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ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο  : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο 

επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ. Να μεθηλήζνπκε επεηδή ν ρξφλνο είλαη πηεζηηθφο δίλνληαο ην ιφγν 

ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΤΠΔΚΑ, ηνλ θ. ηαχξν Καιαθάηε γηα ηνλ ραηξεηηζκφ.  

 

ηαύξνο Καιαθάηεο - Αλαπιεξωηήs Τπνπξγόs ΤΠΔΚΑ: Καιεκέξα ζε φινπο. Δχρνκαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ  θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζα βγνχλε πνιιά 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία. Βξηζθφκαζηε νχησο ή άιισο ζην κέζν κηαο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπγθπξίαο πνπ είλαη γεκάηε πξνθιήζεηο γηα φινπο θαη ζην ΤΠΔΚΑ ινηπφλ 

αληηιακβαλφκαζηε φηη απηή ε πεξίνδνο είλαη κηα πεξίνδνο πνπ καο θαιεί φινπο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ζηφρνπο, λα εμνξζνινγήζνπκε δηαδηθαζίεο, λα αληηκεησπίζνπκε κε έλα 

ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο πξνθιήζεηο ηηο επνρήο. ην πιαίζην απηφ άιισζηε 

πξνζπαζνχκε λα πινπνηήζνπκε πνιηηηθέο αθξηβψο πνπ απαληνχλ ζηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο 

αεηθνξηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, λα παληξέςνπκε δειαδή ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσλίαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα σθειεζεί ηειηθά ν πνιίηεο. ηα 

πιαίζηα απηά πνπ αληηιακβαλφκαζηε θαη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο σο ζπκπιεξσκαηηθή κε 

εθείλε ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο, ζηνηρεία πνπ καδί κε ηελ θνηλσλία βεβαίσο απνηεινχλ θαη ηνλ 

ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Καη ληψζνπκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, πνπ αθνξνχλ πνιινχο ηνκείο, ην πεξηβάιινλ κε ηελ επξεία ηνπ 

φξνπ έλλνηα, φπνπ εθεί πέξα ηξέρνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν νηηδήπνηε αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε. Κάλνπκε δηνηθεηηθέο πξνζαξκνγέο ηέηνηεο πνπ λα εμνξζνινγήζνπκε ηα ζπζηήκαηα 

ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνξέσλ π.ρ. δηαρείξηζεο. Αιιά θαη ζην θνκκάηη ηεο ρσξνηαμίαο 

ηξέρνπκε κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ π.ρ. κε ηελ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή 

κεηαξξχζκηζε, κε ηελ πξνζπάζεηα δειαδή πνπ θαηαβάιινπκε ψζηε λα κεηψζνπκε ηα πνιιά είδε 

ζρεδηαζκψλ ζηελ ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ βάδνληαο κέζα θαη λέα εξγαιεία αλαπηπμηαθά πνπ 

ζρεδηάδνπκε ήδε φπσο είλαη ε Σξάπεδα Γεο, αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα ρξφληα φπσο είλαη π.ρ. 

νη νηθνδνκηθνί νξγαληζκνί, θάλνπκε ην ίδην, κε ην ίδην πλεχκα θηλνχκαζηε θαη ζην θνκκάηη ησλ 

δαζψλ φπνπ εθεί πέξα πξνρσξνχκε ζε θσδηθνπνηήζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Πξνρσξνχκε ζηελ 

απνγξαθή ηνπ δαζηθνχ καο πινχηνπ. Σν ίδην θάλνπκε θαη ζην θνκκάηη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ππεξεζίαο πδάησλ φπνπ πιένλ ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ έρεη, ζα έρεη θαη ξπζκηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Σν ίδην θάλνπκε θαη ζην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ φπνπ κειεηνχκε ηελ βειηίσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πνιχ 
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πην απνηειεζκαηηθνί. ' απηφ ην πλεχκα ινηπφλ πξνζαξκνγήο θαη αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζε κηα ζχγρξνλε αλαγθαηφηεηα γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα πνπ έρνπκε σο ρψξα λα θάλνπκε έλα βήκα πξνο ηα κπξνο. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη έλα 

δπλαηφ, ίζσο ην πην δπλαηφ εξγαιείν ηνπ Τπνπξγείνπ καο. Καη γη'απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

θάλνπκε θαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ην αμηνπνηήζνπκε πάιη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. Θα κπνξνχζακε λα δνχκε π.ρ. ην πψο ζα 

κπνξέζνπκε λα εμνξζνινγήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη ζε πνιχ 

πην ζχληνκν ρξφλν, ην Πξφγξακκα. Θα κπνξνχζακε λα δνχκε δηαδηθαζίεο πνπ λα ζπληνκεχζνπλ 

ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξνζπάζεηα, απφ ηελ ππνβνιή κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Π.ρ. ζα κπνξνχζακε λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα εμπγηάλνπκε ην Πξφγξακκα φπνπ 

απηφ είλαη ηξαπκαηηζκέλν ζην ζέκα ησλ απεληάμεσλ παξαδείγκαηνο ράξε βάδνληαο αληηθεηκεληθά 

φξηα, κε αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ. Με κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ  ζα έρνπλ αθξηβψο βάζε ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα. γηα λα κπνξέζνπκε λα ην δνκήζνπκε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιηγνζηέςνπκε ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηάδεηαη κηα ad hoc ξχζκηζε, ηνπνζέηεζε βειηίσζε. Καη απηφ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ έξγν πηζηεχσ ην νπνίν πξέπεη λα ην θάλνπκε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε 

λα βειηηψζνπκε βεβαίσο παξάιιεια θαη ηνλ ξπζκφ απνξξνθεηηθφηεηαο. Με απηέο ηηο ζθέςεηο θαη 

κ’ απηή ηελ ινγηθή πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δνπιεηά ηεο ηέηαξηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη απηά πνπ ζα θαηαγξαθνχλε θαζ’νιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ζα κπνξέζνπλε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηνρεχζεσλ πνπ ζαο αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο. Καη βεβαίσο – γηαηί φρη- λα κπνχλε θαη λέεο ηδέεο νη νπνίεο ζα είλαη πνιχ ρξήζηκεο 

γηα ηελ πεηπρεκέλε εμέιημε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζαο θαη θαιή επηηπρία.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Τπνπξγφ. 

Πξηλ πξνρσξήζσ ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, ζα δεηήζσ απφ ηελ Δπηηξνπή ηελ έγθξηζε απηήο ηεο 

Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο θαη ζα πξνρσξήζσ ζηελ εηζήγεζή κνπ. Έρεη δηαπηζησζεί ε απαξηία, έρεη 

εγθξηζεί θαη ε Ζκεξήζηα Γηάηαμε. αο θαινζσξίδνπκε ζηελ 4
ε
 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Γχν θαη πιένλ ρξφληα 

κεηά ηελ ηειεπηαία ζε κηα πεξίνδν φπνπ ην Πξφγξακκα είλαη ζε πιήξε θαη δπλακηθή εμέιημε, είλαη 

πιένλ δπλαηφ λα απνηππσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη πξννπηηθέο ηνπ 

πξνο ηελ νινθιήξσζε. Ο ζπλδπαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ κία πιεπξά θαη 

ηεο αλάπηπμεο, ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο απφ ηελ άιιε απνηειεί ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ ηελ βαζηθή πξνηεξαηφηεηά καο. Απηή δελ είλαη κηα αφξηζηε θαη γεληθφινγε ηνπνζέηεζε 

αιιά απνηειεί ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθή αξρή ηελ νπνία νθείινπκε λα ππεξεηήζνπκε κε 
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πξνζήισζε, επζχλε θαη επαηζζεζία. Οη γελεέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ρλάξηα καο έρνληαο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνιηηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζηελ ζεκεξηλή δνθεξή 

πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα παξαιάβνπλ απφ εκάο φρη κφλν απηφ θαζαπηφ ην πεξηβάιινλ πνπ ζα 

δήζνπλ. Πξέπεη λα παξαιάβνπλ θαη ην ζεζκηθφ εθείλν πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη αθελφο ηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ θαη αθεηέξνπ ηα εξγαιεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Γηα λα 

ζπκβεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη 

ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα πεξηβάιινλ θαη 

αλάπηπμε πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο αιιειέλδεηεο έλλνηεο πνπ θαζψο ε κία δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη εηο βάξνο ηεο άιιεο, κνηξαία πξέπεη λα ππάξρεη ε κία γηα ηελ άιιε. Γειαδή ρξεηάδεηαη λα 

βξνχκε ηνλ ηξφπν λα ηξνθνδνηνχκε ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηινγέο καο ψζηε ππεξεηψληαο 3 βαζηθνχο 

ζηφρνπο, λα εμαζθαιίδνπκε έκπξαθηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ καο ρψξνπ θαη ηελ επεκεξία 

καο. Οη ηξεηο απηνί ζηφρνη δελ κπνξεί λα είλαη άιινη απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο 

ππεξβνιέο ή αγθπιψζεηο, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ηελ δεκηνπξγία 

ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ. Ο θεληξηθφο αλαπηπμηαθφ ζηφρνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία αλαβάζκηζεο θαη αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη ε επδσία ησλ πνιηηψλ θαη ε επεκεξία ηνπ ηφπνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί 

ζηφρν πξψηεο γξακκήο. ην παξαπάλσ πιαίζην ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε» απνηειεί ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο ρψξαο γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ χςνπο 2.117.000 € απφ ηα νπνία ην 1.800.000 είλαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή ην 

θαηαηάζζεη απφ πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ηξίηε ζέζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΔΠΑ. ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζπλεηζθέξεη ην ηακείν ζπλνρήο θαηά 75%, ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαηά 10% θαη νη Δζληθνί πφξνη θαηά 15%. ην ΔΠΑ θαη εηδηθφηεξα 

ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθελφο πξνσζεί ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο 

ζηηο ηνκεηαθέο πνιηηηθέο π.ρ. πξάζηλεο κεηαθνξέο θαη αθεηέξνπ δηαζθαιίδεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο 

ηεο επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαζπλδέεηαη κε 

ηελ νηθνλνκία θη έηζη απηφ αλαδεηθλχεηαη ζε αληαγσληζηηθφ αλαπηπμηαθφ πιενλέθηεκα. ηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  ε 

βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί ηελ κφλε ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα δψζεη καθξνρξφληα πξννπηηθή 
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επεκεξίαο. Δίλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα ελεξγνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ 

ε Διιάδα έρεη ηελ ηχρε λα δηαζέηεη ζε αθζνλία θαη πςειφ πνηνηηθφ επίπεδν επελδχνληαο ζηελ 

παηδεία, ηελ γλψζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν Πξφγξακκα ππνζηεξίδεη 

ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξηβαιινληηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Μεηαμχ 

απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη, απελεξγνπνίεζε θαη απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ, ζε φιε ηελ ρψξα πνπ 

απνηειεί θαη ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο ιφγσ αληίζηνηρεο νδεγίαο. Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ ζε 

νηθηζκνχο Γ πξνηεξαηφηεηαο πάλσ απφ 2.000 θαη κέρξη 15.000 θαηνίθνπο. Ηδησηηθέο επελδχζεηο 

αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έξγα ηειεζέξκαλζεο ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ 

δχζθνιεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο φπσο απηέο ηεο Πηνιεκαΐδαο, Φιψξηλαο, Κνδάλεο, Ακπληαίνπ, 

Μεγαιφπνιεο κε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο απφ ηεο εθεί εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ. Πξνζηαζία 

θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δμνηθνλφκεζε θαη ζπκπαξαγσγή 

ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θηήξηα, λνζνθνκεία, ΑΔΗ, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, βηνθιηκαηηθά ζρνιεία 

θ.ιπ. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνψλ ζην πφζηκν λεξφ. Τπνζηήξημε 

παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή, επηθαλεηαθά λεξά, ππφγεηα λεξά, 

αθηέο θνιχκβεζεο θ.ιπ. κε δξάζεηο φπσο ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ, 

πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ε θαηάξηηζε ηαπηφηεηαο αθηψλ θνιχκβεζεο, ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο πδάησλ. Τπνζηήξημε ηεο έλαξμεο ή θαη ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ 

πεξηβάιινληνο φπσο νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο, ε εηδηθή γξακκαηεία πδάησλ, ην εζληθφ θέληξν 

βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Κνηλή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» μεθίλεζε κε ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε. Καηά ην 2011 ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεη ηδηαίηεξα δπλακηθή ζην 

επίπεδν ησλ εληάμεσλ έξγσλ ρσξίο φκσο λα ππάξρεη αληίζηνηρε φζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο 

δεζκεχζεηο θαη ηηο απνξξνθήζεηο. Ζ πνξεία απηή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζπλερίδεηαη θαη κέζα ζην 2012 

θαη πξνθεηκέλνπ λα ηειεζθνξήζνπλ θαη λα γίλνπλ πξάμε νη ζεηηθέο πξννπηηθέο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη επηηεπρζνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απαηηείηαη ηδηαίηεξε νξγάλσζε θαη 

πξνζπάζεηα απ’ φιν ην ζχζηεκα δηνίθεζεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ. Σα εληαγκέλα έξγα 

ζην ηέινο ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2012 αλέξρνληαη ζε 986 ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

πξνυπνινγηζκφ χςνπο 4,5 δηο ή 217% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Σν Πξφγξακκα 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη επειημία θαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο επηηπρίαο, ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα 

εμπγηαλζεί. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε εμάιινπ θηλείηαη θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πνπ 

ζπληνλίδεη ην ΔΠΑ. Σα θξηηήξηα γηα ηελ εμπγίαλζε ζα ιάβνπλ ππφςε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ 

θάζε έξγνπ, έξγα ηα νπνία γηα δηαθνξεηηθέο αηηίεο δελ έρνπλ πηζαλφηεηα λα πινπνηεζνχλ κέζα 

ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα απεληαρζνχλ εθφζνλ νη δηθαηνχρνη ηα σξηκάζνπλ 

κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ε νπνία δελ είλαη καθξά θαζψο 
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αξρίδεη ην 2014. Σελ ππαηηηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ αθνξά ηα έξγα ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη δελ 

έρνπλ ή δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα ηα έξγα απηά ζα ππάξμεη άκεζε 

απέληαμε. Άιισζηε ην ππνπξγείν αλάπηπμεο είλαη θάζεην ζην ζέκα απηφ θαη έρεη νξίζεη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. π.ρ ηα 

έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πάζε ζπζία δηφηη 

ζπλεπάγνληαη ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα ηελ ρψξα νη νπνίεο κε βάζε ηνλ λφκν 4042 ηνπ 2012 ζα 

κεηαθπιηζηνχλ ζηνπο δήκνπο. Αλαζεψξεζε πξνγξάκκαηνο. Χο πξνο ηελ αλαζεψξεζε 

πξνγξάκκαηνο ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία καο νδεγεί ζηελ αλάγθε 

εμαζθάιηζεο πφξσλ ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ νηθνλνκία. ' απηφ ην πιαίζην αλαζηαιηηθή παξάκεηξν 

απνηειεί ην κλεκφλην νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο ην νπνίν φζνλ αθνξά ηελ 

απνξξφθεζε θνλδπιίσλ απνηππψλνληαη νη ηδηαίηεξα πςειέο ππνρξεψζεηο γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ αθνξά ηελ πξνζηαζία αλαβάζκηζε θαη αεηθφξν δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα πεξηβαιινληηθά 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο παξεκβαίλεη 

αιιά θαη ηε θχζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη νη ππνδνκέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο  

θξαηηθέο εληζρχζεηο ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία εληζρχεη ηνλ ξφιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ κνληέινπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Παξάιιεια ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ηηο λέεο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

επηηάζζεη ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηέο εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε 

βηψζηκε αλάπηπμε ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε κηαο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη κηαο 

πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ 

επηθξαηνχζε φηαλ ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε". Ζ αλάιπζε  SWOT απεηιψλ πξννπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη 

δηαπηζηψζεη ηδηαίηεξα ζηηο απεηιέο θαη ηηο αδπλακίεο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηζρχνπλ θαη ζήκεξα. ' 

απηέο φκσο έρνπλ πξνζηεζεί θαη λέεο απεηιέο θαη αδπλακίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ή απέθηεζαλ 

θξηζηκφηεξε ζεκαζία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δεχηεξε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο. Νέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο. Μηα απφ 

ηηο ζεκαληηθέο, ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ λένπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ην 
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νπνίν ζα θαιχςεη ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζα δνζεί έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξψπεο 2020 γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ην ζεκείν απηφ ζέισ λα ζαο 

επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη ηελ ζεηηθή ζπκβνιή ζαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη φινη λα επηδηψμνπκε θαη λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Σν 

δηεζλέο πεξηβάιινλ αιιάδεη κε αζηξαπηαία ηαρχηεηα θαη ε ρψξα καο δελ πξέπεη λα παξακείλεη 

ζεαηήο ησλ εμειίμεσλ. Έρνπκε ην κεγάιν πξνλφκην λα έρνπκε θιεξνλνκήζεη κηα απφ ηηο 

νκνξθφηεξεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ζπνπδαίεο πεγέο θπζηθνχ πινχηνπ γσληά ηνπ πιαλήηε. 

Γπζηπρψο γηα δεθαεηίεο δελ κπνξέζακε λα μεπεξάζνπκε ζηξεβιψζεηο θαη ηδενιεςίεο. Θα 

ηνικνχζα λα πσ ελ ηέιεη φηη απηέο ιεηηνχξγεζαλ εηο βάξνο καο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δνχκε. Έρνπκε κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία ζπλαηζζαλφκελνη ηηο ππεξβάζεηο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ φινπο λα νδεγήζνπκε ηελ ρψξα ζηνλ δξφκν ηεο επεκεξίαο. Μέζα απφ 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ πνπ καο θηινμελεί θαη πνπ ζα 

θιεξνδνηήζνπκε ζηηο επφκελεο γεληέο. αο επραξηζηψ. Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο 3
εο

 Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζηηο 25/6/2010. Γελ μέξσ αλ ν θχξηνο 

Υαηδεπαξαδείζεο ζέιεη εδψ λα πξνζζέζεη θάηη.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο, ΠξνΗζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ - 
Πξνϊζηάκελνο Δ.Τ.Γ.  Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α : ρη, απιά θάπνηα αλ θάπνηα απ’ηα κέιε πνπ έρνπλ δεη ηα 

πξαθηηθά πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη  θάπνηα ηξνπνπνίεζε ή δηφξζσζε λα ην αλαθέξνπλ, 

δηαθνξεηηθά εγθξίλνληαη. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο  : Χξαία. Τπάξρεη θαη ε έθδνζε 

ησλ πξαθηηθψλ. Θα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Αζηέξην Υαηδεπαξαδείζε.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο, ΠξνΗζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ - 
Πξνϊζηάκελνο Δ.Τ.Γ.  Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α: Θα έιεγα λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνπο Γξακκαηείο, 

γεληθνχο, εηδηθνχο Γξακκαηείο αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

πην κπξνζηά θαη κεηά κπαίλνπκε πιένλ ζην θαλνληθφ Πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Χξαία. ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.  

 

Μηκή Καλειινπνύινπ – Δθπξόζωπνο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο: αο Δπραξηζηψ. Μηκή 

Καλειινπνχινπ. Δίκαζηε εδψ κε ηελ θα. ηφιηνπ εθπξνζσπψληαο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 
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εηδηθφηεξα ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ μεθηλψληαο ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη εηδηθφηεξα ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε. Οη ζπλάδειθνη ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θάλνπλ έλα ππεξάλζξσπν έξγν πνιχ κεγάιεο πξνζπάζεηαο. Πνιιέο θνξέο δελ 

θαίλεηαη. Πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απνηειέζκαηα θαη λα αλεβάζνπλ ηελ απνξξφθεζε πνπ είλαη θαη 

ην δεδνκέλν. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πνπ έρεη έλα πνιχ κεγάιν 

πξνυπνινγηζκφ. Βξηζθφκαζηε ζηα ηέιε ηνπ 2012 θαη ε πξφθιεζε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νη 

πεξηβαιινληηθνί αιιά θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πνπ είλαη αιιειέλδεηνη είλαη πνιχ κεγάινη. Οη 

ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδένληαη κε ηνλ κλεκφλην, πξάγκα πνπ είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε ηα δχν κέξε. Κη εζείο απφ πιεπξάο ζαο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ κε πιήξσζε 

ησλ φξσλ ηνπ κλεκνλίνπ θέξλεη ηελ ρψξα ζε πνιχ κεγάιν θίλδπλν. Έρνπκε ζπλνδνηπφξνπο καο 

ηελ Task Force πνπ καο βνεζά αιιά θπξίσο ζαο βνεζά λα δείηε ηα ψξηκα έξγα θαη ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ηζνξξνπεκέλε ζηνπο 

άμνλεο. Παξαηεξνχκε κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ εληάμεσλ ησλ έξγσλ, 

ζπκβαζηνπνίεζεο θαη ηειηθά απνξξφθεζεο. ε νξηζκέλνπο άμνλεο βιέπνπκε κεγάιε 

ππεξδέζκεπζε. Ξέξνπκε φηη έλα πξψην βήκα είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ ππεξδέζκεπζε απηή, απιά εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή. Πξέπεη λα ην πξνζέμεηε 

κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ε ππεξδέζκεπζε πξέπεη λα εμνκαιπλζεί. Θέισ λα 

ππνγξακκίζσ φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη νη πνιίηεο πεξηκέλνπλ απνηειέζκαηα απ’ηα 

Δπξσπατθά θνλδχιηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί, απνηειέζκαηα ρεηξνπηαζηά θαη εκβιεκαηηθά ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ επηθξάηεηα, πξέπεη 

λα ηαθηνπνηεζνχλε ζέκαηα ζε απηήλ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κε ηα ζθνππίδηα, ή κε ηα λεξά. Πξέπεη λα αλαδεηρηεί ε 

βηνπνηθηιφηεηηα ηεο ρψξαο. Δπηκέλνπκε ζηελ πινπνίεζε φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζε απηήλ 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ λέα πεξίνδνο ζα έρεη ιηγφηεξα θνλδχιηα. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή. Θα βαζίδεηαη ζε κηα λέα ζεκαηηθή θαη ζα κπνχλε θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ φξνη. Οη accent conditionalities. Σα πεξηζψξηα δειαδή ζα ζηελέςνπλ απφ δσ θαη πέξα. Οη 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα άιια εζληθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη πεξηθεξεηαθά είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Σν ιέσ θαη κέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζέκα ησλ παξαρσξήζεσλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη παξαρσξήζεη έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα. Πξέπεη λα γίλεηαη κηα ζηελή 

παξαθνινχζεζε ησλ θνλδπιίσλ απηψλ θαη λα νινθιεξσζνχλ θπζηθά απηά πνπ 

πξνγξακκαηίζηεθαλ απφ θνηλνχ κε ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. Θα θαηαιήμνπκε κε ηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. Θπκίδσ φηη είλαη έξγα ηα νπνία ζπκθσλήζεθαλ αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο αξρέο θαη 
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ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ επηέκβξην 2011 κε πξσηνβνπιία ηνπ επηηξφπνπ πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο Γηνράλεο Υαλ. Θέινπκε ηα έξγα απηά λα πξνρσξήζνπλ κε 

γνξγνχο ξπζκνχο, λα νινθιεξσζνχλ κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη κέζα ζηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. πνηνο αθνχεη ηελ ιέμε πεξηβάιινλ ζθέθηεηαη απηφκαηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα πνπ 

απνηειεί δεμακελή πινχηνπ γηα ηελ ρψξα καο. αο επραξηζηψ.  

 

 

Γηώξγνο Κξεκιήο -Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο : Δπραξηζηψ. Γηψξγνο Κξεκιήο. Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο. Κχξηε Τπνπξγέ, θπξία Γεληθή Γξακκαηέα, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα θαη 

ζπγραξεηήξηα κε ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ θαζεθφλησλ σο ππεχζπλνπ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. Καιή επηηπρία ζην έξγν ζαο. Θα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε 

ην παξφλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ην κέιινλ. Σν παξειζφλ είλαη παξειζφλ. ε φηη αθνξά ζην παξφλ, 

φπσο είπε θαη ε θα Καλειινπνχινπ, ε απνξξνθεηηθφηεηα είλαη δπζηπρψο ρακειή 26% έλαο ρξφλνο 

κφλν κέλεη γηα λα ζπκβαζηνπνηεζνχλ ηα έξγα θαη λα πινπνηεζνχλ κέρξη ην 2015. Χο εθ ηνχηνπ 

απηφ πνπ επείγεη είλαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ ππεξδεζκεχζεηο 

θαη άξα ππάξρεη πεξηζψξην γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ην νπνίν δηαηίζεηαη. Παξφιαπηα 

απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ, είπε θη ν Γεληθφο φηη έξγα ηα νπνία 

δελ είλαη ψξηκα πξέπεη λα απεληαρζνχλ. Καιφ ζα είλαη ηα έξγα απηά λα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ 

ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν εθφζνλ απνηεινχλ έξγα πξνηεξαηφηεηαο ηα νπνία ζα είλαη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη βέβαηα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα είλαη κηα αλαζεψξεζε ε νπνία ζα ζηεξίμεη ηνπο θεληξηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο άμνλεο θαη λα κελ είλαη απιά κηα αλαζεψξεζε. Γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνξξνθεηηθφηεηαο είρακε ζπδεηήζεη κε Τπνπξγείν ζην ζέκα απηφ θαη πηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη 

θάηη ην νπνίν είλαη εθηθηφ. ηελ ηεξάξρεζε φκσο ζηελ νπνία πξναλαθέξζεθα ζε φηη αθνξά ζηα 

έξγα πξνηεξαηφηεηαο ζηα νπνία πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ζα έιεγα ζην ζηάδην απηφ θαη ζην πιαίζην 

ηνπ έηνπο πνπ ππνιείπεηαη, πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο ζηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαη 

ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ φπσο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαβηάζεσο 

νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξφζηηκα θαηά ηεο ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ απψιεηα 

πφξσλ, νη νπνίνη αλ ζπλδεζεί κε απψιεηα πφξσλ ιφγσ ρακειήο απνξξνθεηηθφηεηαο ζα είλαη 

θαηαζηξνθηθή. Χο εθ ηνχηνπ έξγα ζε φηη αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηνπ θιεηζίκαηνο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ πνπ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνυπνζέηεη φηη ζα γίλνπλ λέεο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο νη νπνίεο ζα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα απφβιεηα εθείλα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή πεγαίλνπλ ζηνπο ΥΑΓΑ είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζην πιαίζην απηφ επεηδή φπσο 
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γλσξίδνπκε ΥΑΓΑ ππάξρνπλ θπξίσο ζηελ Πεινπφλλεζν, Κεληξηθή Διιάδα, Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη ζηα λεζηά θαη φρη ζηελ Αηηηθή φπνπ φπσο καο δηαβεβαίσζε ν 

Πεξηθεξεηάξρεο νη ΥΑΓΑ έρνπλ θιείζεη. Απηφ πνπ επείγεη είλαη λα γίλνπλ ηα έξγα ζηηο 4 απηέο 

πεξηθέξεηεο μεθηλψληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Πεινπφλλεζν φπνπ ππάξρεη ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ΥΑΓΑ θαη φπνπ βέβαηα νη δηαδηθαζίεο ηνπ αληαγσληζηηθφ πνπ δηαιφγνπ γηα ηελ επηινγή 

ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξνρσξήζεη ζην θιείζηκν ησλ ΥΑΓΑ ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 

δηαρείξηζήο ηνπο κέρξη ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα δείηε θη απφ ΔΠΠΔΡΑΑ ην ζέκα ηεο εθρψξεζεο ηνπ πνζνχ ην 

νπνίν ρξεηάδεηαη ψζηε ν δηαγσληζκφο απηφο λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη άκεζα θαη λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γηα λα κπνξέζνπλ ηα έξγα απηά λα γίλνπλ κέρξη ην 2015 ην 

αξγφηεξν κηα πνπ εάλ επηβιεζεί πξφζηηκν ζηελ ρψξα γηα ηνπο ΥΑΓΑ ζα επηβιεζεί ιφγσ 

Πεινπνλλήζνπ φπνπ ππάξρεη  ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ΥΑΓΑ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δείηε 

θαη ηα έξγα ησλ βηνινγηθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ φπσο θαη ην έξγν ηνπ Θξηαζίνπ ην νπνίν ζα πξέπεη πιένλ λα 

ιεηηνπξγήζεη πάλσ απφ ην 10% πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ην πνζνζηφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα νπνία 

έξγα ηφζν Θξηάζην φζν θαη ηα έξγα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ησλ βηνινγηθψλ απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα ηεξαξρεζεί πνην απφ ηα έξγα απηά θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, λα 

δεκνπξαηεζεί θαη πνηα έξγα ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή έλα master plan είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη βέβαηα λα κελ μερλάκε ηηο ιεθάλεο ηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Ζ ρψξα καο 

είλαη απφ ηα ιίγα θξάηε κέιε ηα νπνία πζηεξνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ζα πξέπεη ππφ ηελ έλλνηα 

απηή λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο. Ζ θχζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Θα πξέπεη νη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο λα ζηεξηρζνχλ ηα δηαρεηξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ λα πξνρσξήζνπλ θαη απηά. Δίλαη βέβαηα 

ζέκαηα απηά ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ε φηη αθνξά ζην κέιινλ, ε αμηνπηζηία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ε επηηπρία ηνπ σο ηνπ πην ζηξαηεγηθνχ 

εξγαιείνπ αεηθφξνπ αλάπηπμήο φπσο είπε θαη ε Τπνπξγφο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ θαη απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ έξγσλ ηα νπνία ζην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην 

ζηνίρεκα είλαη ε επηηπρία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα επεξεάζεη θαη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

ψζηε λα έρνπκε έλα εμίζνπ ηζρπξφ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ λέα αξρηηεθηνληθή ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη θαη ηηο ππφινηπεο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο νη νπνίεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

απφ ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζην παξφλ ΔΠΠΔΡΑΑ. Καη βέβαηα ην επηρείξεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο είλαη φηη αθνχ δελ κπνξείηε λα απνξξνθήζεηε φια ηα θνλδχιηα 
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γηαηί έξρεζηε ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα δεηήζεηε πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ είραηε 

δηαζέζεη ζηελ παξνχζα. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ινηπφλ κηιάκε γηα έλα ζηνίρεκα. Ζ λέα φκσο 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ζα ρξεηαζηεί πξαγκαηηθά πνιιά θνλδχιηα θαη ζα πξέπεη απφ ηψξα λα 

αξρίζεη ε πξνεξγαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ λέσλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε φηη αθνξά νηθηζκνχο πάλσ 

απφ 2.000 ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ. ε φηη αθνξά εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ, ζε φηη 

αθνξά ηελ θχζε, ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηε λέα νδεγία-πιαίζην θαη ζε φηη 

αθνξά γεληθφηεξα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο νη 

νπνίεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο. Απηφ ην νπνίν πξέπεη λα πξνζερζεί απφ ηψξα είλαη απηφ ην 

νπνίν είπε θαη ε θα ζπλάδειθνο, φηη ε λέα εηαηξηθή ζπκθσλία πνπ ζα είλαη θαη ην λέν ΔΠΑ 

πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο. Οη ζηφρνη πξνηεξαηφηεηαο είλαη 11. Καη απφ 

απηνχο αλάινγα κε ηελ Πεξηθέξεηα κπνξείηε λα δηαιέμεηε κεηαμχ ηξηψλ ή πέληε ζηφρσλ. Τπφ ηελ 

έλλνηα ινηπφλ απηή ν ζηφρνο 6 πνπ είλαη θαη ν ζηφρνο Πεξηβάιινλ Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ν νπνίνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζα πξέπεη λα δείηε ζε πνηεο πεξηθέξεηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πψο αθξηβψο 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο κηα πνπ ε ρψξα ζα έρεη αλαπηπγκέλεο 

κεηαβαηηθέο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή νη παξεκβάζεηο αλάινγα 

κε ηελ θχζε ηεο θάζε πεξηνρήο πνηθίινπλ. Κιείλσ ιέγνληαο φηη ζηελ θξίζηκε πεξίνδν πνπ είκαζηε, 

πνπ είλαη κηα πεξίνδνο γέθπξα κεηαμχ ηεο παξνχζαο θαη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ απηφ 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα γίλνπλε θαη θάπνηεο ζπζηεκηθέο ζα έιεγα αιιαγέο  πνπ πξνβιέπεη ε ίδηα 

ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία λα αξρίζεη δειαδή ε ρψξα απφ ηψξα λα εθπνλεί ηα ζρέδηα πξφιεςεο, 

ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ - είλαη κηα λνκηθή ππνρξέσζε κέρξη ην 2013, 

αιιά φζν πην γξήγνξα πινπνηεζεί ηφζν ην θαιχηεξν- λέν εζληθφ θαη λένπο πεξηθεξεηαθνχο 

ζρεδηαζκνχο δηαρείξηζεο. Οξηζκέλνη βέβαηα είλαη ήδε ζχκθσλνη κε ηελ νδεγία ηνπ 2008. Καιφ ζα 

είλαη φκσο φινη νη πεξηθεξεηαθνί ή απηνί πνπ δελ είλαη ζχκθσλνη λα επηθαηξνπνηεζνχλ. Νένη 

ζρεδηαζκνί δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή επηθαηξνπνηήζεο ηνπο πξάγκα ην νπνίν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ. 

Να πξνρσξήζεη άκεζα ην ζέκα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ πεξηνρψλ 

NATURA 2000 θαη βέβαηα ν ζρεδηαζκφο γηα έλα πιήξεο δίθηπν πφζηκνπ χδαηνο παλειιαδηθά κε 

πξφβιεςε θαη αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαξξνήο ησλ 

πδάησλ πνπ είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα κηα πνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έρνπκε 

δηαξξνέο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ην 40-45% ελφο ηφζν πνιχηηκνπ αγαζνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

θνζηνινγεζεί θαη παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη ε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο ηνπ 

λεξνχ, ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο-πιαίζην γηα ηα λεξά είλαη θαη 

απηφ θάηη ην πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζην πιαίζην θαη ησλ έξγσλ ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην 

παξφλ θαη ζην κέιινλ. Απηά ήζεια λα  πσ ζε γεληθέο ζθέςεηο λα κνηξαζηψ καδί ζαο ζην ζηάδην 
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απηφ θαη βέβαηα ζηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα επαλέιζνπκε κε πην 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα 

Καλειινπνχινπ θαη ηνλ θ. Κξεκιή γηα ηελ παξέκβαζή ηνπο. Να δψζσ ηνλ ιφγν ζηελ...α 

ζπγγλψκε.  
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Μαξία Γεκνπνύινπ - Δζληθή Αξρή πληνληζκνύ:  Καιή ζαο κέξα. Απφ ηελ Δζληθή Αξρή 

πληνληζκνχ, ε Μαξία Γεκνπνχινπ είκαη. Θα ήζεια θη εγψ λα θαιεκεξίζσ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, ηα κέιε. Να επρεζψ επηηπρία ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη εηζαγσγηθά ζα ήζεια απφ πιεπξάο καο λα επηζεκάλσ 3 βαζηθά δεηήκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ γηα καο πξνηεξαηφηεηεο. Σν πξψην δήηεκα βεβαίσο έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ ζηφρνπ δαπαλψλ ην 2012 ηφζν ζε επίπεδν ζπλνιηθά ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ φζν βεβαίσο θαη ζην επίπεδν ηνπ επηκεξηζκέλνπ ζηφρνπ 

γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη έλαο πνιχ δχζθνινο ζηφρνο. Δίλαη 3,7 

δηο επξψ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο πεξίπνπ 4 δηο ζε φξνπο δεκφζηαο δαπάλεο. Μέρξη ζήκεξα έρεη 

επηηεπρζεί ην 40%. Σν ππφινηπν δηάζηεκα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν Οη ιφγνη νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ 

απηή ηελ αο ην πνχκε θαζπζηέξεζε απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο βεβαίσο έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη 

απφ ηνλ Τθππνπξγφ θαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. Δίλαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ηα δεκφζηα έξγα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο κε ηα θαηλφκελα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θη απφ θείλε ηελ πιεπξά. Δίλαη 

δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο θαζπζηεξήζεηο. Βεβαίσο ε φιε πξνζπάζεηα φισλ 

καο είλαη ην ηειεπηαίν ην δηάζηεκα λα ην αμηνπνηήζνπκε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, λα 

εληαζνχλ νη ελέξγεηεο φισλ καο είηε είλαη θνξέαο πινπνίεζεο είηε είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο, θνξείο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Βεβαίσο νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε MOΓ, ε Task Force θαη ε 

ζπλδξνκή θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ. Καη ζην 

φπσο ζα δνχκε θαληάδνκαη ζηελ ζπλέρεηα ζα καο παξνπζηαζηεί απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηελ 

νπνία κε ηελ επθαηξία επραξηζηνχκε γηα ηελ ζπλεξγαζία. Σελ ζπγραηξφκαζηε γηα ηελ ζεκεξηλή 

δηνξγάλσζε θαη γηα ηνλ θάθειν ηνλ πνιχ εκπεξηζηαησκέλν πνπ καο έρεη δψζεη γηα ην Πξφγξακκα. 

Σελ επραξηζηνχκε θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε κέρξη ζηηγκήο. Άξα ζην πιαίζην ινηπφλ 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ζηφρν. Χζηφζν, αλαθέξνπκε φηη 

είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηνίρεκα λα πεηχρνπκε ηνλ ζηφρν απηφ, ηνπιάρηζηνλ λα ηνλ 

πξνζεγγίζνπκε. Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

δαπαλψλ ζην ΟΠ. Να κελ ππάξρεη ζηέξεζε. Δπίζεο λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ, 

νη εξγαζίεο ησλ ππνιφγσλ, ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθνχ. Απηήλ ηελ πεξίνδν ηδηαίηεξα. 

Να αλαθεξζνχκε επίζεο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη θαιχηεξε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Αλαθέξνκαη ζε κηα πξφζθαηε εγθχθιην πνπ έζηεηιε ε 

ππεξεζία κνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηεχζπλζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ έξγσλ φπνπ απαηηείηαη, δειαδή έξγα ηα νπνία έρνπλ κηα πξννπηηθή θαη 

θαιχηεξνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πηζηψζεηο θαη απηέο ζα 
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πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ έξγα ηα νπνία δελ εκθαλίδνπλ απηήλ ηελ δπλακηθή. Καη βεβαίσο λα 

πνχκε φηη ν ζηφρνο ηνπ κλεκνλίνπ ηνπ ΈΠΑ  είλαη ππφζεζε φισλ γη’ απηφ θαη ηα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο κηα κεγαιχηεξε δπλακηθή, ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ 

ην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ δπζηπρψο 

κηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί. Απηφ είλαη έλα πξψην θνκκάηη ζην 

νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ, δειαδή, πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ δαπαλψλ 

ηνπ 2012. Αζθαιψο ε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ην 

Πξφγξακκα καο ε κείσζε ηεο κεγάιεο ππεξδέζκεπζεο πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν 

ηνπ λ+3 πνιχ ζα ραξνχκε λα καο πείηε αλαιπηηθφηεξα φηη πεηχρακε ηνλ ζηφρν ηεο θεηηλήο ρξνληάο. 

