ελέξγεηεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Αξρή 

πληνληζκνχ. Απηέο αθνξνχλ ηαθηνπνίεζε θαηαξράο ηεο ππεξδέζκεπζεο. 

Πξέπεη λα γίλεη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππεξδέζκεπζεο ζην 105% ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

Απηφ αληηιακβάλεζηε ηη ζεκαίλεη θαη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ, πνπ ε ππεξδέζκεπζή 

ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

  Απηή ε ηαθηνπνίεζε ζα απνηππσζεί κέζσ ελφο ζρεδίνπ δξάζεο 

ζηαδηαθήο ππεξδέζκεπζεο θαη ζα δνζεί ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 

θπξίσο κέζσ απεληάμεσλ αλελεξγψλ θαη κε ζπκβαζηνπνηεκέλσλ έξγσλ, 

πξνζαξκνγή ησλ εληάμεσλ ζηνπο πξαγκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

έξγσλ, πξνζαξκνγή ησλ κεξηθψο ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ζηα πξαγκαηηθά 

κεγέζε πινπνίεζεο κέρξη ην ’13 θαη ην ’15 θαη ελλνείηαη ζα ιεθζεί κέξηκλα 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απηφ ιέκε πξνζαξκνγή. Δθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο γηα έξγα κηθξφηεξα ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Δδψ ν 

θαλνληζκφο δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα νπξψλ ή phasing γηα απηά ηα έξγα. 

Πξέπεη φια απηά κέρξη 31/12/15 λα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη λα ιεηηνπξγνχλ. 

  Γηαρσξηζκφ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε δχν πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, phasing, ζχκθσλα 

κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

  Νέεο εληάμεηο. Νέεο εληάμεηο ζα γίλνληαη κφλν ππφ φξνπο. Πέξαλ 

ησλ δχν επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθφκα είλαη ζε ρακειή 

απνξξφθεζε θαη ρξεηάδνληαη αθφκα ελίζρπζε, ηα ππφινηπα φια 

πξνγξάκκαηα λέεο εληάμεηο ζα γίλνληαη κφλν γηα ηελ θάιπςε ηνπ λ+2 θαη 

έρνπλ ζηαιεί θαη νδεγίεο αθξηβψο ηη έξγα κπνξνχλ λα κπνπλ, ηη 

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα έρνπλ απηά ηα έξγα. Σελ θάιπςε αλειαζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ αθνξά θπξίσο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ θαη θάιπςε αλαγθψλ θιεηζίκαηνο. 

  Σα έξγα ρσξίο θακία λνκηθή δέζκεπζε θαηά θαλφλα πξέπεη λα 

απεληαρζνχλ. Απηά έρεη ιεθζεί κέξηκλα λα ζπλερίζεη ε εγγξαθή ηνπο ζην 

ΠΓΔ, λα κελ βγεη δειαδή απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ε 
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εγγξαθή, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο γηα λα 

πξνηαζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή. 

  Σα αλελεξγά έξγα ινηπφλ ρσξίο πξνέγθξηζε-δεκνπξάηεζε επί 

έμη κήλεο είλαη απηά ηα παιηά αλελεξγά πνπ είλαη ηνπ κλεκνλίνπ, ζπλ ηα 

θαηλνχξγηα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ άκεζα νη νδεγίεο πνπ έρνπκε ζηείιεη. 

Γη’ απηά ηα έξγα εηδηθά ηα παιηά μέξεηε φινη φηη ινγνδνηνχκε θάζε ηξεηο κήλεο 

ζηελ Δπηηξνπή. Απηά πξέπεη λα ηειεηψζνπλ, λα ηα βγάινπκε απφ πάλσ καο. 

,ηη έρεη ελεξγνπνηεζεί θαιψο έρεη, φ,ηη αθφκα κεηά απφ δχν ρξφληα δελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί πξέπεη λα απεληαρζεί. 

  Απφ εθεί θαη πέξα, ε εγθχθιηνο κηιάεη θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ θάησ ησλ 5 

εθαηνκκπξίσλ, γηα ηα έξγα ηα αλάκεζα ησλ 5 θαη 50, πνπ δελ είλαη κεγάια 

έξγα, πψο αθξηβψο πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. Καη γηα ηα κεγάια έξγα πψο 

πξέπεη λα γίλεη ην phasing θαη βέβαηα ελλνείηαη φηη ηα έξγα-γέθπξεο ηνπ Γ΄ 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο. Γελ επηηξέπεηαη phasing ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  ,ηη αθνξά ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, δελ επηηξέπεηαη επίζεο ε 

θαηά θάζε πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Γειαδή κηα 

παξαγσγηθή επέλδπζε δελ κπνξεί λα γίλεη phasing. Ή φιε ζα είλαη ζην ΔΠΑ 

ή φιε ζα είλαη ζην Δ. 

  Σα ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ ηεο εγθπθιίνπ απηήο είλαη φηη πξέπεη 

λα γίλνπλ απφ ηελ φιε απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο φηη ρξεηαδφηαλ 

αλαθαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, ηφζν εληφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ φζν θαη απφ ηα κείνλ, άξα γπξλάκε γηα αλαζεψξεζε ηνπ ’13. 

Δπίζεο, φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα αμηνπνηεζνχλ νη πφξνη θαη ησλ δχν 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ, κε κεηαθνξά ηκεκάησλ έξγσλ ή έξγσλ ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη απηή ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, δίλνπκε 

θάπνηεο θαηεπζχλζεηο επηιεμηκφηεηαο, έξγα ζηε λέα ινηπφλ πεξίνδν ζην Δ 

είλαη έξγα πνπ νη δαπάλεο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ κεηά ηελ 1/1/2014 θαη αληηζηνηρνχλ ζε εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ 

κεηά ηελ 1/1/2014. Έξγα ρσξίο θακία λνκηθή δέζκεπζε θαηά θαλφλα 

απεληάζζνληαη, φπσο είπακε, απφ ην ΔΠΑ θαη σξηκάδνπλ γηα ηε λέα 
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πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Παξακέλνπλ εγγεγξακκέλα φπσο αλέθεξα σο έξγα 

Δ. 

  Έξγα πνπ ζήκεξα δεκηνπξγνχλ ππεξδέζκεπζε κεηαθηλνχληαη, 

νπζηαζηηθά δειαδή απεληάζζνληαη απφ ην ΔΠΑ θαη ζπλερίδνπλ ηνλ δξφκν 

ηνπο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη 

επηιέμηκα. ηα έηε 2014 θαη 2015 ζα νινθιεξψλνληαη ηα ελ εμειίμεη έξγα ηνπ 

ΔΠΑ κε πφξνπο ΔΠΑ θαη ζα πινπνηνχληαη έξγα πνπ ζήκεξα δεκηνπξγνχλ 

ππεξδέζκεπζε κε ρξήζε πφξσλ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

  αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θ. Μαπξηά γηα ηελ παξνπζίαζή 

ηεο.  

 Γελ δηαθσλνχκε κε ηελ νδεγία θιεηζίκαηνο, απιψο ην πξφγξακκά καο 

έρεη θαη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, κε ηελ έλλνηα φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φηη 

θάπνηα έξγα ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ζχκβαζε απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα 

απεληαρζνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ, εκείο έρνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ 

Άμνλα 1 ελεξγεηαθψλ βηνθιηκαηηθψλ θηηξίσλ, ηα νπνία λαη κελ δελ έρνπλ θακία 

ζχκβαζε, λαη, έρνπλ αξθεηή σξηκφηεηα θαη ε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ έξγσλ 

απηψλ είλαη πάξα πνιχ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φπσο είλαη θαη κηθξνχ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε θαηαζθεπή. 

  Παξάδεηγκα λα δψζσ φηη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ έρνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη απηέο νη 

θαηαζθεπέο δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φπσο πινπνηείηαη κηα ζπκβαηηθή 

θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, γηαηί πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλνπλ θαινθαίξη ή 

ηνλ ρεηκψλα.  

  Άξα, δελ δηαθσλνχκε, ζπκθσλνχκε απφιπηα ζηηο ζέζεηο απηέο, 

απιψο ππάξρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο γηα λα κελ ην 

ζπδεηήζνπκε πεξαηηέξσ είκαζηε ζε επηθνηλσλία κε ην ΤΠΑΝ θαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε ζπκθσλία ζε νπνηαδήπνηε εμέιημε ή ζε νπνηαδήπνηε 

κεηέπεηηα δηαδηθαζία απφ πιεπξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πηζηεχσ φηη απφ 

θνηλνχ ζα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θάπνηα ιχζε. 