κσο γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ν ζηφρνο ηνπ λ+3 είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο. Γηα παξάδεηγκα ην 

ηακείν ζπλνρήο θέηνο έρεη 260 εθαη. ζηφρν, ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη 965. Σν ιέσ απηφ έηζη εηζαγσγηθά 

γηα λα πσ φηη ε πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα εληαζνχλ, ε δνπιεηά καο ζα πξέπεη λα είλαη αθφκε πην 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε πην ζηελή. Οη ζπλαληήζεηο πνπ θάλνπκε γηα ηα κεγάια έξγα, γηα ηα 

έξγα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα ππφινηπα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο θνξείο θαη εκείο απφ 

πιεπξάο καο ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζηηθνχ καο ξφινπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

νκαιχλνπκε ηελ θαηάζηαζε, λα ιχζνπκε ηηο εκπινθέο πνπ ππάξρνπλ θαη λα δψζνπκε έλα 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο κέζα ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ησλ 

ζεκαληηθψλ έξγσλ ηα νπνία αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. πλεπψο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Θα αλαθέξσ επίζεο έλαλ άιιν ιφγν φηη 

πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο. Δίλαη ε αλάγθε ειαρηζηνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ησλ εζληθψλ 

πφξσλ γηα ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην overbooking ην νπνίν ππάξρεη ζα 

πξέπεη φπσο θαη εζείο πνιχ ζσζηά εηζαγσγηθά είπαηε λα ην δνχκε λα κεησζεί, λα ππάξρεη κηα 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηελ απνκάθξπλζε αλελεξγψλ έξγσλ ηα νπνία δελ 

έρνπλ πξννπηηθή πινπνίεζεο ζε απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ηνπιάρηζηνλ πεξίνδν. Να επηηαρχλνπκε 

ηα έξγα ηα νπνία πινπνηνχληαη θαη λα...έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο εζληθψλ 

πφξσλ κεηά ην 2015. Μηα αλάιπζε πνπ έρνπκε θάλεη κε έλα κνληέιν ζηελ ππεξεζία καο φζνλ 

αθνξά ην αλακελφκελν κε δηαρεηξίζηκν αλεθηέιεζην κεηά ην 2015 καο δίλεη κε ηηο ζεκεξηλέο 

βέβαηα ζπλζήθεο θαη κε ην overbooking θαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα έξγα έλα 

λνχκεξν πεξίπνπ 2 δηο πφξσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έξγα πνπ ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κεηά ην ΄15. Απηφ θπζηθά ζα πξέπεη λα ην ειαρηζηνπνηήζνπκε θαηά ην 

δπλαηφλ κέζα απφ δηάθνξεο δηαρεηξηζηηθέο θηλήζεηο, κέζα απφ θαλφλεο νη νπνίνη πξνσζνχληαη θαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξνσζνχληαη θαη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα ην θιείζηκν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηεο  

COCOF θαη πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ φπνπ εθεί βεβαίσο νη θαλφλεο απ’φηη 
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βιέπνπκε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ θαλφλσλ θιεηζίκαηνο ησλ έξγσλ 

είλαη αξθεηά πην απζηεξνί. Γηα παξάδεηγκα θαίλεηαη φηη έξγα ηα νπνία έρνπλ έλα πξνυπνινγηζκφ 

θάησ απφ 5 εθαη. Γε ζα είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έξγα εκηηειή πνπ ιέγακε ζήκεξα. 

Αληηιακβαλφκαζηε πφζν ζεκαληηθφ είλαη ζε απηή ηελ θάζε λα γίλεη απηή ε αμηνιφγεζε θαη 

ηεξάξρεζε  πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

εμπγηαλζεί θαη λα έρεη πξννπηηθή νινθιήξσζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Γη’απηφ ινηπφλ έρνπκε δεηήζεη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηελ εμεηδίθεπζε ελφο 

ζρεδίνπ δξάζεο ην νπνίν ζα καο νδεγήζεη ζε κηα ζηαδηαθή απφζβεζε ηεο ππεξδέζκεπζεο θαη ηελ 

πξννπηηθή νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα ηειεπηαίν ζεκείν...θαη βεβαίσο ε αλαζεψξεζε 

ζπκβάιιεη θαη ζηνπο δχν ζηφρνπο, ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθφηεξα ζηελ δηάξθεηα ηεο, ησλ εξγαζηψλ 

ηεο επηηξνπήο. Βνεζάεη πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

ηδίσο ησλ λέσλ θαη ζηελ εμνκάιπλζε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ ππεξδεζκεχζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα θαη βεβαίσο ζε κηα δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο πινπνίεζεο κε κεηαθνξά 

δξάζεσλ αλάκεζα ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σέινο, λα πσ ζαλ έλα ηξίην ζεκείν φηη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα καο λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Θα αλαθέξσ θάπνηεο ελέξγεηεο θαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. Ζ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο απ’ ην θεληξηθφ αξραηνινγηθφ ζπκβνχιην. Φήθηζε ελφο 

λένπ λφκνπ ηνπ 4014 γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο..γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αδεηνδνηήζεσλ, γηα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαιινηξηψζεσλ, γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε έληαμεο ζην εληαίν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, ησλ ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2012 κε ζηφρν βεβαίσο ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ 

πξνψζεζε, ηελ επηηάρπλζε ζπλνιηθφηεξα ηεο πινπνίεζεο. Έγθξηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηάζεσλ απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαπαλψλ, ηα 

ιεγφκελα flat rates ζε αξθεηά πξνγξάκκαηα. Απνζαθήληζε ηεο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ θαηαβνιή εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Υξεκαηνδφηεζε κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ απφ ην ΠΓΔ ζε ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα χδξεπζεο-

απνρέηεπζεο. Βεβαίσο πξνθαηαβνιέο ζε ελλέα..., δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιψλ ζε ελλέα ζπλ-

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα αιιά θαη δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιψλ ζε ελ εμειίμεη ζπλ-

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο. Καη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα 

ζα ήζεια λα αλαθεξζψ εδψ έρεη γίλεη θαη πξφζθαηε αλαθνίλσζε απφ ην δειηίν ηχπνπ απφ ηνλ 

Τπνπξγφ είλαη νη λέεο άκεζεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα πξνβνχκε κέρξη ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 2013. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαληάδνκαη ζα ζπκθσλήζνπλ φινη ζηελ αίζνπζα ε αιιαγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ ζην Πξφγξακκα δεκφζησλ επελδχζεσλ. Γειαδή ζα γίλεηαη, 

πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ε έγθξηζε ζηηο αξρέο θάζε ρξφλνπ ησλ πηζηψζεσλ γηα ηα ππνπξγεία θαη γηα 
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ηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιακβάλνπλ κε ηελ δηθή ηνπο επζχλε, κε ηηο δηθέο ηνπο 

ππνγξαθέο  νη αξκφδηνη ζηα Τπνπξγεία θαη ζηηο πεξηθέξεηεο λα θάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πηζηψζεσλ, ηηο θαηαλνκέο θ.ιπ. Απηφ ζα θέξεη κεγάιε ζχληκεζε ρξφλνπ θαη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Μέηξα πεξηνξηζκνχ, θαζπζηεξήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηηο πνιππιεζείο 

πξνζθπγέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.  Μηα πνιχ ζεκαληηθή αηηία θαζπζηέξεζεο ζηνπο 

δηαγσληζκνχο είλαη νπζηαζηηθά νη πάξα πνιιέο, πνιππιεζείο ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο, ην 

γλσξίδεηε πνιχ θαιά. πλεπψο κειεηάηαη εμεηάδεηαη ε ζέζπηζε θαηαβνιήο ελφο παξαβφινπ θαη 

ελδερφκελα θαη θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο αμηνπνηψληαο θαη ηηο εκπεηξίεο θαη απφ άιια θξάηε – κέιε 

κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο Task Force θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε 

ηξφπνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε απηέο ηηο θαζπζηεξήζεηο. Άιιν κέηξν: ε επαλεμέηαζε 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ ππνιφγνπ ζηε βάζε ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλνη κέζνδνη πιεξσκψλ. Γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ηέινο 

πξνψζεζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζε έγγξαθα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηνπ ΔΠΑ. Απηά ήζεια 

λα πσ εηζαγσγηθά. Να ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη θπζηθά ζα επαλέιζνπκε ζε 

δεηήκαηα ηεο αηδέληαο γηα ηα …θαζψο αλαιχνληαη ηα ζέκαηα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε θη εκείο ηελ θα 

Γεκνπνχινπ. Θα δψζσ ηνλ ιφγν θαηά ζεηξά ζηελ θα Δπαγγειίδνπ, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ 

ΤΠΔΚΑ θαη ζηνλ θ. Ακνξγηαληψηε, Δηδηθφ Γξακκαηέα Γαζψλ ζην ΤΠΔΚΑ.  

 

Μάξω Δπαγγειίδνπ - Γεληθή Γξακκαηέαο ΤΠΔΚΑ: Καιεκέξα ζαο. Να ζπγραξψ θη εγψ ηελ 

ππεξεζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηνχ ηνπ, ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη λα επηζεκάλσ – ην 

είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη, ην μέξνπκε φινη- φηη είκαζηε ζε κηα θξίζηκε θακπή πνπ απαηηεί 

ελεξγνπνίεζε φισλ καο, επηθέληξσζε ησλ δπλάκεψλ καο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Καη νη 

ζηφρνη έρνπλ δχν θαηεπζχλζεηο: ην έλα είλαη ην παθέην επηηάρπλζε απνξξνθεηηθφηεηα θαη ην 

δεχηεξν είλαη ην παθέην αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο κέρξη ηψξα θαη επηινγή. Σν δεχηεξν είλαη ην πην 

δχζθνιν κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πάληα ε επηινγή απεληάμεσλ ζεσξείηαη, ζηελαρσξεί ηέινο πάλησλ 

απηνχο πνπ έρνπλε ειπίζεη, πνπ έρνπλε ππνινγίζεη ζηελ, ζε θάπνηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη είλαη 

φκσο ην απαξαίηεην γηα λα κπνξέζνπκε λα, θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε σο πξνο ην πξψην θαη λα 

επηθεληξψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο δειαδή ζηα έξγα πνπ πξέπεη πξαγκαηηθά λα πξνρσξήζνπλε θαη 

πξέπεη λα θιείζνπλε κε επηηπρία ζηα πιαίζηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ 

απνξξνθεηηθφηεηα αιιά φρη κφλν. Καη ηελ πινπνίεζε ηνπο ηειηθά. Άξα λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

δνχκε απφ δσ θαη πέξα πξαγκαηηθά πνηα ζα είλαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα πξνρσξήζνπκε ζε 

απηή ηελ αμηνιφγεζε θαη λα ηα εθαξκφζνπκε φζν γίλεηαη κε κεγαιχηεξε αο πνχκε λα 
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εμαζθαιίζνπκε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε θαη εκπηζηνζχλε ζην φηη απηφ πνπ ζα θάλνπκε 

ζα είλαη ην νξζφηεξν γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα  λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πεηπρεκέλε. 

Αλαθέξνκαη δειαδή ζηελ δπλαηφηεηα λα εληάμνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηα έξγα 

πνπ ζήκεξα ζα απεληάμνπκε. Θέισ λα επηζεκάλσ επεηδή κε αθνξά απφ πιεπξάο αξκνδηφηεηαο έλα 

πξαθηηθφ πξφβιεκα πνπ ην είπε ηειεπηαίν ε θα Γεκνπνχινπ, ην πξφβιεκα ησλ ππνιφγσλ. Γηα λα 

πσ φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ην δηθφ καο Πξφγξακκα, γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ επεηδή ππνςηάδνκαη 

φηη δελ είλαη έηζη ζηα άιια πξνγξάκκαηα επεηδή έρεη πιήζνο κηθξψλ έξγσλ. Μηθξψλ έξγσλ πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν, αλαθέξνληαη ζε ζεζκνχο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε επηρεηξήζεηο 

δεκνηηθέο θαη δπζηπρψο ην βάξνο ησλ ππνιφγσλ έξρεηαη ζε καο πνπ είκαζηε φπσο μέξεηε κε 

ειάρηζην πξνζσπηθφ. Θέισ λα επηζεκάλσ φηη έρνπκε θάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο άκεζεο επίιπζεο 

κέρξη ηελ νξηζηηθή θαη πεξηκέλνπκε ηελ βνήζεηα ζαο ζηελ επίζπεπζε απηή. Φαληάδνκαη ζα ην 

μέξεηε έρσ κηιήζεη θαη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ γηα λα  κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ψζεζε ζε απηφ ην κηθξφ Πξφγξακκα. Κιείλσ 

επρφκελε θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο καο. Καη ειπίδσ φηη ζα θαηαθέξνπκε ζε απηή ηελ πεξίνδν 

θξίζεο λα θάλνπκε ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηέηνηα ψζηε λα δψζνπκε ψζεζε αθελφο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, αθεηέξνπ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ νπνία φινη πηζηεχνπκε θαη 

ππεξεηνχκε εδψ κέζα. Δπραξηζηψ. 

 

Γεώξγηνο Ακνξγαληώηεο- Δηδηθόο Γξακκαηέαο Γαζώλ ΤΠΔΚΑ: Με ηελ ζεηξά κνπ ζα ήζεια θη 

εγψ λα επραξηζηήζσ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

είλαη ζνβαξφηαην εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο. ¨ζνλ 

αθνξά ηα δάζε πνπ είλαη θαη ν ηνκέαο κνπ, εκείο ζην Πξφγξακκα απηφ ζρεδηάζακε θαη εληάμακε 

έλα πνιχ κεγάιν έξγν. Δίλαη ην έξγν ηεο απνγξαθήο ησλ δαζψλ κε ην νπνίν φρη κφλν ζα 

απνγξάςνπκε ην δαζηθφ καο πινχην αιιά θαη παξάιιεια ζα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρεη ε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα θιπ. Δίλαη ε 

δεχηεξε απνγξαθή. Ζ πξψηε απνγξαθή πνπ έρεη θάλεη ε ρψξα ηειείσζε ην 1992 θαη είρε θξαηήζεη 

πεξίπνπ 30 ρξφληα. Σψξα βέβαηα κε ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ειπίδνπκε φηη κε ην ηέινο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν απηφ θαη έηζη ζα κπνξέζνπκε φπσο είπα θαη 

λσξίηεξα λα αληαπνθξηζνχκε πεξηζζφηεξν θαη ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο 

ειπίδνπκε φηη ζα απμεζνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ηψξα δειψλνπκε 

κφλν ηα δηαρεηξηδφκελα δάζε, πξάγκα πνπ δελ είλαη ζσζηφ, γηαηί έρνπκε πνιχ κεγαιχηεξεο 

εθηάζεηο δαζψλ νη νπνίεο θάλνπλ δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα. Δπηζπεχδνπκε κεηά ηελ έληαμε ηηο 

δηαδηθαζίεο νχησο ψζηε λα αξρίζεη άκεζα ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Δπίζεο ζα 
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ζπκκεηάζρνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηνλ δεχηεξε πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ νχησο ψζηε λα αμηνπνηήζνπκε 

θάζε δπλαηφ πφξν γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Δχρνκαη θη εγψ θαιή επηηπρία. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε ηελ θα 

Δπαγγειίδνπ θαη ηνλ θ. Ακνξγηαλψηε. Πξνρσξάκε ζηελ επφκελε εηζήγεζε ηεο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο πνπ είλαη ηνπ θ. Υαηδεπαξαδείζε γηα λα καο παξνπζηάζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε απφ ην ηξέμηκν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο, ΠξνΗζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ - 
Πξνϊζηάκελνο Δ.Τ.Γ.  Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α: αο θαισζνξίδσ θη εγψ ζηελ 4

ε
 πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. Σέζεθαλ πνιιά ζέκαηα θη απ’ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη απφ ηνπο Πνιηηηθνχο Πξντζηακέλνπο εδψ. Μέζα απφ ηελ 

Ζκεξήζηα Γηάηαμε λνκίδσ φηη δίλνληαη θάπνηεο απαληήζεηο θαη επίζεο ζα δνζεί ε επθαηξία λα ηα 

ζπδεηήζνπκε κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη λα δνζνχλ νη απαληήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δνζνχλ απηή ηελ ζηηγκή. Ζ δηθή κνπ ε παξνπζίαζε είλαη ζπλνιηθή. Να δνχκε πνην είλαη ην 

Πξφγξακκα ζηελ αξρή γηαηί πάλε ζρεδφλ 2,5 ρξφληα πνπ δελ έρνπκε θάλεη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο. Θα ην μαλαζπκεζνχκε επί ηξνράδελ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη έλα κεγάιν 

Πξφγξακκα, ην είπακε, είλαη ην 3
ν
 ζε κέγεζνο. Δίλαη απηφ ην θφθθηλν πνπ θαίλεηαη εθεί, κεηά απφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απηφ ηνπ δίλεη κηα βαξχηεηα 

ηδηαίηεξε κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ΔΠΑ, θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ πην νξαηφ απ’ φηη ήηαλ ν 

πξνθάηνρφο ηνπ ην ΔΠΠΔΡ, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο, ζην 3
ν
 θνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο. Αλ δνχκε ηελ δεκφζηα δαπάλε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, απηή δηαηξείηαη ζε δχν κέξε, ην 

87 θαη θάηη % είλαη ηακείν ζπλνρήο, ην 12% είλαη ΔΣΠΑ, κηιάκε γηα ηελ Γεκφζηα Γαπάλε. Βεβαηα 

ππάξρεη θαη ε εζληθή αιιά απηή είλαη ε αλαινγία αλάκεζα ζηνπο άμνλεο ηνπ ΔΣΠΑ θαη ζηνπο 

άμνλεο ηνπ ηακείν ζπλνρήο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ: πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζνπλ ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο  πνηφηεηαο δσήο θαζψο θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Γειαδή βάδνπκε ζέκαηα πνηνηηθά, ζέκαηα βειηίσζεο δσήο, 

ζέκαηα πξνζηαζίαο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη δχν γεληθνχο 

ζηφρνπο: ν πξψηνο είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ 

απνζέκαηνο, ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, έδαθνο, πδαηηθφ πεξηβάιινλ, αηκφζθαηξα, θχζε θ.ιπ.. Ο 

δεχηεξνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη απφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Γχν ιφγηα γηα ηνπο άμνλεο γηα λα ηνπο μαλαζπκεζνχκε. Δίλαη 11. Οη 5 ηνπ 
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ηακείν ζπλνρήο είλαη νη πην κεγάινη φπσο είδακε είλαη ην 87 % ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο πξψηνο είλαη 

ε πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο, αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο κε 320 εθαη. Δπξψ δεκφζηα δαπάλε. Ο δεχηεξνο αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ κε 931, είλαη ν πην κεγάινο άμνλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κε 371 εθαη., ε πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ –πνιχ ζεκαληηθφο άμνλαο- κε 211 εθαη. Καη ηέινο ε ηερληθή 

βνήζεηα ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο κε 25 εθαη. Πάκε ζην ΔΣΠΑ, ην νπνίν θαιχπηεη 8 πεξηθέξεηεο ηνπ 

ζηφρνπ 1, ζηα έξγα καο, ζε πνιιά έξγα φκσο έρνπκε πάξεη εθρσξήζεηο απφ ηηο πεξηθέξεηεο. Καηά 

ζπλέπεηα ην ΔΣΠΑ πνπ έρνπκε είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ θαίλεηαη. Καη εθηεινχκε 

έξγα θαη ζηηο 13 πεξηθέξεηεο. Πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ν 6
νο

. Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ν 7
νο

. Ο 8
νο

 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. Ο 9
νο

 πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη βηνπνηθηιφηεηαο. Ο 10
νο

 είλαη ζεζκνί κεραληζκνί θαη ν 11
νο

 ηερληθή βνήζεηα. Με ην ΔΣΠΑ 

φπσο ζαο είπα εθηεινχκε θαηά θχξην ιφγν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο αιιά ιφγσ ησλ εθρσξήζεσλ έρνπκε 

θαη έξγα θαη ζηηο ππφινηπεο 5 πεξηθέξεηεο. Δδψ αλ θάλνπκε κηα αλαινγία νη 5 άμνλεο ηνπ ηακείνπ 

ζπλνρήο είλαη 1858 εθαη. Οη 6 άμνλεο ηνπ ΔΣΠΑ είλαη 258. Καηά ζπλέπεηα ην ηακείν ζπλνρή είλαη 

ν θχξηνο ρξεκαηνδνηηθφο πφινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε». Σν Πξφγξακκα εθηφο απφ ηνπο 10 άμνλεο έρεη θαη κεγάια έξγα. Γελ είλαη ιίγα, είλαη 8. 

Έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ πινπνίεζεο ην θαζέλα κε νξηζκέλα λα έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί φπσο 

είλαη ε επέθηαζε γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο, νη ζηαζκνί θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Αζήλαο. Απηά έρνπλ πξνρσξήζεη, βξίζθνληαη ζηελ θάζε 

νινθιήξσζεο. Ζ επέθηαζε ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο Καιακαξηά είλαη εληειψο θαηλνχξην 

έξγν. Δληάρζεθε θέηνο, πέξπζη κάιινλ αιιά απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα 

ζπκβαζηνπνίεζε. Ζ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν 80 θαη εθαη. Ζ 

χδξεπζε ηεο λήζνπ Κέξθπξαο είλαη έλα έξγν ην νπνίν δελ έρεη νπζηαζηηθά μεθηλήζεη ζαλ κεγάιν 

έξγν. Αληίζεηα έρνπλ εληαρζεί άιια δχν κηθξφηεξα. Σν έλα είλαη ε πδξνδφηεζε ησλ Παμψλ θαη ην 

δεχηεξν είλαη ε πδξνδφηεζε ηεο Ν. Κέξθπξαο, ηα νπνία φκσο είλαη κηθξά ζρεηηθά έξγα. Ζ 

δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Δζραηηάο είλαη έλα άιιν κεγάιν έξγν. Ζ Δζραηηά είλαη έλαο ρψξνο 

ζηηο παξηέο ηεο Πάξλεζαο κέρξη ηνλ Κεθηζφ, ζα γίλεη εθεί κηα εξγαζία πνπ αξρηθά είρε ππνινγηζηεί 

πεξίπνπ 200 εθαη. αιιά κεηά, επεηδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ην επέηξεπε, έγηλε κηα 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε έλα έξγν ην νπνίν ηξέρεη, έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί, 

πινπνηείηαη θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη θαη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θηλεηηθφηεηαο. Ζ δηεπζέηεζε 

ιεθάλεο απνξξνήο  Δξαζίλνπ είλαη έλα έξγν ην νπνίν εγθαηαιείπεηαη νπζηαζηηθά δηφηη ππήξμε κηα 

πξνζθπγή απφ ηελ Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ε νπνία έγηλε αλ ζπκάκαη θαιά ην 2009 θάπνπ εθεί 
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αιιά, κε ηηο ζπλερείο αλαβνιέο δελ έρεη αθφκε εθδηθαζηεί απηή ε πξνζθπγή κε απνηέιεζκα ην 

έξγν λα είλαη αλελεξγφ θαη θπζηθά ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη δελ επηηξέπεη ηελ έληαμε ηνπ θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. Ζ νινθιήξσζε έξγσλ απφ ηελ αλαδεκηνπξγία ηεο ιίκλεο Κάξιαο είλαη έλα έξγν 

γέθπξα απφ ην 3
ν
 Κνηλνηηθφ Πιαίζην. Πεγαίλεη ζρεηηθά θαιά, πεξηζζφηεξα φκσο ζα ζαο πεη ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Β, ν θ. Παπαδφπνπινο πνπ έρεη εηδηθφ ζέκα γηα ηα κεγάια έξγα ζηε 

ζπλέρεηα.  

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζήκεξα. Αλ ζέινπκε λα δνχκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ελφο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είζηζηαη ηα ηειεπηαία 10-12 ρξφληα απφ ην 3
ν
 Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο θαη κεηά λα ηα παξαθνινπζνχκε κε 4 δείθηεο. Ο 1
νο

 δείθηεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δειαδή ην κέγεζνο ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ψζηε λα ππνβιεζνχλ 

πξνηάζεηο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζηελ ελεξγνπνίεζε, παίξλνληαο δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο 

αξρίδνληαο απφ ηελ 1/1/2010 θαη πεγαίλνληαο αλά εμάκελν. Καη ζαλ ηειεπηαία βάδνπκε ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2012 πνπ είλαη θαη ε πην πξφζθαηε εκεξνκελία πνπ έρνπκε πξηλ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο. Δδψ βιέπνπκε φηη ππήξμε κηα ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σελ 1/1/2010 

είρακε κηα ελεξγνπνίεζε ηεο ηάμεσο ησλ 1720 εθαη. ε νπνία ζηγά ζηγά απμήζεθε θαη έθηαζε 

ζήκεξα είλαη ζηα 6.200.000.000 πεξίπνπ. Βιέπνληαο φκσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνλ επφκελν 

πίλαθα κε ηηο εληάμεηο βιέπνπκε φηη ε ελεξγνπνίεζε απηή δελ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρεο 

εληάμεηο αξθεηά γξήγνξα. Έηζη νη εληάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ 1/1/2010 ήηαλ 63 εθαη. κφιηο 3% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σελ 1/7/2010 ήηαλε ζην 15% θαη ζηελ ζπλέρεηα ππήξμε κηα αξθεηά έληνλε 

αλνδηθή πνξεία ε νπνία έθηαζε ηελ 1/7/2012 ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο πνπ είλαη πεξίπνπ 

4.600.000.000 €. Απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζε κηα θάζε ειέγρνπ απηήο ηεο ππεξδέζκεπζεο. πσο ζα 

δείηε απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ κέρξη ζήκεξα ππάξρεη κηα κείσζε κηθξή βέβαηα αιιά είλαη ελδεηθηηθή φηη 

ην Πξφγξακκα πιένλ δελ εληάζζεη έξγα, δελ κεγαιψλεη ηελ ππεξδέζκεπζή ηνπ. Αληίζεηα θάλεη κηα 

πξνζπάζεηα λα ηελ ειέγμεη θαη απηή ε πξνζπάζεηα ζα ζπλερηζηεί φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο κε απεληάμεηο έξγσλ ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε ην Πξφγξακκα λα θηάζεη 

ζε έλα ινγηθφ βαζκφ ππεξδέζκεπζεο θαη λα κελ θνξηψζεη φπσο ιέκε ηνπο εζληθνχο πφξνπο ζηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ην Πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ην εζληθφ ζθέινο κε έξγα ηα νπνία 

δελ κπνξεί λα ηα ρξεκαηνδνηήζεη απφ ην επξσπατθφ ηακείν ζπλνρήο. 

Πάκε ζηελ επφκελε δηαθάλεηα πνπ έρνπκε ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο. Δίλαη ν ηξίηνο δείθηεο. Απηφο 

δείρλεη ηη δέζκεπζε ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ση 

ζπκβάζεηο έρνπλ ππνγξαθεί; Κη εδψ είρακε κηα ρακειή έλαξμε ζηελ αξρή. Βιέπεηε είλαη 0,2 %. 

Ήηαλ 4 εθαη. νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ηελ 1/1/2010. ήκεξα είλαη 1.100 εθαη. πεξίπνπ. Έρνπκε κηα 

εμέιημε απηνχ ηνπ δείθηε αξθεηά ζεκαληηθή. Πηζηεχνπκε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ απηνχ, 

επεηδή φπσο ζα δείηε ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα επηηαρχλνπλ θαη απμάλνπλ 
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ηνπο δείθηεο ηνπο, πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα θηάζνπκε θνληά ζηα 1400 εθαη. ζπκβάζεηο κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο απηνχ. Καη βέβαηα ηελ επφκελε ρξνληά ζα πξέπεη λα ππεξθαιχςνπκε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη δαπάλεο, νη δαπάλεο είλαη ν θπξηφηεξνο δείθηεο. Αλ ζέιεη θαλείο βέβαηα λα δεη ην βαζκφ 

πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα πάξεη έλα δείθηε ελδηάκεζν αλάκεζα ζηηο δαπάλεο 

θαη ζηηο ζπκβάζεηο. Γηαηί νη δαπάλεο πεξλνχλ κέζα ζην ΟΠ, ζην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, αθνχ έρνπλ γίλεη, έρνπλ πιεξσζεί θαη έρνπλ δηαβηβαζηεί νη ινγαξηαζκνί ζηελ ππεξεζία ε 

νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηνπ ρξεκαηνδνηεί. Καηά ζπλέπεηα ν βαζκφο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ δείθηε ησλ δαπαλψλ θαη είλαη αλάκεζα ζηηο δαπάλεο θαη ζηηο ζπκβάζεηο. 

Βιέπνληαο ινηπφλ θαη ηηο δαπάλεο θαη εδψ είρακε κηα αξγή εμέιημε ζηελ αξρή, πην επηηαρπλφκελε 

ζηε ζπλέρεηα. Καη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζηα 627 εθ., κάιινλ ήκαζηαλ 1/11 ζηα 627 εθαη. Κάζε 

κέξα ζηα εηζεξρφκελα καο βιέπνπκε λα έξρνληαη 5-10 ινγαξηαζκνί πεξίπνπ. Άιινη κηθξνί, άιινη 

κεγαιχηεξνη. Δπειπηζηνχκε φηη ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα 

απμεζνχλ αηζζεηά νη δαπάλεο. Θα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα πηάζνπκε ην ζηφρν. Θα ην δνχκε 

απηφ ζηελ ζπλέρεηα ζε πνην βαζκφ κπνξνχκε λα ην επηηχρνπκε γηαηί ζην ζχλνιν ηνπ φζνλ αθνξά 

ηα ζέκαηα Ν+ 3 έρνπκε πηάζεη ήδε ηνπο ζηφρνπο, ζα ην δνχκε ζηελ ζπλέρεηα. Αιιά φζνλ αθνξά 

ηνλ ζηφρν ηνπ κλεκνλίνπ είλαη πξαγκαηηθά ππεξβνιηθφο θαη είλαη δχζθνιν λα θηάζνπκε ηα 400 

εθαη. δαπάλεο γηα ηελ ρξνληά ηε θεηηλή. Έλαο δείθηεο ζεκαληηθφο γηα καο πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχκε είλαη ε εμέιημε ησλ πξνεγθξίζεσλ. Γειαδή ζε πφζα 

έξγα θαη ζε ηη χςνο δαπαλψλ έρνπκε δψζεη πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο, δψζακε δειαδή ην πξάζηλν 

θσο ζηνπο δηθαηνχρνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε δεκνπξαηήζεηο νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ζπκβάζεηο θαη αξγφηεξα ζε δαπάλεο. Δδψ έρνπκε κηα αξθεηά εληππσζηαθή, 

έηζη, άλνδν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν γηαηί ηα ζηνηρεία εδψ δελ είλαη αλά 

εμάκελν, είλαη θαηά δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη αθήλεη κηα ραξακάδα αηζηνδνμίαο γηα ην 

κέιινλ. Γειαδή, έρνληαο δψζεη ζρεδφλ 2 δηο πξνεγθξίζεηο ζα πξνρσξήζνπκε πην γξήγνξα. Ήδε 

πξνρσξνχκε πην γξήγνξα απηήλ ηελ ζηηγκή ζην ζέκα απηφ ησλ πξνεγθξίζεσλ δηφηη έρνπκε κηα 

ελίζρπζε θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ΜΟΓ θαη ζα ήζεια εδψ λα επραξηζηήζσ θαη ηα ζηειέρε ηεο 

ΜΟΓ πνπ είλαη εδψ αιιά θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο γηα απηή ηελ ππνζηήξημε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ 

νπνία πξαγκαηηθά κπνξεί λα καο δψζεη ηελ δπλαηφηεηα έλα ζηνθ πξνεγθξίζεσλ ην νπνίν έθηαζε 

ιφγσ ηεο έληαμεο πνιιψλ έξγσλ λα κπνξέζνπκε λα ην δηεθπεξαηψζνπκε ζε πνιχ γξήγνξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη έηζη λα πξνρσξήζεη  ζηελ ζπκβαζηνπνίεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηελ 

ζπλέρεηα.  

Σψξα λα πνχκε δπν ιφγηα γηα ηηο δπζθνιίεο, γηαηί ην ΔΠΠΔΡΑΑ βξίζθεηαη ζ’απηή ηελ θαηάζηαζε 

πνπ βξίζθεηαη, δειαδή νη δαπάλεο ηνπ είλαη θνληά ζην 30% θαη είκαζηε ζην πξνηειεπηαίν ρξφλν. 
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Αλ δνχκε ηα δεδνκέλα ηνπ αλαδξνκηθά  πξέπεη λα δνχκε φκσο θαη νξηζκέλα πνηνηηθά ζηνηρεία. Σν 

πξψην είλαη, ην αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο ε θαζπζηεξεκέλε έλαξμε. ηηο αξρέο ηνπ 2010 βιέπεηε 

είρακε εληάμεηο 3%, λνκηθέο δεζκεχζεηο 0.2%, δαπάλεο 0,2%. Με εληάμεηο 3% γηα λα θηάζεηο λα 

θάλεηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο φζν θη αλ ηηο ηξέμεηο απηέο ιίγεο ζα είλαη ζηε ζπλέρεηα. 

Λνηπφλ, νπφηε απηφ είλαη κηα βαζηθή αηηία. Μηα δεχηεξε ήηαλε ν πξφγνλνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ ηνπ Σξίηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ην νπνίν ήηαλ 

πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ,  πεξίπνπ 500 εθαη. δεκφζηα δαπάλε. Αλ ιάβνπκε ππφςε 

φηη ηψξα δηαρεηξηδφκαζηε 4,5 δηο πεξίπνπ ζεκαίλεη 9 θνξέο πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ πνιχ 

κηθξφ δελ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπκε έξγα απφ ην ΔΠΠΔΡ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ηα νπνία 

μεθίλεζαλ κε δαπάλεο κεηά ην 2007 φπσο έθαλαλ πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα. Σα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα, επεηδή ήκνπλ ζε έλα άιιν πην κπξνζηά αιιά βιέπσ επίζεο θαη απφ ηελ θίλεζε ησλ 

ππνινίπσλ μεθίλεζαλ κε κεηαθεξφκελα έξγα, θη επνκέλσο είραλ πνιχ γξήγνξα απφ ην 2009 είραλ 

ήδε δαπάλεο ηεο ηάμεσο ηνπ 10 %, 20% θαη εθεί πάλσ ζπζζψξεπζαλ θαη ηα λέα έξγα πνπ βάιαλε.     

Έλα άιιν γεγνλφο ην νπνίν καο επεξέαζε πάξα πνιχ ηδίσο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ήηαλ ν 

Καιιηθξάηεο. Ο Καιιηθξάηεο είλαη κηα πνιχ ζνβαξή, πνιχ ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Γηα καο φκσο ήηαλ κηα αηηία θαζπζηεξήζεσλ πάξα πνιχ ζεκαληηθψλ δηφηη κε 

ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο δήκνπο, ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, χδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

θ.ιπ. θαη γεληθά ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρνπκε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ράζακε μαθληθά απηφ 

πνπ ιέγακε ηνπο «αληαπνθξηηέο» καο, δειαδή ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηαλ 

δηφηη κεηαθηλήζεθαλ ζε άιια πφζηα θαη πιένλ έπξεπε λα βξνχκε πνηνη είλαη νη θαηλνχξγηνη νη 

νπνίνη αλαιακβάλνπλ. Απηνί ρξεηάζηεθαλ έλα ρξνληθφ πεξηζψξην κέρξη λα ελεκεξσζνχλ, λα 

μεθηλήζεη κηα δεχηεξε ζπλεξγαζία θαη λα κπνξέζνπκε έηζη λα θάλνπκε έλα δεχηεξν μεθίλεκα. 

Απηφ ήηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε γηα εκάο θαη κεηαθξάζηεθε ηφζν ζε ρακειέο, ζε 

απψιεηα αλ ζέιεηε θαη λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αιιά θαη δαπαλψλ. 

Απφ θεη θαη πέξα έρνπκε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ζπγθπξία, ζηελ 

θξίζε ηελ νπνία βηψλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη αλάκεζα ζε απηέο βιέπνπκε έλα ηεξάζηην αξηζκφ 

ελζηάζεσλ. ια ζρεδφλ ηα έξγα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα έλζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο εάλ πάκε ζε πξνζθπγή ζεκαίλεη πνιινί κήλεο, ελδερφκελα θαη 

ρξφληα. Δίλαη κηα αηηία ε νπνία καο ηαιαηπσξεί πάξα πνιχ. Γειαδή νη δεκνπξαηήζεηο νη νπνίεο 

γίλνληαη δελ θαηαιήγνπλ πνηέ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπνπλ παξ’φιεο ηηο θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ νη δηθαηνχρνη. Σέινο κηα άιιε αδπλακία είλαη ε κε πξνζθφκηζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απ’ ηελ πιεπξά ησλ εξγνιεπηψλ, ησλ εξγνιάβσλ νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ 

λα πινπνηήζνπλ έλα έξγν δηφηη νη ηξάπεδεο δελ ηνπο δίλνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Έρεη ζπκβεί ζε 

έλα έξγν λα θηάζνπκε ζηνλ 4
ν
 κεηνδφηε, ζηνλ 4

ν
 ζηε ζεηξά επεηδή νη ηξεηο πξψηνη δελ θαηφξζσζαλ 
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λα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή. Απηφ θπζηθά δελ είλαη απηφκαην, δηφηη ππάξρεη έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα αξθεηά κεγάιν γηα λα πεξηκέλεη ν δηθαηνχρνο κέρξη λα θέξεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, λα 

δειψζεη φηη δελ ηελ έθεξε, λα μεθηλήζεη ν δεχηεξνο θιπ, θιπ. Οπφηε αληηιακβάλεζηε άιιε κηα 

εζηία θαζπζηεξήζεσλ. 

Σψξα θαλφλαο λ+3, λ+2. Απηφ είλαη έλα εχθνιν, είλαη κηα εχθνιε απάληεζε. Δίλαη έλα εχθνιν 

επίηεπγκα ζρεηηθά, δεδνκέλνπ φηη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 είρακε πηάζεη ήδε γηα ην ηακείν 

ζπλνρήο ηνλ ζηφρν ηνπ λ+3. Γηα ην 2013 φκσο, αλ δείηε ελψ ην 2012 είρακε 459 εθαη. εθεί 

ππεξδηπιαζηάδεηαη. Σν 2013 ινηπφλ ζα είλαη κηα πάξα πνιχ δχζθνιε ρξνληά θαη πξέπεη λα 

ππεξβάιινπκε εαπηνχο λα θάλνπκε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε 

απηφλ ηνλ ζηφρν. Απηφο ν ζηφρνο δελ είλαη ζηφρνο ηνπ κλεκνλίνπ φπνπ πξέπεη λα ηνλ πεηχρεη ε 

Διιάδα ζε ζχλνιν ΔΠΑ. Δίλαη έλα ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε κε επίηεπμή ηνπ ζεκαίλεη 

επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Άξα είλαη θάηη πάξα πνιχ ζθιεξφ, πάξα πνιχ 

δχζθνιν θαη πξέπεη πάζε ζπζία λα ην πεηχρνπκε. Αλ δνχκε γηα ην ΔΣΠΑ, εδψ ζην πξψην εμάκελν 

ήκαζηαλ ζηα 60 εθαη. έλαληη ζηφρνπ 63. Σψξα ηνλ έρνπκε μεπεξάζεη θηφιαο, αιιά γηα ηνπ ρξφλνπ 

έρνπκε 150. Κη εδψ ινηπφλ ηα πξάγκαηα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνια. Με ηηο πξνεγθξίζεηο πνπ ζαο 

έδεημα αιιά θαη κε έλα momentum πνπ έρεη ην Πξφγξακκα κπνξνχκε λα πνχκε ζπγθξαηεκέλε 

αηζηνδνμία αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη φινη αληηιακβάλεζηε ην κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ 

έρνπκε κπξνζηά καο γηα ην λέν ρξφλν. 

Ζ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα λα ηε δεη θαλείο γηαηί είλαη 

αξθεηά ηζφξξνπε. Γειαδή δελ ππάξρεη θακία πεξηθέξεηα ε νπνία λα παξνπζηάδεη πξαγκαηηθά έλα 

πνιχ κεγάιν peak φπσο παξαηεξείηαη ζηα άιια ηνκεαθά πξνγξάκκαηα. ιεο νη πεξηθέξεηεο έρνπλ 

αξθεηέο δεθάδεο έξγα. Αξθεηέο δεθάδεο έξγα θαη επίζεο έλαλ πξνυπνινγηζκφ αξθεηά ζεκαληηθφ 

γηα ηα κεγέζε θαη γηα ηα κεγέζε ησλ ΠΔΠ πνπ έρνπλ νη ίδηεο θαηά ζπλέπεηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη 

έλα Πξφγξακκα κε κηα ηζφξξνπε θαηαλνκή ζε φιε ηελ ρψξα. Κάπνηα πξψηα απνηειέζκαηα. Θα ηα 

πσ ελ ηάρεη. Ο θ. Γξαβηάο πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηε ζπλέρεηα ηνπο άμνλεο έλα πξνο έλα ζα δψζεη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.  

Βιέπνπκε ινηπφλ κέρξη ζηηγκήο έρνπκε 44 επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Απηά είλαη έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο 

θ.ιπ. θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. 14 έξγα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ 

λεξνχ πνπ εμππεξεηνχλ 210.000 θαηνίθνπο. 17 έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ άιινπο 121.000 θαηνίθνπο. 4 έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, 39 έξγα 

απνθαηάζηαζεο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ΥΑΓΑ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, 

5 κειέηεο ηερληθήο βνήζεηαο. 
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Οξηζκέλα νξηδφληηα ζέκαηα πνπ είρακε θαηά ηελ πεξίνδν απηή:  έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο on 

going αμηνιφγεζεο ε νπνία είλαη ζε εμέιημε. Αξγφηεξα ζα ζαο κηιήζεη ν εθπξφζσπνο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αμηνινγεηή γηα ην ζέκα απηφ. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πκβνχινπ Γεκνζηφηεηαο 

βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Ζ Δηήζηα Έθζεζε πινπνίεζεο εζηάιε θαη εγθξίζεθε θαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Καηαξηίζηεθε ε Δηήζηα Έθζεζε ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Τπνβιήζεθε ζηελ ΔΤΠΔ ην πιαίζην Αλαζεψξεζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ν θάθεινο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνειέγρνπ. Έγηλε ε δεχηεξε 

Πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 27/9/2012. Σελ έρνπλ ιάβεη νη 

ζπλάδειθνη θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζε απ΄ηε δηθή ηνπο ηελ πιεπξά ή ηελ δηαβνχιεπζε εθφζνλ 

ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία. Γηα ην JESSICA πνπ είλαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν έρνπλ 

θαηαβιεζεί 10 εθαη. γηα ζπκκεηνρή ζηε ζχλζεζε ηνπ ηακείν ραξηνθπιαθίνπ. Σν ηακείν αζηηθήο 

αλάπηπμεο γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ επειέγε θαη σο ηακείν, επειέγε ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ επηρεηξεζηαθή ζπκθσλία. Πξνβιέπεη επελδχζεηο   

ζε πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1, ζε έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο. αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο . 

Απηή είλαη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ε ζπλεξγάηεο καο ζα ζαο δψζνπλ 

πην εμεηδηθεπκέλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο παξνπζηάζεηο γηα ην Πξφγξακκα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο. Δπραξηζηνχκε ηνλ Κχξην 

Υαηδεπαξαδείζε. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνλ 2
ν
 θχθιν ησλ εηζεγήζεσλ ζα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα 

15’. Δπραξηζηψ 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ξεθηλάκε ηνλ δεχηεξν θχθιν 

ησλ εηζεγήζεσλ. Να ζαο ππελζπκίζσ φκσο φηη ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζηηο 1-1.30 ζα 

ππάξμεη ζπδήηεζε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θαη γηα εξσηήζεηο. Αιιά απφ θεη θαη πέξα αλ γη’ απηά 

πνπ αθνχζηεθαλ κέρξη ηψξα ππάξρεη κηα θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εξψηεζε κπνξεί λα γίλεη ηψξα. 

Αιιηψο ζα δψζσ ην ιφγν ζην θ. Γξαβηά θαη ζηελ θα. Καινγεξάθνπ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Γηάλλεο Γξαβηάο - Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Καιεκέξα ζε φινπο. Θα ζέιακε λα ζαο 

επραξηζηήζνπκε γηα ηελ παξνπζία ζαο ζήκεξα εδψ θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεηε δείμεη 

πξνο ην Πξφγξακκα φια απηά ηα ρξφληα θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεηε δψζεη φια απηά 

ηα ρξφληα ζα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε. Καη πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία γηα λα 
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ζπλερίζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε επηηπρψο ην Πξφγξακκα. Ζ δηθή κνπ παξνπζίαζε ζα αθνξά 

ζηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ πξνεγνχκελε επηηξνπή πνπ έγηλε ηελ Άλνημε ηνπ 2010 ζηελ 

αλάιπζε ηεο πξνφδνπ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

εθρσξήζεσλ. ρεηηθά κε ηελ εμέιημε απφ ηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζηελ 

πξνεγνχκελε επηηξνπή είραλ παξνπζηαζηεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήηαλ γχξσ, 

πιεζίαδε ηα 2 δηο επξψ ελψ ζήκεξα ε ελεξγνπνίεζε πιεζηάδεη ηα 6,2 δηο. Έρνπλ εθδνζεί ζπλνιηθά 

148 πξνζθιήζεηο, 60 απφ ηηο νπνίεο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο απφ ηνπο νπνίνπο 

έρεη εθρσξεζεί ε δηαρείξηζε πφξσλ. Ζ ελεξγνπνίεζε απηή πξνθάιεζε ηελ έληνλε θηλεηνπνίεζε 

ησλ δηθαηνχρσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ κε ηελ ππνβνιή ζπλνιηθά 2175 πξνηάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ 

8,5 δηο. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ εθαξκφζηεθε θπξίσο ε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ε νπνία είρε εγθξηζεί ζε πξνεγνχκελε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ιφγσ ηεο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη εληάμεηο πνπ έγηλαλ κε βάζε απηέο ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ μεπεξλνχλ 

απηή ηε ζηηγκή ηα 4,5 δηο επξψ ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3
εο

 Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ήξζαλε 

250 εθαη. Ζ πςειή απηή ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αληηκεησπηζηεί ζην 

ακέζσο επφκελν δηάζηεκα αθνχ ζπλεθηηκεζεί ε πξφνδνο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο 

πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ηεο επφκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Με ζηφρν ηε κέγηζηε ζπκβνιή ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη 

εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο 

κε βάζε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην πεξηβάιινλ. Δλψ παξάιιεια πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 2020. Ζ 

ζπκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζε 

1,1….αλέξρνληαη ηψξα, πιεζηάδνπλ ην 1,1 δηο ελψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ήηαλ 4,6 δηο θαη νη δαπάλεο αλέξρνληαλ ζηα 4,36 εθαη. θαη απηή ηε ζηηγκή έρνπλ 

μεπεξάζεη ηα 600 εθαη. επξψ. Απφ ηα εληαγκέλα έξγα ηα 371 αθνξνχλ ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζε ελδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 

624 εθαη. Ννκηθέο δεζκεχζεηο 456 εθαη. θαη δαπάλεο 300 εθαη. Να πεξάζνπκε ηψξα ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο. Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 1 έρεη έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ 

αλέξρεηαη ζηα 320 εθαη. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εληάμεσλ αλέξρεηαη ζηα 740 εθαη. Οη λνκηθέο 

δεζκεχζεηο ζηα 337 θαη νη δαπάλεο ζηα 212 εθαη. Βιέπνπκε δειαδή ζηνλ αμνλα πξνηεξαηφηεηαο 1 

φηη ήδε νη δαπάλεο θαιχπηνπλ ηα 2/3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άμνλα. ’απηφ ηνλ άμνλα έρνπλ 

εληαρζεί δπν πξάμεηο ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο. Οη ζηαζκνί «Ννκηζκαηνθνπείν – Υνιαξγφο- Αγ. 

Παξαζθεπή» θαη ην ηκήκα «Αηγάιεσ-Υατδάξη-Ακαμνζηάζην- Διαηψλα» θαη ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο 

ζε Υατδάξη θαη Κεξακηθφ, ηα νπνία είλαη έξγα γέθπξεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή 
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πεξίνδν θαη είλαη ζε πνιχ πξνρσξεκέλε θάζε. Σν έλα νινθιεξσκέλν θαη ην δεχηεξν ιείπνπλ 

θάπνηεο εξγαζίεο ζήκαλζεο. Δπίζεο εληάρζεθε ε επέθηαζε ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο 

Καιακαξηά. Σα 3 απηά έξγα ηνπ κεηξφ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 6 ρικ. Γξακκήο θαη 8 ζηαζκνχο 

ελψ ν πιεζπζκφο πνπ ζα εμππεξεηείηαη ππεξβαίλεη ηα 130.000 άηνκα. ην ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο έρνπλ εληαρζεί ε αλέγεξζε 7 επηδεηθηηθψλ βηνθιηκαηηθψλ ζρνιεηψλ θαζψο θαη ε 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 13 δεκνζίσλ θηηξίσλ, 39 ζρνιείσλ, 1 πξάζηλεο γεηηνλίαο θαη ε 

εγθαηάζηαζε 2 κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζεξκφηεηαο πςειήο απνδνηηθφηεηαο ζε 

λνζνθνκεία. Έρεη εληαρζεί θαη νινθιεξψλεηαη ε ηειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο θαη κεηά ηελ 

πξφζθαηε έγθξηζε θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ζα εληαρζνχλ νη ηειεζεξκάλζεηο Φιψξηλαο, Ακπληαίνπ, 

Κνδάλεο, Μεγαιφπνιεο πνπ ζπλνιηθά ζα δηαζέηνπλ κηα ηζρχνο 250 MW θαη ζα εμππεξεηήζνπλ 

57.000 πιεζπζκφ ή 21.000 λνηθνθπξηά. Σέινο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 1 έρνπλ εληαρζεί 158 

επελδχζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ζπλνιηθήο δαπάλεο, δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο, 1 δηο πεξίπνπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ απφ ηηο νπνίεο νη αηηήζεηο γηα 

εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζα ππεξβαίλεη ηηο 400.000 MWh. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξάμεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 1 πξνζδνθάηαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά 400.000 ηφλνπο εηεζίσο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί 44 επελδπηηθά ζρέδηα 

ΑΠΔ, ε ηειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

πηζηεχσ φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ε θαηαζθεπή ησλ ηξηψλ 

κεηξφ ηνπ ζηαζκνχ ηεο Αζήλαο. Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε θάπνηεο θσηνγξαθίεο πίζσ απφ ηα 

νινθιεξσκέλα έξγα. Σν ζηαζκφ ηνπ κεηξφ ζην Ννκηζκαηνθνπείν. Σν ζηαζκφ ηνπ κεηξφ ζην 

Υνιαξγφ, ζηελ Αγ. Παξαζθεπή, θαζψο επίζεο θαη ην βηνθιηκαηηθφ λεπηαγσγείν ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ 

ζηελ Αζήλα, έλα αηνιηθφ πάξθν ζηνλ Πξνθήηε Ζιία ζηελ Κξήηε 6,3 MW. Έλα θσηνβνιηατθφ 

πάξθν ζηελ ΒΗΠΔ ηνπ Βφινπ 2 MW θαη λα πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 2. Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 2 πεξηιακβάλεη θπξίσο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο αθνχ πξψηα ππνζηνχλ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία. ηελ δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ζηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε 

νηθνηφπσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ήηαλ 930 εθαη. Έρνπλ γίλεη εληάμεηο πνπ πιεζηάδνπλ ηα 3 δηο. 

Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζηα 371 εθαη. θαη νη δαπάλεο ζηα 231. Δίλαη ν άμνλαο ηνλ νπνίν 

ππάξρεη ην κεγαιχηεξν overbooking θαη απηφ απνηέιεζε κηα ζπλεηδεηή επηινγή εληάζζνληαο έξγα 

πνπ δελ είραλ θάπνηα σξηκφηεηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλαηεζνχλ νη κειέηεο ηνπο θαη λα 

σξηκάζνπλ κέζα απφ ην Πξφγξακκα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πψο ζα πξνιάβνπλ λα πινπνηεζνχλ 

ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηα ππφινηπα λα είλαη έηνηκα γηα λα κπνξέζνπλ κε ηελ 

έλαξμε ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ λα μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπο. Γηα απηά ηα έξγα 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνβιέπεηαη λα 
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εληαρζνχλ νη ηερληθέο ηνπο κειέηεο ζηελ ηερληθή βνήζεηα έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ κειεηψλ θαη λα κπνξέζεη λα είλαη απξφζθνπηε ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπο. Οη εληαγκέλεο πξάμεηο αθνξνχλ ζε έξγα γηα θάιπςε ηεο ππνρξέσζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

ζε 300 νηθηζκνχο Γ’ πξνηεξαηφηεηαο απ’ηνπο 364 νηθηζκνχο κε απαίηεζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ. ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ φπσο ιίκλεο Μφξλνο, 

Πιαζηήξα, Πακβψηηδα, θιεηζηνί θφιπνη, Παγαζεηηθφο, Ακβξαθηθφο, Θεξκατθφο, Μαιηαθφο, 

Κνξηλζηαθφο Κφιπνο θαζψο θαη ζηα χδαηα θνιχκβεζεο. Ο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 

ππεξβαίλεη ην 1,5 εθαη. άηνκα. Με ηελ πινπνίεζε ησλ ψξηκσλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ ζα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθή επεμεξγαζία ιπκάησλ 176 νηθηζκνί Γ’ πξνηεξαηφηεηαο 

επηπιένλ ησλ 107 πνπ δηέζεηαλ θαηά ην θιείζηκν ηνπ ΓΚΠ. Θα επηηεπρζεί δειαδή ε θάιπςε 

ζπλνιηθά 283 νηθηζκψλ Γ’ πξνηεξαηφηεηαο ελψ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζα αλέξρεηαη ζην 94% απ΄ην 85% πνπ βξηζθφηαλ ζην 

θιείζηκν ηνπ ΓΚΠ. ην πφζηκν λεξφ μερσξίδεη ην κεγάιν έξγν ηεο χδξεπζεο ηεο Κέξθπξαο γηα ην 

νπνίν έρνπλ εληαρζεί 2 επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ φπσο είπε θαη ν θ. Υαηδεπαξαδείμεο, νη Παμνί θαη 

ηα Γηπιηζηήξηα ηεο Νφηηαο Κέξθπξαο, ελψ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 210 θαη αληίζηνηρσλ 

πξνζθιήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο εληάρζεθαλ 43 ψξηκα έξγα κε ζεκαληηθφηεξα 

ηελ επέθηαζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πξνζθέξεη θαζαξφ λεξφ απ’ηνλ Αιηάθκνλα, 

ηελ παξνρή λεξνχ απφ ην θξάγκα κνθφβνπ γηα ηελ χδξεπζε ηεο Νφηηαο Θεζζαιίαο γηα ην νπνίν 

έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο, έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ζχληνκα ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 

πιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίνλ βειηηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θηάλεη ζηα 2 

εθαη. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα 2 εληάρζεθαλ 40 έξγα παξαθνινχζεζεο θαη κείσζεο ησλ 

δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο πνπ αθνξνχλ πιεζπζκφ πνπ ππεξβαίλεη ην 1,5 εθαη. Σέινο 

εληάρζεθε ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο Λίκλεο Κνξψλεηαο ψζηε λα ζπλερηζηνχλ λα 

εθηεινχληαη ηα απαξαίηεηα έξγα γηα ηε ιίκλε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη δελ έρεη 

αθφκε εληαρζεί θάπνην έξγν κεηά απφ θάπνηεο ζπλεπξέζεηο πνπ γίλνληαη γηα ην αλ ζα απνηειέζνπλ 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ή φρη. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί 14 πξάμεηο ζην πφζηκν λεξφ φπσο 

ζην δηπιηζηήξην Ακαιηάδαο θαη ην θξάγκα Παλαγηψηηθν – κπνξνχκε λα βιέπνπκε θαη ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο- θαζψο θαη 17 πξάμεηο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ φπσο ε απνρέηεπζε 

Παμψλ, ε επέθηαζε  - εδψ βιέπνπκε ην θξάγκα Παλαγηψηηθν, ην δηπιηζηήξην Ακαιηάδαο, ην 

θξάγκα Παλαγηψηηθν, ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ Παμψλ, ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Λακία, ηελ επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ιπκάησλ ζηε Μχθνλν είλαη ε 

επφκελε. Γελ μέξσ αλ έρνπκε θάπνηα άιιε. Μπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζηνλ άμνλα 3. ηνλ άμνλα 3 

πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 
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απφ αληηπιεκκπξηθά έξγα. ηνλ άμνλα απηφ πξνβιέπνληαλ ε θαηαζθεπή αξθεηψλ κεγάισλ έξγσλ 

ηα νπνία φκσο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πξνρσξήζνπλ ιφγσ δηάθνξσλ εκπινθψλ σξίκαλζεο ζπλ 

δηθαζηηθψλ φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα γηα ηνλ Δξαζίλν. Σν θχξην έξγν πνπ πινπνηείηαη είλαη ε 

δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Δζραηηάο πνπ αθφκα θη απηφ αλ θαη εληάρζεθε κε πξνυπνινγηζκφ 198 

εθαη. ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ απαιινηξηψζεσλ ησλ πην ςειψλ ηκεκάησλ ηνπ 

πεξηνξίζηεθε ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 84 εθαη. ην έξγν απηφ έρεη ήδε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο, έρεη εγθαηαζηαζεί θαη έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, πξνρσξάο; 

Δπίζεο έρνπλ εληαρζεί απφ ΔΦΓ καο, απφ ελδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο αξθεηά έξγα κε 

ζεκαληηθφηεξα ηελ δηεπζέηεζε ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Θέξκεο, ην θαηάnηη ηκήκα ηνπ 

ξέκαηνο ηεο Δζραηηάο θαη απνθφξηηζε ηνπ ρεηκάξξνπ Κξαπζίδσλα ζηελ Θεζζαιία. Οη 

πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο απφ ηα έξγα απηά μεπεξλνχλ ηα 270.000 ζηξέκκαηα θαη ν 

επσθεινχκελνο πιεζπζκφο ηηο 150.000. ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4 πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ, απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ 

ρψξσλ απφ επηθίλδπλα απφβιεηα θαζψο θαη έξγα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο  001658 ησλ 

βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. Έρνπλ εληαρζεί 3 έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ΥΤΣΑ Ησαλλίλσλ, Πάηκνπ θαη Υίνπ θαζψο θαη αθφκε 11 σο ζπλνδά έξγα γηα ην θιείζηκν θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ. Δπίζεο απφ ηηο ΔΓΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ έρνπλ εληαρζεί 28 έξγα 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ο πιεζπζκφο ν νπνίνο εμππεξεηείηαη απφ ηα λέα έξγα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, φρη δειαδή θη απφ ηηο επεθηάζεηο ή ηηο ζπκπιεξψζεηο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ έξγσλ, 

θηάλεη ηα 600.000 άηνκα. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξφζθιεζε 46 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 34 ΥΑΓΑ, ζηελ πξφζθιεζε 47 250 ΥΑΓΑ φπνπ εληάρζεθαλ θαη ηα αλαγθαία 

ζπλνδά έξγα δεδνκέλνπ φηη θάπνηνη απφ απηνχο ήηαλ αθφκε ελεξγνί ελψ απφ ηηο ελδηάκεζεο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηψλ έρνπλ εληαρζεί έξγα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 360 ΥΑΓΑ. 

πλνιηθά απηή ηε ζηηγκή ην ΔΠΠΔΡΑΑ ρξεκαηνδνηεί ηελ απνθαηάζηαζε 644 ΥΑΓΑ. ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ μερσξίδεη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κεηαιιείνπ 

ακηάληνπ ζην Εηδάλη ελψ έρνπλ εληαρζεί θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο παξαιίαο Θνξηθνχ ζην Λαχξην 

φπσο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο. Ζ έθηαζε ησλ ρψξσλ πνπ 

απνθαζίζηαηαη απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο πξνζεγγίδεη ηα 10.000 ζηξέκκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο 001829 βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Μέρξη ζήκεξα έρνπλε 

νινθιεξσζεί 4 έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Μπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ΥΤΣΑ Ησαλλίλσλ θαη 

ηελ επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ Σήινπ. Σα άιια δχν αθνξνχλ πξνκήζεηεο εμνπιηζκφ θαζψο 39 πξάμεηο 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε 233 ΥΑΓΑ έθηαζεο πεξί ηα 2.000 

ζηξέκκαηα. Μπνξνχκε ζπλερίδνληαο λα βιέπνπκε θάπνηνπο ΥΑΓΑ. Δίρακε εηνηκάζεη θαη θάπνηεο 

θσηνγξαθίεο γηα απνθαηεζηεκέλνπο ΥΑΓΑ. Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 5 αθνξά ηελ ηερληθή 
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βνήζεηα γηα ηελ νπνία ζα ζαο γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε απ’ ηελ θα Καινγεξάθνπ. Μπνξψ λα 

ζεκεηψζσ φηη πξνβιέπεηαη θαηά ηελ αλαζεψξεζε ε αχμεζή ηνπ θαηά 30 εθαη. ψζηε λα 

κπνξέζνπκε κε απηά ηα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ηερληθέο κειέηεο ησλ αλψξηκσλ έξγσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ψζηε λα πξνεηνηκάδνληαη απξφζθνπηα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6 πνπ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ νδεγηψλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε, ην ζφξπβν θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία Jessica θαη ‘εμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ’.  Σα ζεκαληηθφηεξα πνπ έρνπλ εληαρζεί είλαη νη 

πξάμεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ ζε 12 κεγάιεο πφιεηο άλσ ησλ 10.000 

θαηνίθσλ ζηελ Αζήλα, ηελ Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ηελ Λάξηζα, ηνλ Βφιν, ηα Γηάλλελα, ην 

Ζξάθιεην, ηα Υαληά ην Αγξίλην, ηελ Κέξθπξα, ηελ Καβάια θαη ηηο έξξεο γηα ηα νπνία πξνρσξάεη 

ε πινπνίεζή ηνπο θαη έρεη ήδε ζπλαθζεί ζχκβαζε γηα ηε Λάξηζα, ηνλ Βφιν, ην Ζξάθιεην θαη ηα 

Υαληά. ηηο αληίζηνηρεο πεξίπνπ πεξηνρέο έρεη εληαρζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ 

παξαθνινχζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζε 12 ζηαζκνχο. Δπίζεο πξφζθαηα εληάρζεθε ε 

πξάμε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

φπσο ζαο είπε θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γαζψλ, ε εγθαηάζηαζε κνλίκνπ δηθηχνπ ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ θαη απνξξνθήζεσλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηα δάζε θαη ζηηο 

δαζηθέο εθηάζεηο. Οη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη 

πινπνηνχληαη αθελφο κε πφξνπο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζχγθιεηζεο θαη απφ 

ηα ΠΔΠ ησλ πεξηθεξεηψλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. ε φηη αθνξά ην Jessica λνκίδσ φηη αλαθέξζεθαλ 

θαη θάπνηα πξάγκαηα λσξίηεξα. Ζ εζληθή ηξάπεδα έρεη επηιεγεί σο ην ηακείν αζηηθήο αλάπηπμεο. 

Γεκνζίεπζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ε νπνία είλαη αθφκα ζε ηζρχ θαη ήδε 

βξίζθνληαη ζην short list 7 έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηα, ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη θάθεινη ηνπο γηα λα ππνβιεζνχλ 

γηα έληαμε. ην ηακείν εμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ έρνπλ θαηαβιεζεί 15 εθαη. απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ είλαη ην πξψελ ΣΔΜΠΜΔ, ην ΔΣΔΑΝ. Έρνπλ ήδε εγθξηζεί 4.621 αηηήζεηο 

ππαγσγήο απ’ηηο νπνίεο είλαη ελεξγέο, έρνπλ δειαδή πξνζέιζεη θαη ππνγξάςεη ζχκβαζε νη 4.394 

σθεινχκελνη. Σν πνζφ ππαγσγήο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη ην πνζφ ησλ 

επελδχζεσλ πνπ ζα γίλνπλ αλέξρεηαη ζε 27 εθαη. απφ ηα νπνία ηα 12,5 πεξίπνπ είλαη ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ππφινηπα ζα ηα δηαζέηνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ηξάπεδεο. Ο αξηζκφο ησλ δαλείσλ 

πνπ εθηακηεχζεθαλ είλαη ήδε 3369. Σν πνζφ ησλ δαλείσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη, 

πιεζηάδεη ηα 10 εθαη. Ήδε απφ απηά ηα έξγα είλαη νινθιεξσκέλα ηα 2695. Δπεηδή νη επηζηξνθέο 

ησλ ρξεκάησλ ζην ηακείν μεθηλνχλ ήδε θαη απφ ηελ πξνθαηαβνιή πνπ δίλεηαη, εθηηκάηαη φηη κέρξη 

ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί ήδε ην 1 εθαη. επξψ λα έρεη επηζηξέςεη ζην ηακείν θαη λα δηαηίζεηαη 

πάιη γηα επαλεπέλδπζε απ’ην ηακείν ή λα επηζηξαθεί ζην Πξφγξακκα γηα άιιεο δξάζεηο. ηνλ 
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άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 7 πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λεξψλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή. Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ησλ 14 

πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. κσο γηα 2 πδαηηθά δηακεξίζκαηα, ηελ Κξήηε θαη ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ, δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκα ε εθπφλεζή ηεο δεδνκέλνπ φηη 2 δηαγσληζκνί πνπ έγηλαλ 

απέβεζαλ άγνλνη. Αιιά μεθηλάεη ήδε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ε εθπφλεζή ηνπο. Δπίζεο έρνπλ 

εληαρζεί πξάμεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ, ησλ επηθαλεηαθψλ, ησλ 

ππνγείσλ ζηα πνηάκηα, ζηηο ιίκλεο, ηα παξάθηηα θαη κεηαβαηηθά ζηηο ζάιαζζεο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο θνξείο πνπ έρνπλε νξηζηεί απφ ην ππνπξγείν θαη είλαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

γηα ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ΗΓΜΔ γηα ηα ππφγεηα, ην ΗΔΒ γηα ηα πνηάκηα, ην ΔΚΒΤ 

γηα ηηο ιίκλεο, ην ΔΛΚΔΘΔ γηα ηα ζαιάζζηα, ην νπνίν φκσο έρεη επηθνξηηζηεί λα εμεηάδεη θαη ηηο 

βηνινγηθέο παξακέηξνπο απφ ηα βήκαηα φισλ ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη 

έλα κηθξφ ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο έρεη αλαηεζεί ζηελ ΓΔΤΑ Λάξηζαο. Σν δίθηπν παξαθνινχζεζεο 

απαξηίδεηαη απφ 2008 ζεκεία ηα νπνία ζηα 616 γίλεηαη ε νηθνινγηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ. Δπίζεο έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζε 2155 ζεκεία. Οινθιεξψζεθαλ ήδε ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 

γηα ην 2012, ην 2011 θαη ην 2010 θαη πξνεηνηκάδεηαη απ’ φζν γλσξίδνπκε ε δηαθήξπμε γηα ην 2013. 

Δπίζεο έρνπλ θαηαξηηζηεί νη ηαπηφηεηεο 1497 πεξηνρψλ θνιχκβεζεο. Έρεη εληαρζεί ε πξάμε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή θαη ζα ήζεια θαη ζ’απηφ ηνλ άμνλα 

λα πσ φηη φιεο απηέο νη δξάζεηο επεηδή αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ρξεκαηνδνηνχληαη ηφζν απφ 

ην ΔΠΠΔΡΑΑ φζν θαη απ’ηα ΑΠΔ ησλ πεξηθεξεηψλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. ηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 8 πνπ έρεη 37 εθαη. έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνκήζεηεο 

εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Natura ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 33 εθαη. 

απ’ηα νπνία ηα 25 αθνξνχλ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα 8 ηηο Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ηήξημεο. Απηφ ην 

έξγν θαζπζηεξεί ε πινπνίεζή ηνπ γηαηί βξίζθεη, απαηηείηαη ε ζχζηαζε δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο 

ηεο βνπιήο γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη ηελ έγθξηζε λα δεκνπξαηεζεί, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο πιεκκχξεο έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 10 εθαη. απ’ηα νπνία ηα 6,5 αθνξνχλ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη έρεη δηελεξγεζεί ήδε ε 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ζε φια ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα. Πξνεηνηκάδνληαη πιένλ 

κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ησλ κειεηψλ, ησλ θπξίσο κειεηψλ 

εθηφο απφ ηελ κειέηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ πνπ ήδε έρεη αλαηεζεί ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη εθεί. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε αμηνιφγεζε ε 

πξφηαζε γηα ηε δξάζε αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ κεγάια ηερλνινγηθά 
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αηπρήκαηα θαη ηηο επαηζζεηνπνηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ γεηηληάδεη κε ηηο πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ. ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 9 έρνπλ εληαρζεί ε νινθιήξσζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηεο 

επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο Κάξιαο, πνπ αθνξά κεγάιν έξγν γέθπξα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 23 έξγα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 18 έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 5 ζε ΠΔΠ κεηαβαηηθήο 

ζηήξημεο. 11 έξγα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε αληηθείκελν ηεο 

δηνξγάλσζε ησ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ, ηελ 

επνπηεία θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζψο επίζεο εληάρζεθε θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πιαίζην δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 9 είλαη φηη 11 ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηνρέο Natura έρνπλ ήδε εθπνλεζεί. Γηα 

ηελ Βηζησλίδα, ηελ Κνξψλεηα, ηηο Πξέζπεο, ηελ Πίλδν, ηελ Αιφλλεζν, ηελ Πακβψηηδα, ηνλ 

Καιακά, ην Μεζνιφγγη, ηνλ ρνηληά, ηνλ  002749  γηα ηε ακαξηά. 5 είλαη ε πξν-εθπφλεζε ελψ ήδε 

έρνπλ μεθηλήζεη 13 πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαη πξνεηνηκάδεηαη ε 

πινπνίεζε άιισλ 11.  ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 10 πνπ έρεη έλα πξνυπνινγηζκφ 50 εθαη. 

πεξίπνπ έρεη θαιπθζεί ν πξνυπνινγηζκφο απφ εληάμεηο. Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 11 

εθαη. θαη νη δαπάλεο ηνπ είλαη αθφκε πνιχ ρακειά. Κ ζ’απηφ ηνλ άμνλα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη 

πφξνη πνπ έρνπλ εθρσξεζεί απφ ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα έξγα πνπ έρνπλ αλαηεζεί είλαη ε αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 12 

πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ, ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ ηελ δηεχζπλζε ρσξνηαμίαο, ελψ 

ππνζηεξίδεηαη ν νξγαληζκφο ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Αζήλαο γηα ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

ζρεδίνπ νπζηαζηηθά νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπίζεο έρνπλ αλαηεζεί νη κειέηεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο θαη αξρηηεθηνληθήο ζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο 

ρψξαο εθηφο απφ ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην Πξφγξακκα 

επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηελ Γηεχζπλζε νξγάλσζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ. ’απηφλ ηνλ άμνλα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ΤΠΔΚΑ ψζηε λα βειηησζεί ε δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη θνξείο νη νπνίνη έρνπλ κέρξη 

ζήκεξα εληαρζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε είλαη  νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο γηα ηελ δηελέξγεηα 

ειέγρσλ, ην ζπληνληζηηθφ γξαθείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ, νη 

επηζεσξεηέο ελέξγεηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ ελεξγεηαθψλ 

επηζεσξεηψλ. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Τδάησλ. Ζ κνλάδα πνιηηηθψλ πεξηβάιινληνο πξψελ ΔΚΠΑΑ σο θνξέα αξκφδηνπ γηα ηε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο ησλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ εηδηθή ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ απινπνίεζε, αλακφξθσζε θαη επηηάρπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
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αδεηνδφηεζεο. Ο εζληθφο νξγαληζκφο αλαθχθισζεο, πξψελ ΔΟΔΛΑΠ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ ππεξεζία εμππεξέηεζεο 

επελδπηψλ γηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηα θαζψο θαη ε εηδηθή ππεξεζία ζπληνληζκνχ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 11 αθνξά θαη απηφο ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ 

ΔΣΠΑ γηα ηνλ νπνίν ζα ζαο θάλεη αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ε θα Καινγεξάθνπ. Θα ήζεια λα 

παξνπζηάζσ θαη ηηο εθρσξήζεηο. Κάπνηα πξάγκαηα γηα ηηο εθρσξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. Δθρσξήζεηο 

ζεσξνχληαη θαη ηα δχν ρξεκαηνδνηηθά έξγα, ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηα δπν ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα θαη έρνπλ εθρσξεζεί ην κελ Jessica ζηελ εηδηθή 

ππεξεζία ζπληνληζκνχ ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ην δε «εμνηθνλνκψ θαη’νίθνλ» ζηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζα 

ζαο ηα παξνπζηάζσ εδψ. Μηα κεγάιε εθρψξεζε αθνξά ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ 

Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο απφ ηελ νπνία έρνπλ εληαρζεί 224 εθαη. ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ. Δίλαη ε δεκφζηα δαπάλε γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ άμνλα 1 

ε νπνία αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ πνπ 

πινπνηνχληαη πξνζεγγίδεη ην 1 δηο. ’απηή ηελ εθρψξεζε έρνπλ…, πινπνηνχληαη κέζσ απηήο ηεο 

εθρψξεζεο 142 έξγα ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, 12 ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, 1 ζηελ βηνκάδα θαη 3 κηθξά 

πδξνειεθηξηθά, απφ ηηο νπνίεο ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζα ππεξβαίλεη ηηο 

400.000 MW θαη ε εμνηθνλφκεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηηο 300.000 ηφλνπο ην ρξφλν. ηελ 

Δλδηάκεζε Αξρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έρνπλ εθρσξεζεί 27 εθαη. έρνπλ εληαρζεί 

έξγα χςνπο 14 εθαη. ηα νπνία απνηεινχλ θαη δαπάλεο. Ήηαλ δειαδή θάπνηα κεηαθεξφκελα έξγα 

απφ ην ΠΔΠ Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Οη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ 3 ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη 

5 ζην πφζηκν λεξφ. Καη πιένλ ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο καδί 

καο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ επηπξφζζεηνη πφξνη γηα κεηαθνξά θαη άιισλ έξγσλ φπσο έρεη 

δεηήζεη. ηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ εθρσξεζεί πεξίπνπ 

50 εθαη.  Έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο 20 εθαη. θαη ζηηο πξνζθιήζεηο απηέο έρνπλ εληαρζεί 7 

πξάμεηο απνθαηάζηαζε 120 ΥΑΓΑ, 1 αληηπιεκκπξηθφ έξγν, ην έξγν ηεο Θέξκεο. Καη ζπλερίδεηαη ε 

αμηνιφγεζε γηα ηελ έληαμε πξνηάζεσλ ζηνλ άμνλα 1 πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε δεκνηηθψλ 

νρεκάησλ κε λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. ηελ ελδηάκεζε αξρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

έρνπλ εθρσξεζεί 40 εθαη. Έρνπλ εθδνζεί 9 πξνζθιήζεηο. Απφ ηηο πξνζθιήζεηο απηέο 4 αθνξνχλ 

ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη έρνπλ εληαρζεί 5 έξγα. 2 αθνξνχλ ζην πφζηκν λεξφ θαη έρνπλ 

εληαρζεί 3 έξγα θαη 3 αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ φπνπ έρνπλ 

εληαρζεί 5 έξγα. ηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Θεζζαιίαο έρνπλ εθρσξεζεί 38 εθαη. 

επξψ θαη έρνπλ εληαρζεί 3 εθαη. έξγα. Σα έξγα απηά αθνξνχλ ζε αληηπιεκκπξηθά φπνπ έρνπλ 
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εληαρζεί 2 πξάμεηο, ζην πφζηκν λεξφ φπνπ έρνπλ εληαρζεί 5 πξάμεηο θαη ζηε δηαρείξηζε νηθηαθψλ 

θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ φπνπ ζηελ νπνία έρνπλ εληαρζεί 12 πξάμεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

77 ΥΑΓΑ. ηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ηνλίσλ Νήζσλ έρνπλ εθρσξεζεί πεξίπνπ 6 εθαη. 

Έρνπλ εθδνζεί 3 πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 5,6 εθαη. θαη έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ , ζην πφζηκν λεξφ θαη έλα έξγν ζηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. ηελ 

ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Γπηηθήο Διιάδα είλαη κηα εθρψξεζε 60 εθαη. ε νπνία αθνξά ηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Απηή ε εθρψξεζε αθνξνχζε εμαξρήο ηα εξγνζηάζηα απνξξηκκάησλ ηεο 

Αραΐαο θαη κεηέπεηηα επεθηάζεθε ζηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ φιεο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδνο, ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί θαη ηα ηξία ζηελ δηαδηθαζία ησλ ΓΗΣ. Ζ Αραΐα ήηαλ ην 

ηειεπηαίν πνπ εληάρζεθε πξφζθαηα. ηελ Ζιεία ν δηαγσληζκφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Τπνβιήζεθαλ ζηηο 19/6 νη πξνζθνξέο. Δπειέγεζαλ 4 ππνςήθηνη. Έγηλε κηα πξνζθπγή ζην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο απνξξίθζεθε θαη ζα 

πξνρσξήζεη ε Β’ Φάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. ηηο 10/7 ππνβιήζεθαλ νη πξνζθνξέο. 

Δπειέγεζαλ 3 ππνςήθηνη θαη εθθξεκεί ε έθδνζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζε 

πξνζθπγή πνπ θαηαηέζεθε. Δίλαη 3 ζεκαληηθά έξγα  πνπ πηζηεχνπκε φηη ζχληνκα ζα μεθηλήζεη ε 

νινθιήξσζή ηνπο. ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο έρνπλ εθρσξεζεί 

πεξίπνπ 80 εθαη. επξψ. Έρνπλ εθδνζεί 7 πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 100 εθαη. πεξίπνπ. Απφ ηηο 

πξνζθιήζεηο απηέο 3 αθνξνχλ ζην πφζηκν λεξφ θαη έρνπλ εληαρζεί 8 έξγα. 1 θνξά ζε 

αληηπιεκκπξηθά έξγα φπνπ εληάζεθε κηα πξάμε. 3 αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε νηθηαθψλ απνβιήησλ 

πνπ αθνξνχλ αθελφο κελ ηελ απνθαηάζηαζε 20 ΥΑΓΑ ελψ έρνπλ εληαρζεί θαη 7 έξγα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ. Απηά ηα έξγα είλαη ε επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ ηεο Θήβαο φπνπ ζηελ Θήβα έρεη 

ππνβιεζεί θαη αμηνινγείηαη ε πξφηαζε γηα ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηεο Θήβαο, ελψ 

αμηνινγνχληαη αθφκα ε επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ Λακίαο, ε επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ Δχβνηαο, ε επέθηαζε 

ηνπ ΥΤΣΑ Ληβαδεηάο θαη ν ΥΤΣΑ Φσθίδαο. Δπίζεο έρνπλ εληαρζεί ε ΜΑ Φζηψηηδαο Δπξπηαλίαο 

θαη Δπβνίαο. Ο Δπξπηαλίαο κέζα απφ ηελ πξφζθιεζε 47 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. ηελ Δλδηάκεζε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Αηηηθήο έρνπλ εθδνζεί 4 πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 131 

εθαη. Απφ ηηο πξνζθιήζεηο απηέο 1 αθνξά ζην πφζηκν λεξφ πνπ εληάρζεθαλ 13 έξγα. 1 ζε 

αληηπιεκκπξηθά έξγα φπνπ έρνπλ εληαρζεί 13 έξγα. 1 αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ φπνπ 

εληάρζεθαλ 2 έξγα θαη 1 αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ φπνπ εληάρζεθε θαη ε 

απνθαηάζηαζε 12 ΥΑΓΑ. ηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ννηίνπ Αηγαίνπ φπνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί 75 εθαη. επξψ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ δεδνκέλνπ φηη ε 

πεξηθέξεηα δελ δηέζεηε πφξνπο γηα απηφ ην ζθνπφ. Έρνπλ εθδνζεί 3 πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ φπνπ έρνπλ εληαρζεί 3 έξγα. 1 πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ 
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λεξνχ φπνπ έρνπλ εληαρζεί 16 έξγα. Καη κηα πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ φπνπ έρνπλ 

εληαρζεί 36 έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ έξγσλ έρνπλ εληαρζεί 8 ρψξνη 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, λένη ή επεθηάζεηο παιηψλ ΥΤΣΑ θαη αλακέλεηαη ε έληαμε άιισλ 4. Δπίζεο 

έρνπλ εληαρζεί 22 πξάμεηο απνθαηάζηαζεο 28 ΥΑΓΑ. Σέινο ζηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ 6 έξγα κέζσ 3 πξνζθιήζεσλ. 1 αθνξά 

ζηελ δηαρείξηζε πφζηκνπ λεξνχ, 4 αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη 1 ζηελ απνθαηάζηαζε 

ΥΑΓΑ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηηο εθρσξήζεηο ηηο νπνίεο ηηο βιέπεηε αξθεηά 

πξνρσξεκέλεο είλαη επεηδή έγηλε πέξζη ε κεηαθνξά έξγσλ απφ ηα ΠΔΠ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ 

πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα ΠΔΠ λα ειαθξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα λα έρνπλ δηαζέζηκα 

θνλδχιηα γηα άιιεο δξάζεηο θαη αθεηέξνπ λα εληζρπζεί ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ επίηεπμε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Σέινο, ππάξρεη κηα εθρψξεζε πξνο ην θέληξν αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ην ΚΑΠΔ, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ έξγσλ  

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο  θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ. Δθηφο απφ έλα εληαγκέλν απφ ηελ 

πξάζηλε γεηηνλίαο πνπ αλαθέξζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα 1 έρνπλ εθδνζεί 4 πξνζθιήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο ησλ δεκφζησλ αλνηθηψλ ρψξσλ. ηα πξάζηλα δψκαηα ζε 

δεκφζηα θηίξηα, ζηηο πξάζηλεο αγξνηηθέο θαη λεζησηηθέο θνηλφηεηεο θαη ζηα κνπζεία ζρεδφλ 

κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Απφ απηέο ηηο πξνζθιήζεηο έρεη νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ζηηο βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ ρψξσλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ε 

έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη αμηνινγήζεηο γηα ηηο ππφινηπεο πξνζθιήζεηο 

νη δχν πνπ αθνξνχλ ηηο πξάζηλεο αγξνηηθέο θαη λεζηψηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηα κνπζεία. Πξφζθαηα 

έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ηψξα μεθηλάεη ε αμηνιφγεζή ηνπο. Δγψ ζα ήζεια απφ 

ηελ κεξηά κνπ λα επραξηζηήζσ πνιχ φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο νη νπνίνη καο 

βνεζάλε ζην έξγν καο θαη ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ πινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φζν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Δπραξηζηνχκε θ. Γξαβηά. Να 

πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε παξνπζίαζε ησλ κεγάισλ έξγσλ απφ ηνλ θ. Εήζε Παπαδφπνπιν. Α 

ζπγγλψκε ε θα Καινγεξάθνπ λα ζπκπιεξψζεη.  