Π. ΜΑΤΡΙΑ: Μφλν κηα απάληεζε.  

  Δπεηδή ην πξφγξακκά ζαο ππάγεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, έρεη 

θάπνηεο αλάγθεο γηα ην θιείζηκν, άξα απηέο νη δξάζεηο φπσο καο έρεηε 
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αλαθέξεη ηηο ζέιεηε πην πνιχ λα είλαη πην γξήγνξεο γηα ην θιείζηκν, φπσο έρεη 

θαη θάπνηεο αλάγθεο γηα θάιπςε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ. Άξα, ππάγεζηε ζε δχν 

«ηηθ» απφ ηα ηξία, λα ην πσ, ησλ λέσλ εληάμεσλ. Παξ’ φια απηά, λνκίδσ φηη 

είλαη μεθάζαξν φηη απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην εμπγίαλζεο, δειαδή ζα 

ππνινγίδνληαη λέεο εληάμεηο φηαλ εκθαλίδεηαη ην ζρέδην εμπγίαλζεο πψο ζα 

θηάζσ ζηαδηαθά ζην 105%.  

  Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ππάξρεη ε ηεθκεξίσζε απηή, φηη ηα 

ζέισ γηα ην θιείζηκν κε ηηο νδεγίεο, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζαο ζηείιακε, ή ηα 

ζέισ γηα θάιπςε νδεγηψλ θαη έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην ζπκθσλεκέλν ζρέδην 

εμπγίαλζεο, δελ ππάξρεη αληίξξεζε. Σν πξφβιεκα είλαη λα ζπλερίδνπλ νη 

εληάμεηο, ρσξίο λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια ε απέληαμε θάπνησλ 

έξγσλ θαη ε εμπγίαλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Δπραξηζηψ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: πκθσλνχκε πνιχ. 

  Να πξνρσξήζνπκε ηψξα ζην επφκελν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο, 

πνπ είλαη ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο, αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. Δγψ δελ ζα αλαθεξζψ εθηελψο ζην 

ζέκα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Θα καο κηιήζεη ζε ιίγν ν θχξηνο 

Φίξκπαο πνπ είλαη εθπξφζσπνο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.  

  Απιψο ην κφλν ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ είλαη λα θάλσ κηα 

γεληθή αλαθνξά, φηη ε ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ ζηειερψλ ηεο ζπκκεηείρε ζε 

ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Δ, νη νπνίεο κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο ΔΤΠΔΓ δηακφξθσζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη 

ζέζεηο απηέο ζηάιζεθαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ κεηά απφ δηάθνξεο 

δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο δηακφξθσζαλ έλα ηειηθφ θείκελν, ην νπνίν 

εζηάιε απφ ηελ ΔΤΠΔΓ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο πξνο ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έζηεηιε ην ζχκθσλν απηφ 

ζαλ πξψην ζρέδην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ ηειηθή ζπκθσλία. 

  ζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, απηή αθφκε δελ καο έρεη γλσζηνπνηεζεί. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο πηζηεχνπκε φηη ην ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ κε φιε ηελ 

πνξεία ησλ ηφζσλ εηψλ θαη απφ ην Γ΄ ΚΠ θαη κε ην ΔΠΔΡ θαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ 
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έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα λα κπνξέζεη λα έρεη 

ζεκαληηθή παξνπζία θαη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη θαη ην έξγν ην νπνίν δελ έρεη 

νινθιεξψζεη, αιιά γεληθφηεξα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

  Θα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Φίξκπα λα θάλεη κηα παξέκβαζε θαη 

κεηά ζα ήζεια λα δψζσ ηνλ ιφγν θαη ζηελ θ. Παιαηνιφγνπ, ε νπνία ήξζε 

πξηλ απφ ιίγε ψξα, γηα λα καο θάλεη θαη κηα παξέκβαζε εθ κέξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα. 

  Κχξηε Φίξκπα, έρεηε ηνλ ιφγν.  

Γ. ΦΙΡΜΠΑ: Δπραξηζηψ, θχξηε Μακαινχγθα, επραξηζηψ Νίθν, επραξηζηψ 

γηα ηελ πξφζθιεζε. 

  Θα πξνζπαζήζσ ζρεηηθά ζχληνκα λα ζαο δψζσ ηελ εηθφλα γηα 

ην πνχ βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020. 

Βιέπεηε δελ ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «Δ», δηφηη πξνζπαζνχκε, ίζσο ην έρεηε 

αθνχζεη, λα ηνπ βξνχκε έλαλ αληίζηνηρν ηίηιν γηα λα κελ κπεξδεχνπκε ηνλ 

θφζκν, γηα λα κελ μαλαζπαηαιάκε πφξνπο γηα λα κάζεη ν θφζκνο ηη ήηαλ 

ΚΠ, πιεξψλακε ιεθηά, πήγαλ ρακέλα, κεηά γηα ην ΔΠΑ, ηψξα ζα ηνπο 

κάζνπκε ηη ζα πεη Δ; Αθήζηε πνπ είλαη θαη θαθφερν. 

  Μηα ηδέα ινηπφλ γηα ην ΔΠΑ 2014-2020 είλαη εηαηξηθφ 

ζχκθσλν, partnership agreement, ην νπνίν κέλεη λα ην βαθηίζνπκε. Μηα ηδέα 

είλαη γηα ην πιαίζην αλάπηπμεο 2014-2020. Μηα άιιε ηδέα ζα ήηαλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ’14-’20, αιιά δελ μέξσ ηη ζα πεη ην ΔΚΣ ή ην 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, γηαηί ζα πεη, «Απηφ είλαη region». Απηά είλαη θάπνηεο 

ηδέεο. Αιιά απηά αθήζηε ηα, είλαη ηα επηθνηλσληαθά ηνπ ζέκαηνο. 

  Να πάκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Ζ νπζία ηνπ ζέκαηνο είλαη φηη 

κεηά θαη ην 1ν Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ πλέδξην, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ 

εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ε ρψξα έρεη επηιέμεη έλα βαζηθφ φξακα θαη 

απηφ ην φξακα είλαη απηφ πνπ δείρλνπκε ηψξα ζηε δηαθάλεηα. Γειαδή, ην λέν 

ΔΠΑ ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε 

αλάηαμε θαηαξρήλ θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 

έρνληαο σο αηρκή ηεο ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο 

αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

  Έλα φξακα πνπ ηα αγθαιηάδεη φια, ζα κνπ πείηε. Έλα φξακα 

πνπ ην έρνπκε μαλαθνχζεη. κσο ε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν είλαη φηη πιένλ ε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη κε πνιχ 

κεγαιχηεξε έκθαζε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, πξνγξακκαηηθφ 

επίπεδν, ζηα δχν πξψηα απφ απηά πνπ βιέπεηε ζηε δηαθάλεηα. Γειαδή, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο, πνπ ζηελ νπζία 

νδεγεί ζηελ επηινγή ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο, ελφο λένπ 

κνληέινπ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ παξαγσγή πξαγκάησλ πνπ κπνξνχκε λα 

πνπιάκε, πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε. Πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ 

θαηαλάισζε, πνπ ζηεξίδνληαη ζε πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηα ζπγθξηηηθά καο 

πιενλεθηήκαηα. 

  Σν δεχηεξν είλαη ε αληηκεηψπηζε ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεγάινπ πιήγκαηνο πνπ 

φιε ε ρψξα, φινη καο έρνπκε δερζεί απφ ηελ θξίζε. Δδψ ινηπφλ πξέπεη θαη 

κάιηζηα κε εκπξνζζνβαξή έκθαζε ησλ δαπαλψλ καο λα πέζνπλ πφξνη πνπ 

θαηά θχξην ιφγν ζε πξψηε θάζε ζα αληηκεησπίδνπλ αθφκα θαη αλαθνπθηζηηθά 

ηα απνηειέζκαηα, ηα δπζκελέζηαηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα αλαηξνπή ηνπ ζνβαξφηαηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αλεξγίαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο πνπ έρεη 

ρηππήζεη ηε ρψξα καο. 

  Απηφ ην ζέκα ηεο αλεξγίαο αλακέλνπκε φηη κπνξνχκε ζηαδηαθά 

θαη ζε καθξνρξφληα βάζε, βεβαίσο, λα ην αληηκεησπίζνπκε θαη λα ην θέξνπκε 

φρη εμαιείθνληάο ην, γηαηί απηφ ζα ήηαλ κηα ππφζρεζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη λα επαλέιζεη ζηα ιεγφκελα, αλ ππάξρνπλ, θνηλσληθψο απνδεθηά 

φξηα αλεξγίαο. 