 

Δύε Καινγεξάθνπ - Πξνϊζηακέλε Μνλάδαο Γ’: Καιεκέξα ζαο. αο θαισζνξίδσ θη εγψ ζηελ 

ζπκκεηνρή πνπ έρεηε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Θα ζαο κηιήζσ γηα ηελ ηερληθή βνήζεηα. 

Κάπνηα έξγα ηα νπνία εκείο ζεσξνχκε απφ απφςεσο πξνυπνινγηζκνχ θαη ζεκαζία φηη είλαη 

ελδηαθέξνληνο. Θέισ λα ζαο πσ φηη ε ηερληθή βνήζεηα βαζηθά είλαη ε κνλαδηθή ζηελ νπνία ε 

ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ηειηθφο, είλαη δηθαηνχρνο ησλ έξγσλ ηεο. Θα κηιήζσ γηα ηνπο 2 άμνλεο, ηα 
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ζεκαληηθφηεξα νινθιεξσκέλα έξγα πνπ ππάξρνπλ, ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. ην 

ηακείν ζπλνρήο έρνπκε ηηο εμήο κειέηεο. Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηξνπνπνίεζεο 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΤΑ 15393 ηνπ 2002 θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ Ν. 3010 ηνπ 2002 θαη ηελ ΚΤΑ 11014 ηνπ 2003. 

Απηή ε κειέηε ήηαλ απηή πνπ απεηέιεζε ην εξγαιείν γηα λα ζεζπηζηεί κεηά ν λφκνο 414 πνπ αθνξά 

ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Έλα άιιν έξγν είλαη ε θαηάξηηζε νδεγνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ βηναπνβιήησλ, επεμεξγαζία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηππνπνίεζε 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ ηνλ νδεγφ εληφο ησλ εκεξψλ ζα ηνλ αλαξηήζνπκε θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη ζα κνηξαζηεί ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ζε κνξθή CD. Άιιν έξγν είλαη νη 

πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, βησζηκφηεηαο, θφζηνπο σθέιεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή 2 

λέσλ κνλάδσλ απνηέθξσζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ θαη κηαο κνλάδαο αδξαλνπνίεζεο ηέθξαο. Άιιε 

κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Μεηά έρνπκε παξνρή ππεξεζηψλ, ηερληθή ππνζηήξημε θεληξηθήο 

ππεξεζία πδάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο κέηξσλ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

θαη’νίθνλ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Γηα απηφ ην έξγν είρε γίλεη θαη κηα εκεξίδα ε νπνία ήηαλ αξθεηά 

ελδηαθέξνπζα θαη είρε θαη κεγάιε επηηπρία. Άιιν έξγν είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε πάιη ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο πδάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θξηηεξίσλ επηινγήο γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ νηθηζκνχ 4
εο

 πξνηεξαηφηεηαο. Άιιν ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο πδάησλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζία πεξί 

δηαρείξηζεο ιπκάησλ. Δπίζεο έρνπκε θαη δχν έξγα, ην ζχκβνπιν αμηνιφγεζεο πνπ έρεη ήδε 

ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ηνπ , θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ πνπ θη απηφ έρεη ππνγξαθηεί ε ζχκβαζε θαη πινπνηείηαη. Δθηφο απφ απηά είλαη ε 

δεκνζηφηεηα, πξνβνιή θαη πιεξνθφξεζε πξνζδηνξηζκφο επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμεο 713» απφ εμεηδηθεπκέλν 

ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο πνπ έρεη θαηαξηηζηεί απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη αλακέλεηαη ε ππνγξαθή 

ηεο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΣΠΑ έρνπκε θάπνηα έξγα ηα νπνία έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ πεγψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 

ζνξχβνπ ζην λέν δηνηθεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ρψξα καο. Σερληθή ππνζηήξημε 

θεληξηθήο ππεξεζίαο πδάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 9883 ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πεξί πφζηκνπ λεξνχ ζηελ Διιάδα θαη δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ 

πηνζέηεζεο ζρεδίσλ αζθάιεηαο λεξνχ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο δηεχζπλζεο ΔΑΘ γηα ηελ 

πξνψζεζε έξγσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπραξηζηψ.  
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ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε θη εκείο. Ζ 

παξνπζίαζε κεγάισλ έξγσλ απ’ηνλ θ. Εήζε Παπαδφπνπιν Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Β.  

 

Εήζεο Παπαδόπνπινο - Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Β’: Πξνο ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη εληαγκέλα 8 

κεγάια έξγα. Θα μεθηλήζνπκε απφ ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Αζήλαο πνπ αθνξά ην 

ηκήκα «Αηγάιεσ-Υατδάξη» «Ακαμνζηάζην-Διαηψλαο» ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο «Υατδάξη» θαη 

ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο «Κεξακηθφο», ην νπνίν είλαη θαη έλα απφ ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σν έξγν απηφ είλαη εληαγκέλν ζηνλ άμνλα 1 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πξνζηαζία 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αζηηθέο κεηαθνξέο, αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο, αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Δίλαη έξγν γέθπξα απφ ην 3
ν
 ΚΠ πνπ ήηαλ εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ΟΑΛΑΑ. Ο πξνυπνινγηζκφο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ αλέξρεηαη 59 εθαη. επξψ κε δηθαηνχρν 

ηελ Αηηηθφ Μεηξφ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή γξακκήο κεηξφ κήθνπο πεξίπνπ 1,4 

ρηιηφκεηξα απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ Αηγάιεσ ζηνλ ζηαζκφ Υατδάξη ν νπνίνο ζήκεξα 

κεηνλνκάδεηαη πιένλ ζε ζηαζκφο Αγ. Μαξίλα. Πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζηαζκφ ηνλ ίδην φπσο ην 

Υατδάξη, δχν ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο. Ο έλαο ζην Υατδάξη θαη ν άιινο ζην Κεξακηθφ θαη ην 

ακαμνζηάζην ηνπ Διαηψλα. Ο ζηαζκφο εμππεξεηεί θαζεκεξηλά 30.000 επηβάηεο. ζνλ αθνξά ηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο, ην έξγν έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί πιελ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ 

νπνίνπ ε ζχκβαζε ππνγξάθηεθε ηηο 15 Μαξηίνπ 2012 κε ηελ Siemens. Δπίζεο θαζπζηέξεζε εθεί 

ιφγσ δηθαζηηθήο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε γεληθφηεξα ηε ζχκβαζε ηεο Siemens ζηελ Διιάδα. Οη 

κέρξη ζήκεξα δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρνληαη ζηα 40,8 εθαη. επξψ θαη νη εξγαζίεο θπξίσο ησλ ΖΜ 

ζπζηεκάησλ νη νπνίεο απνκέλνπλ αλακέλεηαη φηη ζα ηειεηψζνπλ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2013. Σν 

έξγν έρεη απνζηαιεί ζηελ θνηλφηεηα κεηά απφ αξθεηέο δηαβνπιεχζεηο πνπ θάλακε άηππα. 

Τπνβιήζεθε ηειηθά  κέζσ ηεο SFC θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 αθνχ είρε πάξεη πξψηα ππνγξαθή 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απνδεθηφηεηαο ζηελ 

Δπηηξνπή θαη αλακέλνπκε ηελ απφθαζε. ηα πιαίζηα ζέισ λα πσ εδψ πέξα ηεο αίηεζεο ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ, ην έξγν ππνβιήζεθε κάιινλ ην Πξφγξακκα ππνβιήζεθε ζε δηαδηθαζία screen 

ISBET πξνγξάκκαηνο κε ηελ αθνξκή ηεο έληαμεο ησλ 2 έξγσλ κεηξφ Αζήλαο.  Ζ έγθξηζε ήξζε ηνλ 

Μάξηηνπ 2012 απφ ηελ ΔΤΠΔ. Σν επφκελν έξγν είλαη νη ζηαζκνί θαη ΖΜ εξγαζίαο ζηελ επέθηαζε 

γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Αζελψλ. Δίλαη ν ζηαζκφο Υνιαξγφο Ννκηζκαηνθνπείν θαη Αγία Παξαζθεπή. 

Σψξα απηφ είλαη εληαγκέλν πξνθαλψο ζηνλ άμνλα 1 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Δίλαη θη απηφ έξγν γέθπξα 

ηνπ 3
νπ

 ΚΚ πνπ ήηαλ εληαγκέλν ζην ΟΑΛΑΑ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΟΑΛΛΑ θαη κε 

δηθαηνχρν πάιη ηελ Αηηηθφ Μεηξφ θαη επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ 30.2 εθαη. επξψ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ Υνιαξγφο, ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ζηαζκνχ Αγ. Παξαζθεπή θαη ηνπ ζηαζκνχ Μεηεπηβίβαζεο ην Ννκηζκαηνθνπείν. ζνλ αθνξά 
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ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη νινθιεξσζεί. Δίδακε φηη θαη νη ζηαζκνί έρνπλε 

δνζεί ζε ιεηηνπξγία. Απνκέλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ΖΜ θαη θάπνηα εθπαίδεπζε ζην ινγηζκηθφ θαη 

ινηπέο εξγαζίεο πνπ θη απηέο άπηνληαη ηεο ζχκβαζεο ηεο Siemens. Σν έξγν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013. ζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε απ’ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεηο 

ζηαιεί αίηεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ’12 γηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε. Έγηλε δηαβνχιεπζε κε ηελ 

επηηξνπή θαη αθνχ πήξε ππνγξαθή απφ ην ππνπξγείν αλάπηπμεο ηνλ Ηνχλην ηνπ ’12 ππνβιήζεθε ε 

αίηεζε επίζεκα πιένλ ην επηέκβξην ηνπ 2012. Αλακέλεηαη ε απάληεζε ηεο επηηξνπήο. Δδψ ήζεια 

λα πσ φηη ην έξγν είλαη θάησ απφ ηα 50 εθαη. αιιά επεηδή ήηαλ γέθπξα απφ ην πξνεγνχκελν, απφ 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ην ζεσξήζακε κεγάιν έξγν θαη πξνρσξάκε ζηελ Δπηηξνπή. Σν ηξίην 

έξγν είλαη θη απηφ έξγν κεηξφ. Αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο ηελ Καιακαξηά, 

ηνπ άμνλα 1 θαη απηφ επίζεο. Δίλαη λέν έξγν θαη ην έξγν εληάρζεθε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2012 κε πξνυπνινγηζκφ έληαμεο 400 εθαη. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ αλέξρεηαη 

ζηα 518 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ ηα 498 είλαη επηιέμηκα. Σν έξγν αθνξά ζηελ επέθηαζε ηεο θχξηαο 

γξακκήο ζην βαζηθφ έξγν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πνπ βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή ζήκεξα. Απφ ην 

ζηαζκφ Παηξηθίνπ κέρξη ην ΝΑ άθξν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. Σν κήθνο ηεο λέαο γξακκήο πνπ 

είλαη δχν ζήξαγγεο κνλήο δηαηνκήο ζα είλαη 4,8 ρικ. Δδψ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 5 λένη 

ζηαζκνί κεηξφ. Ο ζηαζκφο Ννκαξρία, Καιακαξηά, Αξεηζνχ, Νέα Κξήλε θαη Μίθξα. ήκεξα 

βξίζθεηαη ην έξγν ζε θάζε δηαγσληζκνχ έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε κε θιεηζηή δηαδηθαζία κε 

ηελ κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή θαη ζηηο 6 Ηνπιίνπ 2012 έγηλε θαη ε ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νπνίεο 

εμεηάδνληαη. Αλακέλεηαη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ- αξρέο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ ην 2013 λα 

ππάξρεη θαη αλάδνρνο αλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ. ζνλ αθνξά ηελ 

αίηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σελ αίηεζε κεγάινπ έξγνπ, εηνηκάδεηαη ν θάθεινο, 

αλακνξθψλεηαη θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηελ Δπηηξνπή 

ειπίδνπκε κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σν επφκελν έξγν είλαη ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο 

Φιψξηλαο, ην νπνίν είλαη θη απηφ έξγν ηνπ άμνλα 1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 86,4 εθαη. 

επξψ εθ ησλ νπνίσλ ηα 70,5 είλαη επηιέμηκα γηα έληαμε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. Γηθαηνχρνο εδψ είλαη ε 

ΓΔΤΑ Φιψξηλαο. Σν έξγν αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Φιψξηλαο κε ηξφπν θηιηθφ ζην Πεξηβάιινλ. Οηθνλνκηθφ θαη σθέιηκν γηα ηε εζληθή θαη ηνπηθή 

νηθνλνκία κε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Με ην έξγν ηεο 

ηειεζέξκαλζεο  ζηελ Φιψξηλα, ζα αλαθηάηαη ε απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ ΑΖ Μειίηεο ηεο ΓΔΖ, κε ζθνπφ 

ηε δηάζεζε ηεο ζεξκφηεηαο απηήο γηα αζηηθή ρξήζε (δειαδή ζέξκαλζε ρψξσλ θαη παξαζθεπή 

ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο) ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. πγθξηκέλα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ νη 

απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο ζηνλ ΑΖ/ Μειίηεο ηεο ΓΔΖ γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο 
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Φιψξηλαο, ν θχξηνο αγσγφο κεηαθνξάο κήθνπο 15,7 ρικ, δίθηπν δηαλνκήο εληφο ηεο πφιεο κήθνπο 

52,3 ρικ, 3 θχξηα αληιηνζηάζηα, 2 ιέβεηεο θαη 2.500 πεξίπνπ ζεξκηθνί ππνζηαζκνί γηα κέζα ζηελ 

πφιε. αλ έξγν ηα ηέιε δεκνπξάηεζεο είλαη έηνηκα. Θέκα αξραηνινγίαο, απαιινηξηψζεσλ θαη 

επηδνηήζεσλ έρνπλ ιπζεί. Τπάξρνπλ εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σν έξγν πξέπεη λα μεθηλήζεη φζν 

αθνξά ηελ δεκνπξάηεζε κε ηελ έληαμή ηνπ. Πξνβιέπεηαη φηη ζα νινθιεξσζεί θαλνληθά κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2015. Σν έξγν αξρηθά είρε εληαρζεί ζηνλ …Να ζπκπιεξψζσ εδψ φηη ν εμππεξεηνχκελν 

πιεζπζκφο είλαη 23.000 θάηνηθνη ζήκεξα, κε πξννπηηθή ηνπο 40.000 θαηνίθνπο. Σν έξγν ζέισ λα 

πσ φηη ήηαλ εληαγκέλν ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζαλ έξγν ππνδνκψλ αιιά κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο πνπ 

είρακε κε ηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ηψξα ραξαθηεξίζηεθε ζαλ θξαηηθή ελίζρπζε 

νπφηε ππνβιήζεθε ν θάθεινο θξαηηθήο ελίζρπζεο DIGICOM γηα πξνθνηλνπνίεζε ηνλ επηέκβξην 

2011. Ζ ηειηθή έγθξηζε ήξζε ηψξα ην επηέκβξην ηνπ 2012 θαη θαζνξίζηεθε ην πνζνζηφ ελίζρπζεο 

ζηα 80,4 % πεξίπνπ, νπφηε εηνηκάδεηαη θαη ε ηειηθή αίηεζε γηα λα ππνβιεζεί ζηελ θνηλφηεηα ζαλ 

θξαηηθή ελίζρπζε πιένλ κέρξη ηέινο ηνπ 2012. Σν επφκελν κεγάιν έξγν είλαη ε χδξεπζε ηεο λήζνπ 

Κέξθπξαο, ην νπνίν πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζηνλ άμνλα 2 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, «Πξνζηαζία θαη 

Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ» Ο ζπλνιηθφο αξρηθφο  πξνυπνινγηζκφο  ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε 

223,8 εθαη. επξψ. Μεηά απφ δηαδηθαζία δηαβνπιεχζεσλ θαη κε ηελ θνηλφηεηα θαη κε ηνλ δηθαηνχρν 

ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ κεγάινπ έξγνπ αθνξά πιένλ 163 εθαη. επξψ. Γηθαηνχρνο είλαη ε δηεχζπλζε 

χδξεπζεο απνρέηεπζεο ΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Τπνδνκψλ ζήκεξα. Αθνξά ινηπφλ ην έξγν θαηαξρήλ…ζα αληηκεησπίζεη ην έξγν ην πδξεπηηθφ 

πξφβιεκα ηνπ λεζηνχ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θπξίσο χδξεπζεο θαη πνζφηεηαο θη 

άιιεο πεξηνρέο αιιά θαη ηελ πθαικχξηζε κέξνπο ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Σν ζπλνιηθφ έξγν αθνξά 

ζηελ θαηαζθεπή 2 κεγάισλ ηακηεπηήξσλ, ην θξάγκα Μειηζζνχδη, κε ηακηεπηήξα ρσξεηηθφηεηαο 

5,7 εθαη. θπβηθά κέηξα θαη κε ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκφ λεξνχ. Σν θξάγκα 

Κππξηαλάδσλ κε ζήξαγγα εθηξνπήο γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθνδνζία ηνπ θξάγκαηνο 

Μειηζζνχδη. Σν θξάγκα Καιακηψηηζζα κε ηακηεπηήξα ρσξεηηθφηεηαο 1 εθαη. πεξίπνπ θπβηθά 

κέηξα, κε ηηο αληίζηνηρεο θη απηφ εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκνχ λεξνχ θαη θεληξηθφ εμσηεξηθφ 

πδξαγσγείν κήθνπο πεξίπνπ 200 ρικ. θαη 3 δεμακελέο, 8 πδξνζηάζηα γηα ηελ πδξνδφηεζε 

πθηζηάκελεο δεμακελήο θαη ηνπ νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ. Βαζηθά λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ήηαλ ζαλ 

κεγάιν έξγν ήηαλ θαη νη Παμνί, ε χδξεπζε ησλ λήζσλ Παμψλ νη νπνίνη αθαηξέζεθαλ θαη έρνπλ 

εληαρζεί ζαλ μερσξηζηφ έξγν ηεο ΔΠΠΔΡΑΑ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ είρα κε 

ηελ θνηλφηεηα. Σν έλα ην έξγν πνπ αθνξά ην λεζί ηεο Κέξθπξαο έζπαζε ζε 2. Σν έλα αθνξά ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απνζθιήξπλζεο λεξνχ θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο πξνυπνινγηζκνχ 

γχξσ ζηα 49 εθαη. επξψ ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζα πινπνηεζεί μερσξηζηά θαη 

αθνξά θπξίσο ηελ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Ν. Κέξθπξαο. Σν 
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θπξίσο έξγν πνπ ζεσξείηαη κεγάιν έξγν είλαη απηφ πνπ αλαθέξακε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξαγκάησλ θαη πξνυπνινγηζκνχ 163 εθαη. επξψ. Έγηλε, έρνπκε πιήξε ζεηξά κειεηψλ. Έρνπλε 

γίλεη θάπνηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα έιεγρνο ησλ κειεηψλ επίζεο κε ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

Δθθξεκνχλ αθφκε θάπνηεο εθδηθάζεηο απαιινηξηψζεσλ νη νπνίεο κάιηζηα έρνπλ πξνζέιζεη γηα 

αχξην 13 Ννεκβξίνπ. ζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην έξγν είπακε είλαη 

γηα 163 εθαη. επξψ. Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012  ν νπνίνο 

επεζηξάθε γηα δηνξζψζεηο θαη αλακνξθψλεηαη ε αίηεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθαηνχρν. 

Τπνινγίδεηαη ηειηθά ν πξνυπνινγηζκφο πνπ εληαρζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζα είλαη ρακειφηεξνο ησλ 

163 εθαη. Σν επφκελν έξγν είλαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Δζραηηάο. Δίλαη αληηπιεκκπξηθφ έξγν 

εληαγκέλν ζηνλ άμνλα 3 ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ 

Κηλδχλνπ». Έρεη εληαζεί απ’ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012. Δίλαη έλα κεγάιν έξγν αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 198 εθαη. επξψ. Αξρηθά έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Γ10 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ, 

Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ. Σψξα πιένλ δηθαηνχρνο είλαη ε Γηεχζπλζε πγθεληξσηηθψλ 

Έξγσλ. Ζ Γ7 ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ. Λνηπφλ ην ξέκα Δζραηηάο εθηείλεηαη ζε κηα ιεθάλε απνξξνήο 

110 η. ρικ ζηελ Γ. Αηηηθή Ξεθηλψληαο απφ ηελ Πάξλεζα θαη δηαξξέεηαη δηαδνρηθά ζηηο πεξηνρέο 

ησλ Γήκσλ Αραξλψλ, Φπιήο, Κακαηεξνχ, Ηιίνπ θαη Αγ. Αλαξγχξσλ θαη ζπκβάιεη ζηνλ Κεθηζφ 

πνηακφ. Σν έξγν έρεη εληαρζεί φπσο είπακε ην 2010 αιιά κεηά απφ αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη πεξηνξίζηεθε ην θπζηθφ αληηθείκελν ζην ηκήκα 

ηνπ ξέκαηνο Δζραηηάο απφ ηελ πιαηεία Ηιίνπ έσο ηελ ζπκβνιή κε ηνλ αγσγφ  Δπππξίδσλ. Σν κήθνο 

παξέκβαζεο είλαη 3,3 ρικ. πιένλ κε αληίζηνηρε κείσζε πξνυπνινγηζκνχ απφ 198 εθαη. ζε 84 εθαη. 

επξψ ην νπνίν αθνξά θαη ηελ αίηεζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ. Τπήξραλ πξνβιήκαηα ζην 005954 ηκήκα 

κε ηηο απαιινηξηψζεηο. Γελ ππήξρε σξηκφηεηα ζηελ δηαδηθαζία ησλ απαιινηξηψζεσλ γη’απηφ 

απνθαζίζηεθε θαη ε δηάζπαζε ηνπ έξγνπ ζην ψξηκν θνκκάηη θαη ζην κε ψξηκν. Ο 

εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη ζηα 136.000 θαηνίθνπο θαη αθνξά θπξίσο ηνπο Γήκνπο 

Ηιίνπ θαη Κακαηεξφ Αγ. Αλαξγχξσλ. Σν έξγν φζνλ αθνξά ην έξγν ην ίδην έρεη εληαρζεί ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ φπσο είπακε ην 2010. Γεκνπξαηήζεθε ην λέν έξγν κε ην κεησκέλν αληηθείκελν ησλ 

Ννέκβξην ηνπ 2011. πκβαζηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 αθνχ πέξαζε θαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηεο βνπιήο γηα έγθξηζε ζχκβαζεο. Σν ζπκβαηηθφ πνζφ είλαη 72,8 εθαη. επξψ. Ήδε νη 

εξγαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη θαη ην έξγν εθηειείηαη νκαιά. Δπίζεο έρεη δνζεί θαη πξνέγθξηζε γηα ηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ απφ ηελ κνλάδα ηνπ ΔΠΠΔΡΑ ε νπνία ζα 

πξνρσξήζεη θη απηή. ζνλ αθνξά ηελ αίηεζε κεγάινπ έξγνπ είρε γίλεη αξρηθά ε αίηεζε ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ηνλ Απξίιην ηνπ ’11. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απεζχξζε 

εθείλε εθεί θαη ππνβάιιακε θαηλνχξγηα αίηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 νπφηε θαη αλακέλεηαη ε 

επηηξνπή, ε απφθαζε ηεο επηηξνπήο. Σν επφκελν έξγν είλαη θη απηφ αληηπιεκκπξηθφ. Αθνξά ηελ 
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δηεπζέηεζε ιεθάλεο απνξξνήο Δξαζίλνπ ζηνλ άμνλα 3. Σν έξγν απηφ έρεη ζα ην πεξάζσ επί 

ηξνράδελ γηαηί πνιχ πηζαλφλ λα κελ πινπνηεζεί ηειηθά γηαηί έρεη πξνβιήκαηα θαη δηθαζηηθέο 

επηπινθέο. Αθνξά έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο Δξαζίλνπ ζε έλα κήθνο 8,3 ρικ. πεξίπνπ 

εθηείλεηαη απ’ηνλ φξκν ηεο Βξαπξψλαο έσο ηελ Αηηηθή νδφ κε ελδηάκεζα ζε ζέζε 5600 θαηαζθεπή 

θξάγκαηνο αλάζρεζεο πιεκκπξψλ πξνυπνινγηζκφο είλαη γχξσ ζηα 56 εθαη. ζεσξείηαη ππάξρεη 

πιήξεο ζεηξά κειεηψλ. Σν έξγν είλαη ψξηκν. Σν αλάληη ηκήκα έρεη πιεξσκέλεο απαιινηξηψζεηο. 

ζνλ αθνξά ην θαηάληη, έρεη νξηζηεί δηθάζηκνο ε νπνία γηα ην Μάην ηνπ 2012 εθδηθάζηεθε θαη 

αλακέλνπκε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Πηζηεχσ θαηά η’αιια φπσο είπακε είλαη ψξηκν λα 

πινπνηεζεί αιιά έρεη γίλεη πξνζθπγή απφ αξραηνινγηθή εηαηξεία, ην ζπκβνχιην ηεο επηθξαηείαο 

θαηά ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ίδηνπ νη νπνίεο 

εθδηθάζεηο έρνπλ πάξεη 3 αλαβνιέο θαη ε ηειεπηαία έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην Γεθέκβξην ηνπ 

2012. Πηζαλφλ αλ θη εδψ έρνπκε αλαβνιή ή αξλεηηθή απάληεζε ην έξγν λα κε πξνρσξήζεη γηαηί 

δελ ππάξρνπλ πηα ρξνληθά πεξηζψξηα. ζνλ αθνξά ην αίηεκα ζηελ επηηξνπή, ζα πεξηκέλνπκε λα 

δνχκε πξνθαλψο ηελ απάληεζε ηεο βνπιήο ηεο επηθξαηείαο  θαη ζα εμεηάζνπκε εάλ ππάξρεη ην 

πεξηζψξην γηα ππνβνιή απηήο ή φρη. Σψξα ηειεπηαίν έξγν είλαη ην έξγν νινθιήξσζε ηεο 

επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο Κάξιαο πνπ είλαη θη απηφ έξγν, έλα απφ ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Σν 

έξγν απηφ είλαη εληαγκέλν ζηνλ άμνλα 9 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Βηνπνηθηιφηεηαο». Δίλαη γέθπξα απφ ην 3
ν
 ΚΠ κε δηθαηνχρν ηελ δηεχζπλζε θπβεξλεηηθψλ έξγσλ 

Γ7 ηνπ ππνπξγείνπ Τπνδνκψλ. Σν έξγν αθνξά ζηελ δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο πγξνηνπηθήο 

έθηαζεο, ηερληθή ιίκλε δειαδή. Έθηαζεο 3.800 εθηαξίσλ θαη κέζνπ βάζνπο 4,5 κ. ην έξγν 

πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο ιίκλεο θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ, ζπιιεθηήξσλ 

θπξίσο. Έξγα πδξνδφηεζεο ηεο ιίκλεο απ’ηα ρεηκεξηλά λεξά ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ. Έξγα 

αλάδεημεο πεξηβάιινληνο θαη ππνδνκψλ ππφ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο γηα 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο θαη έξγα ελίζρπζεο ηεο 

χδξεπζεο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Βφινπ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο έρεη 

ζρεδηαζηεί ζα αλέιζεη ηειηθά ζηα 245 εθαη. επξψ απφ ηα νπνία ηα 165 έρνπλ θαιπθζεί απ’ην 3
ν
 

ΚΠ. Καη εθ ησλ νπνίσλ ηα 104 είλαη ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελα θαη ηα ππφινηπα 61 είλαη εζληθνί 

πφξνη. ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα εληαρζνχλ έξγα ζπλνιηθά 50 εθαη. επξψ 

φπνπ εδψ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη έξγα 30 εθαη. επξψ απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ αξδεπηηθά 

έξγα θαη ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο. ζνλ αθνξά ηελ πξφνδν 

πινπνίεζεο, έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε 7 πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 39,5 εθαη. επξψ. Έρνπλ εληαρζεί θαη εθηεινχληαη γεληθά ην έξγν πξνρσξά. 

Πξνρσξνχζε θαιά. Σειηθά πξφζθαηα έρνπκε θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο θαη πινπνηείηαη κε αξγνχο 
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ξπζκνχο. Αιιά παξφιαπηά πηζηεχνπκε φηη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

Πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απηή ηε ζηηγκή αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο 

χδξεπζεο ηνπ Βφινπ φπνπ ν αλάδνρνο έρεη δπζθνιίεο λα εγθαηαζηαζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πδξνγεσηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη, φπσο επίζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ αξδεπηηθψλ 

ηνπ λεξνχ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο». Δίκαζηε ζε δηαβνχιεπζε κε 

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, κε ηελ πίεζε εθεί ζηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο γηα λα κπνξέζεη λα 

εγθαηαζηαζεί εξγνιάβνο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην νη θάηνηθνη θαζπζηεξνχλ ηηο εξγαζίεο απηέο 

επεηδή ζεσξνχλ φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ γηα ηελ χδξεπζε ηνπ ρψξνπ ζα θαηαξγεζνχλ νη 

ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο ρσξίο απηνί λα έρνπλ πξφζβαζε ζην λεξφ ηεο ιίκλεο γηα άξδεπζε. Οπφηε ε 

θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαζπζηεξεί θαη ην έξγν ησλ πδξνγεσηξήζεσλ. 

Θέισ λα πσ επίζεο φηη εξγνιαβίεο απηέο έρνπλ δηαιπζεί. Γηαιπζήθαλ ην 2012 αιιά ππάξρεη 

αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα αλαζηνιή ηεο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη νξηζηεί επηηξνπή ζρεηηθή 

ηψξα πξφζθαηα γηα λα εμεηάζνπλ ηα αηηήκαηα αλαζηνιήο δηάιπζεο νπφηε λα επηζηξέςεη ν 

αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο. Σν έξγν είλαη εληαγκέλν έρεη βγεη ε απφθαζε έγθξηζεο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή απφ ηνλ Αχγνπζην 2011.Δδψ είλαη ηα εληαγκέλα έξγα θαη νη πξάμεηο νη επηκέξνπο νη 

νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ 

έξγσλ ηξνθνδνζίαο ηεο ιίκλεο Κάξιαο απ’ηνλ πνηακφ Πελεηφ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 εθαη. επξψ ην 

νπνίν έρεη νινθιεξσζεί. Ζ θαηαζθεπή έξγνπ αλάδεημεο πεξηβάιινληνο ηεο ιίκλεο Κάξιαο θη απηφ 

νινθιεξψλεηαη πξνυπνινγηζκνχ 4,6 εθαη. επξψ. Ζ θαηαζθεπή ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

αλαδεκηνπξγία ηεο ιίκλεο Κάξιαο Α θάζε πξνυπνινγηζκνχ 17,5 πεξίπνπ εθαη. επξψ ην νπνίν 

πινπνηείηαη, ίζσο κε θάπνηνπο αξγνχο ξπζκνχο. Σερληθφο ζχκβνπινο 2,3 εθαη. ζπλερίδεη. Μειέηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο ιίκλεο Κάξιαο νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξσζεί. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ ελίζρπζεο, 

χδξεπζεο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Βφινπ Α’ Φάζε πξνυπνινγηζκνχ 4.700.000 επξψ. Δδψ έρνπλ 

νινθιεξσζεί ηα αληιηνζηάζηα θαη φινη νη αγσγνί αιιά απνκέλεη ην ηκήκα φπσο είπακε ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ πδξνγεσηξήζεσλ. Καη ην ηειεπηαίν έξγν ην νπνίν εληάρζεθε πξφζθαηα θαη 

ζπκβαζηνπνηήζεθε κάιινλ πξφζθαηα είλαη θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ θνηλήο 

πδξνλνκίαο ιεθάλεο ηεο ιίκλεο Κάξιαο. Σν έξγν έρεη μεθηλήζεη θαη πινπνηείηαη θαλνληθά. 

Δπραξηζηψ. Σψξα ζα πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο.   Σα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη….Ναη….είλαη 4 ησλ νπνίσλ ήηαλε ε 

Κάξια θαη ην κεηξφ ηεο Αζήλαο ηα νπνία ηα παξνπζηάζακε. Σα άιια 2 είλαη ην θιείζηκν  θαη ε 

απνθαηάζηαζε ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ΥΑΓΑ θαη ηα έξγα δηαρείξηζεο 

πγξψλ απνβιήησλ ζε 120 κηθξνχο νηθηζκνχο θαηεγνξίαο Γ. Δδψ ζην έξγν απηφ ησλ…ην έξγν 

δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ έρνπκε 159 νηθηζκνχο Γ πξνηεξαηφηεηαο ηα νπνία πινπνηνχληαη κε 

138 πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.050.000.000 επξψ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη 
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ζεκαληηθή γηαηί θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα ππνέξγα ινηπφλ είπακε ν 

αξηζκφο πξάμεσλ 138, ππνέξγα είλαη 370 ππνέξγα εληαγκέλα θαη ν αξηζκφο ζπλνηθηζκνχ 159. 

Πξνέγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο είλαη ην ζχλνιν ηνπ 1.050.000.000 είλαη 733 εθαη. ε 

ζπκβαζηνπνίεζε αθνξά 324 εθαη. ζην ζχλνιν ηνπ 1 δηο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ έξγσλ,  δειαδή 

ησλ έξγσλ πνπ έρνπλε ζπκβαζηνπνηεκέλνπο θαη έλα ππνέξγν είλαη, αλέξρεηαη ζε 600 εθαη. επξψ. 

Σα ελεξγνπνηεκέλα έξγα είλαη 83 θαη ηα αλελεξγά πνπ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί αθφκε 55. Σν 

επφκελν αθνξά ζηελ…, ην επφκελν έξγν πξνηεξαηφηεηαο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ…, ην 

θιείζηκν θαη απνθαηάζηαζε ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ΥΑΓΑ. Δδψ έρνπκε 250 

ΥΑΓΑ πνπ ζα θιείζνπλ, ζπλνιηθή έθηαζε 8 η. ρικ. Οη πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί είλαη 49 κε 

πξνυπνινγηζκφ 98 εθαη. επξψ. Ο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη ζε 1,8 εθαη. επξψ. Σν 

ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 250 ΥΑΓΑ έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα. Αλαθνξηθά κε 

ηηο κειέηεο έρνπλ 66 κειέηεο ήηαλ ήδε εθπνλεκέλεο. 43 κειέηεο έρνπλ.., κειέηεο γηα 43 ΥΑΓΑ 

κάιινλ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ζπκβαζηνπνηεζνχλ αθφκε 141 ΥΑΓΑ. πλνιηθά 

είλαη 37 κειέηεο ππφ έξγα κειεηψλ θαη εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί ηα 18. Καη φζνλ 

αθνξά ηα έξγα θαηαζθεπήο έρνπλ πάξεη πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο 58 έξγα, έξγα γηα 58 ΥΑΓΑ, 

ελψ έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο έξγσλ γηα 10 ΥΑΓΑ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο - Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. 

Παπαδφπνπιν. Δπεηδή έρνπκε  μεθχγεη ζην Πξφγξακκα ζρεδφλ θαηά 1 ψξα ζα παξαθαινχζα ηνπο 

επφκελνπο νκηιεηέο λα πεξηθφςνπλ ηελ νκηιία ηνπο, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηά 5 ιεπηά. Καη 

πξνρσξά κε….Ναη, λαη. 

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο : Καιεκέξα θη απφ κέλα. Μαξία ηφιηνπ. 

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο. Θα ήζεια λα θάλσ έλα ζρφιην γηα ηα κεγάια έξγα θαη ηα 

έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Καη ηέινο πάλησλ ην ζπγθξηκέλν ζρφιην πξψηα απ’ φια λα πνχκε φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε απνξξφθεζε. Αιιά πίζσ απφ ηελ απνξξφθεζε απηφ πνπ θξχβεηαη είλαη ε επηηπρήο 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Κη φηαλ ιέκε επηηπρήο πινπνίεζε ησλ έξγσλ απηφ πνπ ελλννχκε είλαη φηη ηα 

έξγα ηειεηψλνπλ ηελ ζηηγκή πνπ πξέπεη λα ηειεηψζνπλε. Γελ ηειεηψλνπλ κεηά απφ 2-3 ρξφληα. ηη 

θπκαίλνληαη κέζα ζε φξηα ινγηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, φηη θάλνπκε ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη φηη ηα έξγα είλαη ιεηηνπξγηθά. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζέινπκε λα δνχκε 

φια ηα έξγα, θπξίσο ηα κεγάια θαη ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο. ζν αθνξά ηψξα ηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ. Σν γεγνλφο φηη 

θιείλνπκε ΥΑΓΑ αιιά ηαπηφρξνλα δελ θάλνπκε έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαηά θάπνην 

ηξφπν αθπξψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Γη’απηφ πξέπεη ιίγν λα βιέπνπκε ηα ζέκαηα 
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θάπσο πην ζθαηξηθά. ζνλ αθνξά ηελ Κάξια πνπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεγάιν έξγν, ην νπνίν 

γηα λα πνχκε ηελ αιήζεηα είλαη ζην ηξαπέδη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Πξέπεη λα ηειεηψζεη θαη 

λα ηειεηψζεη κε επηηπρία κέρξη ην 2013-15. Καη φηαλ ιέκε λα ηειεηψζεη κε επηηπρία ελλννχκε λα 

γίλνπλ φια φζα είραλ πξνβιεθζεί. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

επηηξνπήο. ζνλ αθνξά ηψξα ηα ππφινηπα κεγάια έξγα είλαη ζεηηθφ φηη έρνπκε έξγα ηα νπνία 

έρνπλε ηειεηψζεη, είλαη ζε ιεηηνπξγία ην Μεηξφ Αζελψλ. ζνλ αθνξά έξγα ηα νπνία καο έρεηε 

ππνβάιιεη κέρξη ζηηγκήο ε δηαδηθαζία έγθξηζεο είλαη ζε πνιχ θαιφ ζηάδην, πηζηεχνπκε πξηλ ηα 

Υξηζηνχγελλα κπνξεί κέρξη θαη ηέινο ηνπ κήλα λα έρνπλ βγεη νη απνθάζεηο. Σψξα βέβαηα φζν 

αθνξά ηα έξγα, πεξηκέλνπκε ηελ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηελ 

επίζεκε ππνβνιή. Σψξα βέβαηα ηα ππφινηπα έξγα. Σα έξγα π.ρ. ν Δξαζηλφο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη 

θαη ηα ππφινηπα είλαη ππφ ζπδήηεζε. Καη βάδσ εθεί κηα ηειεία. Καη επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ ζπλεξγαζία, έπξεπε λα ην πσ πξψην ζρφιην, ην ιέσ ηειεπηαίν γηα ηελ 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε κέρξη ηψξα είλαη άςνγε.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: θχξηε Υαηδεπαξαδείζε 

παξαθαιψ. 

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Να 

πσ θη εγψ θάηη. Κη εκείο επραξηζηνχκε επίζεο πνιχ γηα ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε φιν 

απηφ ην δηάζηεκα. Απηά ηα νπνία είπαηε γηα ηα κεγάια έξγα ηα ζπκκεξηδφκαζηε θη εκείο. Σν 

δήηεκα είλαη φηη κηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη αξκνδηφηεηεο πνπ θηάλνπλ κέρξη έλα νξηζκέλν 

ζεκείν θαη δελ κπνξεί λα πάεη παξαπέξα. Δπραξηζηψ. 

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Πξνρσξάκε κε ηνλ θ. 

Μακαινχγθα, Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ, γηα λα καο παξνπζηάζεη ηελ πξφνδν ησλ ειέγρσλ 

κέρξη ζήκεξα. 

 

Νίθνο Μακαινύγθαο - Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γ’:  Καιεκέξα θη απφ κέλα. Θα ζαο θάλσ 

κηα γξήγνξε παξνπζίαζε ησλ ειέγρσλ. Οπζηαζηηθά ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ. Σν Πξφγξακκα 

επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ δηελεξγείηαη σο αξκνδηφηεηα ηεο κνλάδαο Γ θαη νπζηαζηηθά δηαζθαιίδεη 

ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη απ’ ηελ απφθαζε 

έληαμεο. Δθηφο απηνχ ζα ήζεια λα πσ φηη δηαζθαιίδεη νπζηαζηηθά ην πνζνζηφ ηεο απνξξφθεζεο. 

Γειαδή ην πνζνζηφ ηεο απνξξφθεζεο απηφ ην νπνίν είδακε πξηλ απφ ιίγν, ην 26 % κπνξεί αλά 

πάζα ζηηγκή αλ ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ δελ ειέγρεηαη κπνξεί ην πνζνζηφ απηφ λα δεκηνπξγήζεη 
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κε επηιέμηκεο δαπάλεο νη νπνίεο ζα βξεζνχλ αξγφηεξα θαη ζα έρνπκε πξνβιήκαηα ζεκαληηθφηεξα. 

Απηφ πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη θαηά θχξην ιφγν. Καη ηαπηφρξνλα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, 

ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ απνθάζεσλ έληαμεο. Σν Πξφγξακκα ησλ επηηφπησλ 

επαιεζεχζεσλ ζηεξίδεηαη πάλσ θαη πξνγξακκαηίδεηαη πάλσ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

θαη νπζηαζηηθά πξνγξακκαηίδεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ψζηε λα κπνξεί ελδηάκεζα εάλ 

πξνθχςνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Οη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο 

είλαη νπζηαζηηθά ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ δηνηθεηηθψλ επαιεζεχζεσλ ηηο νπνίεο δηελεξγεί ε κνλάδα 

Β ε νπνία δηελεξγεί δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο επί ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

κεληαίσλ δειηίσλ πξηλ λα γίλεη ε θαηαρψξεζε ησλ δαπαλψλ ζην ΟΠ. Κη επεηδή είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο νη επαιεζεχζεηο απηέο γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη κε δείγκα. Βάζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ 1828 ηνπ ’06 θαη νπζηαζηηθά γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο δνκεκέλεο κε 

ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο. Απηφ επηβάιιεηαη θαη απφ ην άξζξν 62 ηνπ θαλνληζκνχ 1083 ηνπ 

2006 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Ζ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή, γηα λα ζπληαρζεί ην Πξφγξακκα 

επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ νπζηαζηηθά απηφ ζπληάζζεηαη ζην έηνο λ γηα δαπάλεο πνπ είρε ην 

ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα ην έηνο σ-1. Γειαδή ην Πξφγξακκα επαιεζεχζεσλ ηνπ 2011 ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζε έξγα, εληαγκέλα έξγα ηα νπνία είραλ δαπάλεο ηέινο ηνπ 2010. Σα πξνγξάκκαηα επηηφπησλ 

επαιεζεχζεσλ εγθξίζεθαλ γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 κέρξη ζηηγκήο δηφηη ην 2010 νη δαπάλεο νη 

νπνίεο είρε ην Πξφγξακκα ην 2009 απ’φηη είδαηε θαη ζηα πξνεγνχκελα δηαγξάκκαηα ήηαλ 

κεδεληθέο ζρεδφλ θαη δελ ππήξρε θαηάιιειν δείγκα γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε Πξφγξακκα 

επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ. Σν 2010 έγηλε έλα Πξφγξακκα ην νπνίν ήηαλ ζηνρνζεηεκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο νη νπνίεο πξνέθππηαλ απφ θάπνηα ζθάικαηα απφ  θάπνηα πξνβιήκαηα θαηά 

ηελ πινπνίεζε ή απφ θάπνηεο ζπζηάζεηο αλψηεξσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Σν Πξφγξακκα ινηπφλ 

ηνπ 2011 μεθηλψληαο πινπνηήζεθε θαη παξαζέησ παξαθάησ θάπνηα απφ ηα βαζηθά επξήκαηα ηα 

νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ε νπνία έγηλε ηέινο ηνπ ’11 ηα νπνία 

ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζέκα ήηαλ ε κε επηιεμηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ε νπνία πξνέθπςε ζε 

αξθεηά έξγα. Πξνζπαζήζακε θαη θιείζακε ην ζέκα απηφ κε ηελ δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθψλ 

δηνξζψζεσλ θαη κε ηελ ζχζηαζε θαη εληνιή θαη ζηηο άιιεο κνλάδεο αιιά θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο λα 

κελ πιεξψλνπλ δαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ κε επηιέμηκεο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο. Έλα άιιν ζέκα ην 

νπνίν αληηκεησπίζακε, έλα άιιν εχξεκα ήηαλ ε κε νινθιήξσζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε θάπνηα 

έξγα θπξίσο απνρεηεπηηθά. Απηφ ηη ζεκαίλεη κείσζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ; Δίλαη θάπνηα έξγα ηα 

νπνία νινθιεξψζεθε ην δίθηπν θαη γηα πνιινχο ιφγνπο είηε απφ ιφγν αξραηνινγίαο είηε γηα άιινπο 

ιφγνπο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ πινπνηείηαη έλα ηκήκα 

ηνπ. Σν ηκήκα βέβαηα απηφ ην νπνίν δελ πινπνηείηαη δελ ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ 
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πξάμε απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο, γηαηί πξνζπαζνχκε θαη εκείο θαη νη δηθαηνχρνη ζε 

ζπλεξγαζία ην ηκήκα ην νπνίν πηζαλφλ γηα αδχλαηνπο, γηα ιφγνπο απξφβιεπηνπο λα κελ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί, ην ππνιεηπφκελν ηκήκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν 

γηα ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ιπκάησλ ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο. Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ππήξρε 

ήηαλε, ην νπνίν είρε θάπνηα ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν είλαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία είρακε ζε έξγα 

ηα νπνία είραλ εληαρζεί θαη ππήξραλ θάπνηεο αλελεξγέο ΔΔΛ ή θάπνηεο ΔΔΛ νη νπνίεο έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Απηφ είλαη ππφ παξαθνινχζεζε, ην ειέγρνπκε θαη 

πξνζπαζνχκε λα δνχκε αλ ηειηθά πηζηεχσ κέζα ηνπ ’13 ζα έρνπκε νξηζηηθνπνηήζεη αλ θάπνηα έξγα 

αδπλαηνχλ ζην ηέινο ηνπ ’15 λα νινθιεξσζνχλ ιεηηνπξγηθά, νπφηε ζα κπνχλε κέζα ζην πιαίζην 

απηφ πνπ ζπδεηήζαηε πξηλ θάπνησλ απεληάμεσλ ψζηε λα κελ έρνπκε πξφβιεκα κειινληηθφ ζηηο 

δαπάλεο. Γχν ζεκαληηθά έξγα ηα νπνία θάλακε, πξνβήθακε ζε επηηφπηα επαιήζεπζε, ην έλα ήηαλ 

ην κεηξφ, ην νπνίν κεηξφ πξνβήθακε ζε επαιήζεπζε ζηα 2 έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε, πνπ 

είλαη ην κεηξφ ηνπ Υατδαξίνπ, Αηγάιεσ-Υατδάξη επέθηαζε ζπλ ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο ηνπ 

Ννκηζκαηνθνπείνπ Αγ. Παξαζθεπήο θαη Υνιαξγνχ. ην κεηξφ δελ αληηκεησπίζακε θάπνηα ζέκαηα. 

Κάπνηα πεξηζηαζηαθά ad hoc ινγηζηηθά ζέκαηα ηα νπνία φκσο δελ δεκηνπξγνχλε πξφβιεκα ζε έλα 

έξγν ην νπνίν είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην πξφγξακκά καο. Δπίζεο ζην κεηξφ 

επεηδή ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ δελ θνηηάεη δηθαηνχρν θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε 

αιιά θνηηάεη ην έξγν ελ εμειίμεη θαη ζηελ δηαδξνκή ηνπ, έρεη εγθξηζεί θαη ζην Πξφγξακκα ην 

εηήζην επαιεζεχζεσλ ηνπ 2012 θαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ζε εμέιημε επηηφπηα επαιήζεπζε γηα 

2
ε
 θνξά. Σν δεχηεξν κεγάιν έξγν, φρη κεγάιν έξγν κε ηελ έλλνηα ην κεγάιν πνπ είπε ν θ. 

Παπαδφπνπινο απιψο κεγάιν έξγν ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην πξφγξακκά καο είλαη ην 

έξγν ηεο Κάξιαο ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ. Δκείο είδακε κφλν ην έξγν ησλ ππνιεηπφκελσλ 

εξγαζηψλ. ρη φιν ην πξφηδεθη ησλ πνιιψλ έξγσλ. Καη ζην νπνίν βέβαηα έξγν απηφ βξήθακε 

θάπνηα επξήκαηα ηα νπνία πξνζπαζνχκε λα είκαζηε απφ πίζσ ζηελ ζπκκφξθσζή ηνπο γηαηί 

νξηζκέλα απφ απηά έρνπλε θάπνηα θαη ηερληθά θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηα 

νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα ζην ηέινο κε πινπνίεζεο ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε φρη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζπλνιηθνχ πξφηδεθη 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμεηαζηεί. Σν παξαθνινπζνχκε ζηελά θαη κε ηελ κνλάδα Β 

ψζηε λα  κελ ππάξρεη πξφβιεκα ηειηθήο πινπνίεζεο. Απιψο ζέισ λα πσ γηα ηελ Κάξια φηη έλα 

απ’ηα βαζηθά δεηήκαηα επεηδή ηελ παξαθνινπζψ θαη πνιιά ρξφληα καδί θαη κε ηνλ ζπλάδειθν, ε 

Κάξια είρε 2 πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν έλα ζεκαληηθφ ήηαλ νη γεσηξήζεηο ην νπνίν αλέθεξε ν 

θ. Παπαδφπνπινο, είλαη ζε εμέιημε θαη πξνζπαζνχκε λα δνχκε πψο ζα ιπζεί. Καη ην άιιν είλαη ηνπ 

θνξέα δηαρείξηζεο ν νπνίνο ήηαλ εληνιή ηεο θνηλφηεηαο λα γίλεη ζχκθσλα κε ην 2060 ν νπνίνο 

θνξέαο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θνξέα ηεο Κάξιαο θαη κε ηηο ζπγρσλεχζεηο, ν θνξέαο ν 
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ζπγθεθξηκέλνο έρεη πάεη ζηελ δηεχζπλζε πδάησλ, ζα πάεη, δελ έρεη ηειεηψζεη αθφκε αλ δελ θάλσ 

ιάζνο, ηεο Θεζζαιίαο, νπφηε ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ είρε ζέζεη ε ΔΔ απφ παιηά ην ζπκάκαη 

κφληκα πνπ ηίζεην πάληνηε ζηηο επηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο, πηζηεχσ ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ απηά 

έρεη ιπζεί. Καη πηζηεχσ θαη κε θαιφ ηξφπν γηαηί λνκίδσ ε Γηεχζπλζε Τδάησλ είλαη νη ππεξεζίεο νη 

νπνίεο πξαγκαηηθά κπνξνχλε λα αληαπεμέιζνπλε θαη ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηελ φιε δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ. ζνλ αθνξά έλα ηειείσο ζηαηηζηηθφ απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ ειέγρζεθαλ γηα ην 

2011, ειέγρζεθαλ δαπάλεο ζην Πξφγξακκα επαιεζεχζεσλ 150 εθαη. θαη ππήξμε κηα απφθιηζε, 

ζθάικα ή παξαηππία φπσο θαη λα ην πνχκε 600.000 επξψ ην νπνίν είλαη έλα πάξα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ 3,98% ην νπνίν είλαη κέζα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηζσξίνπ ζθάικαηνο πνπ ηίζεηαη θη 

απ’ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Σν Πξφγξακκα επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ηνπ 2012 βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. Απηή ηε ζηηγκή απφ ηηο 74 πξάμεηο νη 37 ειέγρνληαη απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 37 είλαη 

ησλ θνξέσλ ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο. Απφ ηηο 37 πξάμεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ ΔΤΓ 

ΔΠΠΔΡΑΑ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ πινπνηεζεί νη 27 πξάμεηο, πεξίπνπ ην 73 % θαη απ’ ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ησλ 203 εθαη. επξψ πνπ είλαη ην budget ησλ 37 απηψλ πξάμεσλ έρνπλ ειεγρζεί πεξίπνπ 

103 εθαη. επξψ. Δίλαη 103 βιέπεηε κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ δηφηη κέζα ζε απηά δελ 

πεξηιακβάλεηε ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζην κεηξφ νπνίνο είλαη ήδε ζε εμέιημε. 10 πξάμεηο πνπ 

απνκέλνπλ λα πινπνηεζνχλ είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επφκελνπ δηκήλνπ λα θιείζεη φιε ε 

δηαδηθαζία. Απφ ηηο 37 πξάμεηο ησλ εθρσξεκέλσλ, πεξίπνπ νη κηζέο είλαη νη πξάμεηο δηαθφξνπ 

ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη άιιεο κηζέο είλαη ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ην Πξφγξακκα 

«εμνηθνλνκψ θαη’νίθνλ». Δδψ ζα ήζεια λα θάλσ κηα παξέκβαζε, λα πσ φηη ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ επεηδή ππήξμαλ θάπνηα ζέκαηα παξαηππηψλ ηα νπνία είρε επηζεκάλεη θαη 

ε ΔΔ, έλα νξηδφληην πξφβιεκα πνπ δελ είλαη κφλν ζην πξφγξακκά καο, είλαη γεληθφηεξν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξρή πιεξσκήο έρνπκε ζπζηήζεη νκάδα εξγαζίαο ε νπνία πξνβαίλεη ζε 

δηνηθεηηθνχο επαλειέγρνπο φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλε πεξαζηεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ζην δηθφ καο ην Πξφγξακκα θαη ηαπηφρξνλα δηνηθεηηθνί έιεγρνη ζηελ θάζε κηα πξάμε, άζρεηα αλ 

πξνθχπηεη απφ Φνξείο Γηαρείξηζεο. Σν ζεσξνχκε φηη ε επζχλε είλαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη 

πιένλ θάζε δαπάλε ε νπνία νπζηαζηηθά ζα εληαρζεί κέζα ζην Πξφγξακκα ηνπ 2012 αλ ζα εληαρζεί 

κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα ειέγρεηαη ε θάζε κηα πξάμε δηνηθεηηθά θαη αλ πξνθχπηεη δηνηθεηηθά 

θάπνην πξφβιεκα επξεκάησλ ηφηε πιένλ ζα γίλεηαη θαη επηηφπηα επαιήζεπζε. Καη επίζεο ππάξρεη 

θαη κηα ζπλεξγαζία κε ηελ αξρή πιεξσκήο γηα φιν ην Πξφγξακκα πνπ έρνπλ κπεη θάπνηα θξηηήξηα 

θαη έρνπλ θαζνξηζηεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο νη νπνίεο γίλνληαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο 

νξηδφληηα. Καη γηα ην Πξφγξακκα ην δηθφ καο αθνξά 13 πξάμεηο. Σν πξφγξακκά καο ηελ πεξζηλή 

ρξνληά είρε ηελ ηηκεηηθή ηνπ γηαηί έγηλε έιεγρνο απφ 3 αλψηεξα ειεγθηηθά φξγαλα. Έγηλε έιεγρνο 

θαη απφ ηελ ΔΔ θαη απφ ηελ ΔΓΔΛ θαη απφ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. Βέβαηα γηα ην 3
ν
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ΚΠ, αιιά είρακε φιν ηνλ θφζκν ζην γξαθείν καο απηφ ην δηάζηεκα. Πηζηεχσ φηη πήγακε πάξα 

πνιχ θαιά κε ηελ ΔΔ έγηλε έιεγρνο ην ηέινο ηνπ 2010. Δζηάιε ε έθζεζε ηνπ…ζπγγλψκε έγηλε 

έιεγρνο ηνπ ’11. Δζηάιε ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηαξρήλ ε πξνζσξηλή ε νπνία 

πξνζσξηλή έθζεζε απφ ηελ πξνζσξηλή έθζεζε πξνθχςαλε θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ηα 

αλαθέξσ έηζη ηειείσο ελδεηθηηθά. Σν πξψην πξφβιεκα, ζπγγλψκε, ην πξψην πξφβιεκα ήηαλε φηη 

δελ είρε νινθιεξσζεί θαη δελ είρε πινπνηεζεί πιήξσο ην Πξφγξακκα επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ. 

λησο δελ είρε νινθιεξσζεί πιήξσο. Τπήξρε θαη ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ καδί κε ηηο άιιεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο κνλάδαο Γ. Δληέιεη ην Πξφγξακκα απηφ επηζπεχζηεθε, ηειείσζε έλα πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ κέζα ζην 2011 θαη ην ππφινηπν Πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

’12. Σν δεχηεξν εχξεκα ήηαλ ε πινπνίεζε επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ αλ ζα γίλεηαη ζε επίπεδν 

πξάμεο ή ζε επίπεδν ππνέξγσλ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κηιάεη θαζαξά γηα πξάμεηο θαη απιψο ε 

ζπλελλφεζε θαη ε ζπκθσλία θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ήηαλ φηη φηαλ 

ειέγρνπκε κηα πξάμε, ειέγρνπκε ην αληίζηνηρν ππνέξγν πνπ έρεη δαπάλεο αιιά ηαπηφρξνλα 

θνηηάκε θαη ηα άιια ηα ππνέξγα αλ πξνζζέηνπλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλ δεκηνπξγείηαη έλα 

πξφβιεκα γεληθφηεξν ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πξάμεο. Ζ επηζήκαλζε έγηλε λα γίλεηαη άκεζα ε 

ζχληαμε επηηφπηαο επαιήζεπζεο φπσο νξίδεη ν λφκνο ζηηο 15 κέξεο. Βέβαηα απηφο ζε νξηζκέλα 

έξγα φπσο είλαη ην κεηξφ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν φηαλ ζα θάλεηο έλα έξγν ηφζν πνιπζρηδέο 

αληηθείκελν λα θάλεηο ζε 15 κέξεο ηελ έθζεζε. Δπίζεο ηέζεθε έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ήηαλ φηη ζα 

πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ζηελ αξρή πιεξσκήο 

ψζηε ζε θάζε ηκήκα πιεξσκήο λα γλσξίδεη ηα επξήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα λα ηα ιακβάλεη ππφςε 

ηεο γηα ην αίηεκα αλ ζα βάιεη θάπνηα έξγα ζε αλαζηνιή ή ζε εμαίξεζε. Σν άιιν πξφβιεκα ήηαλ 

απηφ πνπ ζπδήηεζα θαη ζηελ αξρή, ην, ε κε επηιεμηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ θαη κάιηζηα 

ππάξρεη εδψ πέξα ην ζέκα φηη νη ζπλδέζεηο απηέο πξνθχπηνπλ θαη ζε έξγα ηα νπνία είλαη γέθπξεο 

απφ ην ηξίην ΚΠ ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είραλ πιεξσζεί αληίζηνηρεο δαπάλεο ζην 3
ν
 ΚΠ θαη 

ππήξμε έλα ζέκα μερσξηζηήο θαη δηαθξηηήο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη φλησο ε αξρή 

πιεξσκήο απνκφλσζε ην θνκκάηη ηνπ 3
νπ

 έγηλε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ζην ΔΠΑ θαη 

ηαπηφρξνλα έγηλε θαη αληίζηνηρε εμαίξεζε θαη αλαζηνιή ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ηνπ 3
νπ

 

ΚΠ. Σν άιιν ην ζέκα. Με ην άιιν ην εχξεκα ήηαλ ε αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ. Οπζηαζηηθά 

πηλαθίδεο ππήξραλ πξνθαλψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν απιψο ππήξρε ε ππνρξέσζε φπσο έζηεηιε 

θαη εγθχθιην θαη ε αξρή πιεξσκήο λα ππάξρεη δηαθξηηφηεηα πηλαθίδσλ ηνπ 3
νπ

 ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ 

ζε έξγα γέθπξεο δεηείηαη απφ ηελ ΔΔ θαη ππάξρνπλ 2 πιένλ πηλαθίδεο. Ζ κηα πηλαθίδα ε νπνία 

αληαπνθξίλεηαη ζην πνζνζηφ ην αληίζηνηρν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηξίηνπ θαη κηα μερσξηζηή ζην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ. Οη δηθαηνχρνη έρνπλ ζπκκνξθσζεί, έρνπκε 

ζηείιεη ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο θαη ελεκέξσζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δελ ππάξρεη 
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θάπνην πξφβιεκα. Καη έλα ηειεπηαίν πξφβιεκα πνπ είρε ζίμεη είλαη φηη πξέπεη ηηο πξάμεηο φιεο λα 

ηηο παξαθνινπζνχκε θαη  κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο νινθιήξσζήο ηνπο θαη απηφ 

είλαη ζηε θάζε λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, λα πεξηιακβάλεη 

έλα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κειινληηθά ζε θάζε Πξφγξακκα. Οη ζπζηάζεηο εζηάιε φπσο ζαο είπα 

ε ζπκκφξθσζε ζηηο ζπζηάζεηο ζηελ πξνζσξηλή έθζεζε. Δζηάιε ε ηειηθή έθζεζε κε πνιχ 

ιηγφηεξεο παξαηεξήζεηο. Πνιιέο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηέινο ηνπ ’12 

κε κηα κηθξή εθθξεκφηεηα λα ζηείινπκε κηα έθζεζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ην 

πξφγξακκά καο, πηζηεχνπκε φηη ηέινο ηνπ ’12 ζα έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο ζηηο ζπζηάζεηο ε 

ππεξεζία. Δπίζεο έρεη γίλεη θαη έλα έιεγρνο απφ ηελ ΔΓΔΛ ε νπνία έγηλε ην ηέινο ηνπ 2010 εθηφο 

απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ έρνπκε νινθιεξψζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 

απηή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΔΛ . Απηά είλαη ηα ζέκαηα ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ. Ήζεια λα 

θάλσ απιψο κηα κηθξή παξέκβαζε ζε απηά πνπ είπε ν θνο Υαηδεπαξαδείζεο γηα ηηο πξνεγθξίζεηο. 

Δπεηδή είλαη έλα πνιχ κεγάιν ην έξγν ζα ήζεια λα πσ φηη γίλεηαη απηφ ην έξγν, ην είπε θη ν 

πξντζηάκελνο. Έρεη γίλεη ηεξάζηηα πξφνδνο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη απιψο ήζεια λα αλαθέξσ 

φηη πίζσ απφ απηέο ηηο κπάξεο ππάξρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηαηί νη πξνεγθξίζεηο γηα λα δνζνχλ 

ελψ ππήξρε κηα θπζηνινγηθή ξνή κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφηνκα ε ππεξεζία 

είρε πάλσ ηεο 2 δηο εληάμεσλ κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν απηφ απ’φηη 

θαηαιαβαίλεηε θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πξνεγθξίζεηο θαη βγαίλεη ν άιινο ζηνλ αέξα, ν 

δηθαηνχρνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζέρεηο λα κελ ζε θαηαγγείινπλε, λα κελ θαηεγνξεζείο γηα 

θσηνγξαθηθέο δηαηάμεηο θαη φια απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ρξφλν απφ πίζσ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ 

λα δηαζθαιίζνπλ φιε ηε δηαδηθαζία, λα γίλεη ζσζηά θαη λα κελ έρνπκε πξφβιεκα απψιεηαο 

θνηλνηηθψλ πφξσλ ιφγσ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Έρνπκε πξνβιήκαηα κε θαηαγγειίεο. 

Καηαγγειίεο γίλνληαη γηα θάζε ιφγν. Απφ θάζε άηνκν νη νπνίεο βέβαηα θαηαγγειίεο δελ είλαη 

πάληνηε παξάινγεο. Οη θαηαγγειίεο πνιιέο θνξέο δείρλνπλ θαη ηα ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

δείρλνπλε πάξα πνιχ θαη νξηζκέλνπο δηθαηνχρνπο φπνπ δελ έρεη ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

ζσζηή πξαθηηθή βγαίλεη ζε κηα θαηαγγειία. Καη απηά δεκηνπξγνχλε πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη 

ππφ έιεγρν πηζηεχσ θαη απ’φηη είπε θαη ν πξντζηάκελνο, ν θνο Υαηδεπαξαδείζεο φηη πηζηεχνπκε φηη 

κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπκε πεξίπνπ 1,5 δηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ηηο ζπκβάζεηο απηέο αλ 

ππνινγίζνπκε φηη 1, 5, 6% δε ζα πινπνηεζεί ιφγσ δηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην ππφινηπν πνζφ 

είλαη ελ δπλάκεη απνξξνθήζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Έρεη δεηήζεη ην ιφγν ε θα 

Μαξία Εήζε απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Θέισ κφλν λα ζαο ξσηήζσ 
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αλ ε παξέκβαζε αθνξά ζέκαηα ειέγρσλ ή είλαη γεληθφηεξε θαη κπνξνχκε λα ηελ κεηαζέζνπκε γηα 

ην θνκκάηη πνπ είλαη κεηά ζηελ ζπδήηεζε.  

 

Μαξία Εήζε - Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. 

Αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, νπφηε αλ ην ζεσξείηε ζθφπηκν λα ην πνχκε ζε απηφ ην 

ζεκείν.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

επφκελε παξνπζίαζε ηεο θαο θαιηζά, πνπ είλαη ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

δεκνζηφηεηα θαη ηελ πιεξνθφξεζε.  

 

Μαίξε θαιηζά-ηέιερνο Μνλάδαο Α΄ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ , Τπεύζπλε Γεκνζηόηεηαο : 

Καιεκέξα θη απφ κέλα. Δίκαη ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο αλάπηπμε» θαη ζηέιερνο ηεο κνλάδαο Α. Ζ δεκνζηφηεηα εμππεξεηεί  

φπσο είλαη γλσζηφ  δχν γεληθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο ζπκβνιήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην επξχ θνηλφ θαη ηελ πξνβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θνηλνηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ελψ ν δεχηεξνο γεληθφο ζηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηε 

δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. ε απηή ηε θάζε ε 

επηθνηλσλία καο βξίζθεηαη ζηελ 2
ε
 θάζε πινπνίεζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2009 θαη ηειεηψλεη ζηνλ Γεθέκβξην ηνπ ’13. ηφρνο είλαη ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο γηα ηηο παξεκβάζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Οη ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη επηγξακκαηηθά νη εμήο. Δίλαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα νθέιε,  ε πξνζέιθπζε ηνπ 

ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή νχησο ψζηε λα έρνπκε πνιιαπιαζηαζηέο ησλ 

δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Πνιιέο 

θνξέο έρνπκε θαη ζπλέξγεηεο ζε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ ζπκβάιινλ ζηε κεηαβνιή θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ θαη ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο παξεκβάζεηο 

πνπ πξνσζνχληαη. Σν ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ έηζη φπσο έρεη νξηζηεί απφ ην εγθεθξηκέλν θαη 

αλαζεσξεκέλν επηθνηλσληαθφ ζρέδην δξάζεο αθνξά πνιχ ζπλνπηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη 

ππνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ ΤΠΔΚΑ. ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηα ππνπξγεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζην επξχ θνηλφ, ζε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

εηαίξνπο, ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ζε φιε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζε θαηνίθνπο 

πεξηνρψλ πνπ πινπνηνχληαη νη παξεκβάζεηο θαη ζε εθπξνζψπνπο Σχπνπ θαη ΜΜΔ. Ζ πξνζέγγηζε 

ησλ νκάδσλ ζηφρσλ έρεη 3 ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία γηα εκάο. Γηαθνξνπνηείηαη ε επηθνηλσλία 



 50 

αλάινγα κε ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ. Απηφ είλαη θαιφ λα γίλεηαη γηαηί θάζε θνξά ην θνηλφ είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπ νχησο ψζηε νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο λα 

έρνπλε κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα. Ζ αλάδεημε ηνπ μερσξηζηνχ ξφινπ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

θνηλνχ θαη ε εμεηδηθεπκέλε επηθνηλσλία ζε νκάδεο φπσο είλαη νη δηθαηνχρνη, ηα ΜΜΔ, ψζηε φπσο 

πξνείπα λα γίλνπλ θη απηά πξεζβεπηέο ηεο δεκνζηφηεηαο. Γίλνπκε έκθαζε ζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνυπνζέζεηο επηθνηλσλίαο πνπ επηγξακκαηηθά είλαη ε έκθαζε ζηνλ πνιίηε 

απφ ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην ζρέδην δξάζεο επηθνηλσλίαο ηε δηάζηαζε 

ηεο αλαπεξίαο. Έρνπκε ζπλέξγηα κε άιινπο θνξείο γηα ηηο ελέξγεηεο καο, πξνβάιινπκε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο, είλαη θαη δεηνχκελν απηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ελνπνηνχκε ηελ επηθνηλσλία 

νχησο ψζηε λα έρεη έλα ζπλνιηθφ χθνο θαη λα είλαη πην αληηιεπηφ απφ ηνπο απνδέθηεο θαη ην χθνο 

ηεο επηθνηλσλίαο λα είλαη επεμεγεκαηηθφ, θαηαλνεηφ θαη λα κπνξεί λα ην πηνζεηήζεη θαλείο πνιχ 

γξήγνξα θαη εχθνια. Δλδεηθηηθά   ζα ζαο κηιήζσ γηα δξάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη σο ηψξα. Έγηλε κηα 

Ζκεξίδα ζηελ Κξήηε κε ζηφρν ηε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο 

ηνπ ΤΠΔΚΑ. πκκεηείραλ – έρσ θαη θάπνηνπο δείθηεο εδψ – 180 άηνκα, δηαλεκήζεθε πιηθφ θαη 

εθδφζεθαλ δειηία ηχπνπ. ρεηηθή θσηνγξαθία ζαο παξνπζηάδσ, ειπίδσ λα βιέπεηε. Μηα άιιε 

δηεκεξίδα έγηλε ηνλ Απξίιε 2012 γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. Ήηαλ ζεκαηηθή. πκκεηείραλ 230 άηνκα, απνηεινχκελα απφ δήκνπο, απφ δεκάξρνπο 

πεξηθεξεηάξρεο, Φνξείο Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δθεί ζεκαζία έρεη φηη παξνπζηάζηεθαλ 

θαιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ εθπξνζψπνπο μέλσλ θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα θαη καο έδεημαλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο γχξσ απφ 

απηφ ην ζέκα θαη αλαδείρηεθαλ κνληέια αμηνπνίεζεο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ αλάπηπμεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο. Χο θαιή πξαθηηθή ζεσξνχκε κηα εκεξίδα πνπ έγηλε ζην ΔΒΔΑ ζηηο 20/5/12, ν ηίηινο 

ηεο ήηαλ «Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηελ πινπνίεζε. Έξγα ζε δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ». Απνηειεί θαιή πξαθηηθή αξρηθά γηαηί κεηαδφζεθε ζε live-streaming, νπφηε είρε 

θαλείο πξφζβαζε φπνπ θαη λα ήηαλ κέζσ internet θαη ην θαιφ είλαη φηη καο παξνπζίαζαλ νη ίδηνη νη 

δηθαηνχρνη, νη δήκαξρνη ηνλ θαιφ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη πινπνηνχλ ηα έξγα ηνπο. Απφ ηελ 

δηαδξνκή ινηπφλ ελφο έξγνπ, απφ ηελ έληαμή ηνπ κέρξη ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ. Άιιε 

θαιή πξαθηηθή γηα ην πξφγξακκά καο απνηεινχλ  5 βίληεν πνπ «παίδνπλ» ζην you tube θαη 

αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ηνπ γπαιηνχ, ησλ κπαηαξηψλ, ηνπ ραξηηνχ, ηνπ αινπκηλίνπ θαη έλα 

βίληεν γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα. Να κνπ επηηξέςεηε ζε απηφ ην ζεκείν λα ζαο ραιαξψζσ δείρλνληάο 

ζαο ελδεηθηηθά 2 - 3 πξνβνιέο απφ ηα videos απηά γηα λα δείηε πεξίπνπ ηη θάλνπκε. Γηα θάζε 

γπάιηλν κπνπθάιη  ρξεηαδόκαζηε όζε ελέξγεηα θαίεη κηα ιάκπα ζε 8 ώξεο. Σθέςνπ πξηλ ην πεηάμεηο. 

Τν γπαιί δελ είλαη ζθνππίδη. Να δείμνπκε ην video γηα ηελ αλαθχθισζε ηεο κπαηαξίαο. Μηα 
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κπαηαξία αξθεί γηα λα κνιύλεη 1 θ.κ. γεσξγηθήο γεο. Σθέςνπ πξηλ ηελ πεηάμεηο. Οη κπαηαξίεο δελ 

είλαη ζθνππίδηα. Δίλαη ε αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ. Γηα θάζε ηόλν ραξηηνύ ρξεηαδόκαζηε 32 ρηιηάδεο 

ιίηξα λεξό. Σθέςνπ πξηλ ην  πεηάμεηο. Τν ραξηί δελ είλαη ζθνππίδη. Καη ζα ζαο δείμνπκε θη άιιν έλα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζα ζπλερίζνπκε γηαηί ν ρξφλνο πηέδεη. Τν πεξηβάιινλ 

δελ αληέρεη άιιν ηζηκέλην. Τα δάζε, ηα ξέκαηα θαη νη πδξνβηόηνπνη δελ είλαη νηθόπεδα. Σν 

ΔΠΠΔΡΑΑ επίζεο έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηελ έθδνζε εληχπσλ. Γε ζα πσ πνιιά γηα ηελ νηθνλνκία 

ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζεκαηνινγίσλ. Θα ζαο πξνθαιέζσ πάλησο θαη ζα ζαο σζήζσ λα 

ηα δείηε θαη λα ηα μεθπιιίζεηε. Δίλαη ζηηο 2 εηζφδνπο, δχν ζηαλη κε ηα έληππα πνπ έρνπκε εθδψζεη. 

Δλδεηθηηθά έρνπκε ζπκκεηάζρεη φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή καο ζε εθζέζεηο, ζηελ Γηεζλή Έθζεζε 

Θεζζαινλίθεο ην ’11. Δθεί δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ πεξίπνπ 5.000 ηεκάρηα θαη 

πξνβιήζεθε ην βίληεν πνπ παίδεηαη ζηα δηαιείκκαηα ηεο παξνχζαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο  

ζηηο ψξεο πνπ είκαζηε έμσ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ζπκκεηείρε κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ Φνξείο 

Γηαρείξηζεο, πξάζηλεο αλάπιαζεο, έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο πνπ 

νξγάλσζε ην γξαθείν ελεκέξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα, ζηελ Διιάδα γηα 

ηα 30 ρξφληα απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ ηνλ Μάε θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Σν 

Πξφγξακκα επίζεο αλαδηάξζξσζε θαη αλαθαηαζθεχαζε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ΜΟΓ. Σελ επραξηζηψ θαη δεκφζηα γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ζε απηφ. ηφρνο ήηαλ ε απινπνίεζε θαη ε 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπληφκεπζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο 

δηεθπεξαίσζεο. πλνπηηθά ρσξίο λα ζέισ λα θάλσ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ απηή ηε ζηηγκή,  ζαο 

αλαθέξσ φηη νη επηζθέςεηο ζην site  αγγίδνπλ ηηο 69.000  κε κνλαδηθνχο επηζθέπηεο πεξίπνπ 20.000. 

Έρνπλ επηζθεθηεί 262.000 ζειίδεο. Οη επηζθέπηεο ηεο κηαο θνξάο αγγίδνπλ ην 78 % ελψ νη 

επηζθέπηεο πνπ κπήθαλ πάλσ απφ 1 θνξά ζηελ ηζηνζειίδα καο αγγίδνπλ ην πνζνζηφ ησλ 22%. Θα 

ήζεια ιίγν κφλν λα ηελ δείηε σο homepage. Δίλαη απηή. Σα βηληεάθηα καο ζε πξψηε πξνβνιή. Έρεη 

βάζνο θαη πνιχ θαιή πιεξνθνξία γηα ην πξφγξακκά καο. Δθδφζεθαλ πεξίπνπ 18 δειηία ηχπνπ έσο 

ηψξα θαη ν ρξφλνο πνπ αλαθέξνκαη είλαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επηηξνπή ηνπ 2010 κέρξη ζήκεξα. 

Έγηλαλ αλαθνηλψζεηο γηα εληάμεηο έξγσλ, γηα λέεο πξνζθιήζεηο, δεκνζηνπνίεζε κεξίδσλ γηα 

πξφζθιεζε γηα δξάζεηο δεκνζηφηεηαο. Παξαρσξήζεθε κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 10/1/2012 

απνθιεηζηηθά γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ φπνπ παξνπζηάζηεθε θαη ην Πξφγξακκα ζε δεκνζηνγξάθνπο. Ζ 

πξφνδνο ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία εθείλε θαη δφζεθε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ. 

Μηα άιιε δξάζε δεκνζηφηεηαο πνπ έρεη ε ΔΤΓ/ ζε ζρέζε κε ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ν θαζεκεξηλφο 

έιεγρνο  γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ 

δξάζεο, ε απνζηνιή νδεγηψλ θαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σεξείηαη έλα αξρείν κε ηηο δξάζεηο 

ησλ δηθαηνχρσλ ζε ζέκαηα δεκνζηφηεηαο θαη πάξα πνιιέο θνξέο ζπλεξγαδφκαζηε γηα ηελ πξνβνιή 

δξάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο θαη αμηνπνηψληαο απηφ ην πιηθφ. Ζ ζπλέξγεηα επίζεο είλαη έλα απφ ηα 
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ζέκαηα πνπ πξνσζνχκε θαη πξνζπαζνχκε φηαλ έρνπκε δξάζε δεκνζηφηεηαο λα βγαίλνπκε φινη 

καδί πξνο ηα έμσ κε έλα χθνο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη φπσο ζαο είπε θαη 

ε θα Καινγεξάθνπ λα έρνπκε έλα ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο. Βξίζθεηαη ζε θάζε θαηαθχξσζεο ε 

απφθαζε. Σν Πξφγξακκα απηφ ζα έρεη δηάξθεηα 2 έηε. Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη 2 εθαη. επξψ ζπκπ. 

ΦΠΑ θαη κέζσ απηνχ ζα πινπνηεζνχλ πξνσζεηηθέο δξάζεηο ζεκαηηθέο. Θα γίλεη κηα πξνβνιή ζηα 

ΜΜΔ ζηνρεπκέλε. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ καο θαη ζα 

εθδψζνπκε ζεκαηηθά έληππα θαη νδεγνχο φπνπ ρξεηάδεηαη. Χο ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε 

πιεξνθφξεζεο ζηελ δξάζε ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ ζα πξνεγεζεί ζα δνζεί έκθαζε ζηελ πξνβνιή 

ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ αλά πεξηνρή θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ απηά ηα έξγα ζε 

ηνπηθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο ζα πξνβιεζνχλ επξεκαηηθά έξγα θαη θαιέο πξαθηηθέο. Σέινο ζα γίλεη 

κέζσ ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, απφ εμσηεξηθφ ινηπφλ αμηνινγεηή, ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ 

πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζήζεθε θαη λα θαλεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο.  Θα εληνπηζηνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζα δνχκε πσο 

δηαρχζεθαλ απηέο. Θα καο δνζνχλ πξνηάζεηο  γηα ηελ αλαζεψξεζε επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε πξνζνρή ζαο.  Καιή ζπλέρεηα.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ναη, λαη. 

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο γηα ηε επηηξνπή θαη πεξηκέλνπκε φπσο θπζηθά θαη κε φια ηα άιια, κε φινπο ηνπο 

θνηλνηηθνχο πφξνπο λα έρνπκε ηελ κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ γηα ηα απνηειέζκαηα. 

Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη είκαζηε βέβαηα θαη ζηελ κέζε ηεο πεξηφδνπ νπφηε πξέπεη λα 

έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ε νπνία λαη κελ έρεηε αθφκε 

πνιχ δξφκν κπξνζηά ζαο αιιά ππάξρνπλε δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν θφζκνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

θαη πξέπεη λα αηζζαλζεί φηη ην πεξηβάιινλ είλαη θάηη πνπ ηνλ αθνξά άκεζα, φηη ην πεξηβάιινλ είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θαη δηθαίσκά ηνπ. Πξέπεη ιίγν λα θηλεζνχκε ίζσο πην ζα έιεγα επηζεηηθά ηψξα πνπ  

ζα έρεηε θαη ην ζχκβνπιν επηθνηλσλίαο θιπ λα γίλεη, λα πξνζπαζήζνπκε πέξα απφ ηελ 

δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά πξνζθιήζεηο θιπ γηα ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο αιιά θαη γηα ην 

επξχηεξν θνηλφ  πην επηζεηηθά φζνλ αθνξά κηα θαιή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Κη επίζεο νη 

πξάμεηο ζα έπξεπε λα ζηνρεχνπλε ζε έλα είπαηε φηη ζηνρνζεηείηε ην θνηλφ αλάινγα πξνζαξκφδεηε 

θιπ. Απηά ηα βηληεάθηα πνπ έρεηε θάλεη είλαη πάξα πνιχ φκνξθα, αιιά βιέπσ φηη αο πνχκε νη 

ηαρχηεηεο ζην you tube είλαη κεηά βίαο 800 πνπ γηα ην you tube αο πνχκε είλαη ζρεηηθά ιίγν. Δίλαη 

πνιχ ζεηηθφ βέβαηα φηη ην έρεηε αλεβάζεη βέβαηα θαη ζηα site θαη κπνξνχκε λα ηα δνχκε απ’ ην site. 
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Απηφ πξέπεη λα έγηλε ζρεηηθά πξφζθαηα θαληάδνκαη αιιά αλαξσηηέκαη εάλ ην θφζηνο κε ηελ 

απφδνζε γηαηί γηα λα θάλεηο έλα ηέηνην φκνξθν βηληεάθη θαληάδνκαη φηη έρεη έλα ηθαλφ 

πξνυπνινγηζκφ εθηφο αλ ήηαλ….Οπφηε κε έλα ηέηνην ηθαλφ πξνυπνινγηζκφ ίζσο ζα ήηαλ 

θαιχηεξα απηά ηα βηληεάθηα λα γίλνπλ θαη ζε παλειιαδηθή εκβέιεηα. Μηα ηέηνηα… 

 

Μαίξε θαιηζά-ηέιερνο Μνλάδαο Α΄ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ , Τπεύζπλε Γεκνζηόηεηαο: Να ζαο 

απαληήζσ ζρεηηθά. λησο ηα βίληεν  απηά είλαη πνιχ θαιά. Οη πξνβνιέο πνπ έρνπλ ζην you tube 

δελ είλαη νη αλακελφκελεο, φκσο εκείο δελ έρνπκε ράζεη επθαηξία λα ηα πξνβάινπκε απηά. 