  Απηή ε θαηεχζπλζε θαη απηή ε εκπξνζζνβαξήο έκθαζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα επηζθηάζνπλ ηε 

καθξνρξφληα πξννπηηθή ηεο νηθνλνκίαο, ηφζν ζην πεδίν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνλ 

παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ρψξν. Σν πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη κία απφ 
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ηηο πέληε ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αλ ζέιεηε ή αλαπηπμηαθέο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζαο έδεημα ζηελ πξνεγνχκελε δηαθάλεηα θαη γηα λα 

ηηο ζπκίζνπκε είλαη αληαγσληζηηθφηεηα, επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ε αλάπηπμε-

αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, είλαη ε αλάπηπμε, 

εθζπγρξνληζκφο θαη ζπκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε πνπ δπζηπρψο δελ έρνπκε ηειεηψζεη θαη πέκπην θαη 

πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

  Έιεγα ινηπφλ φηη ην πεξηβάιινλ εθηφο απφ απηφ πνπ φινη 

γλσξίδνπκε θαη έρνπκε ηα ζέκαηα ππνρξεψζεσλ, έρνπκε ηελ πξνζπάζεηα λα 

ηεξνχκε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, δελ πξέπεη θαη έρεη 

εηπσζεί επαλεηιεκκέλα ζήκεξα θαη εκείο ζπκθσλνχκε, δελ πξέπεη λα ην 

βιέπνπκε σο έλα εκπφδην. Πξέπεη λα ην βιέπνπκε σο έλαλ κνριφ, πάλσ 

ζηνλ νπνίν ηνχηε ε ρψξα έρεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξέπεη λα ην 

πξνζηαηεχζεη θαη πξέπεη λα επελδχζεη πάλσ ηνπ θαη αο ην πσ 

«επηρεηξεκαηηθά» ή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, πνπ είλαη 

πάξα κα πάξα πνιχ ζεκαληηθή. 

  Τπ’ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, ζην πιαίζην απηήο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, έρνπκε επηιέμεη θαη ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ 

πνπ αλέθεξε θαη πξνεγνχκελα ν Νίθνο ν Μακαινχγθαο, ζε απηφ ην πξψην 

ζρέδην πνπ έρνπκε δψζεη πξνο δηαβνχιεπζε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο ζε φια ηα ππνπξγεία γηα λα επέκβνπλ επ’ απηνχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ην 

έρνπκε δψζεη θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο έλα πξψην-πξψην draft, γηα 

λα μεθηλήζνπκε ηνλ άηππν δηάινγν πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ Δπηηξνπή θαη γηα 

λα επηηαρχλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο, πξνβιέπνπκε απηά ηα πέληε βαζηθά ζεκεία. 

Γειαδή, έκθαζε ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ ζεζκψλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φπνπ πεξηιακβάλεηαη 

θαη κηα ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ηελ πξνψζεζε 

ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ απηήο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη 

ηέινο, ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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  Γελ ζέισ λα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ ιίγν-πνιχ θαη κε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ παξνπζίαζε ε Γεληθή Γξακκαηέαο, ε θπξία Γηαλλαθνπνχινπ, 

αιιά θαη απφ απηά πνπ ζηε ζπλέρεηα ελδερνκέλσο ζα αλαθεξζεί ε Υξπζνχια 

ε Κνχξηειε, δελ λνκίδσ φηη έρνπκε θάηη λα πνχκε ην ηδηαίηεξν ζε φ,ηη αθνξά 

ζην πεξηβάιινλ. Ννκίδσ φηη φινη ζα ζπκθσλήζνπλ πνηεο είλαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο. 

  Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ φκσο θαη ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ιίγν 

ρξφλν ζηε ζπδήηεζε είλαη λα ιάβνπκε ππφςε ηηο δεζκεχζεηο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Έλαο απφ 

απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνιχ θαιά θαηαιαβαίλεηε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

πφξνπο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Παξ’ φ,ηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο -θαη ην έρνπκε μαλαπεί- ήηαλ ζπγθξηηηθά ηδηαίηεξα ζεηηθφ 

γηα ηε ρψξα, δηφηη θάπνηα ζηηγκή ε Διιάδα επξφθεηην λα πάξεη 11 δηζ. θαη 

θαηαθέξακε λα ηα αλεβάζνπκε ζηα 15 δηζ., ε Διιάδα επξφθεηην λα ράζεη 

30% κε 35% θαη θαηαθέξακε λα ράλεη φκσο έλα 25% ζε ζρέζε κε ηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δηφηη δπζηπρψο ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηεξηδφηαλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2007-2009, 

πνπ μέξεηε φηη ε θξίζε δελ ηα είρε αθνπκπήζεη. 

  Φέξακε ινηπφλ θάπνηνπο πφξνπο. Απηνί νη πφξνη δελ είλαη 

πιένλ νχηε δηαπξαγκαηεχζηκνη νχηε κπνξνχλ λα απγαηίζνπλ κε έλα ζαχκα, 

κε εμαίξεζε ην ζέκα πνπ ελδερνκέλσο γλσξίδεηε ηεο ελδηάκεζεο 

αλαζεψξεζεο ην 2017, φπνπ ζα δνχκε πάιη πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηα 

πεξηθεξεηαθά θαη αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πάλσ απφ 5%, ηφηε ε 

ρψξα ζα δηθαηνχηαη, φπσο θαη νη άιιεο ρψξεο ζα δηθαηνχληαη εμηξά πφξνπο. 

Αιιά αο κελ ζηαζνχκε ζε απηφ. Δίλαη κηα ειπίδα γηα πφξνπο ηεο ηάμεσο ηνπ 

1,5 κε 2 δηζ. εμηξά. 

  Αιιά αο κελ ζηαζνχκε ζε απηφ. Αο ζηαζνχκε ζην ηη έρνπκε 

ηψξα θαη πψο απηφ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί θαη λα ιεθζεί ππφςε. 

Λνηπφλ. Βιέπεηε εδψ φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιε έληαζε ελίζρπζεο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο. Απηέο έρνπλ θέξεη ηα πεξηζζφηεξα 

ιεθηά ηεο ρψξαο. Με ππνινγηζκφ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο, 

νη πέληε πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θέξλνπλ 7,2 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηε ρψξα. Δθεί πνπ έρνπκε ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα 

είλαη νη πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο. Δίλαη έμη πεξηθέξεηεο πνπ θέξλνπλ ζηε ρψξα 



5
ε
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 20/9/2013 

 

 59 

2,4 δηζ. επξψ. Καη ππάξρνπλ θαη νη πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ε Αηηηθή 

θαη ην λφηην Αηγαίν, δχν δειαδή κφιηο, πνπ θέξλνπλ ζηε ρψξα 2,6 δηζ. επξψ. 

  ε φ,ηη αθνξά ζην Σακείν πλνρήο, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

γηα ην Πξφγξακκα, έρνπκε πεξίπνπ ίδηνπο πφξνπο κε ηελ πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κέξνο φκσο ησλ νπνίσλ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

κεηαθνξέο, 580 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα, ζα θχγνπλ απφ ηε ρψξα θαη ζα 

δηαρεηξηζηνχλ απφ ην ιεγφκελν Σακείν Τπνδνκψλ, πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, ην ιεγφκελν Connecting Europe Facility θαη ην νπνίν 

θαηά πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε ρψξα απηνχο ηνπο πφξνπο 

ηνπ Σακείνπ πλνρήο πνπ εηζθέξεη, κε ψξηκα θαη ζθφπηκα έξγα. Τπάξρεη ην 

Σακείν Αγξνηηθή Αλάπηπμεο πνπ δηαηεξεί αληίζηνηρνπο πφξνπο κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, ην Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, επίζεο πεξίπνπ 

ίδηνπο πφξνπο, ε Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία κε θαηά ηη ιηγφηεξνπο 

φξνπο, ε Πξσηνβνπιία γηα ηε Νεαληθή Απαζρφιεζε, πνπ είλαη έλα θνκκάηη 

πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ. 

  Δδψ ινηπφλ ζα ήζεια θαη θάλνληαο απηή ηελ παξνπζίαζε λα 

πσ φηη ζα πξέπεη λα «ζπκκνξθσζνχκε» ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ. ηε ζηξαηεγηθή καο θαη ζην θείκελν θαη ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ έξρνληαη θαη απφ ηα ππνπξγεία θαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο 

βάδνπκε ηα πάληα. Καη δελ είλαη θαη’ αλάγθε ιάζνο λα βάδνπκε ηα πάληα, 

δηφηη είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν δελ ην γξάςακε θαη αθξηβψο έηζη ζα βγεη. 

Δίλαη δπλακηθφ, πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο, πξνθχπηεη απφ ηνπηθέο αλάγθεο 

θαη νχησ θαζεμήο. 

  κσο, έρεη θπζηνινγηθά θαη ππνρξεσηηθά πεπεξαζκέλνπο 

πφξνπο. ζν ινηπφλ ιηγφηεξνπο πφξνπο έρνπκε ηφζν κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ πξνηεξαηνπνίεζε πξέπεη λα δψζνπκε. Απφ ηηο πξψηεο επαθέο πνπ 

έρνπκε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαδεηθλχεηαη ην ζέκα θαη έρνπλ δίθην νη 

ζπλάδειθνη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο. Καη εδψ γηα ην πξφγξακκα ζην νπνίν 

κηιάκε, δελ κνπ αξέζεη πνπ ζα ην πσ, αιιά νη πξνηεξαηφηεηεο αλαδεηθλχνληαη 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη κεηαθέξνληαη ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πάξα πνιχ πςειά πνζά ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίεο, φπσο ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα. 
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  Σα πνζά ηα αθνχζαηε πξνεγνχκελα, εγψ δελ ζέισ λα ηα 

επαλαιάβσ. Έρνπκε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Πξφγξακκα. Πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη θνπθηά κεηξεκέλα, είλαη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Θα 

πξέπεη λα θαιπθζνχλ. πσο πξέπεη λα γίλεη θαη κηα ζεηξά απφ άιια 

πξάγκαηα. Αιιά απηά ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Γελ έρνπκε πεξηζψξηα λα 

πνχκε φηη, «Ξέξεηο, απφ απηά πνπ είλαη ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο, γηα παξάδεηγκα, 

δελ ζα ην θάλνπκε ηψξα, ζα ην θάλνπκε ην 2030». Πξέπεη λα γίλνπλ ηψξα. 

Σφζν ζηα ζηεξεά φζν θαη ζηα πγξά απφβιεηα ινηπφλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηε 

ζεκεξηλή ζπδήηεζε, απφ ηελ παξνπζίαζε, φηη πνιχ ζεκαληηθνί πφξνη, φιν ην 

Σακείν πλνρήο πνπ δηθαηνχηαη ην πεξηβάιινλ, αλ ηα βάιεηε θάησ ζα δείηε φηη 

είλαη απηά. 

  Δδψ ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαδείμνπκε, αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

φπνηνπο ζηφρνπο ζα πεξηιάβνπκε ζην πξφγξακκα, ην θαηλνχξγην ΔΠΑ, ην 

’14-’20 ή ζην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

αλαδεηρζεί ε πξαγκαηηθφηεηα. Να πξνηεξαηνπνηεζνχλ ηα πξάγκαηα θαη λα 

κελ κηιάκε γηα πξάγκαηα πνπ ζα απνδεηρζνχλ ζηελ πνξεία φηη δελ είλαη 

εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ. 

  ε φ,ηη αθνξά ηελ πξφνδν ησλ ζπδεηήζεσλ, απηή ηε ζηηγκή 

κηιάκε ζε άηππεο δηαδηθαζίεο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θπξίσο επί 

ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο θαη πξνηεξαηνηήησλ. Τπάξρεη ζε εμέιημε ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν δηαβνχιεπζε γηα ην ζέκα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020. Μαθάξη λα είρα πξάγκαηα λα ζαο αλαθνηλψζσ. Γελ έρνπκε, έρνπκε 

μεθχγεη ιίγν ζην ρξνλνδηάγξακκα, πξνβιέπνπκε λα γίλεη θαη 2ν Αλαπηπμηαθφ 

πλέδξην. Αλ δελ μεθαζαξίζεη ην ζέκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ, λνκίδσ φηη δελ έρεη λφεκα λα πάκε ζε έλα πλέδξην πνπ ζα 

πνχκε πάιη γηα ζηξαηεγηθέο. 

  Θα είκαζηε ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ζε επαθή κε ηα 

πξνγξάκκαηα. Έρνπκε, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πήξακε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηα ππνπξγεία, έρνπκε πξνζαξκφζεη απηφ ην θείκελν πνπ 

έθπγε ιίγν βηαζηηθά κέζα ζην θαινθαίξη. Καη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή απηφ ζα ζπλερηζηεί, ψζηε λα βειηηψλεηαη θαη λα 

θηάζνπκε ζε κηα επίζεκε πξψηε ππνβνιή ηνπ draft κέζσ δηαδηθαζηψλ FSC 

θαη νχησ θαζεμήο. 
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  Απηά ήζεια λα ζαο πσ. Δχρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηελ θνηλή καο 

δνπιεηά θαη θπξίσο λα πξνζέμνπκε ηελ πξνηεξαηνπνίεζε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γηάλλε ηνλ Φίξκπα. πκθσλψ θη εγψ 

ζε απηά ηα νπνία αλέθεξε φηη πξέπεη επεηδή ηα πνζά πξαγκαηηθά δελ 

θιεηδψλνπλ ζηα πνζά ηα νπνία δηαηίζεληαη, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη 

κηα δηαθξηηνπνίεζε θαη κηα πξνηεξαηνπνίεζε, αλ κπνξψ λα πσ απηή ηε ιέμε, 

ε νπνία έρνπκε θάλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο, έρνπκε δψζεη ηδέεο γηα 

πξνηεξαηφηεηεο θαη απφ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο αθφκε, αλ δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ φιεο, αλ θάπνηεο νη νπνίεο είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο, είκαζηε ζε 

εμέιημε. Θα δνχκε. 

  Να δψζσ ηνλ ιφγν ζηελ θ. Κνχξηειε, Πξντζηακέλε ηεο 

ΔΤΠΔΓ, λα θάλεη παξέκβαζε. 

Υ. ΚΟΤΡΣΔΛΗ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Μακαινχγθα. 

  Δγψ ζέισ ζαλ Πξντζηακέλε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπληνλίδεη ηα 

ζέκαηα θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ λα 

θαηαζέζσ ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

  Καηαξρήλ, ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, ην Τπνπξγείν κπαίλεη 

κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο ή κε δηαθνξεηηθέο ζα έιεγα απφ απηέο πνπ είρε 

ζηελ έλαξμε ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο. Μηιάκε γηα έλα Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνιηηηθέο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη πάξα πνιχ κεηαμχ ηνπο, έρεη απνδεηρζεί απηφ, θαη ζπληνλίδνληαη 

πιένλ απφ κία αξρή. 

  Ζ κέρξη ζήκεξα ινηπφλ εκπεηξία ζηα ζέκαηα απηά, θαηαξρήλ 

ζέισ λα πσ πνιχ ζχληνκα θαη ην δηαδηθαζηηθφ ηεο ηζηνξίαο, φηη γηα πξψηε 

θνξά φπσο θάλεθε ηφζν ζπληνληζκέλα ην Τπνπξγείν θηλήζεθε ζηε ζχληαμε 

ησλ πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, αθνινπζψληαο πηζηά 

ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη κηα θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία. Καη απηφ έγηλε βέβαηα, δηφηη ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη θαη ε 

πληνληζηηθή Τπεξεζία, ε νπνία δελ ππήξρε ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο. 

  Γηα πξψηε θνξά ινηπφλ έγηλαλ ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείραλ φιεο νη δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, δειαδή φιν ην 
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Τπνπξγείν ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία θαη έγηλε θνηλσλφο θαη αξσγφο φισλ 

ησλ αγσληψλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζην πιαίζην 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ έξρεηαη. Απφ απηφ θάλεθε ηφζν ε κεγάιε 

δηάζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, αιιά 

θάλεθε θαη ε κεγάιε δηάζεζε φισλ ησλ εηαίξσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία απηή, ηφζν απφ ην Αλαπηπμηαθφ πλέδξην ην νπνίν δηνξγαλψζακε 

κε πάξα πνιχ κεγάιε θαηά θνηλή νκνινγία επηηπρία, πάλσ απφ 500 άηνκα 

ζηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ είρακε, γηαηί θαίλεηαη φηη ν θφζκνο ελδηαθέξεηαη, 

νη θνξείο ελδηαθέξνληαη λα αλνηρηνχλ ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, κε 

πην μεθάζαξν ηξφπν θαη κε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηδησηψλ. Θέκα ζην νπνίν 

δίλνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή. 