Πξφζθαηα ήηαλ ε βδνκάδα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηα κεηξφ ηεο Αζήλαο έγηλε κηα πξσηνβνπιία 

απφ ην ΤΠΔΚΑ, ηα δψζακε απηά ηα βίληεν θαη παίμαλε γηα κηα βδνκάδα ζηηο βηληενζφλεο ηνπ 

κεηξφ.  Αλ θαη δελ έρνπκε ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο, πξνθαινχκε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, 

επηδηψθνπκε λα ζπκκεηέρνπκε θαη ζε δξάζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ αθνινπζψληαο, κε ηα έληππά καο ή κε ,   

λα δψζνπκε ηελ πιεξνθνξίαο γηα εκάο. ηνρεχνπκε ζηνλ ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο, πεξηκέλνπκε λα 

θάλνπκε ζηνρεπκέλε δξάζε επηθνηλσλίαο θαη κάιηζηα   δξάζεηο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ζπκβνχινπ 

πνπ δελ είλαη ηεηξηκκέλεο, πνπ είλαη ηδηαίηεξεο, πνπ είλαη ζεκαηηθέο θαη πνπ είλαη θαη έμππλεο.   Ζ 

ππεξεζία βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη λνκίδσ φηη ζηελ επφκελε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζα έρνπκε απνηειέζκαηα επ’ απηνχ.   

 

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Μία θξάζε γηα ην ζχκβνπιν δεκνζηφηεηαο. Ήκαζηαλ πξαγκαηηθά πνιχ άηπρνη γηαηί ελψ είρακε 

θάλεη πξνθήξπμε on time θαη είρε έξζεη έλαο κφλν ππνςήθηνο, ήκαζηαλ παλεπηπρείο γηαηί ζα 

θάλακε ζχκβαζε ακέζσο, απνδείρηεθε φηη ην θαηαζηαηηθφ είρε θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα θαη 

θξίζεθε άγνλνο. Απηφ ζήκαηλε φηη ράζακε 1,5 ρξφλν θαη ηψξα είκαζηε ζην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα λα πάξνπκε ζχκβνπιν. Γελ πεηξάδεη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 

γηα ηελ πξνβνιή απηψλ πνπ είπαηε.   

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: γηαηί ππάξρεη δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη ε 

νπνία δπζηπρψο δελ βγαίλεη πξνο ηα έμσ. Πξέπεη ηα έξγα πνπ γίλνληαη λα γίλεη, λα ππάξρεη 

δεκνζηφηεηα, λα μέξεη ν θφζκνο φηη νη θνηλνηηθνί πφξνη θέξλνπλε, θάλνπλ θαιά έξγα ηα νπνία 

πξαγκαηηθά πξνζηαηεχνπλ ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.  
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ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο; Πξνρσξάκε ζηελ ηειεπηαία 

εηζήγεζε πξηλ ηελ ζπδήηεζε. Δίλαη ηεο θαο Εεζνπνχινπ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 

κάξω Εεζνπνύινπ - ηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Καιεκέξα θη απφ κέλα. Θα ζαο παξνπζηάζσ 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλαζεψξεζεο ζπλνπηηθά θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ πνπ φπσο είλαη 

γλσζηφ βεβαίσο απηφ πνπ δηαπλέεη ηελ αλαζεψξεζε είλαη ην κλεκφλην θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

φινη βηψλνπκε. Έρνπκε κηα αλειαζηηθή παξάκεηξν πνπ είλαη αθξηβψο πάλσ απφ ηελ απνξξφθεζε 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ φπνπ ππάξρεη κηα θαηαλνκή πφξσλ ηελ νπνία πξέπεη λα ζεβαζηνχκε θαη πξέπεη λα 

θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ην Πξφγξακκα λα κπνξέζεη  λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο απηέο αλάγθεο. Πνηεο είλαη ηψξα νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο. Πσο θηλεζήθακε 

πξνθείκελνπ λα δηακνξθψζνπκε απηή ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο. Έρνπκε θαηαξρήλ ηελ εγθχθιην 

ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κέζα ζηελ νπνία δηαηππψλνληαη εηδηθέο 

θαηεπζχλζεηο αλά Πξφγξακκα. ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ηηο επηηαγέο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020 

ζε ζπλέρεηα ηεο νπνία έρνπκε κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαθνίλσζε πνπ είλαη ε αλαθνίλσζε ηεο 

επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε. ην 

θείκελν απηφ έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κέζα πνπ δηαηππψλνληαη. Τπάξρεη κηα ξεηή 

δηαηχπσζε φπνπ ιέεη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, ζηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαη ρξνληθή 

ζπγθπξία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο πνιηηηθήο κέζα ζηα πξνγξάκκαηα. κσο νη 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ. Θα πξέπεη λα θάλνπλ άκεζα θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

πφξσλ κε κηα ζπγθξηκέλε ζηνρνζέηεζε θαη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ. Καη λα αθνινπζήζνπκε ηηο επηηαγέο ηεο ζηξαηεγηθήο 2020 φπνπ 

έρνπκε εθεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα. Έηζη ινηπφλ νη ζηφρνη ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ δηακνξθψλνληαη σο εμήο. 1
νλ 

επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο 

απνξξφθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη δεδνκέλε ε αλάγθε θαη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχκε. ¨κσο 

απηφ ζα γίλεη κε έλα βαζηθφ γλψκνλα, πνηνλ; Σελ εθπιήξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη φπσο έρνπλ δηαηππσζεί κέζα ζην εγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηθφ θείκελν. Καη βεβαίσο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο 

ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηελ πξφηαζε 

αλαζεψξεζεο νη λέεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

βεβαίσο φια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ΟΗ βαζηθνί άμνλεο. 1
νλ

 θαη 

βαζηθφ: ε απνδέζκεπζε ησλ πφξσλ απφ θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ 

πινπνίεζεο. 2
νλ

 ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ απφ άμνλα ζε άμνλα. Δμεηάδνπκε ζην ζεκείν απηφ κε 

ξεαιηζηηθνχο φξνπο ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο θαη επίηεπμεο εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 
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ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο θαη αλάινγα δηακνξθψζακε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ αμφλσλ. 3
νλ

, ηελ εθπιήξσζε ησλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ φπσο αλαθέξακε ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020 θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο. 4
νλ

 θαη ζεκαληηθφ, ε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνπο θσδηθνχο 

ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο. Δδψ δψζακε πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ φπνπ έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πφξσλ εηδηθά γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ζε 

33% θαη γηα ηα πγξά απφβιεηα ζε 13%. 5
νλ

, ε ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο 

ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 6
ν
 ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ 

δεηθηψλ γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε θαη ζηελ ζπλέρεηα πην αλαιπηηθά. Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα πξνζπαζήζακε 

λα δνχκε θαη λα ζηνρεχζνπκε θαιχηεξα ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 7
ν
 ζηελ 

επαλαμηνιφγεζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ κε ζπκβαζηνπνηεκέλσλ κεγάισλ έξγσλ. Πάληα 

κε φξνπο ξεαιηζηηθήο εθηίκεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο πνπ δίλνληαη κέζα απφ ηελ 

πνξεία ησλ έξγσλ. Σέινο απμήζακε ηνπο πφξνπο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε δχν άμνλεο. Αθελφο 

ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ γηα 

ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνπκε λα βάινπκε κέζα ζην Πξφγξακκα γηα ην πεξηβάιινλ 

ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Κσδηθνί ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο. Βάιακε θαηλνχξγηνπο 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε. Πνηνπο; Βάιακε ηνπο θσδηθνχο 39 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα απφ αηνιηθή, αηνιηθή ελέξγεηα. Σσλ 49 πνπ αθνξά ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ησλ 61 πνπ 

αθνξά ηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή αλαγέλλεζε, ησλ 81 πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ησλ 85 πνπ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε. Γείθηεο. ην εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρνπκε 

κέζα 23 δείθηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζηφρσλ, εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ. Απφ απηνχο ηνπο 23 

δείθηεο 4 είλαη δείθηεο θνξκνχ νη νπνίνη νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηνπο 3 απφ ηνπο 11 άμνλεο. ηελ 

πξφηαζε αλαζεψξεζεο γηλφκαζηε ηδηαίηεξα θηιφδνμνη ζα έιεγα φπνπ έρνπκε πιένλ 40 δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο εθ ησλ νπνίσλ 10 είλαη δείθηεο θνξκνχ θαη θαιχπηνπκε πιένλ ηνπο 6 απφ ηνπο 11 

άμνλεο. Βεβαίσο ζην επίπεδν ησλ δεηθηψλ θάλακε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ηηκψλ βάζεο φπσο είλαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηθφ θείκελν θαη επαλαπξνζδηνξίζακε 

φπνπ ζεσξήζακε δπλαηφ ηηο ηηκέο βάζεηο θαη ζηφρνπ θαηφπηλ ζπζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο έηζη 

ψζηε λα είκαζηε θαη ξεαιηζηέο αιιά θαη νπζηαζηηθνί θαη αθξηβείο ζε απηά ηα νπνία δίλνπκε. Οη 

δείθηεο αμηνινγήζεθαλ θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ φπσο είπακε. Με πνην θξηηήξην; Αθελφο ηηο 

πινπνηνχκελεο δξάζεηο. ηελ ζπλέρεηα κε βάζε ηηο αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο. Τπήξραλ 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο γηα ηηο νπνίεο ρξεκαηνδνηνχζακε κηα ζεηξά δξάζεσλ απφ ην Πξφγξακκα 

ρσξίο φκσο απηφ λα απνηηκάηαη ζε επίπεδν δεηθηψλ. Καη βεβαίσο ιάβακε πιένλ ππφςε καο θαη 
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πξνεηνηκαδφκαζηε, ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ ζρεδίσλ ησλ θαλνληζκψλ ηεο επφκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Απηά φια ζπλεθηηκήζεθαλ θαη έρνπκε απηφ ην κελνχ, ην πιέγκα ησλ 40 

δεηθηψλ πιένλ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλεη ε ίδηα, δελ άιιαμε. 

Δίκαζηε ζηα 2.117.000.000 επξψ θαη νη πφξνη αληίζηνηρα φπσο είραλ θαηαλεκεζεί ζην ηακείν 

ζπλνρήο θαη ζην ΔΠΑ παξακέλνπλ κε ηελ ίδηα θαηαλνκή. Δδψ βιέπνπκε πιένλ ηελ πξφηαζε 

αλαζεψξεζεο πψο δηακνξθψλνληαη νη άμνλεο θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. ηελ ηειεπηαία ιίζηα 

βιέπεηε ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο, ην επί % πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο. Θεσξψ φηη έρεη ελδηαθέξνλ 

λα δνχκε φηη ν άμνλαο 1 απμάλεηαη θαηά 9 % πεξίπνπ, πνπ αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ο άμνλαο 

2 θαηά 13% πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ππεξδέζκεπζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηνλ άμνλα απηφ θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπκε έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Ο 

άμνλαο 3 κεηψλεηαη ζεκαληηθά, δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ βαζκφ πινπνίεζεο. Σν εθηηκνχκε απηφ 

θαη ην απνηππψλνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν. ηνλ άμνλα 4 έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε. Σν 33% πνπ 

είπακε θαη πξνεγνπκέλσο. ηφρνο καο είλαη λα θαιχςνπκε ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη απνθαηαζηάζεηο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, αλεμέιεγθηε 

δηάζεζε απνξξηκκάησλ φρη πιένλ ζηηο 4 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πνπ ήηαλ ζην εγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηθφ θείκελν αιιά ζην επίπεδν φιεο ηεο ρψξαο, φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Ζ ηερληθή 

βνήζεηα θπζηθά απμάλεηαη πάξα πνιχ. Ο άμνλαο 6 επίζεο απμάλεηαη ζεκαληηθά, έρνπκε εληάμεη 

πιένλ κέζα 2 ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ην Jessica θαη ην εμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ θαη 

αληηκεησπίδνπκε θαη φια ηα έξγα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο άμνλαο 7 επίζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη βεβαίσο θαη εδψ ζα αληηκεησπηζηνχλ 

θαη δεηήκαηα ππεξδεζκεχζεσλ. Ο άμνλαο 8 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ρακειφ βαζκφ πινπνίεζεο θαη 

κεηψλεηαη θαη ν άμνλαο 9 παξακέλεη αθξηβψο ζηα ίδηα ρξεκαηνδνηηθά επίπεδα πνπ ήηαλ θαη ζην 

εγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηθφ θείκελν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κε θαιφ θαη ζσζηφ ηξφπν ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σέινο ν άμνλαο 10 ν νπνίνο επίζεο 

παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ πινπνίεζεο ειαηηψλεηαη, κεηψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηνχλ 

πφξνη θαη λα θαηαλεκεζνχλ ζε άιινπο άμνλεο πνπ έρνπλε κεγάιε αλάγθε. Δάλ ζέινπκε λα δνχκε 

θαη ηελ θαηαλνκή ζηνπο θσδηθνχο ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο έρνπκε εδψ ηελ απνηίκεζε. Γελ ζα 

κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, ζεσξψ φηη φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο έρνπλ πάξεη ηελ 

πξφηαζε αλαζεψξεζεο πνπ ππνβάιιακε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κπνξνχκε λα δνχκε 

αθξηβψο ηηο δηαθνξέο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί. Θα θιείζσ ιέγνληαο πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηψξα. Ση 

αλακέλνπκε ζε ζρέζε κε ηελ αλαζεψξεζε. Ζ πξφηαζε ηεο 2
εο

 αλαζεψξεζεο εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Τπνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο βάζεο SFC ζηηο 27/9 ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Έγηλε απνδεθηφ ην ζρέδην θαη αλακέλεηαη ηψξα ε δηαδηθαζία ηεο επίζεκεο 
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έγθξηζεο ηνπ. Παξάιιεια ππνβάιιακε ηνλ θάθειν πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ ηεο αλαζεψξεζεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηελ εηδηθή ππεξεζία πεξηβάιινληνο φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ νδεγία θαη ηελ ΚΤΑ γηα ηελ ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αθνχ ηειεηψζεη ε 

δηαβνχιεπζε ησλ 40 εκεξψλ πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πεξηκέλνπκε ζα πεξηκέλνπκε θαη ηελ 

ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ ΔΤΠΔ, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα 

Εεζνπνχινπ. Ναη.  

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: Ο θάθεινο πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ 

είλαη ην screening; 

 

κάξω Εεζνπνύινπ - ηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Ναη.  

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: Α νθ. Δληάμεη.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Μεηά ηελ ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί ζα δηαθφςνπκε γηα θαγεηφ αιιά ζα επαλέιζνπκε ζηηο 3 ε ψξα ζαο παξαθαιψ γηα λα 

κελ μεθχγνπκε ηφζν πνιχ ζηνλ ρξφλν ηεο επηηξνπήο. Λνηπφλ ζε φηη αθνξά ηελ ζπδήηεζε 

εξσηήζεηο. Κα Καλειινπνχινπ.  

 

Μηκή Καλειινπνύινπ – Δθπξόζωπνο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο: Καηαξρήλ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ γηα φιεο ηηο παξνπζηάζεη μεθηλψληαο απ ‘ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Υαηδεπαξαδείζε κέρξη 

ηελ θα Εεζνπνχινπ, κε φινπο ηνπο πξνιαιήζαληεο. Μαο δψζαηε κηα ιεπηνκεξή εηθφλα ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη κε ην Πξφγξακκα θαη κε ηελ πξφνδν ηνπ. αο ζπγραίξνπκε αθφκα κηα θνξά γηα ην έξγν 

ζαο ζε φιε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ πξφνδνο θαίλεηαη, απιά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη είλαη 

έηζη κε πνιχ αξγά βήκαηα πξνο ην παξφλ. Βξηζθφκαζηε ζηνλ 6
ν
 ρξφλν ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έρνπκε θαηαγξάςεη θαη θαηαλνήζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε κέρξη 

ηψξα. Έρνπκε ιάβεη ππφςε απηφ πνπ καο έρεηε δειψζεη θαη δείμεη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε φηη ε 

πινπνίεζε μεθίλεζε απφ ην 2010 θαη κεηά. Γεδνκέλε είλαη ε άζρεκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο 

ρψξαο. Απιά πξέπεη απφ δσ θαη πέξα ην Πξφγξακκα λα ηξέμεη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο γηα λα 

αλέβεη ε απνξξφθεζή ηνπ. Ξεθηλψ απφ ην λ+2, λ+3 πνπ ζα έρεηε λα αληηκεησπίζεηε ηνπ ρξφλνπ θ. 

Υαηδεπαξαδείζε. Σν είπαηε θη εζείο. Θα είλαη πνιχ κεγάινο ν αγψλαο. Θα είλαη έλαο Γνιγνζαο 

γηαηί αλ ην δψζσ έηζη ιίγν ρνληξηθά γηα λα ην θαηαιάβνπκε κέρξη ζήκεξα ην Πξφγξακκα έρεη 
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δειψζεη, έρεη ζηείιεη αηηήζεηο πιεξσκψλ ζηελ ΔΔ γηα πεξίπνπ 670 εθαη. ζην ζχλνιν κε ηηο 

πξνθαηαβνιέο καδί θαη ηνπ ρξφλνπ θαιείζηε λα αηηεζείηε πιεξσκέο ηεο ηάμεσο ησλ 500 πεξίπνπ 

επξψ γηα ηα 2 ηακεία. 500 εθαη. θπζηθά. Δίλαη ζρεδφλ φηη δηαλχζεθε κέρξη ζήκεξα γηα λα θαιπθζεί 

δειαδή ν ζηφρνο ησλ λ+2, λ+3 πνπ είλαη γηα ην Πξφγξακκα εηδηθά θαη θπζηθά ν ζηφρνο ηνπ 

κλεκνλίνπ ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαλέκεηαη ζηα πξνγξάκκαηα αιιά θαη ην Πξφγξακκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρεη ην δηθφ ηνπ βάξνο εθεί. Καηαγξάςακε φπσο είπα θαη ζηελ αξρηθή κνπ εηζήγεζε 

κηα κε νκνηνγέλεηα ζηνπο άμνλεο. Έρνπκε άμνλεο ππεξθνξησκέλνπο. Δπίζεο θαηαλννχκε ηνπο 

ιφγνπο. ¨Έρνπκε άμνλεο φπνπ έρνπκε κεγάια έξγα. Έξγα πξνηεξαηφηεηαο, νη βηνινγηθνί δίλνπλ 

πνιχ κεγάιν βάξνο ζηνλ αληίζηνηρν άμνλα. Απιά ζέινπκε λα ζηγνπξεπηνχκε κε ηελ θα ηφιηνπ 

θεχγνληαο απφ εδψ φηη ην Πξφγξακκα ζα πξνρσξήζεη θαη ζα έρεη κηα πην ζσζηή θαηαλνκή θαη έλα 

απνηέιεζκα νινθιεξσκέλν ζαλ Πξφγξακκα κε πνιχ κεγάιν βάξνο ζηελ θχζε, ζην πεξηβάιινλ. Οη 

ππεξδεζκεχζεηο ινηπφλ. Να πξνζέμεηε παξά πνιχ γηαηί έηζη φπσο πξνρσξνχκε ζα θηάζνπκε πνιχ 

γξήγνξα ηνπ ρξφλνπ λα θάλνπκε ηελ ηειεπηαία Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πξηλ ην θιείζηκν πηα. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ έρεηε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε. Ση πφξνπο έρεηε δεζκεχζεη, ηη πφξνη 

έρνπλ δεζκεπηεί θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ λα κελ θηάζνπκε ζηα επίπεδα πνπ θηάζακε ζηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα έρνπκε πάξα πνιιά εκηηειή έξγα ηα νπνία δελ έρνπλ 

πξνρσξήζεη. Θα ην δνχκε είλαη θαη κέξνο ηεο αηδέληαο. Θα ην δνχκε θαη αξγφηεξα. Έρεηε κηα 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα 31 Μαξηίνπ 2013 γηα ηα εκηηειή ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη δελ έρνπλ πξνρσξήζεη. Με θηάζεηε ζε ηέηνηα επίπεδα θαη γηα ηελ ησξηλή 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Μεγάιε πξνζνρή ζηηο εθρσξήζεηο ζαο. Δίλαη απηή ε εθρψξεζε πνπ 

κπνξεί λα επηζεκάλεη θαλείο πξνο ην ΚΑΠΔ, ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, πνπ 

ζπλερίδεη λα είλαη αλελεξγή κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο καο έρεη κεηαθεξζεί φηη ε Πεινπφλλεζνο δήηεζε 

θάπνηα ρξήκαηα γηα ην ΓΗΣ ηνπ νπνίνπ νη δηαδηθαζίεο πξνο ην παξφλ πξνρσξνχλ. Γελ κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη έρεη πξνρσξήζεη φιε ε δηαδηθαζία αιιά έρεη μεθηλήζεη. Θα ζέιακε λα μέξνπκε ηη 

γίλεηαη κε απηφ. Γηα ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο ε θα ηφιηνπ θπζηθά θάιπςε ην ζέκα. Θέινπκε λα 

κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο απφ πιεπξάο ΔΔ ηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ιεπηνκέξεηά ηνπο. Κπξίσο ζηηο δχν δξάζεηο ην θιείζηκν θαη ε απνθαηάζηαζε 

ησλ ΥΑΓΑ θαη νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί. Γηα ηνπο ΥΑΓΑ είλαη γεγνλφο φηη έρνπκε πνιχ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Σα δεηήζακε θαη ζηελ ηερληθή ζπλάληεζε πνπ 

θάλακε ζηηο Βξπμέιιεο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Ο επίηξνπνο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη 

πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Μαο δεηάεη θπξηνιεθηηθά ζηνηρεία ΥΑΓΑ πξνο ΥΑΓΑ. Ση θιείλεη 

θαζεκεξηλά ηα νπνία πξέπεη λα ηνπ ηα δίλνπκε πνιχ ζπρλά. Γηα ηνπο βηνινγηθνχο δεηνχκε 

πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα γηα λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε απηή ηελ κέγα δξάζε. 

Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μακαινχγθα γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζε γηα ηνπο ειέγρνπο. Δίλαη 
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πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηε δεκνζηφηεηα θπζηθά 

θαιπθηήθακε. Σερληθή βνήζεηα. Θα πξέπεη λα μεθηλήζεηε απφ ηψξα λα θνηηάηε ηελ επφκελε 

πεξίνδν, ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ. Ση κπνξείηε λα θάλεηε κέζα απφ ηελ ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Δίλαη δχν άμνλεο νη νπνίνη αθφκα είλαη πνιχ ρακειά ζηελ 

απνξξφθεζε. Έρεηε ηνλ ρξφλν κπξνζηά ζαο γηα λα ηηο απμήζεηε. Έρσ κηα εξψηεζε απφ ηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, απ’ηνλ θ. Κξεκιή ν νπνίνο ρξεηάζηεθε λα ιείςεη γηα έλα δηάζηεκα. 

Εεηάεη λα κάζεη ηη γίλεηαη κε ην πεξηβαιινληηθφ δίθηπν γηα ηελ Διιάδα, ην ΔΝΔΑ γηα ην νπνίν έρεη 

δεζκεπηεί ε Διιάδα φηη ζα ην πξνρσξήζεη. ην ζέκα ηεο αλαζεψξεζεο ηειεπηαίν έηζη ζεκείν πνπ 

ήζεια λα ζηαζψ επραξηζηνχκε ηελ θα Εεζνπνχινπ γηα φια ηα ζηνηρεία. Απφ πιεπξάο καο ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ ήηαλ αληίζεηε ζηελ αλαζεψξεζε. Με δεδνκέλν φηη ε αλαζεψξεζε δελ 

γίλεηαη γηα ην ζέκα ηεο ππεξδέζκεπζεο ζα ην δνχκε θαη ζην κέιινλ ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη. Έηζη 

απηή ηε ζηηγκή ην φηη έηζη ε αλαζεψξεζε βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε ζε ππεξεζίεο ηεο 

επηηξνπήο είλαη πνιιέο νη γεληθέο δηεπζχλζεηο νη νπνίεο θνηηάλε ην Πξφγξακκα θαη ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ζα έρνπκε θάπνηα λέα λα ζαο δψζνπκε πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Απιά δελ 

έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα απηφ. αο επραξηζηψ.  

 

 ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: θχξηε Υαηδεπαξαδείζε έρεηε 

ην ιφγν. 

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε κέρξη ηψξα αιιά θαη γηα ηηο εξσηήζεηο απηέο νη 

νπνίεο θσηίδνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Λνηπφλ αξρίδνληαο απφ ην λ+2 ηεο επφκελεο 

ρξνληά πνπ πξάγκαηη είλαη έλα πνιχ δχζθνιν επίηεπγκα. Πάξα πνιιά πξάγκαηα ζα εμαξηεζνχλ 

απφ ην ηη ζα θάλνπκε θέηνο. Φέηνο είρακε κηα αηπρία. Πνιιέο ελ πάζε πεξηπηψζεη. Αιιά κία 

αθφκε. Δίρακε θάλεη έλα πξνγξακκαηηζκφ γηα δαπάλεο κέρξη 400 εθαη., 394 καο δεηνχζε ην 

κλεκφλην, ινηπφλ φπνπ είρακε βάιεη ρνληξηθά λα ζαο πσ 180 εθαη. δαπάλεο απ’ηα έξγα ηνπ δηθνχ 

καο πξνγξάκκαηνο 140 εθαη. απφ ηα έξγα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ πνπ είλαη θσηνβνιηατθά, 

αλαλεψζηκεο πεγέο θιπ καο θάλνπλ 320. Απφ θεη θαη πάλσ 80-100 εθαη. απφ άιια έξγα πνπ ζα 

βιέπακε πεξηβαιινληηθά είηε ζηηο πεξηθέξεηεο είηε θάπνην κεηξφ είηε θιπ. Καη εθεί έθιεηλε ν 

ινγαξηαζκφο. Σψξα ν αλαπηπμηαθφο παξνπζηάδεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ιφγσ απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αλέθπςε. Να γίλεη γλσζηφ θαη ην ζέκα ηεο δσξνδνθίαο πνπ απνθαιχθηεθε θάπνηα 

ζηηγκή φηη ππήξρε ζηνλ αλαπηπμηαθφ, έθαλε ηελ επηηξνπή 10 θνξέο πην επηθπιαθηηθή θαη απηή ηε 

ζηηγκή γηα λα βάινπκε κία δαπάλε κέζα πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ έιεγρν 2 εκεξψλ πάλσ ζην έξγν. 

Αλ ζθεθηείηε φηη ηα έξγα είλαη πνιιέο δεθάδεο κέρξη εθαηνληάδεο αληηιακβάλεζηε ηη πξφζζεην 
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θφξην καο θφξησζε απηή ε ππφζεζε. Λνηπφλ, απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λα 

έρνπκε θάπνηα εθαη. δαπάλεο. Δλψ εθηηκνχζακε πεξίπνπ 140 εθηηκνχζακε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη αο 

ήηαλ 120. Λνηπφλ απηφ είλαη έλα πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν είκαζηε ζε ζπλεξγαζία δηαξθή κε ηελ Αξρή 

πιεξσκήο θαη κε ηελ ΔΤ γηα λα βξνχκε ιχζεηο. Φάρλνπκε, έρνπλ γίλεη θάπνηνη πξφνδνη. Πάλησο 

ην πνζφ πνπ ζα αθνξά ηνλ αλαπηπμηαθφ ζα είλαη πάξα πνιχ ππνδεέζηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

εθηηκνχζακε ζηελ αξρή. Γελ κπνξψ λα ζαο δψζσ αθξηβή αξηζκφ απηή ηε ζηηγκή. Δλδερφκελα λα 

είλαη θάπνηεο δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ. Καη κπνξεί λα είλαη θαη ιίγεο δεθάδεο. Λνηπφλ. Σψξα απφ θεη 

θαη πέξα κέλεη εάλ ζα βάινπκε θαη θάπνηα έξγα ησλ πεξηθεξεηψλ ή θάπνην κεηξφ θιπ θαη απηφ 

είλαη έλα εξσηεκαηηθφ ην νπνίν ζπδεηάκε. Δίλαη ζσζηνί νη ππνινγηζκνί ζαο. Σνπο έρσ θάλεη θη εγψ 

είκαζηε πεξίπνπ ζηελ κέζε ηνπ δξφκνπ. Γειαδή πξέπεη ηελ επφκελε ρξνληά, κάιινλ απφ ζήκεξα 

κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξνληάο λα θάλνπκε πεξίπνπ φζεο δαπάλεο έθαλε ην Πξφγξακκα κέρξη 

ζήκεξα πνπ είλαη ηεξάζηην πνζφ. Δάλ φκσο θέηνο πάκε ζρεηηθά θαιά θαη δελ ράζνπκε πάξα πνιιά 

θνλδχιηα, ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη εθηθηφο ν ζηφρνο. Λνηπφλ λα κελ κπνχκε ζηελ ινγηθή ησλ αξηζκψλ 

απηή ηε ζηηγκή αιιά πάλησο απηφ είλαη ην θχξην λφεκα. Ση ζα θάλνπκε θέηνο ζα εμαξηεζεί πφζν, ηη 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο, ζα έρνπκε γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. Σν ζέκα ηεο αληζνκέξεηαο ζηνπο άμνλεο 

πξνθαλψο θαη δελ κπνξεί λα κείλεη έηζη φπσο είλαη απηή ε αληζνκέξεηα, δηφηη  δελ θηάλνπλ ηα 

ρξήκαηα, είλαη πνιχ απιφ. Σν Πξφγξακκα δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα βξεη εζληθνχο πφξνπο γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη. Άξα φινη άμνλεο ζα πξνζαξκνζηνχλ θνληά ζην budget ην νπνίν ηνπο έρεη δνζεί. 

Ζ δνπιεηά απηή δελ έγηλε θέηνο αιιά ήδε ηελ βάδνπκε κπξνζηά θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα  θάλνπκε 

ηελ αλαζεψξεζε πην εθηεηακέλε θαη  νξηζηηθή, εθεί ζα θαλεί πνχ ζα θαηαιήμνπλ φινη νη άμνλεο ζε 

ζρέζε θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη κε ηα έξγα ηνπο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ είλαη 

έλα πνιχ δχζθνιν πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη ηα έξγα πιένλ είλαη πάλσ απφ 1000. Αληηιακβάλεζηε 

ηη ζεκαίλεη απηφ γηα έλα έξγν ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηελ κειέηε ηνπ ελδερφκελα θάπνην 

ππνέξγν πξνρσξά θάπνην άιιν φκσο έρεη ζθαιψζεη ζε έλα δηαγσληζκφ θιπ. Γελ είλαη θαζφινπ 

εχθνιν. Πηζηεχσ αλ φρη ηνπ ρξφλνπ, ην 2014 ζα έρνπκε κηα θαζαξή εηθφλα γηα ηα έξγα πνηα είλαη 

απηά δειαδή ηα νπνία ζα νινθιεξσζνχλ θαη πνηα είλαη απηά πνπ ελδερφκελα ζα γίλνπλ γέθπξεο ή 

ζα δνχκε πψο ζα ηα νινθιεξψζνπκε. Καη εκείο δε ζέινπκε λα ππάξρνπλε πνιιά έξγα γέθπξεο. 

Αιιά ζα δνχκε πψο ζα θαηαιήμνπλ φια ηα έξγα γηαηί ζθεθηείηε θαη ην ππφινηπν πεξηβάιινλ κε 

ελζηάζεηο, κε δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θιπ. 

Σα έξγα πξνηεξαηφηεηαο θάλνπκε απηφ πνπ κπνξνχκε. αο δίλνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε 

θαη εκείο. ηγά, ζηγά ζα παξάγνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα νπφηε ζα έρεηε θη εζείο κηα πην θαζαξή 

εηθφλα. Γηα ηα εκηηειή έξγα ηνπ 3
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ δελ λνκίδσ φηη έρνπκε πξφβιεκα. 

Γειαδή, ηα έρνπκε δεη έλα πξνο έλα. Δίλαη θακηά 60αξηά. Σα έρνπκε δεη έλα πξνο έλα. Αθφκα θαη 

απηά πνπ ζεσξνχκε φηη έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα λα αζηνρήζνπλ αλ αζηνρήζνπλ ην Πξφγξακκα έρεη 
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έλα ηέηνην overbooking  πνπ δελ θηλδπλεχεη λα επηζηξέςεη ρξήκαηα. Οπφηε δελ ππάξρεη αλεζπρία 

φζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα. Σελ ηερληθή βνήζεηα είραηε πεη, έρνπκε βάιεη άιια 30 εθαη. ζηελ 

ηερληθή βνήζεηα γηα λα θάλνπκε έξγα ηα νπνία είλαη ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο, ηηο κειέηεο απηψλ 

ησλ έξγσλ ζηελ ηερληθή βνήζεηα θαη λα αθήζνπκε ηα έξγα λα κπνπλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. Πηζηεχσ φηη ζα είλαη κηα θαιή θίλεζε θαη ζα δηαζθαιίζεη θαη εθείλα ηα έξγα θαη ηελ 

σξηκφηεηά ηνπο μεθηλψληαο ηα ηψξα θαη ρξεκαηνδνηψληαο ηηο κειέηεο. Γηα ην ζέκα ηνπ ΔΝΝΔΑ,  

πνπ ξψηεζε ν θ. Κξεκιήο ζα ζαο απαληήζεη ε θα Κνχξηειε πνπ είλαη πξντζηακέλε ηεο Δηδηθήο 

πληνληζηηθήο Τπεξεζία πληνληζκνχ, ηεο ΔΤΠΔΓ. Σελ αλαζεψξεζε φπσο είπα ζα θάλνπκε ηελ 

ηειηθή κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν. Μέρξη ηφηε ζα έρεη θαζαξίζεη ην ηνπίν φζνλ αθνξά απεληάμεηο, 

πξνζαξκνγέο αμφλσλ πξνφδνπο έξγσλ  θαη κεγάισλ έξγσλ. Λνηπφλ, νπφηε εθεί πιένλ ζα 

κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ ζρήκα κε ην νπνίν ζα θιείζεη θαη ην Πξφγξακκα.   

Δπραξηζηψ.  

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: Έλα κηθξφ ζρφιην κφλν. Καιφ είλαη λα 

απνθεπρζεί ε κεηαθνξά, φρη ε κεηαθνξά. ζνλ αθνξά έξγα γέθπξεο ή έξγα ηα νπνία λα γίλνπλ 

θάζε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη φηη κπνξεί λα ηειεηψζεη ζε απηή 

ηελ πξνγξακκαηηθή. Καη γηα ηα κεγάια έξγα. ζν είλαη δπλαηφλ θαη ηψξα αο πνχκε απηφ πνπ 

ζθέθηνκαη π.ρ. ε Δζραηηά πξέπεη λα ηειεηψζεη κέρξη ην ’15. Απηή είλαη, απηφ είλαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρνπκε πάξεη. Πεξηκέλνπκε λα γίλεη ε πινπνίεζε. Καηαιαβαίλνπκε φηη ζην 

πιαίζην ηεο επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαιψο ή θαθψο θέξεη ην βάξνο ηεο 

πινπνίεζεο ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ κεγάιν. Δκείο είκαζηε εδψ γηα λα ζαο βνεζήζνπκε, αιιά 

απφ ηελ άιιε εζείο είζηε απηνί κε ηα δεδνκέλα φξηα πάληνηε πνπ κπνξείηε λα θέξεηε, λα 

εμαζθαιίζεηε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Υξπζνύια Κνύξηειε -Πξνϊζηακέλε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ Πεξηβαιινληηθώλ 

Γξάζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο : Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Λέγνκαη Κνχξηειε 

Υξπζνχια. Δίκαη Πξντζηακέλε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. Καη ζέισ λα ζπγραξψ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ πνιχ θαιή 

νξγάλσζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη φζνλ αθνξά ηψξα ζην πεξηβαιινληηθφ δίθηπν. Σν 

πεξηβαιινληηθφ δίθηπν θαη ε ζεζκνζέηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ πξνΐζηακαη πνπ ιέγεηαη ΔΤΠΔΓ κε αξρηθά. πγθξνηήζεθε κε ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ζεκαηηθφ δίθηπν γηα ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ΔΠΔΓΗ, 

φπσο ην ιέκε Δζληθφ Πεξηβαιινληηθφ Γίθηπν, φπσο ην ιέκε κε αξρηθά απνηειεί πξσηνβνπιία 

αλάινγε κε απηή ησλ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ πεξηβάιινληνο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη 
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βξίζθεηαη ζε αληηζηνίρηζε κε άιια αλάινγα δίθηπα ινηπψλ θξαηψλ κειψλ. Λεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κε επηζπεχδνπζα Τπεξεζία ηελ 

ΔΤΠΔΓ θαη ζην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ή θαη πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ή αζθνχλ 

λνκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζπλαθείο κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δθηφο φκσο απφ ηα κέξε απηά 

θαζαπηά ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δίθηπν κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα θαινχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη εθπξφζσπνη εκπεηξνγλψκνλεο απφ 

αθαδεκατθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο, εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ 

θαζψο θαη εθπξφζσπνη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηελ πξφζθαηε νινκέιεηα ηνπ ’09 δειαδή 

ηνπ αληίζηνηρνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ ζηελ Ρψκε έγηλαλ θάπνηεο ζπδεηήζεηο απφ ηνλ εθπξφζσπφ 

καο θαη ηνπο ππεχζπλνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο ηεο επφκελεο νινκέιεηαο 

ηνπ 9 ηνλ Μάξηε ηνπ ’13 ζηελ Διιάδα.  Πηζηεχνπκε φηη κεηά απφ ζπλελλφεζε πνπ έρνπκε θαη κε 

ηνπο πνιηηηθνχο πξντζηακέλνπο ηεο ππεξεζίαο καο ζα κπνξέζνπκε λα ζαο απαληήζνπκε πνιχ 

ζχληνκα θαη λα θάλνπκε, λα ζπλδηνξγαλψζνπκε ηελ νινκέιεηα ηνπ 9 καδί κε ηελ νινκέιεηα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δηθηχνπ πνπ ππάξρεη θαη ζηελ Διιάδα. Αλ έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε κπνξψ λα πσ 

2 πξάγκαηα αθφκα; Σν έλα αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ζηελ Οδεγία γηα ηελ ζηξαηεγηθή 

πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη ην αλαθέξσ απηφ γηαηί φπσο ην πξνγξακκαηίδνπκε ζηελ νινκέιεηα 

ηνπ δηθνχ καο δηθηχνπ εθηφο απφ ηα δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ ζα κπνπλ ζεσξνχκε φηη έλα 

ζέκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη αλ φρη απνθαζίδνπκε ηνπιάρηζηνλ λα δξνκνινγήζνπκε είλαη 

λα νξγαλψζνπκε έλα ζχζηεκα δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Έρνπκε θάλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ην ζέκα απηφ. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα ην 

αλαδηνξγαλψζνπκε ην ζχζηεκα απηφ. πσο ππάξρεη ζήκεξα δίλεη θάπνηα απνηειέζκαηα αιιά έρεη 

πνιιά πεξηζψξηα λα βειηησζεί. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ βέβαηα ην νπνίν είλαη ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν γηα ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ζα απνηειέζεη ηελ βάζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

λνκίδσ φηη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα ζχζηεκα δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο είλαη ην πξνγξακκαηηθφ θείκελν, είλαη ε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε αληίζηνηρε ΚΤΑ έγθξηζεο θαη βέβαηα νη πεξηβαιινληηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Καη ην ιέσ απηφ φρη αθξηβψο ζε αληηδηαζηνιή αιιά γηα λα δείμσ φηη ε 

πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ζίγνπξα απηή πνπ πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ ηηκή ζηφρνπ ησλ 

δεηθηψλ. Δηδηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ δεηθηψλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Καη ζε ζπλέρεηα απηνχ θαη θιείλσ αλαθέξνκαη ζην ζέκα ηεο 

θαηάξηηζεο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ζέισ λα πσ 2 πξάγκαηα κφλν. ηη ε εηδηθή 
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Τπεξεζία πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ έρεη, είλαη ζεζκηθά ππεχζπλε 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ πληνληζκφ ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ’14-’20. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ην ΤΠΔΚΑ ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ 

απαηηείηαη γηα θάζε αληίζηνηρν πξνγξακκαηηθφ θείκελν θαη ζρέδην. ην πιαίζην απηήο ηεο 

αξκνδηφηεηαο έρεη ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Οκάδα Δξγαζίαο ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΔΤΠΔΓ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζέζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ‘14-‘20. Καη ζε ζπλέρεηα 

αληίζηνηρεο εγθπθιίνπ ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο έρεη δεκηνπξγεζεί ην θείκελν πξνηάζεσλ ηνπ 

ΤΠΔΚΑ θη έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ’14-’20. Έηζη ινηπφλ πηζηεχσ φηη ε νκάδα εξγαζίαο ε νπνία δεκηνπξγήζεθε πνιχ 

πξφζθαηα ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζα ελεξγνπνηεζεί βέβαηα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζπκθψλνπ εηαηξηθήο ζρέζεο ψζηε λα γλσξίδνπκε αθξηβψο θαη πνηα πξνγξάκκαηα ζα έρνπκε θαη 

πψο ζα είλαη ηα πξνγξάκκαηα, ζα έρεη έλα ηθαλφ πιηθφ απ’ηελ νκάδα ηελ δηθηά καο πνπ ιεηηνπξγεί 

γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε ηνπ φπνηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Καη κηα ηειεπηαία ελεκέξσζε φηη ζην αλαπηπμηαθφ ζπλέδξην ηνπ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΔΤΠΔΓ ην πξψην εμάκελν ηνπ 

’13 ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζα απνζαθεληζηνχλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ’14-’20. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

Παλαγηώηα Μαπξηά -Τπνπξγείν Αλάπηπμεο :  Μαπξηά απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Θα ήζεια 

πξψηα λα απαληήζσ ζηελ θα ηφιηνπ φηη κέρξη ζηηγκήο γηα ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ, φηη 

πξνγξακκαηηθφ ππάξρεη θαη φηη καο έρεηε πξνζθνκίζεη ζηα πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ ππνπξγείνπ 

κνπ είλαη γλψζηεο. Βέβαηα φηαλ νινθιεξσζεί θαη ε δηαβνχιεπζε θαη θαηαιήμνπλε νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζα βγνπλ θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη πνπ πάληνηε  βγάδεη ην ππνπξγείν καο 

γηα απηά ηα ζέκαηα. ε φ,ηη αθνξά ην λ+3 πνπ είπαηε. Σν πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

ην κεγάιν δελ είλαη κφλν κηα ππεξδέζκεπζε φηη πνιχ κεγάιε κε δηαρεηξίζηκε πιένλ 

ππεξδέζκεπζε. Δίλαη ην φηη πνιιά κέζα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ ηα νπνία είλαη αλελεξγά. πλεπψο 

δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο δεζκεχζεηο ζήκεξα γηα λα δηαζθαιίζεη θαη λα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη ην λ+3 ηνπ 2013. Άξα ζα επαλέιζσ ζε απηφ πνπ είπε ε θα. Γεκνπνχινπ ην πξσί φηη 

παξάιιεια κε απηφ ην εμεηδηθεπκέλν ζρέδην δξάζεο πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε, κείσζε ηεο ππεξδέζκεπζεο ζα πξέπεη λα έρνπκε θαη έλα ζρέδην επηηάρπλζεο 

λνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα λα κπνξέζνπκε  λα αλαπηχμνπκε ην 
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λ+3 φπσο ιέκε ζπλήζσο ζηα αγγιηθά plan B, plan C γηα λα ην δηαζθαιίζνπκε γηαηί πξαγκαηηθά 

είλαη φζεο δαπάλεο έρεηε θάλεη κέρξη ζήκεξα λα θάλνπκε απφ δσ κέρξη ηέινπο ηνπ ’13. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ζ θα Εήζε.  