  Έηζη ινηπφλ, απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη κπνξεί θάπνηα 

πξάγκαηα φπσο είπε θαη ν θχξηνο Φίξκπαο λα θαίλνληαη φηη 

επαλαιακβάλνληαη, φηη θηλνχκαζηε ζηνπο ίδηνπο ηνκείο, ζηεξεά απφβιεηα, 

πγξά απφβιεηα, θχζε, βηνπνηθηιφηεηα, δάζε θαη ηα ινηπά, αιιά φια ηα 

πξνζεγγίδνπκε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

  Ίζσο απηά ηα νπνία αλαθέξνπκε ζην πξφγξακκά καο νδεγνχλ 

ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θάπνηνο κπνξεί λα πεη «Μα πνχ ζα ηα βξνπλ 

φια απηά ηα ιεθηά γηα λα γίλνπλ;» Δίλαη ζίγνπξν φηη εθείλν ζην νπνίν 

ζηνρεχνπκε θαη εθείλν ην νπνίν ζα θπλεγήζνπκε πξαγκαηηθά κε πάξα πνιχ 

κεγάιε φξεμε είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ θαη φρη 

κφλν ηνπ ΔΠΑ. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε φια ηα άιια ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα, ηα νπνία έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

φρη κφλν. Γελ είλαη ηα έξγα καο απνθιεηζηηθά πεξηβάιινλ, ελέξγεηα θαη 

θιηκαηηθή αιιαγή. Δίλαη θαη’ εμνρήλ νξηδφληηεο νη πνιηηηθέο πνπ ρεηξίδεηαη ην 

Τπνπξγείν θαη γη’ απηφ θνηηάκε λα απνθηήζνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε κηα πνιχ 

θαιή ζπλεξγαζία ηψξα ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηφζν κε ηα πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα φζν θαη κε ηα άιια ηνκεαθά πξνγξάκκαηα, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα εθκεηαιιεπηνχκε νπνηνπζδήπνηε πφξνπο ζα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

  Θεσξνχκε φηη ην Τπνπξγείν είλαη απαξαίηεην λα ζπληνλίζεη 

πξφγξακκα πνπ ζα αθνξά ζε θάιπςε ζηφρσλ ζε επίπεδν ρψξαο. Τπάξρνπλ 

ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζε επίπεδν ρψξαο. ηφρνη ζε 
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επίπεδν ρψξαο, φρη ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. Απηά είλαη θαη’ εμνρήλ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη κφλν ην Τπνπξγείν κπνξεί λα ηα ζπληνλίζεη 

θαη ιέσ ζε πάιη φηη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηα άιια 

πξνγξάκκαηα θαη θπξίσο ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα αηζηνδνμνχκε λα 

πινπνηήζνπκε φρη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο έηζη θη αιιηψο έρνπκε απφ 

ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, πνπ ηψξα καο κπαίλνπλ θαη κε βάζε ηηο 

αηξεζηκφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ, αιιά λα αλνηρηνχκε 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ ιέγεηαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ζηνπο 

ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε ηε Υξπζνχια ηελ Κνχξηειε γηα ηελ 

παξέκβαζή ηεο, πνιχ ελδηαθέξνπζα. 

  Απιψο λα ζπκπιεξψζσ φηη φια απηά βέβαηα πξνθαλψο απηά 

δεηάκε, απηά ζέινπκε, αιιά γηα λα εθαξκφζεηο κηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έρεηο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν. Πξνο ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο απηή ε επηζήκαλζε. 

  Να κηιήζεη ηψξα κε κηα παξέκβαζε ε θπξία Παιαηνιφγνπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ: Καιεκέξα ζε φινπο.  

  Υαίξνκαη πνιχ πνπ μαλαβξίζθνκαη ζην πιαίζην ηεο αγθαιηάο 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Να ζπγραξψ ηελ θ. Γεληθή θαη λα ηεο επρεζψ θάζε επηηπρία 

ζηνλ ξφιν ηεο. Διπίδσ ν ελζνπζηαζκφο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάςαηε ην πψο 

βιέπεηε ηα πξάγκαηα λα ζπλερηζηεί θαη λα ζπλερίζνπκε κηα ζπλεξγαζία θαη 

ζην πιαίζην ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, πνπ ζα απνθέξεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ φινη ζα ζέιακε. Καη λα επρεζψ πξαγκαηηθά θάζε επηηπρία 

ζηνλ ξφιν ζαο. 

  Θα ήζεια επίζεο λα ζπγραξψ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη λα ζαο 

επραξηζηήζσ γηα ηε ζπλεξγαζία. Να επηζεκάλσ ηδηαίηεξα ην θνκκάηη πνπ είδα 

φηαλ έθηαζα, ηε δεκνζηφηεηα, ε νπνία πξαγκαηηθά ήηαλ έλα λέν ζέκα, ην 

νπνίν κέρξη ηψξα δελ είρε αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα θαη πηζηεχσ φηη έρεηε θάλεη 

ηδηαίηεξα θαιή δνπιεηά, κπξάβν ζαο, είλαη θάηη πνπ αμίδεη λα ζπλερηζηεί, γηαηί 

ην πξφγξακκα έρεη αλάγθε απφ απηή ηε δεκνζηφηεηα πνπ κέρξη ηψξα δελ είρε 

επηηεπρζεί αθξηβψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν. πγραξεηήξηα ινηπφλ. 
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  Λνηπφλ. Υξπζνχια, επραξηζηνχκε θη εζέλα γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Καη λα κπνχκε ζην θνκκάηη λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο. πσο είπαηε φινη 

ζαο, είκαζηε ζην πιαίζην ελφο άηππνπ δηαιφγνπ. Οη θαλνληζκνί αθφκε δελ 

έρνπλ εγθξηζεί, αλακέλνληαη πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ λα εγθξηζνχλ. Άξα, 

ζην πιαίζην απηφ, ζπλνκηινχκε κε φια ηα θξάηε-κέιε γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ θαιχηεξα ηα εηαηξηθά ζχκθσλα ή φπσο αιιηψο ζα ηα 

νλνκάζνπκε ζηα ειιεληθά. 

  ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, φλησο θαη ππφ ηελ πίεζε θηφιαο ηε 

δηθή καο, αιιά θαη κε άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία ηνπ Γηάλλε θαη κε 

ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, καο ππνβιήζεθε έλα αθξηβψο πξψην-πξψην 

ζρέδην, ην νπνίν είδακε, ζρνιηάζακε θαη ζην πιαίζην απηφ ζπλερίδνπκε ηελ 

πνιχ ζηελή ζπλεξγαζία, κε πεξηζζφηεξα ζρφιηα, ζπλερείο video conferences, 

γηα ην πψο ζα κπνξέζεη ηειηθά λα απνθέξεη απηφ πνπ ζα ζέιακε ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δειαδή ηη; Πνηα ζα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη θαη ην κφλν ίζσο ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν 

απηή ηε ζηηγκή ηεο ρψξαο, ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη, έζησ θαη ιηγφηεξα. 

Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο καο, φπσο είπε θη ν Γηάλλεο θαη πψο ζα ηηο 

ζηνρνζεηήζνπκε; Γειαδή, αλ ζέινπκε λα βάινπκε κηα θαηλνχξγηα νξνινγία, 

ρξεηάδεηαη κηα ζηνρεπκέλε ηεξάξρεζε. Απηφ ρξεηάδεηαη, ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

  Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Έρνπκε ιηγφηεξα ρξήκαηα, άξα 

ζέινπκε κέζα ζην πιαίζην θηφιαο ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, πνπ είλαη θαη ην 

λέν καο, απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα πεξάζνπκε θαη ζηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα, πψο ζα δνχκε πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο, πψο ζα είλαη 

ζηνρεπκέλεο, ηη απνηειέζκαηα ζέινπκε λα έρνπκε πξηλ αξρίζνπκε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηη ζέινπκε λα δνχκε, απηφ είλαη θαη ην πεξίθεκν 

intervention logic, φπσο ιέγεηαη. Καη κε ηη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, κε βάζε 

βέβαηα θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ. 

  Άξα ινηπφλ, ζην πξψην draft πνπ καο ήξζε, πξψην-πξψην λα 

μαλαηνλίζσ, απηφ πνπ ζα ζέιακε ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πεξηβαιινληηθά είλαη λα 

δνχκε ηη ζπγθεθξηκέλα αθφκε θαη ζε ζηξαηεγηθφ πιαίζην, πψο ε ζηξαηεγηθή 

ζα εμεηδηθεπζεί πέξα απ’ φ,ηη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα. Γελ κπνξνχκε ζηα 

ζθνππίδηα λα κηιάκε πάιη γηα ΥΑΓΑ. Πξέπεη λα είκαζηε ζπγθεθξηκέλα ηη 

πεξηκέλνπκε, ηη θαηλνχξγην ζα δνχκε απφ εδψ θαη κπξνο. Βηνινγηθνί, ζσζηά, 
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πξέπεη λα θιείζνπλ, είλαη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Θα κεηαθεξζνχλ νχησο ή 

άιισο, είλαη δεδνκέλν απηφ, θάπνηα έξγα. 

  Απφ εθεί θαη πέξα, ηη άιια ζα γίλνπλ ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην 

κπαιφ καο ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα ζέιακε λα δνχκε. 

  Γχν ζεκαληηθά ζέκαηα ζε απηή ηελ πεξίνδν πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ηδηαίηεξα θαη πάιη εηδηθά ζηα πεξηβαιινληηθά. Σν έλα είλαη, ην 

αλέθεξε θαη ε θπξία Κνχξηειε, νη αηξεζηκφηεηεο θαη πψο απηέο ζα 

εθαξκνζηνχλ. Μέρξη ζηηγκήο, ζηα ζέκαηα ηα πεξηβαιινληηθά είλαη ηξεηο, αλ 

δελ θάλσ ιάζνο, ζθνππίδηα, λεξά θαη θιηκαηηθή αιιαγή κε θηλδχλνπο, αλ δελ 

θάλσ ιάζνο. Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε είλαη ζα έιεγα κέηξηα, άξα ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, ψζηε φηαλ ππνβιεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα, ζε φπνηα 

κνξθή έρνπλ, γηαηί φπσο αθξηβψο είπε θαη ν Γηάλλεο δελ μέξνπκε αθφκε, δελ 

καο έρεη θνηλνπνηεζεί ε λέα αξρηηεθηνληθή, παξ’ φια απηά, θάπνην θνκκάηη 

πεξηβαιινληηθφ ζα ππάξρεη, νη αηξεζηκφηεηεο είλαη θάηη πνπ ζα ην εμεηάζνπκε 

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

  Άξα, πξέπεη απφ ηψξα, ην μέξσ φηη εξγάδεζηε, αιιά ζα πξέπεη 

λα δψζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πιήξσζε απηψλ ησλ αηξεζηκνηήησλ θαη 

λα κελ πεξηκέλνπκε ην 2016, πνπ ν θαλνληζκφο βάδεη θηφιαο σο νξηαθή 

πξνζεζκία. 

  Σν άιιν πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηα ζέκαηα ηα 

πεξηβαιινληηθά, θπξίσο ζηα ζθνππίδηα, είλαη ην ζέκα ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ θαη πψο νη ΦΟΓΑ ή φπνηνη άιινη 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζθνππίδηα ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ. Δίλαη θάηη ην νπνίν εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ ην 

πξνζπαζνχκε θαη ζα ζέιακε λα δψζεηε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηή ηελ 

πεξίνδν, φρη κφλν ζηα ζθνππίδηα, θπξίσο εθεί βέβαηα θαη ζε φπνην άιιν 

πεξηβαιινληηθφ έξγν ζα γίλεη θάπνηα ζηηγκή. 

  Δίλαη έλα ζέκα πνπ έδεημε ζηελ πνξεία θαη φια απηά ηα ρξφληα 

ζε φιεο ηηο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο φηη εηδηθά ζηα πεξηβαιινληηθά έξγα 

ππήξρε αδπλακία ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ. Ίζσο γηαηί ήηαλ πνιινί, γηαηί ήηαλ 

κηθξνί. Θέιεη φκσο κηα ηδηαίηεξε ζθέςε ην πψο ζα ζπιιεθζεί απηφ ην ζέκα θαη 

πψο ζα πξνρσξήζνπκε. Δίκαζηε ζίγνπξα θνληά ζαο, αλ ζέιεηε λα ην 
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ζπδεηήζνπκε πεξηζζφηεξν. Καη λα δνχκε πψο ζα έρνπκε ηθαλνχο δηθαηνχρνπο 

λα ρεηξίδνληαη ηέηνηνπ ηχπνπ έξγα. 

  Σνλίδσ μαλά, επεηδή φ,ηη είδακε ζην πξψην-πξψην ζρέδην πνπ 

καο ππνβιήζεθε ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά φηη ζα πξέπεη ηψξα, ζην επφκελν 

ζρέδην πνπ ζα ππνβιεζεί, ηα πεξηβαιινληηθά λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη 

λα πεγαίλνπλ πέξα απφ φ,ηη έρνπκε δεη κέρξη ηψξα. Θέισ λα είκαη πνιχ 

εηιηθξηλήο, φηη ιίγν καο ζχκηδε πνιιέο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο 

πεξηφδνπο ην θνκκάηη ην πεξηβαιινληηθφ. Καη είλαη θξίκα. 

  Διπίδνπκε ινηπφλ θαη είκαζηε ζίγνπξνη, κε ηε ζπλεξγαζία 

θηφιαο πνπ έρνπκε, φηη ζα πάκε παξαπέξα απφ απηφ πνπ έρνπκε ήδε δεη 

άπεηξεο θνξέο θαη δελ ζα μαλακηιάκε γηα ΥΑΓΑ, δελ ζα μαλακηιάκε γηα έξγα 

πνπ πιένλ πξέπεη λα θιείζνπλ, λα γίλνπλ, λα πάκε ζε θάηη πην θαηλνχξγην, 

πην κνληέξλν, πην θαηλνηφκν. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. 

  Απηά είρα λα πσ ζε ζπληνκία. Απφ ηελ πιεπξά καο ζα έξζεη θη 

άιιν παθέην ζρνιίσλ ζχληνκα. Σν μέξσ φηη ην πεξηκέλεηε. Καη ην ηειεπηαίν 

βέβαηα, πέξα απφ ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε, είλαη θαη 

πψο θπζηθά ζα ελζσκαησζεί θαη ζα καο δείμεηε ην partnership, πψο απηφ θαη 

φινη νη εηαίξνη πνπ ζπκκεηείραλ ηη έδσζαλ θαη ηη ήηαλ ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ 

θαη πψο απνηππψζεθαλ. 

  Απηά είρα λα πσ. Γελ ρξεηάδεηαη λα καθξεγνξήζσ. Ζ ΑΠ ζα 

καο ζηείιεη ζχληνκα θάπνην δεχηεξν draft. Γηα ηα ex ante conditionalities 

έρνπκε ήδε πεη κε ηνλ Γηάλλε φηη ζα εθαξκφζνπκε έλα ζχζηεκα αθφκε πην 

ζηελήο ζπλεξγαζίαο απφ φζεο ζπζθέςεηο έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα. Ίζσο κε 

video conference γηα λα απνθεπρζνχλ πνιιέο απνζηνιέο θαη έμνδα 

κεηαθίλεζεο, κέζσ video conference ζα παίξλνπκε αηξεζηκφηεηα αλά 

αηξεζηκφηεηα. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο ζα θέξλνπκε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ζηηο Βξπμέιιεο θαη εζείο επίζεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, γηα λα δνχκε πψο 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαιά κέρξη ην ηέινο. 

  Δηδηθά ζην ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ βέβαηα, αιιά απηφ είλαη δηθφ 

ζαο ζέκα, μέξνπκε φηη ππάξρεη έλαο γεληθφο ζπληνληζηήο γηα ηα ζθνππίδηα. 

Κάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα μέξνπκε πψο γίλεηαη θαη φιε απηή ε ζπλεξγαζία 

θαη ηη πξνζβιέπνπκε απφ απηφ ην ζρήκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Δίλαη θάηη 

πνπ ην δεηήζακε θη εκείο, λα ππάξρεη έλαο γεληθφο ζπληνληζηήο. Καιφ ζα είλαη 
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φκσο λα δνχκε ηη απνθέξεη απηφο ν ζπληνληζκφο θαη πψο πξνρσξάκε ζην 

κέιινλ. Σα ζέκαηα πνπ ηνπ έρνπκε ζέζεη είλαη ηξία. ,ηη είπα δειαδή. Νέα 

έξγα θαη λέν πξνγξακκαηηζκφ, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη θνηλσληθή απνδνρή 

ζηα ζέκαηα ησλ ζθνππηδηψλ. 

  Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηψ πνιχ ηελ Έιιε γηα ηελ παξέκβαζή ηεο. 