 

Μαξία Εήζε - Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: Γελ μέξσ βέβαηα. Γελ έρεη γίλεη 

αλαθνξά απφ ηελ επηηξνπή αθφκα. Μήπσο ζέιεηε πξψηα λα αλαθέξεηε εζείο γηα ηελ απάηε; Δίραλ 

δεηήζεη… 

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Να ην δνχκε ζηα ινηπά, ζην 

ηέινο.  Δληάμεη; 

 

Μαξία Εήζε - Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: Παξαθαιψ.  

 

Κώζηαο Βνιηώηεο – Δθπξόζωπνο παλειιήληνπ δίθηπνπ νηθνινγηθώλ νξγαλώζεωλ: Δπραξηζηψ 

θ. Πξφεδξε. Λέγνκαη Κψζηαο Βνιηψηεο. Δθπξνζσπψ ην παλειιήλην δίθηπν νηθνινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Γηαβάδσ ζηελ ζειίδα 94 ηεο εηζήγεζεο πνηνο είλαη ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα 2007-2013 θαη επίζεο ηνλ γεληθφ ζηφρν 1 θαη γεληθφ ζηφρν 2. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αιιάμεη ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία αληηκεησπίδακε κέρξη ζήκεξα ηα ζέκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ίγνπξα ην ελδηαθέξνλ θαη απφ πιεπξάο θξάηνπο αιιά ζα έιεγα θαη απφ 

πιεπξάο πνιηηψλ, έρεη ππνρσξήζεη. Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλα δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη θαλείο 

λα ηα δεη γηα λα κπνξέζνπκε λα πνχκε φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν φπσο 

αθξηβψο ιέεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε –απηφ βέβαηα ην αλαβάζκηζε είλαη ιίγν κε 

πνιιά εξσηεκαηηθά- θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα ήζεια γηα λα είκαη πην 

θαηαλνεηφο, λα πσ έλα παξάδεηγκα γηα ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη έμσ απφ απηή ηελ αίζνπζα. 

Τπάξρεη ην πξφβιεκα ην ηεξάζηην πνπ έρεη πξνθχςεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη είλαη ε ιαζξνυινηνκία. Απ’άθξνπ εηο άθξν ηεο Διιάδαο απηή ηε ζηηγκή πνιιά δάζε 

απνςηιψλνληαη γηαηί ην πεηξέιαην έρεη αθξηβχλεη, ην θπζηθφ αέξην παξαθνινπζεί ην πεηξέιαην θαη 

επνκέλσο ε εχθνιε ιχζε γηα κηα ζεηξά πνιηηψλ είλαη ηα μχια. Απηφ βέβαηα, δελ μέξσ ζα ήζεια λα 

αθνχζσ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γαζψλ, πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ φζνλ αθνξά 

απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ βέβαηα δελ είλαη θαη ην κνλαδηθφ. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη θαη 

δεπηεξνγελέο, φζνλ αθνξά ηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ γηαηί έλα ζσξφ πάξα πνιιά ρξήκαηα απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ δίλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αηκφζθαηξαο. Γπζηπρψο πξέπεη λα ην πνχκε φηη νη πφιεηο πέξζη θαη αθφκε ρεηξφηεξα θέηνο ζηελ 
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Διιάδα, ζα είλαη θφιαζε φζνλ αθνξά ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Γηαηί ηδάθηα θαη ζφκπεο πιένλ 

είλαη  ζε ηεξάζηην αξηζκφ λα ιεηηνπξγνχλ. Δπνκέλσο ηη πξνζπάζεηεο θάλνπκε κέζα απφ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε  γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπκε φηαλ δελ επεκβαίλνπκε θαη θνβάκαη φηη απηφ 

ηζρχεη θαη ην ιέσ, δελ επεκβαίλνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα ηεο ιαζξνυινηνκίαο θ. 

Πξφεδξε; Γηα λα θιείζσ ηελ ζχληνκε ηνπνζέηεζε εάλ ππήξρε θαη δεκφζηα δηνίθεζε ηθαλή θαη 

απνηειεζκαηηθή ίζσο δε ζα γηλφηαλ απηά ηα νπνία γίλνληαη φρη κφλν ζηνλ ηνκέα πνπ αλέθεξα αιιά 

θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. Γπζηπρψο θαη ζε απηφ ππάξρεη ε επίπησζε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ππνιεηηνπξγεί. Θα έιεγα φηη ίζσο ε αζηπλνκία είλαη απφ ηηο κφλεο 

ππεξεζίεο πνπ αθφκα θξαηηνχληαη παξά ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ πνπ ππάξρεη θαη εθεί. Καη εδψ 

δελ ελλνψ βέβαηα ηα ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ γηαηί πνιιά απφ απηά κπνξεί λα θαηαβάιινπλ πνιχ 

κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ππάξρνπλ αιιά κηιάσ γηα 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο βάζεο πνπ είλαη θνληά ζην πνιίηε. αλ νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο ιέσ πνιχ 

θαζαξά φηη δελ έρνπκε πιένλ πνπ λα απεπζπλζνχκε. Οη θαηαγγειίεο κπαίλνπλ ζε θάπνηα ζπξηάξηα 

ή θάπνηα ξάθηα θαη ην πξφβιεκα ζπλερίδεηαη. Βέβαηα δελ αθνξά ην ΔΠΠΔΡΑΑ αθξηβψο απηφ ην 

ηειεπηαίν είλαη ζέκα ηνπ θξάηνπο γεληθφηεξα αιιά ην ζέκα  πνχ αθνξά ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ηα 

θνλδχιηα ηα νπνία δηαηίζεληαη γηα ην πεξηβάιινλ λα πηάλνπλ ηφπν. Καη γηα λα πηάλνπλ ηφπν ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. αο επραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: παξαθαιψ θχξηε 

Υαηδεπαξαδείζε αλ έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη, παξαθαιψ. 

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

¨πσο είπαηε δελ αθνξά ην ΔΠΠΔΡΑΑ απηφ ην ζέκα. Δκείο ε κφλε αξκνδηφηεηα πνπ έρνπκε θαη 

ηελ αζθνχκε είλαη  ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηηο Natura θιπ, εθεί νη θνξείο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη πξέπεη λα πξνζέρνπλ  θαη ηελ ιαζξνυινηνκία. Σψξα   ε θα Γξεθηψηνπ ε νπνία 

είλαη αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Ακνξγηαληψηνπ ζέιεη λα απαληήζεη. Ναη, κπνξείηε λα απαληήζεηε; 

 

Γξεθηώηνπ: Γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ θάπνηα θνλδχιηα φηαλ κεηαθηλνχληαη νη δαζηθνί ππάιιεινη γηα 

ειέγρνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Απηά ζπληξέρνπλ κέρξη θάπνηα ρξνληθή  ζηηγκή. Απφ θεη θαη πέξα, 

δελ πθίζηαηαη θάηη άιιν, πέξα απφ θαηαγγειία θαη ηελ λφκηκε νδφ. πσο θαηαιαβαίλεηαη κάιινλ 

αθήλεηαη ην ζέκα ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θαζελφο.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ζ θα Κνπδνχλε.  
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Κνπδνύλε: Αλ θαη δελ είκαη αξκφδηα, δελ έρσ ζρέζε κε ηα δάζε, επεηδή ζπκκεηέρσ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ πξάζηλνπ ηακείνπ, κπνξψ λα ελεκεξψζσ έηζη εμσδίθσο ηνπιάρηζηνλ φηη ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Γαζψλ έρεη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηεπζχλζεσλ δαζψλ πνπ 

είλαη ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη γηα δηάθνξεο δξάζεηο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ιαζξνυινηνκία. Γειαδή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε κφληκε ε 

νπνία ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ πφξνπο ην πξάζηλνπ ηακείνπ. Δίλαη κφληκε δειαδή δξάζε ησλ 

δαζηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, επεηδή εηπψζεθε πνπ λα 

απεπζχλνληαη. Πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο δαζψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 

απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Άιιε εξψηεζε; Παξαθαιψ. 

 

Μ. Υξηζηνθή: Καιεκέξα θη απφ κέλα. Δθπξνζσπψ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία. Παξφηη απφ ηελ αξρή, απφ ηελ έλαξμε αθφκε ηνπ πξνγξάκκαηνο είρακε κηα ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε απνηέιεζκα λα έρνπλ εληαρζεί κέζα ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ πξάμεσλ θαη θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ κε δηάθξηζε θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, εληνχηνηο ζέισ λα παξαηεξήζσ φηη αλ θαη ε κε δηάθξηζε επηβάιιεηαη θαη απφ ην 

γεληθφ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απφ κηα ζεηξά εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ ππάξρεη 

πιένλ ζηελ ρψξα καο, νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο, νη νπνίεο απ’φηη αληειήθζελ ηψξα 

αξρίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή παξαγσγή πνπ απεπζχλεηαη θαη 

ζην επξχ θνηλφ δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Απφ ηελ αξρή είρακε ζηείιεη απφ ην 

2008-09 θάπνην έγγξαθν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φια απηά ηα ζπνηάθηα, ην έληππν πιηθφ πνπ 

έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζβάζηκα θαη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία, εληνχηνηο απηφ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε. Αθφκε θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξφηη βειηηψζεθε δελ είλαη θαζφινπ πξνζβάζηκε. Καη πιένλ ππάξρεη θαη απφθαζε 

απφ ην ππνπξγείν δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ θαζνξίδεη 

αθξηβψο ην πψο πξέπεη λα θηηάρλνληαη νη ηζηνζειίδεο νχησο ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη απηά ηα άηνκα 

πνπ πιένλ ζηελ ρψξα καο είλαη γχξσ ζην 1,5 εθαη. Απηφ. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Ο θ. Γξαβηάο. 

 

Γηάλλεο Γξαβηάο Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄ : Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ απφ κέξνπο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο είλαη φηη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φπσο ιέηε θη εζείο έρεη κπεη ην θξηηήξην 

γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζε θάζε πξάμε. ρεηηθά κε ην ζχκβνπιν 
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δεκνζηφηεηαο ν νπνίνο ζα θάλεη θαη ηελ κεγάιε παξαγσγή πιηθνχ γηα ηελ δεκνζηφηεηα έρνπλ κπεη 

ζαθή θξηηήξηα φηη ζα πξέπεη λα θηηάμεη ην πιηθφ ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν θη απφ 

φιν ηνλ θφζκν. Καη απφ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Καη ζε φηη αθνξά ην site 

καο, πξφζθαηα αλέβεθε ην θαηλνχξην site θαη είλαη ππφ θαηαζθεπή θαη απηή ε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

πξφζβαζε απ’ φινπο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ο θ. Ακνξγηαληψηεο λα 

ζπκπιεξψζεη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ιαζξνυινηνκία.  

 

Γηώξγνο Ακνξγηαληώηεο - Δηδηθόο Γξακκαηέαο Γαζώλ ΤΠΔΚΑ; Γπζηπρψο δελ άθνπζα 

αθξηβψο ηελ εξψηεζε. Ήζεια λα ζαο πσ ην εμήο φηη πξάγκαηη ππάξρεη  κηα έμαξζε ζηελ 

ιαζξνυινηνκία πνπ είρακε ρξφληα λα ηελ δήζνπκε. ε απηφ ηνλ ηνκέα θηλνχκαζηε ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο. Πξψηνλ κε ζεζκηθά κέηξα. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

δνπιεχνπλ ζπλερψο. Έλα απφ απηά είλαη φηη ρξεκαηνδνηνχκε ηελ αγνξά θαπζφμπισλ απφ ηνπο 

νξεηλνχο πιεζπζκνχο. Απηνχο πνπ είλαη πάλσ απφ 650 πςφκεηξν απφ πηζηψζεηο ηεο εηδηθήο 

γξακκαηείαο δαζψλ. Γειαδή είλαη θαπζφμπια ηα νπνία παξάγνληαη είηε απφ ην θξάηνο κε ηελ 

θξαηηθή εθκεηάιιεπζε, είηε απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο δεζκεχνληαη θαη δίδνληαη ζηνπο θαηνίθνπο 

απηνχο ζηελ κηζή ηηκή. Δπίζεο φπνπ ππάξρνπλ δηαρεηξηδφκελα δάζε. πνπ δελ ππάξρνπλ 

δηαρεηξηδφκελα δάζε νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ κε κηα αίηεζή ηνπο ζηηο ηνπηθέο 

δαζηθέο ππεξεζίεο θαη κε παξνπζία δαζνθχιαθα, θφβνπλ θαη γίλεηαη απφ ρξφληα απηφ, απηφ δελ 

γίλεηαη ηψξα μχια γηα ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. ζνλ αθνξά ηψξα γηα ηελ πάηαμε ηεο 

ιαζξνυινηνκίαο ππάξρεη ζε εμέιημε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ηψξα έλα εηδηθφ Πξφγξακκα. 

Έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί νη πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο γηα λα κπνξνχλ λα θηλνχληαη 

απνγεχκαηα, Κπξηαθέο, αξγίεο θιπ θαη επίζεο θαη κε θαχζηκα γηαηί θαη απηφ είλαη έλα κεγάιν 

πξφβιεκα. Δπίζεο είλαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ αζηπλνκία θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα 

λα ειέγρνπλ κάληξεο, εηζφδνπο πφιεσλ θιπ γηα ηελ δηαθίλεζε ηεο μπιείαο. Έρνπκε θαη ηελ επφκελε 

βδνκάδα κηα ζπλάληεζε ζην ΤΠΔΚΑ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη άιινη θνξείο. Αθξηβψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ. Πξάγκαηη ππάξρεη ην πξφβιεκα αιιά γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θηλεηνπνίεζε. 

Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Άιιε εξψηεζε; 
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Γεκήηξεο Καξαβέιιαο από ην WWF Hellas: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Γεκήηξεο Καξαβέιιαο 

απφ ην WWF Hellas. Ήζεια θαηαξρήλ λα επί ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνηείλσ 2 πξάγκαηα. Χο κέιε 

ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ιάβακε έλα πνιχ αλαιπηηθφ θάθειν κε φια ηα ζηνηρεία γηα ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη επραξηζηνχκε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. Ζ 

ελεκέξσζε ήηαλ πνιχ αλαιπηηθή. Παξφιαπηά ζήκεξα είρακε ζπκπιεξψζακε θνληά 4 ψξεο 

παξνπζηάζεσλ κε πιηθφ ην νπνίν ππάξρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κέζα ζηνλ ίδην ηνλ θάθειν θαη 

κέλεη πνιχ ιίγνο ρξφλνο γηα ζπδήηεζε. Θα πξφηεηλα ινηπφλ ζε άιιεο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζε, 

εάλ είλαη εθηθηφ λα εζηηάζνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε ζπδήηεζε. Οπζηαζηηθή ζπδήηεζε. 

Γειαδή ζα ζέιακε πνιχ πεξηζζφηεξν λα αθνχζνπκε πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ελδερνκέλσο θαη λα βνεζήζνπκε ζην πψο απηά ζα 

μεπεξαζηνχλε παξά λα αθνχζνπκε ζε κνξθή παξνπζηάζεσλ ηα φζα ήδε έρνπκε δηαβάζεη. 

Αλαγλσξίδνπκε ηελ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηηξνπήο. 

Απιψο ζεσξνχκε φηη ν ρξφλνο φισλ καο ζα ήηαλ πνιχ πην παξαγσγηθφο. Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ 

ήζεια λα ζίμσ πάιη απφ δηαδηθαζίαο είλαη φηη πέξαζαλ 2,5 ρξφληα απφ ηελ ηειεπηαία Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο. Υαζήθακε πνπ ιέκε θαη λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ απηέο νη ζπλεδξηάζεηο λα 

γίλνληαη ζε πην ηαθηά δηαζηήκαηα. Σψξα γηα λα κπσ ζηελ νπζία, ζε φηη αθνξά ηελ πνξεία 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθνπκε θη εκείο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε 6 ρξφληα πνξείαο 

θαη θάησ απφ 30% απνξξφθεζε παξφηη επίζεο αλαγλσξίδνπκε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Έρνπκε κείλεη φκσο πάξα πνιχ πίζσ. Θέισ λα εζηηάζσ ζε 3 ή 

4 ζεκεία.  

1
νλ

 ζε φηη αθνξά ηα δεηήκαηα είπε θαη εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ραίξνκαη πνπ ην 

άθνπζα φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε θχζε ηφζν γηα ην πθηζηάκελν Πξφγξακκα φζν θαη γηα ην 

επφκελν. Απηφ ππνζέησ φηη αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ θαηαξρήλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ. Οδεγίεο φπσο είλαη ε νδεγία γηα ηνπο νηθφηνπνπο είλαη ην 243. Δίλαη ζεκαληηθφ απηή ηε 

ζηηγκή λα γλσξίδνπκε φηη ζηελ ρψξα καο δελ ππάξρεη θνξέαο αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ δηαηήξεζεο φπσο νξίδεη ην άξζξν 6.1 ηεο νδεγίαο γηα ην 70 πεξίπνπ % ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000. Σν άιιν 30% ηνπ δηθηχνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 29 Φνξείο Γηαρείξηζεο. Κη 

εδψ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ νπνία έρεη ελεκεξσζεί θαη επηζήκσο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην άξζξν 10 πξνβιέπεηαη ε ζπγρψλεπζε 29 θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ζε 14. Απηφ ππάξρεη επίζεο. Έρεη κφιηο ηειεηψζεη ε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

αιιά ππάξρεη επίζεο ήδε ζηελ ζειίδα 48 ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εγθξίζεθε ρζεο ην 

βξάδπ απ΄ηελ Βνπιή φπνπ αλαθέξεηαη σο ζπγρψλεπζε θνξέσλ δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηνλ 

δηνηθεηηθφ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. ηελ ζπγρψλεπζε απηή ζηελ δηαδηθαζία 
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ηεο δηαβνχιεπζεο έρνπλ αληηδξάζεη αξλεηηθά πνιχ θνξείο καδί θη εκείο, καδί θαη ην επίζεκν 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε Δπηηξνπή Φχζε. Θεσξνχκε φηη ε ζπγρψλεπζε απηή γίλεηαη κε 

έλα ηξφπν βηαζηηθφ θαη ελψ ε ρψξα έρεη κείλεη πάξα πνιχ πίζσ ζηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

Οδεγίαο γηα ηνπο νηθφηνπνπο, ζεσξνχκε φηη ηψξα είλαη ε ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε πξαγκαηηθά λα 

ζπδεηήζνπκε γηα κηα κεηαξξχζκηζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ δελ 

αθνξά κφλν ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο αιιά ηελ νδεγία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζε απηφ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί πνιιέο πξνηάζεηο άξα βιέπνληαο ηελ αλαζεψξεζε βιέπνπκε κε ηθαλνπνίεζε φηη ην 

πνζφ γηα ηνλ άμνλα 9 αλ δελ απαηψκαη δελ αιιάδεη. Παξφιαπηά βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ πνιχ 

ζεκαληηθέο πνηνηηθέο δηαθνξέο. Ζ πξφηαζή καο είλαη λα κελ αιιάμεη, λα κελ ζπγρσλεπηνχλ απηνί 

νη θνξείο ζηελ παξνχζα θάζε. Γελ εμνηθνλνκνχληαη θξαηηθνί πφξνη. Γελ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά απηή ε νδεγία θαη αλακέλνπκε θη ειπίδνπκε θαη ζε κηα ζαθή ζέζε θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επάλσ ζε απηφ. 

 Σν 2
ν
 ζεκείν αθνξά πάιη ζηελ εμνηθνλφκεζε, ζπγγλψκε ζηελ αλαζεψξεζε ζηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε βιέπνπκε κε ηθαλνπνίεζε φηη παξακέλεη απηφ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, 

ηφζν ε εμνηθνλφκεζε θαη’νίθνλ φζν θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα ζρνιεία. Θα ζέιακε απηφ 

αθφκε παξαπάλσ λα ηνληζηεί. Ννκίδνπκε φηη είλαη θαη κηα δξάζε ε νπνία, κάιινλ έλαο ηνκέα ν 

νπνίνο ζηελ θάζε ηεο θξίζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ αιιά θαη 

ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο παξφηη δελ είκαζηε   a 

priori αληίζεηνη ζα έιεγα ην αληίζεην. Έρνπκε αξθεηά εξσηεκαηηθά. Θα ζέιακε ίζσο λα καο πείηε 

θάπνηα πξάγκαηα παξαπάλσ ζηνλ ηνκέα απηφλ πνπ ιέγεηαη αηνιηθή ελέξγεηα. Ση αθξηβψο ζεκαίλεη 

απηφ; Δίλαη παιηέο θξαηηθέο εληζρχζεηο νη νπνίεο ηψξα αληηθαζίζηαληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ; Γελ 

είλαη ζαθέο απηφ.  

Σν ηξίην ζεκείν πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

αλάγθε λα δνζνχλ αθφκα παξαπάλσ πφξνη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Παξφιαπηά θαηαγξάθνπκε 2 

πξάγκαηα. ¨Έλα φηη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. Πξνθχπηεη δειαδή έλα 

εξψηεκα  πξνο ηηο απηέο νη θαζπζηεξήζεηο; Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη αλ απηά έρνπλ 

μεπεξαζηεί έηζη ψζηε λα έρεη λφεκα θαη νπζία ε αχμεζε ησλ πφξσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Καη ην δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη λνκίδσ φηη ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε κέρξη ζηηγκήο ε έκθαζε 

είλαη ζηελ δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θιείζηκν ησλ ΥΑΓΑ, ζηελ απνθαηάζηαζε ελφο 

πξνβιήκαηνο πνπ ρξνλίδεη ζηελ ρψξα καο. Καη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Απφ ηελ άιιε απηφ πνπ 

δελ θαίλεηαη μεθάζαξα είλαη κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Πνην κνληέιν 

ηειηθψο ζα επηιέμεη ε ρψξα καο. Καη άξα πψο απηφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Απηφ 

παξακέλεη έλα κεγάιν εξσηεκαηηθφ. Θα κνπ πείηε κπνξεί λα κελ αθνξά ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηαηί ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν. Πξέπεη φκσο κε θάπνην ηξφπν λα ζπλδένπκε ηα 
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ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κε κηα πνιηηηθή ε νπνία λα έρεη κηα ζαθήλεηα θαη έλα ζηίγκα μεθάζαξν. 

Καη ηέινο ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ βιέπνπκε φηη κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην 

πνζφ απηφ ζηελ αλαζεψξεζε. Γελ μέξσ ηα αξρηθά πνζά ζε ηη αθνξνχζαλ. Θα έιεγα φκσο φηη 

ππάξρεη έλα ζηνηρείν πνπ αθνξά. Καη ην μέξεη θαη πνιχ θαιά ν θ. Ακνξγηαληψηεο. Αθνξά ηηο 

ππξθαγηέο φπνπ εθεί δελ αθνξά κφλν ην δήηεκα ηεο αγνξάο ηνπο εμνπιηζκνχ αιιά ηε ζεκαζία πνπ 

ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζε δξάζεηο πξφιεςεο. Γξάζεηο νη νπνίεο είλαη θαη πνιχ πην θζελέο θαη 

πην πνιχ πην απνδνηηθέο θαη έρνπλ θαη κηα κεγαιχηεξε λνκίδσ θνηλσληθή ζεκαζία θαη δηάζηαζε. 

Θα ζαο θαινχζα λα ην μαλαδείηε απηφ. Ο ζπλάδειθνο πξνεγνπκέλσο κίιεζε γηα ηελ 

ιαζξνυινηνκία. Ννκίδσ φηη είλαη άιιν έλα δείγκα γξαθήο γηα έλα ζεκείν ησλ θαηξψλ. Ννκίδσ φηη 

ζχληνκα ζα ρξεηαζηεί λα δνχκε έλα ζπγθεθξηκέλν άμνλα πνπ ζα αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξίζε. Γηφηη γηα παξάδεηγκα ε ηερληθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη εθεί ζην πεδίν απνδεθαηίδνληαη. Ζ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο κεηψλεηαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη ήηαλ ήδε απηφ έλα πξφβιεκα. 

Καη απηφ δελ είλαη παξά έλα απφ ηα παξαδείγκαηα. Πξέπεη δειαδή λα ζθεθηνχκε πνιχ πξνζεθηηθά 

γηα λα έρεη κηα δπλακηθή ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη κηα απνηειεζκαηηθφηεηα, λα ζθεθηνχκε πνηεο είλαη νη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θξίζε απφ ηελ πνιηηηθή ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηα 3 πηα 

κλεκφληα θαη πψο απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: θχξηε Υαηδεπαξαδείζε έρεηε ην 

ιφγν. 

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Λνηπφλ επραξηζηνχκε γηα ηηο δχν πξψηεο παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο ηηο βιέπνπκε ζεηηθά. Γειαδή λα 

ζηέιλνπκε έλα θάθειν θαη λα θάλνπκε εδψ κηα πνιχ ζχληνκε παξνπζίαζε γηα ηη πεξίπνπ πεξηέρεη 

απηφο ν θάθεινο αληί λα είκαζηε πην αλαιπηηθνί εθφζνλ βέβαηα έξρεζηε δηαβαζκέλνη. 

Δμππαθνχεηαη φηη ζπκβαίλεη απηφ. Λνηπφλ, επίζεο ην φηη πέξαζαλ 2,5 ρξφληα πηζηεχσ φηη πέξπζη αλ 

ζθεθηνχκε φηη πέξπζη ζα γηλφηαλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πεξίπνπ απηή ηελ επνρή, ε ρψξα 

βξηζθφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε αξθεηά δχζθνιε θαη ίζσο γη απηφ δελ έγηλαλ Δπηηξνπέο 

Παξαθνινχζεζεο κάιινλ ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο πέξπζη. Πηζηεχσ φηη ηελ 

επφκελε ρξνληά ζα γίλεη νπσζδήπνηε δεδνκέλνπ φηη ζα έρνπκε θαη ηελ αλαζεψξεζε θιπ, θιπ. 

Σψξα ε ζπγρψλεπζε ησλ θνξέσλ, εκείο δελ είκαζηε εηδηθνί ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ, ε δηθηά κνπ ε γλψκε 

πάλησο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα γίλνπλ ζπγρσλεχζεηο. Γειαδή απφ ηα ιίγα πνπ μέξσ γηα 

θνξείο ε Γαιιία έρεη 10 θνξείο, εκείο έρνπκε  30. Πηζηεχσ φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα έρνπκε ιίγνπο 
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θαη κεγάινπο θνξείο νη νπνίνη ζα έρνπλ κηα θξίζηκε κάδα πξνζσπηθνχ ζρεηηθά ζηαζεξνχ κέζα γηα 

λα κπνξνχκε θη εκείο λα κηιήζνπκε καδί ηνπο θαη λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Να ηνπο εθπαηδεχζνπκε γηα ην πψο θηηάρλνπλ κηα αίηεζε εδψ, έλα ηερληθφ 

δειηίν. Πψο ξαπνξηάηξνπλ ζηελ ζπλέρεηα γηα ην Πξφγξακκα θιπ, θιπ. Απηφ φκσο είλαη πξνζσπηθή 

κνπ άπνςε ε ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ δελ αζθεί ηελ πνιηηηθή ζε απηφ ην ζέκα. Ζ άπνςή κνπ είλαη απηή 

φηη θαιχηεξα ιίγνη θαη κεγάινη παξά πνιινί θαη κηθξνί. Γηα ηηο ΑΠΔ είλαη έξγα ηα νπνία αθνξνχλ 

θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο θιπ θαη γεληθά αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο πξνθαλψο 

βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηεο ξχπαλζεο. Καη απφ απηήλ ηελ άπνςε είλαη επηιέμηκεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

θαη γη’απηφ ηηο ρξεκαηνδνηνχκε. Πξνθαλψο δελ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ απηφο αιιά 

είλαη θη απηφο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο. Γηα ηα ζηεξεά πγξά απφβιεηα ιέηε φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή 

θαη πάκε πξνο ηελ δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μπνξεί λα δερηεί θαλείο απηή ηελ ζέζε βιέπνληαο 

φηη θηλδπλεχνπκε λα θάκε πξφζηηκν, αο πνχκε γηα ηνπο ΥΑΓΑ ε θαηάζηαζε είλαη νξηαθή. Αιιά 

θαη γηα ηα πγξά απφβιεηα. Πηζηεχσ φκσο φηη ππάξρεη κηα κεηαβνιή θαη ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ 

άπνςε φηη ην γεγνλφο φηη βάιακε ηφζα πνιιά πγξά απφβιεηα, ην γεγνλφο φηη θάλακε θάπνηεο 

δξάζεηο γηα λα θιείζνπκε θαη λα απνθαηαζηήζνπκε ηνπο ΥΑΓΑ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ΥΑΓΑ 

δείρλεη φηη ε πνιηηηθή γίλεηαη αθφκε πην ζπγθεθξηκέλε. Πξνθαλψο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 

ιεηηνπξγνχκε κε έλα ηξφπν φπσο ιέσ proactive θαη φρη reactive. Γειαδή λα πξνιαβαίλνπκε ηελ 

θαηάζηαζε απηή θαη φρη λα καο ζέξλνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη κεηά λα ηξέρνπκε εκείο γηα λα 

θαιχςνπκε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Γηα ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ κείσζε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

άμνλα 3, πεξηζζφηεξν νθείιεηαη ζην φηη έξγα πνπ ήηαλ εθεί αηφλεζαλ. Π.ρ. ην ξέκα ηεο Δζραηηάο 

πνπ ιέγακε ήηαλ 200 εθαη. ην ηέινο επεηδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έθηαλε έγηλε 85 γηα έλα 

θνκκάηη απηνχ. Πξνθαλψο ζα ππάξρνπλ θνλδχιηα θαη απ΄ην επφκελν ΔΠΑ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελδερφκελα.   Καη ν Δξαζίλνο ήηαλ ζε απηφ. Δίρακε ινηπφλ έλα πξνυπνινγηζκφ 

370 εθαη. κε 120 εθαη. εληαγκέλα έξγα ζην ηέινο ηνπ 2012. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ, δε ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζνθφ λα ην αθήζνπκε εθεί πεξηκέλνληαο κήπσο γίλεη θάηη ή κήπσο εληαρζεί θάπνην 

επηπιένλ έξγν θιπ.   Τπάξρεη θαη έλα ζέκα απηφ πνπ ιέηε γηα ηελ πξφιεςε,  πξφιεςε ππξθαγηψλ 

θιπ. Τπάξρεη έλα έξγν ζε καο 25 εθαη. πεξίπνπ πνπ δηθαηνχρνο είλαη ε Ππξνζβεζηηθή θαη ε νπνία 

ζα αγνξάζεη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη γεληθά εμνπιηζκφ  γηα λα πξνζηαηεχζεη ηηο πεξηνρέο απηέο 

πνπ ιέκε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Λνηπφλ, απηφ ην θνλδχιη ησλ 25 εθαη. εδψ θαη 2 ρξφληα 

βξίζθεηαη αθίλεην γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεη κηα επηηξνπή ζηε βνπιή ε νπνία ζα δψζεη ην ΟΚ πξνο 

ηελ ππεξεζία πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ θιπ. Γελ μέξσ αθξηβψο ιεπηνκέξεηεο αιιά πάλησο ην έξγν 

είλαη θνιιεκέλν εθεί. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα δελ θαηαθέξακε λα θηηάμνπκε απηήλ ηελ επηηξνπή 

φρη εκείο, ε ππεξεζία πνπ ην θηλεί θαη ην έξγν κέλεη θνιιεκέλν. Γηα καο ζα ήηαλ κηα πάξα πνιχ 

θαιή εμέιημε εάλ κπνξνχζακε. Σν αλέθεξα ηηο πξνάιιεο ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηνλ 
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Τπνπξγφ ζηνλ θ. Υαηδεδάθε. Αλ κπνξεί θη απηφο επεηδή ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ είλαη 

θάησ απ’ ηελ δηθή ηνπ επνπηεία. Αλ κπνξεί λα θάλεη θάηη δηφηη γηα καο είλαη κηα πξνκήζεηα θαη 

είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε δαπάλε. Αλ ζέιεηε θαη απ’απηή ηελ άπνςε λα ην δνχκε καο ζπκθέξεη λα 

πξνρσξήζεη φζν γίλεηαη πην γξήγνξα. Καη βέβαηα ην έξγν θαζεαπηφ ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ 

ζήκεξα γηα ηελ Ππξνζβεζηηθή. Απηά επραξηζηνχκε.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ζ θα Δπαγγειίδνπ ζέιεη λα 

πξνζζέζεη γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. 

 

Μάξω Δπαγγειίδνπ  - Γεληθή Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑ: Παξφιν πνπ ν θ. Καξαβέιαο πνπ έβαιε ηελ 

εξψηεζε έρεη αθνχζεη ηελ απάληεζε απφ κέλα πνιιέο θνξέο, αιιά ζα ηελ αθνχζνπλε θαη νη 

ππφινηπνη. Σν πλεχκα είλαη πεξίπνπ ρνληξηθά απηφ πνπ είπε ν θ. Υαηδεπαξαδείζεο. Παξά ηαχηα 

είλαη κηα κεηαβαηηθή αο πνχκε δξάζε δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο απηή ε ζπγρψλεπζε θνξέσλ ε 

νπνία ζα καο βνεζήζεη ζηελ επεμεξγαζία ην ηειηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Καιφ είλαη λα ην 

έρεηε ππφςε θαη νη ππφινηπνη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γελ έρνπκε μεθηλήζεη κελ έλα αο πνχκε, 

αο ην δνχκε ιίγν πηινηηθά απηή ηελ δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ζηφρν λα αληηκεησπηζηνχλ 

εζσηεξηθά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο θαη δηνηθεηηθήο αιιά θαη αο πνχκε λα αξρίζνπλ λα 

θαιιηεξγνχληαη αληηιήςεηο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ κέρξη 

ηψξα είρακε. ηφρνο είλαη λα θάλνπκε ζαο ιέσ έλα νξηζηηθφ βήκα. Μηα νξηζηηθή κεηαξξχζκηζε. 

Σελ έρνπκε θνπβεληηάζεη κε ηνλ ππνπξγφ θάπνηα ζηηγκή ζπλεξγαδφκαζηε θαη κε ηελ ΔΤΠΔΓ επ’ 

απηνχ. Κάπνηα ζηηγκή ζα γίλεη κηα εκεξίδα λα ιαλζάξνπκε απηά ηα ζελάξηα, κηα δηαβνχιεπζε 

επάλσ ζηα ζελάξηα απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ γηα λα θαζεζπράζσ φζν 

κπνξψ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη φηη ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο έρεη 

ζπλείδεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θέξεη έλα απφηνκν θιείζηκν ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Έρνπκε δεηήζεη ινηπφλ λα δείμνπκε κηα αλνρή φζνλ αθνξά 

ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζε αληίζεζε –γηαηί απηφ φπσο μέξεηε είλαη ζε έλα λνκνζρέδην πνπ πηάλεη 

θη άιινπο θνξείο- θαη ειπίδσ φηη απηφ ζα γίλεη απνδεθηφ φηαλ ζα θηάζεη ζηελ βνπιή απηφ ην 

λνκνζρέδην.  

 

Μαξία ηόιηνπ - Γεληθή Γηεύζπλζε Γεληθήο Πνιηηηθήο: Έλα ζρφιην ιίγν θη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Υαίξνκαη γη απηφ ην ηειεπηαίν. Πξψηα απ’φια ιίγν λα μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα. Οη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ρξεκαηνδνηνχκελνη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δκείο ζεσξνχκε 

φηη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε δνπιεηά πνπ…, ε βηνπνηθηιφηεηα απηή θαζεαπηή ζην ειιεληθφ επίπεδν 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Ζ Διιάδα είλαη ην ξεδεξβνπάξ ηεο Δπξσπατθήο βηνπνηθηιφηεηαο. 
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Απηφ βιέπσ λα ην έρνπκε φιε ππφςε καο φηαλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε πξάμε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σψξα, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο είλαη,  ζεσξνχκε επξσπατθφ παηδί. Σν  έρνπκε 

ρξεκαηνδνηήζεη, θαιφ είλαη λα απνγαιαθηηζηνχλ αιιά γηα κέλα, γηα καο ζηελ Δπηηξνπή ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ εληαρζεί νη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο, ζα ζπλερηζηεί απξφζθνπηε ε ρξεκαηνδφηεζε γηα φπνηεο δξάζεηο έρνπκε αλαιάβεη. 