  λησο πξέπεη λα πάκε θάπνπ παξαπέξα κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ελφο βηνινγηθνχ. λησο δελ πξέπεη λα έρνπκε θαλέλαλ ΥΑΓΑ. 

Απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα ην ζπδεηάκε θαλ ζην ηξαπέδη, απηφ είλαη δεδνκέλν. 

Έθαλα πξηλ κηα παξέκβαζε θαη είπα φηη πξέπεη λα θιείζεη θαη ν ηειεπηαίνο.  

  ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ππάξρεη εδψ 

κπνξψ λα πσ έλα δχζθνιν, κπιεγκέλν θάπσο λνκηθφ θαζεζηψο, γηαηί λαη 

κελ ζε γεληθέο γξακκέο ζα γίλνπλ απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνηείλνπλ πεξηθεξεηαθφ θνξέα, ππάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη 

άιινη θνξείο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απηή ηε ζηηγκή νη νπνίνη έρνπλ άιιε 

λνκηθή κνξθή, π.ρ. αλψλπκε εηαηξεία. 

  ια απηά ινηπφλ είλαη ππφ ζπδήηεζε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, ψζηε λα θαζνξίζεη έλα γεληθφηεξν πιαίζην, γηα λα κπνξέζνπλ 

απφ 1/1/14 λα πάξνπλ θαη δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα γηα λα πξνρσξήζεη φιε ε 

δηαδηθαζία. Ήδε, ζην Τπνπξγείν καο, επεηδή αλαθέξζεθε ζην ηέινο ην ζέκα 

ηνπ ζπληνληζκνχ, ήδε έρεη ζπζηαζεί νκάδα απφ ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θ. Μαληάηε, 

ε νπνία απνηειείηαη απφ επίιεθηα ζηειέρε απφ πιεπξάο ηερλνγλσζίαο θαη 

ηθαλφηεηαο, έρεη θεληξηθφ ζπληνληζκφ απφ ζεζκηθφ φξγαλν θαη κπνξεί λα 

είκαζηε ζε επαθή γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί θαη εμέιημε απφ εδψ θαη πέξα. 

  Κάηη ζέιεη λα πεη ν θχξηνο Φίξκπαο. 

Γ. ΦΙΡΜΠΑ: Δπεηδή, μέξεηε, έλα κηθξφ ζρφιην. 

  Πνιχ ζπρλά, πξνζπαζψληαο λα απνηππψζεηο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κνηάδεη λα είζαη ιηγφηεξν θηιφδνμνο ή νξακαηηζηήο απφ 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ζηελ αίζνπζα ή ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Δγψ επεηδή 

δπζηπρψο απφ ηε ζέζε κνπ βιέπσ ην ζχλνιν ηεο εηθφλαο ησλ πφξσλ, εμ νπ 

θαη κνπ βγήθε απηφ ην πεξί «Παηδηά, θνπθηά κεηξεκέλα είλαη».  
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  Κη εγψ ζέισ, Έιιε κνπ θαη Υξπζνχια κνπ, λα δσ θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα. Πξνθαλψο ΥΑΓΑ δελ έρνπκε βάιεη ζην draft-draft. Γηα ΥΑΓΑ δελ 

είπακε. Μεηαθέξακε έλα φξακα, πνπ ιέεη φηη πξέπεη λα θάλσ θαη απηφ θαη 

βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθνζπζηήκαηα. Καη ηα λεξά φκσο θαη ζηεξεά φκσο θαη ηα 

ιεθηά απφ ην Σακείν πλνρήο πνπ είλαη γηα ην πεξηβάιινλ είλαη πάξα πνιχ 

πηζαλφ, γηαηί αιιηψο δελ ρσξάλε πνπζελά αιινχ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 

κεηξφ φπσο θαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

  Καη ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχκε λα θιείλνπκε ηα 

κάηηα θαη λα ιέκε, «Φέξηε κνπ έλα ζρέδην πνπ λα είλαη δηαθνξεηηθφ». Ξέξεηε 

πνηα ζα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ηξέρνληνο ΔΠΑ απφ ην θαηλνχξγην; ηη απηά 

πνπ ζα ιέεη ην θαηλνχξγην ΔΠΑ θαη πνπ ιέεη ην ηξέρνλ ΔΠΑ ζα ηα θάλεη. Θα 

ηα πινπνηήζεη. Γηφηη αλ δηαβάζνπκε ην ηη γξάθακε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ηξέρνληνο ΔΠΑ, ζα δείηε φηη θνξψλα ζην 

θεθάιη καο ήηαλ ε θαηλνηνκία. Γελ θάλακε πνιιή. Σψξα, νθείινπκε λα 

θάλνπκε. 

  Λέγακε απηά πνπ κεηαθέξνπκε γηα ηε λέα πεξίνδν γηα ην 

πεξηβάιινλ, πνπ ζσζηά ζαο κνηάδνπλ λα είλαη ίδηα θαη ρακνγεινχζαηε φηαλ 

ηα δηάβαδα, δελ ηα θάλακε φκσο. Σα θάλακε; Μήπσο θάλσ εγψ ιάζνο; Γελ ηα 

θάλακε. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ λα ςάμνπκε λα βξνχκε θάηη άιιν πην ζέμη, πην 

θαηλνχξγην, πην σξαίν, αλ δελ ηειεηψζνπκε κε απηά. σζηά; Ή θάλσ ιάζνο 

εγψ, ν ζπληεξεηηθφο ηνπ ζρεδηαζκνχ; Γηφηη αχξην, φηαλ ζα βάισ, δηφηη απηφ 

είλαη έλα θαηλνχξγην πξάγκα επίζεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 

ζέιεη result-oriented. Καιά θάλεη ε Δπηηξνπή θαη επηκέλεη. Λέεη, «Θέισ λα κνπ 

πεηο θαη απνηειέζκαηα. Να κνπ ηα δείμεηο, λα κνπ ηα γξάςεηο» θαη ζα καο 

πηέζεη. Άκα βάινπκε έλαλ δείθηε πεξίεξγν πνπ δελ ζα ηνλ πηάζνπκε πνηέ, ν 

ίδηνο ν θαλνληζκφο ιέεη φηη αλ απνθιίλνπκε, ζα έρνπκε ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ δηφξζσζε. 

  Πξέπεη ινηπφλ, αλεμαξηήησο ηνπ πψο ζα ην απνηππψζνπκε θαη 

ζα θάλσ ην θαιχηεξν δπλαηφλ θαη πξνηεξαηνπνίεζε λα έρνπκε, 

δεζκεπφκαζηε φηη ζα ην θάλνπκε, ζε ζπλεξγαζία, πξνηεξαηνπνίεζε, 

ηεξάξρεζε ηεο ζηφρεπζεο, αιιά έρνληαο ζην κπαιφ καο πνηα είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Γελ είλαη κφλν ζην πεξηβάιινλ. Κη φηαλ ζα γίλεη θάηη 

αληίζηνηρν θαη ζα ζπδεηάκε γηα ηηο κεηαθνξέο, πάιη σξαία πξάγκαηα ζα ιέκε 

γηα πνιπηξνπηθέο, γηα ζχλδεζε κε ηα ιηκάληα, γηα ην έλα, γηα ην άιιν, αιιά θη 
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εθεί θνπβαιάκε πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ γίλεη θαη πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ. 

  Αο δνχκε φκσο θαη ην ζεηηθφ ηνπ φηη έρνπκε πξάγκαηα πνπ 

κεηαθέξνληαη. Θα είλαη ψξηκα, ζα κπνξνχκε κεγαιχηεξε αζθάιεηα λα 

ληψζνπκε φηη ζα γίλνπλ θαη δελ ζα είλαη απιέο εληάμεηο ζε έλα overbooking 

ησλ 6 δηζ. πνπ παξνπζίαζε πξνεγνχκελα ε Παλαγηψηα ε Μαπξία. Λνηπφλ, 

’14-’15 ειπίδνπκε φηη ζα είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ζα κπνξνχκε λα 

πινπνηνχληαη έξγα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ψξηκα, ζηνρεπκέλα, ζα θέξλνπλ 

δαπάλεο θαη ζα κπνξνχκε παξάιιεια, καδί κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν λα 

ξίμνπκε πεξηζζφηεξα ιεθηά ζηελ νηθνλνκία, πνπ ηα έρεη πνιιή αλάγθε ν 

ηφπνο. 

  πγλψκε πνπ καθξεγφξεζα, αιιά ίζσο έβγαια θαη ιίγν έλαλ 

πφλν. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γηάλλε. Ζ θπξία Κνχξηειε έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Υ. ΚΟΤΡΣΔΛΗ: Δπραξηζηψ πνιχ.  

  Δγψ δελ ζα δηαθσλήζσ κε ηνλ θ. Φίξκπα, απιψο ζα πσ φηη εθ 

ησλ πξαγκάησλ, εθφζνλ αλαγθαζηήθακε λα θηλεζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαηλνχξγηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο αλά ηακείν, έηζη ινηπφλ απηά ηα ίδηα, ηα ιίγν δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα, ηα εληάμακε κέζα ζην θαηλνχξγην ζχζηεκα.  

  Ζ έληαμε ινηπφλ ζην θαηλνχξγην ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ είπα 

θαη πξηλ φηη λαη, ζηνπο ίδηνπο ηνκείο ζα θηλεζνχκε, γηαηί νη ίδηνη ηνκείο καο 

απαζρνινχλ. Αιιά φια απηά ζα γίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Με έλαλ ηξφπν 

πνιχ πην, θαηά ηελ άπνςή καο, απνηειεζκαηηθφ. Καη απηφο είλαη ν ζηφρνο 

καο. Να έρνπκε έλα απνηέιεζκα κε βάζε ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 

επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αλά ηακείν πνπ καο επηβάιινπλ νη θαηλνχξγηνη 

θαλνληζκνί. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε. 

  Πηζηεχσ ηψξα, επεηδή έρνπκε νινθιεξψζεη φιν ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε, 
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γηα εξσηήζεηο. Κάζε έλαο ν νπνίνο ζέιεη λα θάλεη θάπνηα εξψηεζε απιψο λα 

ιέεη ην φλνκά ηνπ γηα ηα πξαθηηθά. Δίκαζηε ειεχζεξνη λα αθνχζνπκε ηηο 

παξεκβάζεηο ζαο. 

  Φαίλεηαη φηη θαηαλνήζαηε φινη ηα πάληα. Δίκαη πνιχ 

επραξηζηεκέλνο. Ννκίδσ φηη έρνπκε δψζεη ην ζηίγκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηελ 

παξνχζα πεξίνδν θαη ζηελ επφκελε, γη’ απηφ κπνξψ λα πξνρσξήζσ, λα 

αλαθέξσ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο απφθαζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 5εο 

Δπηηξνπήο. 

  «Η Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ 

απόθαζε 108776/11-9-13 πξνρώξεζε ζε ζπλεδξίαζή ηεο. Παξέζηεζαλ 34 

κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη 6 κέιε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Σα βαζηθά ζέκαηα 

ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ζηελ αξρή ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 4εο Επηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο πνπ έγηλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ ’12. Έγηλε ε εηζήγεζε από ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, ηνλ θ. Καιαθάηε, θαη θαηόπηλ από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

Υσξνηαμίαο, θύξην Αιεμηάδε.  

  Έγηλε ελεκέξσζε από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνρνζεηεκέλε ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, ζηηο 

εληάμεηο, ζηηο λνκηθέο δεζκεύζεηο θαη ζηνλ θαλόλα απνδέζκεπζεο. Έγηλε κεηά 

ε παξέκβαζε από ηνλ ύκβνπιν Αμηνιόγεζεο γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε παξνύζα αλαζεώξεζε πξνγξάκκαηνο. 

Παξαηίζεηαη ζην θείκελν ηεο απόθαζεο όιν ην αληηθείκελν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη κέζα ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αλαζεώξεζε, 

πεξηιακβάλνληαο πνζά, δείθηεο θαη πνζνζηά πινπνίεζεο. Καη 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ην θιείζηκν ηνπ ΕΠΠΕΡΑΑ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 36042 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

  Έγηλαλ αλαθνξέο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη 

παξνπζηάζηεθε ην πιαίζην γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο, ε 

κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηα επόκελα βήκαηα. 

  Καη ε Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο δηαπηζηώλεη ηελ επηηάρπλζε 

ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν 

λνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη πιεξσκώλ, πνπ όκσο πξέπεη λα εληαζεί 
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πεξηζζόηεξν κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

  Δηαπηζηώλεη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο Εηδηθήο Τπεξεζίαο 

Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη αεηθόξνο αλάπηπμε» ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ΕΠΑ θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζήο ηεο 

γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, 

αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  Σνλίδεη όηη ν βαζηθόο ζηόρνο ηνπ ΕΠΠΕΡΑΑ, όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζην Πξόγξακκα, είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ εθαξκνγή θνηλνηηθήο θαη 

εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλειαζηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ρώξαο κε βάζε ην εζληθό θαη θνηλνηηθό ζεζκηθό πιαίζην, 

παξάιιεια ζπκβάιιεη δε ζηελ εθαξκνγή ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020». 

  Σν ΕΠΠΕΡΑΑ βξίζθεηαη ζε θάζε πιήξνπο εμπγίαλζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ήδε από ηνλ Ινύλην ηνπ ‘12 έρεη κεηώζεη ηελ ππεξδέζκεπζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά 30% θαη ζπλερίδεη λα πξνβαίλεη ζε απεληάμεηο έξγσλ, 

ηα νπνία δελ είλαη δπλαηόλ λα πινπνηεζνύλ ζην πιαίζην ησλ δεζκεπηηθώλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ηίζεληαη εληόο ηεο επηιεμηκόηεηαο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, εθηηκάηαη όηη κέρξη ηέινο 

Οθησβξίνπ ηνπ ’13 ζα έρεη απεληαρζεί έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ έξγσλ πνπ 

αθνξνύλ ζε έξγα δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ νηθηζκώλ Γ΄ πξνηεξαηόηεηαο 

θαη ηα νπνία δελ έρνπλ πξνβεί ζε δεκνπξάηεζε ζε θαλέλα από ηα ππνέξγα 

ηεο εληαγκέλεο πξάμεο. Οπόηε, πξνβιέπεηαη λα κεηαθεξζνύλ εμ νινθιήξνπ 

ζηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

  Καηόπηλ, έσο ην ηέινο ηνπ ’13, ζα απεληαρζεί θαη έλα επόκελν 

ηκήκα έξγσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη σξίκαλζεο, πνπ θαη απηά ζα 

κεηαθεξζνύλ ζην Ε. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα επηηεπρζεί κείσζε ηεο 

ππεξδέζκεπζεο ζε επίπεδα ηθαλά λα αληηκεησπίζεη κόλν πεξηνξηζκέλεο 

απνθιίζεηο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ζε άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζην πιαίζην ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ 

ηεο ΕΑ. 
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  Επηζεκαίλεηαη όηη νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ζα γίλνπλ κε αλάινγν 

δόθηκν ηξόπν, ώζηε ηα έξγα ηα νπνία ζα απεληαρζνύλ θαη κεηαθεξζνύλ ζην 

Ε ζα είλαη ελεξγά θαη ζα σξηκάδνπλ γηα ηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. 

  Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ηέινο ηνπ ’13 ζα πξνζεγγηζηεί κε 

αλάινγν ηξόπν ε δπλαηόηεηα απέληαμεο έξγσλ θαη από ηνπο άιινπο άμνλεο 

θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έξγα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, όπσο 

δηθαζηηθέο εκπινθέο, ζέκαηα κε ηελ Αξραηνινγία, θιπ, θαζώο θαη έξγα κε 

πνιύ κηθξό βαζκό σξίκαλζεο, ώζηε λα ηεξεζεί ε εγθύθιηνο 36042/20-8-13, 

νδεγίεο δηαρείξηζεο γηα ηα έηε ’13-’15, πξνεηνηκαζία θιεηζίκαηνο, αλαζεώξεζε 

ΕΠΑ. 

  Επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ε Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα θάιπςε ηνπ θαλόλα λ+3 γηα ην 2013, 

αιιά θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξόηεηαο θαη 

αλάπηπμεο. 

  Σέινο, ε Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο εμνπζηνδνηεί ηελ ΕΤΔ 

ΕΠΠΕΡΑΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΕΑ λα πξνβεί ζηε ξεαιηζηηθή αλακόξθσζε 

ησλ δεηθηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνδέζκεπζε από ηα κεγάια έξγα ην 

έξγν ηνπ Εξαζίλνπ, πνπ δελ ζα πινπνηεζεί.» 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θάλνπλ δεθηή ηελ απόθαζε 

 

  Αλ δελ έρεηε θάηη άιιν, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ 

παξνπζία ζαο, ήηαλ πνιχ επνηθνδνκεηηθή. Διπίδνπκε ζηελ επφκελε λα είλαη 

θνληά ζηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 