Γελ είλαη κφλν ε απνξξφθεζε φπσο είπακε. Δίλαη επηηπρή έξγα θιπ. Σψξα απφ θεη θαη πέξα θαη 

ρσξίο λα ζέισ λα κπσ κέζα ζηα ρσξάθηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο κέζα ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. ηαλ 

ππάξρεη παξάβαζε θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία παξάβαζεο. Δπνκέλσο αλ ε Διιάδα 

δελ εθαξκφζεη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία Natura θιπ ζα ππάξμνπλ θαη νη αλάινγεο 

ζπλέπεηεο. Δπραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Άιιε εξψηεζε. 

 

Φωηεηλή Βαιαβέξε - Τπνπξγείν Τγείαο : Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ε 

Φσηεηλή Βαιαβέξε. Ήζεια λα πσ φηη ην Πξφγξακκα απηφ έρεη έλα πνιχ ηζρπξφ ζχκκαρν θαζψο 

ππεξεηεί θαη ηελ ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Θα 

είκαη πνιχ ζχληνκε γηαηί έρεη πάξεη πάξα πνιχ ρξφλν. Ήζεια λα πσ φηη απηφ κπνξεί, ε επίδξαζε 

πνπ έρεη ζηελ δεκφζηα πγεία ην Πξφγξακκα θαη νη δξάζεηο ηνπ κπνξεί λα απνηηκψληαη θαη ζε 

αμηνινγήζεηο θαη κε δείθηεο θαη ζα κπνξνχζακε λα εγθαηληάζνπκε θαη κηα δηαθνξεηηθή ζπλεξγαζία 

ζηελ ζπλέρεηα. Έλα παξάδεηγκα ζα δψζσ φηη έλα δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ θάλεη πεξηζζφηεξε 

δνπιεηά ζηελ πξνζηαζία ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ απφ φηη κηα θαξδηνρεηξνπξγηθή θιηληθή. 

Άξα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα απνηηκψληαη θαη απηέο νη επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο 

θαη ην πφζηκν λεξφ θαη ε θαζαξφηεηα ησλ γαηψλ, γεσξγηθψλ γαηψλ θαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. ζνλ αθνξά ηελ 

ζπκκεηνρή καο ζε πινπνίεζε ζην Πξφγξακκα έρσ θάλεη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ εμαηξεηηθφ 

ζπλάδειθν θ. Γξαβηά. Σα δχν ρξφληα πνπ δελ ήκνπλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο δε ζα ήζεια λα 

απνηηκήζσ ηελ πξφνδν. Αιιά σζηφζν είκαζηε εδψ γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα δηαζψζνπκε θαη 

θπξίσο ηη κπνξνχκε λα πξνεηνηκάζνπκε γηα λα θχγνπκε λα θεξδίζνπκε ηνλ ρακέλν ρξφλν γηα ηελ  

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε άιιε εξψηεζε. 

Παξαθαιψ.  
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Παλαγνύιε ηέιια- Tκεκαηάξρεο ΔΤΓΔ ΑΔΛΜΠ: Ναη, νλνκάδνκαη Παλαγνχιε ηέιια. Δίκαη 

ηκεκαηάξρεο ηεο ΔΤΓΔ ΑΔΛΜΠ γηα ην έξγν ηεο Φπηηάιεηαο. Ήζεια λα ξσηήζσ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα ηα έξγα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξφζθιεζε απηή ηε ζηηγκή λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

σξίκαλζε ησλ κειεηψλ απφ ηελ ηερληθή βνήζεηα; 

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Παξαθαιψ λα απαληήζσ. Δάλ δελ ππάξρεη πξφζθιεζε δελ κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε  

κειέηεο. Απηφ ην νπνίν έγηλε ήηαλ λα ρξεκαηνδνηείηαη θαη ε κειέηε θαη ην έξγν. Αιιά ρσξίο 

πξφζθιεζε δελ είλαη δπλαηφλ.  

 

Παλαγνύιε ηέιια- Tκεκαηάξρεο ΔΤΓΔ ΑΔΛΜΠ: ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα πάκε κε Πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεκαηνδνηεζεί 

ην έξγν απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ; 

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Θα 

πξέπεη λα μεθηλάεη ην 2014 γηα λα ην βάινπκε ζην επφκελν.  

 

Παλαγνύιε ηέιια- Tκεκαηάξρεο ΔΤΓΔ ΑΔΛΜΠ: …ηνπ 2014. Μάιηζηα.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Παξαθαιψ. 

 

Νίθνο Γηαθνπιάθεο,-Tερληθό Δπηκειεηήξην: Ναη, Νίθνο Γηαθνπιάθεο, απφ ην ηερληθφ 

Δπηκειεηήξην. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θη εγψ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο. πκκεξίδνκαη βέβαηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο WWF γηα 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο. ρη απιψο γηα λα γίλνληαη θαιχηεξεο ζπδεηήζεηο αιιά ζα 

πξέπεη λα παίξλνπκε ππφςε φηη εδψ εθπξνζσπνχληαη ζπιινγηθνί θνξείο θαη θνηλσληθνί εηαίξνη νη 

νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπ σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη άξα ν ξφινο ηνπο ζηελ 

εμεηδίθεπζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ αλαζεψξεζε, ζηηο λέεο πξννπηηθέο πξέπεη λα είλαη, λα 

ιακβάλεηαη ππφςε άξα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απηή ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο. 

Καη βέβαηα είλαη θαη νη θνξείο απηνί νη νπνίνη έρνπλε ηελ επζχλε σο δηθαηνχρνη λα πινπνηήζνπλ 

απηφ ην Πξφγξακκα. Σψξα ζηελ θάζε πνπ πεξάζακε κε ηηο πνιιέο εληάμεηο θαη ε επζχλε ζε 

κεγάιν βαζκφ έρεη κεηαθεξζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο φπσο νη παξαθαζήκελνη εδψ ησλ ελψζεσλ δήκσλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Έλαο ιφγνο παξαπάλσ ε ζπκκεηνρή ηνπο εδψ λα παίξλεη θαη απηή ηε 

δηάζηαζε. Σν Πξφγξακκα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε γηα ηνπο ζηφρνπο 
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ησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ εζληθψλ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 

βέβαηα θαη γηα καο έρεη έλα κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή άπνςε κε ηηο 

επθαηξίεο πνπ δίλεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ απαζρφιεζε, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ, 

γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φιεο απηέο νη 

δηαζηάζεηο. Άξα δε ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα δηαθηλδπλεχζνπκε ηελ νκαιή πξφνδν θαη 

νινθιήξσζε θαη γη’απηφ ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη έλα έθηαθην ζρέδην δηφηη ππάξρεη κηα 

αλεζπρία απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο κεγάιεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ πξφνδν ηεο απνξξφθεζεο. ¨Ήδε 

ην θακπαλάθη ηεο κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2012 γηα ην κλεκφλην κεηαθέξεηαη ζαλ κεγαιχηεξν 

θακπαλάθη γηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο πφξσλ ηνλ επφκελν ρξφλν. Άξα εδψ ρξεηάδεηαη έλα έθηαθην 

ζρέδην. Έλα crisis management γηαηί πξνρσξψληαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνρσξάκε ν θίλδπλνο είλαη 

πξαγκαηηθά κεγάινο. Άξα ήζεια λα ξσηήζσ αλ πξάγκαηη ππάξρεη έλα  ζρέδην έθηαθην κε ελίζρπζε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, κε πξφζιεςε εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Ήδε μέξσ φηη ππάξρνπλ δηαγσληζκνί 

νη νπνίνη δελ πξνρσξνχλ γηα πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, γηα αμηνπνίεζε Task Force απφ 

ηελ ΜΟΓ θαη άιιεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί  ν θίλδπλνο απψιεηαο πφξσλ. 

Δπραξηζηψ.  

 

 Νίθνο Γηαθνπιάθεο,-Tερληθό Δπηκειεηήξην: Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο βέβαηα 

έηζη γηαηί ζηηο δπζθνιίεο – ζπγγλψκε πνπ δηαθφπησ- πνπ θαηέγξαςε ν αγαπεηφο Αζηέξηνο, 

αλαθέξζεθαλ νη εμσγελήο δπζθνιίεο απ’ηνλ Καιιηθξάηε, κε ηηο εγγπεηηθέο θη φια απηά, έρνπκε 

βέβαηα θαη κηα ζεηξά δπζθνιηψλ, απφ ηελ γξαθεηνθξαηία ηνπ ΔΠΑ, ηελ γλσζηή. Δίλαη πνιχ 

επράξηζην ην φηη αλαθνηλψζεθε έλαο θαηάινγνο απινπνηήζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ αιιά θαη ε 

εθαξκνγή ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ θαλφλσλ εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ δηαπηζηψλεηαη 

πξαγκαηηθά θαζπζηεξήζεηο. Αιιά κέρξηο φηνπ αιιάμεη θαη νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία ηεο 

απινπνίεζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηαηί ν ρξφλνο θαη ην 

εζσηεξηθφ ρξνλνδηάγξακκα δελ ηξνπνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψλνπκε εκείο θαη λα επηθαινχκαζηε γηαηί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δελ ηξνπνπνηείηαη.  

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Γηα 

ηελ γξαθεηνθξαηία δελ αλέθεξα γηαηί ε πξνζέγγηζή κνπ ήηαλ ζπγθξηηηθή ζε ζρέζε κε ηα άιια 

πξνγξάκκαηα. Σν θνκκάηη ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη θνηλφ γηα φινπο. Καηά ζπλέπεηα ε 

δηαθνξνπνίεζε ήηαλ νη πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ είρακε εκείο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

Πξνθαλψο είλαη γλσζηφ ην κέγεζνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ζε θάζε θνηλνηηθφ πιαίζην γίλεηαη 

αθφκα πην βαξηά, αθφκα πην πνιχπινθε, αθφκε πην δχζθνιε θαη ππνθέξνπλ θαη νη δηθαηνχρνη, 

ππνθέξνπκε θη εκείο πνπ είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα αθνινπζνχκε έλα ζσξφ δηαδηθαζίεο γηα λα 
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θάλνπκε θάπνηα δνπιεηά. Απηφ ηψξα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηεζεί πξηλ ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη λα δνχκε πην ζχζηεκα ζα αθνινπζήζνπκε γηαηί ηψξα είκαζηε 

ζην ηέινο πιένλ θαη δελ βιέπσ φηη ππάξρεη νπζηαζηηθφ φθεινο πέξα απφ θάπνηεο νξηαθέο 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη απινπζηεχζεηο θιπ. Σν θαηλνχξγην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφ θαη πάξα πνιχ γξήγνξν, πνιχ απιφ. Σψξα ην δήηεκα ηνπ crisis management θαη ηνπ 

θηλδχλνπ πξάγκαηη ππάξρεη. Δίλαη ελ γλψζεη καο θαη κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πνπ ζπληνλίδεη ηα 

πξνγξάκκαηα έρνπκε δηαξθείο ζπλαληήζεηο γηα λα δνχκε πψο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απηά ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη πψο κπνξνχκε λα επηηαρχλνπκε. Ήδε φκσο απφ 

ην θαινθαίξη έρνπκε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΟΓ φπσο ζαο είπα ε νπνία καο βνήζεζε πάξα 

πνιχ ζην ζέκα απηφ ησλ πξνεγθξίζεσλ. Έρεη ζπζηαζεί κηα νκάδα ε νπνία ιεηηνπξγεί ελ κέξεη ζηελ 

δηαρεηξηζηηθή ελ κέξεη ζηελ ΜΟΓ θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ θ. Μακαινχγθα θαη ήδε βγάδεη έξγν 

πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ άιιε θίλεζε πνπ ζαο ιέσ είλαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ην θεληξηθφ φπνπ 

βιέπνπκε ηηο δπλαηφηεηεο γηα κεηαθηλήζεηο έξγσλ θαη γηα επηηαρχλζεηο δηαδηθαζηψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηφ πνπ ζαο είπα κε ηελ πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θιπ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Ππξνζβεζηηθήο αιιά θαη ε επηηάρπλζε ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ έρνπλ θάπνηα πεξηζψξηα γηα 

κεγαιχηεξε απνξξφθεζε πφξσλ. Γίλνληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη. Σψξα ζαο είπα απφ ην 

πψο ζα ιήμεη ε θεηηλή ρξνληά ζα θαλεί θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ 

επφκελε. ζν θαιχηεξα πάκε θέηνο ηφζν ζα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

Δπραξηζηψ.  

 

Λώινο Γηώξγνο-Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο: Λψινο Γηψξγνο απφ ην Γεσηερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Να ραηξεηίζσ θη εγψ κε ηελ ζεηξά κνπ ηελ ζεκεξηλή ζπλάληεζε. Αο ζηαζψ 

ζε δχν ζέκαηα. Δπεηδή εθκεηαιιεχηεθα ηνλ ρξφλν ην ζαββαηνθχξηαθν. Γηάβαζα ηνλ θάθειν, εθεί 

γχξσ ινηπφλ ζηελ ζειίδα 70 γίλεηαη κηα κεγάιε αλαθνξά, ε πξνεγνχκελε δειαδή ζπλεδξίαζε. 

Δίρε γίλεη κηα κεγάιε θνπβέληα γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, γηα ην monitoring πνπ πξέπεη λα, ηα 

ζρέδηα monitoring πνπ πξέπεη λα πξνθεξχμνπλ, γηα ηελ ηππνπνίεζε φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

φια απηά ηα πξάγκαηα. Δθεί ινηπφλ φζν έρεη πεξάζεη ν ρξφλνο εκείο βιέπνπκε φηη δηάθνξνη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο φλησο πξνθεξχζζνπλ βγάδνπλ δειαδή ηα έξγα ηνπ monitoring αιιά απηφ βγαίλεη κε 

δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Άιιεο θνξέο αληηκεησπίδεηαη ζαλ κειέηε 3316. Άιιεο θνξέο σο 

πξνκήζεηα…Κη ν θαζέλαο θνξέαο ηειηθά δελ ππάξρεη θάπνην νκνγελνπνηεκέλν ζχζηεκα κε ην 

νπνίν πξνθεξχζζνληαη απηά ηα έξγα θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην γηαηί. Έλα δεχηεξν ζέκα ζην 

νπνίν ζέισ λα ζαο ηνλίζσ ηελ πξνζνρή θαη πξέπεη λα ην δνχκε θαη δελ μέξσ πνηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ πξέπεη λα γίλεη, είλαη ζε ζρέζε κε  φιε απηή ηελ βαξχηεηα πνπ έρεη δνζεί ζην 

Πξφγξακκα ηφζν ζην waste φζν θαη ζην waste water. Απ’ φιεο απηέο ηηο κνλάδεο γηαηί ζα γίλνπλε 
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θάπνηεο κνλάδεο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαίλεηαη 

λα πεγαίλνπκε ζε παξαγσγή compost. ε παξαγσγή compost απφ ηα βηνζηεξεά θαη απφ ηνπο 

βηνινγηθνχο, ζε παξαγσγή compost απφ ηα βηναπνδνκήζηκν θιάζκα θαζαξφηεξν, ζε παξαγσγή 

compost απφ κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ απνξξίκκαηνο. Γελ ππάξρνπλ φκσο πνπζελά πξνδηαγξαθέο 

γηα λα κπεη απηφ ην πιηθφ ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ιφγσ θαη ηεο θξίζεο 

ππάξρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε γηα νξγαληθή νπζία πξνο ηα εδάθε. Φαίλεηαη λα ππάξρεη πίεζε απηά 

ηα πιηθά λα πεξάζνπλ ζηελ αγξνηηθή γε, αιιά απηφ πξέπεη λα γίλεη κε θάπνηνπο θαλφλεο. Καη αλ 

κε ηη άιιν εγψ ζα πξνέηξεπα λα δνχκε κηα ζπλεξγαζία κε πνηεο πξνδηαγξαθέο θαη πνηα guidelines 

κπνξνχλ απηά ηα πιηθά ηειηθά κε πξνζνρή λα μαλαγπξίζνπλ ζην θχθιν ηνπο. Απηά ηα δχν θαη 

επραξηζηψ.  

 

Γηάλλεο Γξαβηάο Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α΄ ΔΠΠΔΡΑΑ: ρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

αλ θαηάιαβα θαιά ησλ πξντφλησλ θάπνησλ δηαδηθαζηψλ, απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, εθδφζεθαλ δπν 

πξνζθιήζεηο ε κηα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ χδαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία 

ζηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη ε άιιε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ιάζπεο. ηελ κελ 

πξψηε πξφζθιεζε βξίζθνληαη ήδε ζε δηαδηθαζία έληαμεο κεηά ηελ θαηάιεμε ηνπ δεηήκαηνο αλ 

πξφθεηηαη γηα θξαηηθέο εληζρχζεηο ή φρη, θάπνηα έξγα θαη ζπλερίδεηαη ε αμηνιφγεζε θαη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ηιχνο ηειείσζε ε πξνζεζκία ηέινο Οθησβξίνπ, θαηαηέζεθαλ πξνηάζεηο γχξσ ζηα 90 

εθαη. Ζ πξφζθιεζε είλαη 30 εθαη. γηα ηηο πξψηεο πξνηάζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί έρνπλ ηεζεί ζε 

αλαζηνιή θαη έρνπλ δεηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη ζα ζπλερίζνπλ κε ηηο ππφινηπεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπκε έξγα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφζθιεζεο. Άιιν ζέκα δελ….Με 

ζπγρσξείηαη; 

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Ο 

θ. Μακαινχγθαο ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη. 

 

Νίθνο Μακαινύγθαο,  Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ΄: ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ πνπ ζίμαηε γηα ηνπο 

νηθνηφπνπο γηαηί γίλεηαη κε απηή ηελ λνκνζεζία; Απηφ αλ πάξνπλε 10, άκα πάξνπκε 20 αλζξψπνπο, 

νη 10 ζα πνχλε φηη γίλεηαη κε ηελ κηα λνκνζεζία, νη 10 φηη γίλεηαη κε ηελ άιιε. Δίλαη ζην φξην 

αθξηβψο ηεο θφθθηλήο γξακκήο. Δπεηδή ινηπφλ είλαη ζην φξην ηεο θφθθηλεο γξακκήο απηφο ν νπνίνο 

ην πξνθεξχζζεη κε ην 118 ζεσξεηηθά είλαη εληάμεη, θαη απηφο πνπ ην πξνθεξχζζεη κε ην 3316 

θαηηζρχεη ησλ πάλησλ, δειαδή ππάξρεη θαη λνκνινγία ε νπνία ζνπ ιέεη θαη απφ ηνλ θ. Μεηθίδε, ε 

νπνία ζνπ ιέεη φηαλ δεκνπξαηείο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαηαγξαθήο, monitoring, είλαη κε 

ην 118. Αλ ην πξνθεξχμεηο κε ην 3316 δελ έρεηο πξφβιεκα. Σν αλάπνδν ζπκβαίλεη. Αλ δεδνκέλα 
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είλαη κειέηε, δελ κπνξείο λα ην πξνθεξχμεηο κε ην 118. Απηφ δελ είλαη θαηνρπξσκέλν φηη είλαη 

κειέηε, δελ είλαη θαηαζηαιαγκέλν φηη είλαη κειέηε. Αλ εζείο πηζηεχεηε φηη πξαγκαηηθά απηά είλαη 

κειέηεο ηνπ 3316 λα θάηζνπκε λα ην δνχκε δηαθνξεηηθά. 

 

 Λώινο Γηώξγνο-Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο: ρη, εγψ δελ ηζρπξίζηεθα φηη είλαη κειέηε. 

Αιιά αλ δελ είλαη κειέηε, δελ κπνξεί ν έλαο θνξέαο λα ην πξνθεξχζζεη […] ν άιινο ζαλ κειέηε. 

Αθνχ δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο κπνχζνπιαο.  

 

Νίθνο Μακαινύγθαο- Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ’Θα ζαο πσ. ρη, φρη.  

 

 Λώινο Γηώξγνο-Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο Ή θάπνηνο από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο:    

Κη εγψ δηαβάδσ ηψξα απ’ ην αββαηνθχξηαθν έρσ 3 κέξεο. Γηαβάδσ εθεί 3 ψξεο 10 ζειίδεο ζηελ 

νπνία επηηξνπή 03.16.13 (2Mp3)ζηελ πξνεγνχκελε θνξά καο έθαλε νιφθιεξε αλάιπζε ζην πψο 

ηειηθά ζα νκνγελνπνηήζεη θάπνηα πξάγκαηα. Αλ κε ηη άιιν αλ δελ έρεη νκνγελνπνηεζεί απηφ θαη 

δελ ππάξρεη κηα απφθαζε πψο ζα ηα πξνθεξχμνπκε… 

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Να 

ζαο κηιήζεη ε θα Γαιάθα πνπ είλαη ζχκβνπινο ηεο θαο Δπαγγειίδνπ.  

 

Γαιάθα: Δγψ ήζεια λα πσ φηη φινη νη Φνξείο πξνθεξχζζνπλε ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. ινη νη θνξείο. Πνχ έρνπκε δηαθνξνπνίεζε; ρη, κε ηνλ ίδην ηξφπν ην πξνθεξχζζνπλε 

φινη νη θνξείο σο ππεξεζία. Ναη κε ηνλ 118. Γηαηί έρνπλε…θαη κάιηζηα έρνπλε, ηνπο έρνπκε δψζεη 

νδεγίεο γηα λα δηεπθνιχλνπκε θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνέγθξηζεο ησλ πξνθεξχμεσλ απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεδφλ κε ίδηα θφξκα πνπ έρνπκε πξνεηνηκάζεη γηα λα 

δηεπθνιχλνληαη θαη νη ίδηνη γηαηί δελ είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλνη ζε απηά θαη έρνπλ αθξηβψο ην ίδην, 

ηνλ ίδην ηξφπν. Θα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί νη θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

ΠΔΠ ζηελ Κ. Μαθεδνλία αιιά λνκίδσ φηη νχηε θη εθεί δηαθνξνπνηήζεθαλ. Πάλησο αλ κηιάηε γηα 

θνξείο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο ή ηνπ Ν. Αηγαίνπ ζηελ Κάξπαζν πνπ δελ λνκίδσ, έγηλε ίζσο επεηδή είλαη 

άιιε δηαρεηξηζηηθή. Αιιά ην ΔΠΠΔΡΑΑ ηελ ίδηα αθνινχζεζε ζε φινπο ηνπο θνξείο.  

 

Νίθνο Μακαινύγθαο- Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ’: Καη θάηη ηειεπηαίν. Αλ δελ είλαη κειέηε ηνπ 

λ. 3316 κε φπνηα δηαδηθαζία θαη λα ην πξνθεξχμεηε ή κε ην λ.3316 ή κε ην ΠΓ 118 δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα. Αλ δελ είλαη κειέηε ηνπ λ. 3316. Αλ είλαη κφλν κε ην λ.3316.  
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 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΦΑΓΖΣΟ 

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Θα θάλνπκε κηα κηθξή αιιαγή 

ζην Πξφγξακκα, κηα αληηκεηάζεζε θαη ζα βάινπκε ην 3
ν
 ζεκείν ηνπ απνγεχκαηνο πνπ είλαη θχξηα 

ζεκεία ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014- 2020 ζαλ ην πξψην. Θα παξνπζηάζεη ην ζέκα απηφ ε 

θα Μαξία Κσζηνπνχινπ απφ ηελ ΔΤΑΠ, είλαη Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Πξνγξακκαηηζκνχ; 

Πνιηηηθήο; 

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ ΔΤΑΠ: ηξαηεγηθήο θαη παξαθνινχζεζεο πνιηηηθψλ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: ηξαηεγηθήο θαη 

παξαθνινχζεζεο πνιηηηθψλ. Έρνπκε πεξίπινθνπο ηίηινπο θαη.. Λνηπφλ θάηη ζέιαηε λα ξσηήζεηε 

κηα, λα ππνβάιιεηε κηα εξψηεζε; Μηα εξψηεζε ζέιαηε λα θάλεηε; Αλ είλαη ζχληνκε θάληε ηελ…. 

 

 Άλλα Νηθνιάνπ - Γεληθή Γηεπζύληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Έξγωλ ΤΠΔΚΑ: Γεληθή 

Γηεπζχληξηα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Έξγσλ. Ήζεια λα ζαο ξσηήζσ είπαηε φηη έρεη πξνζηεζεί έλαο 

λένο θσδηθφο ζηα ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο ν 61 πνπ είλαη γηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα αζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ εθεί πέξα κπνξεί κεηά απφ θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

γίλνπλ ζην ππνπξγείν λα πξνζηεζνχλ έξγα, ηη έξγα έρεη απηφο ν θσδηθφο; Πνηα είλαη αθξηβψο ηα 

έξγα πνπ έρεη  θαη αλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ έξγα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 

θαζνξηζηνχλ ζχληνκα, δειαδή πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηα αζηηθά θέληξα δηφηη νη αζηηθέο 

αλαπιάζεηο είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. πλδπάδνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξψπεο 

20-20 αιιά θαη ελζσκαηψλνπλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο θαη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Οπφηε κπνξεί λα είλαη έξγα πνπ 

ζα απνδψζνπλ πάξα πνιχ θαη ζα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, δεκηνπξγνχλ clusters πνπ 

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά έξγα. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα μέξνπκε αλ εθεί κπνξνχλ λα εληαρζνχλ έξγα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο 

αλάπιαζεο.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Θα 

ζαο πεη ν θ Γξαβηάο. 

 

Γηάλλεο Γξαβηάο -Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Απηφο ν θσδηθφο θαηαξρήλ εληάρζεθε θαηά 

ηελ αλαζεψξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα ηνπ Jessica, ηελ ζπκβνιή ηνπ 
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ΔΠΠΔΡΑΑ ζην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηνπ Jessica θαη ηα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ απηνχ. 

Δθηηκψ φηη πέξαλ απηνχ δεδνκέλεο ηεο ππεξδέζκεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ρξνληθνχ 

πεξηζσξίνπ ζην νπνίν βξηζθφκαζηε δελ μέξσ εάλ ζα κπνξέζεη λα βγεη θάπνηα θαηλνχξηα 

πξφζθιεζε λα γίλνπλ, λα έξζνπλ θαηλνχξηεο πξνηάζεηο, λα σξηκάζνπλ απηά ηα έξγα. Τπάξρνπλ 

ψξηκα ηέηνηα έξγα; 

 

Άλλα Νηθνιάνπ - Γεληθή Γηεπζύληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Έξγωλ ΤΠΔΚΑ: Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη ψξηκα ηέηνηα έξγα.  

 

Γηάλλεο Γξαβηάο -Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Να σξηκάζνπλ ηέηνηα έξγα θαη λα 

πινπνηεζνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ καο. Αιιά θαηαξρήλ έρεη 

πεξηιεθζεί γηα λα θαιχςεη ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν Jessica. 

 

Άλλα Νηθνιάνπ - Γεληθή Γηεπζύληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Έξγωλ ΤΠΔΚΑ: Θα κπνξνχζε 

φκσο λα γίλεη…. 

 

Γηάλλεο Γξαβηάο -Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα 

ζπλεξγαζία καδί ζαο κε ηελ εζληθή ηξάπεδα πνπ είλαη ην ηακείν αζηηθήο αλάπηπμεο ην νπνίν 

αλαδεηά ζπλεξγαζίεο κε ην ππνπξγείν καο.  

 

Άλλα Νηθνιάνπ - Γεληθή Γηεπζύληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Έξγωλ ΤΠΔΚΑ: Χξαία 

Δπραξηζηψ. 

 

Γηάλλεο Γξαβηάο -Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Α΄: Παξαθαιψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο. Δπραξηζηνχκε θη εκείο. Λνηπφλ, 

θα Κσζηνπνχινπ έρεηε ην ιφγν. Δίλαη 4:15 έρεηε 20 ιεπηά.  

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Θα είκαη πην ζχληνκε ειπίδσ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηψ. 
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Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Λνηπφλ, είκαη ε Μαξία Κσζηνπνχινπ απφ ηελ ΔΤΑΑΠ. 

Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε 3 ζέκαηα. Δλ ζπληνκία λα ζαο κηιήζσ ιίγν γηα ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή, γηα ην ηη αιιάδεη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Απηφ ην δηάζηεκα 

νινθιεξψλνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Λνηπφλ έλα δεχηεξν δήηεκα πνπ  ζα ήζεια λα ζαο πσ είλαη ην λέν μεθίλεκα 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ση έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη έλα ηξίην ιηγάθη λα 

ζαο αλαθέξσ ηα λεφηεξα απφ ηελ πνξεία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Λνηπφλ. Καηαξρήλ ζα ήζεια λα πσ φηη ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αιιάδεη 

ιηγάθη ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη απαηηείηαη ε άκεζε ζχλδεζε ηεο ζπλνρήο κε ηελ 

ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 κέζσ ησλ 11 ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη επηπιένλ ηελ άκεζε ζχλδεζε κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή φηη ν ζηφρνο θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα παξά ζε 

πνιηηηθέο ζπλνρήο φπσο ηηο μέξακε κέρξη ηψξα κε ηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ πεξηθεξεηψλ. Λνηπφλ θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνηείλνληαη 11 ζεκαηηθνί ζηφρνη 

πνπ βιέπεηε. Πεξηιακβάλνπλ νπζηαζηηθά θαη ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ γλσξίδνπκε κέρξη 

ζήκεξα. εκαζία φκσο έρεη φηη δίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη γη’ απηφ βξίζθνληαη κέζα ζε 

θχθιν νη 4 πξψηεο φζν αθνξνχλ δειαδή ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο ηερλνινγίαο. Σα ζέκαηα ησλ 

δηθηχσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 4
ν
 

ζηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηέο νη δξάζεηο εληζρχνληαη 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ ην ΔΣΠΑ θαη έρνπκε θαη ηηο δξάζεηο πην θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ζπλήζσο εληζρχνπκε αιιά φρη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην ΔΚΣ, θαη είλαη ε 8 ε 9 θαη ε 10, 

δειαδή ε 8 αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα ηεο απαζρφιεζεο, ε 9 γηα ηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ε 10 ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, δεμηφηεηεο θαη δηα 

βίνπ κάζεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα πάλησο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ε αλάγθε 

ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ζπλζήθεο πνπ δνχκε. Απηέο ηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπκε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πάλσ απ’ φια ηελ επηινγή 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχκε ζηελ ζεκαζία ηνπ 

επφκελνπ ΔΠΑ γηα ηελ Διιάδα. Ννκίδσ φηη είλαη απφ φινο θαηαλνεηφ. Πάλησο απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη πάλσ απ’ φια είλαη λα ζηνρεχνπκε δξάζεηο πνιιαπιαζηαζηηθνχ ραξαθηήξα. ε ηνκείο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ρψξα θαη λα βειηηψλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο. Γεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γειαδή 

απηφ πνπ θαηεμνρήλ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε θαη λα ην πινπνηήζνπκε απηή ηελ θνξά είλαη ην 

πψο ζα γίλεη κε ην θαιχηεξν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη λα αλαιχζνπκε ζε βάζνο φιεο ηηο 
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δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο ρψξαο θαη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο επθαηξίεο. Έλα άιιν ζεκείν 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πνπ ζπλεζίδνπκε λα ην μεπεξλνχκε αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

βάδνπκε πξψηνλ θαη δεχηεξνλ ζηελ κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ. Πνηα είλαη ε δνκή ησλ ζηξαηεγηθψλ θεηκέλσλ; Καηαξρήλ ζα έρνπκε έλα θνηλφ ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνπ ζα αθνξά φια ηα δηαξζξσηηθά ηακεία αιιά επηπιένλ θαη ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο αιηείαο απηή ηελ θνξά. Σν θνηλφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην κε αλαθνξά βέβαηα ζε ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ ζα βξίζθεηαη νιφθιεξν ζην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ. Γειαδή ζα 

εγθξηζεί ην ζηξαηεγηθφ θνηλνηηθφ πιαίζην. Δπίζεο ζα έρνπκε ζηελ ζπλέρεηα ην ζχκθσλν εηαηξηθήο 

ζρέζεο, δειαδή ην ζεκεξηλφ ΔΠΑ ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ην ζχλνιν ησλ 

ηακείσλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Σν Δ πνπ ιέκε ηψξα χκθσλα Δηαηξηθήο ρέζεο, ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί 4 κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε επξσπατθή 

Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία θαη λα ην εγθξίλεη κέζα ζηνπο 

επφκελνπο 4 κήλεο. Καη απφ θάησ απφ ην Δ, ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο ζα έρνπκε ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία επίζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 3 κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

αθνξά ηηο αηξεζηκφηεηεο. Έρνπκε 3 ηχπνπο αηξεζηκνηήησλ. Αηξεζηκφηεηεο είλαη ην conditionalitis 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν φξνο. Έρνπκε 3 ηχπνπο αηξεζηκνηήησλ. Ζ πξψηε πνπ αθνξά ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε δειαδή ζπλδέεη ζηφρνπο κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο. Σελ 

δεχηεξε αηξεζηκφηεηα,  γηα ηηο αηξεζηκφηεηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

θαη νη ηξίηεο αηξεζηκφηεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ην απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο, κε ζηφρνπο 

δειαδή ζπγθεθξηκέλνπο πνπ ζα ηεζνχλ θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Λνηπφλ. Απηή είλαη κηα 

θαηλνηνκία ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν γηαηί κέρξη ηψξα ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξφθιεζεο 

θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο αιιά ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ππάξρεη θαη αλαζηνιή 

πιεξσκψλ ή αθφκε θαη δέζκεπζε πφξσλ. αο κίιεζα θαη γηα ηελ επίδνζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Θα αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Να 

παξαθνινπζνχληαη εάλ πινπνηνχληαη νη ζηφρνη απηνί κε δχν εηδηθφηεξεο ρξνλνινγίεο, ην 2018 θαη 

ην 2022 ζα αμηνινγεζνχλ θαη ππάξρεη έλα απνζεκαηηθφ επίδνζεο 5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν ζα θαηαλεκεζεί ζηα πξνγξάκκαηα φρη κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

αιιά ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλε ζέζεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί ζα ραζνχλε ρξήκαηα κπνξεί δειαδή, δχλαηαη λα ραζνχλ θαη πφξνη απφ 

ηελ ρψξα. Με δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα γίλεη 

ην 2019. Λνηπφλ, ε ρσξηθή ζπλνρή ζε απηή ηελ πεξίνδν επίζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλε πεξηζζφηεξν ρσξηθφ απνηχπσκα. Έρεη 

πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ννκίδσ φηη είλαη πξφθιεζε γηα φινπο καο λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 
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πινπνηεζνχλε γηα φρη πξψηε θνξά βέβαηα αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη πην καδηθά ηέηνηεο δξάζεηο νη 

νπνίεο ζα έρνπλ ζρέζε είηε κε ην ζεκεξηλφ leader είλαη κηα κεηεμέιημε ηνπ ζεκεξηλνχ leader πνπ  

ιέγεηαη ηνπηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. Σα νπνία φκσο δε ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν απφ ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πφξνπο αιιά απφ φια ηα ηακεία. Καη επίζεο δξάζεηο ππνρξενχηαη ην 

θάζε θξάηνο, ε θάζε ρψξα, λα δηαζέζεη ην 5% ησλ πφξσλ ζε δξάζεηο βηψζηκεο νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο κέζσ νινθιεξσκέλσλ ρσξηθψλ επελδχζεσλ θάηη ηχπνπ ζαλ ην JESSICA. Καη ηξίην 

ππάξρνπλ θαη ηα θνηλά πξνγξάκκαηα δξάζεο, ηα joint action plan, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηήξα 

θνηλσληθφ πεξηζζφηεξν. Έρνπκε θαη εκπεηξία θαη απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. εκαζία έρεη φηη απηή 

ηε θνξά βξίζθνληαη 3 καδί εξγαιεία ηα νπνία ζα κπνξνχλ κεηαμχ ηνπο λα ζπλδπάδνληαη. Να 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα φπνπ πινπνηνχληαη. 

Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα δνζεί έκθαζε ζην ζεκείν απηφ. Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα αθνξά ζηελ ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε. Οη πφξνη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη νη πεξηθέξεηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάπνηεο 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηα ην ΔΣΠΑ ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηηο πην 

αλεπηπγκέλεο. Γειαδή νη πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ πάλσ απφ 90% εηζφδεκα ζα πξέπεη ην 80% ησλ 

πφξσλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηηο 4 πξψηεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηηο νπνίεο ζαο αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο, πνπ ήηαλ ηα θπθιάθηα, 1, 2, 3, 4.  Οη πεξηθέξεηεο πνπ εμέξρνληαη ηνπ ζηφρνπ 1 ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ 60 % ζε απηέο πάιη ηηο 4 πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο ην 50% ησλ πφξσλ. Κάλσ κηα δηφξζσζε ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ γηα ηηο 4 

πξψηεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη φρη κφλν νη πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο αιιά θαη νη 

πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε. Γειαδή φιεο νη πεξηθέξεηεο πάλσ απφ ην 75%. Κάηη αληίζηνηρν ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηνπο πφξνπο ΔΚΣ ηνπ θνηλσληθνχ ηακείνπ. Μφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

πφξνη ζπγθεληξψλνληαη ζε επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Τπνρξεσηηθά αλάινγα κε ην πνπ έρνπλε 

θαηαηαρζεί θαη νη πεξηθέξεηεο φπσο ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. Λνηπφλ πξνρσξάσ ιηγάθη ζην 

μεθίλεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Σν ππνπξγείν έρεη ήδε δεκνζηεχζεη 

ηελ πξψηε εγθχθιην απφ ηνλ πξνεγνχκελν Απξίιην θαη θαινχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

λα θαηαζέζνπλε πξνηάζεηο. Έρνπλε θαηαηεζεί κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ, δφζεθε θαη κηα παξάηαζε. 

Γπζηπρψο ζέισ λα πσ φηη αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλε πάξα πνιχ θνξείο πνπ δε καο έρνπλε 

θαηαζέζεη πξνηάζεηο. Καη πνιιέο πεξηθέξεηεο επίζεο. Λνηπφλ, απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

καο έρεη θαηαζέζεη εκπξφζεζκα πξάγκαηη ε ΔΤΠΔΓ  θαη επίζεο ε ΔΤΔΓ. Αλακέλνπκε βέβαηα 

θαη ζπλνιηθφηεξν απφ ην πεξηβάιινλ αλ….αθξηβψο λαη…. Οη ζηφρνη ηεο πξψηεο εγθπθιίνπ ήηαλ 

θαηαξρήλ ε ελεκέξσζε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ φηη μεθηλάεη ν ζρεδηαζκφο. Ζ πξνεηνηκαζία 

ησλ θνξέσλ. Γηλφληνπζαλ δειαδή ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ψζηε λα μεθηλήζεη ε νξγάλσζε ησλ 

ζεζκηθψλ, ε έγθξηζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη επίζεο δεηήζεθαλ νη απφςεηο ησλ βαζηθψλ, γηα ηε 
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δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Σα βαζηθά αλαπηπμηαθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ κε ηελ εγθχθιην αθνξνχζαλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πέξα απφ 

ηνπο παξαηαμηαθνχο ζηφρνπο πνπ κέρξη ζήκεξα πινπνηνχζακε. πζηνρεπκέλε εμεηδίθεπζε, δειαδή 

δεηνχζακε ηεξάξρεζε ζπγθεθξηκέλε πνπ ζα ήζειε ν θνξέαο, ν εθάζηνηε θνξέαο λα καο πξνηείλεη. 

Σνπο απαηηνχκελνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Δδψ ζα ζαο πσ ζε ιίγν ιίγεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

πνπ βξίζθεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε. ηα ζεκεία εθζπγρξνληζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ ζεκαηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζηηο δπλαηφηεηεο πηνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ θαηλνηνκία. Έλα ζεκείν πνπ 

λνκίδσ απφ ην Τπνπξγείν ζε απηφ ην ζεκείν ζα δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφ ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ζηα ζεζκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ έρνπλε θαηαγξαθεί 

κέρξη ζήκεξα. Αθνινπζνχλ νη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαθέξεη ε εγθχθιηνο μεθηλψληαο 

πξψηα απ’φια κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζπλερίδνληαο κε ηελ ρσξηθή ζπλνρή θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο 

σζηφζν λα ππάξρεη ηεξάξρεζε.  Γηα λα επηηαρχλσ ζα ήζεια λα ζαο κηιήζσ ζηελ ζπλέρεηα γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ δηαιφγνπ θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ιακβάλεηαη ε πξσηνβνπιία λα 

απεπζπλζνχκε θαη ζε ζεζκηθνχο θνξείο άιινπο πέξαλ απφ ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο πνπ γλσξίδνπκε 

κέρξη ζήκεξα. Να πάξνπκε ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ θαη άιισλ θαη πξνζσπηθνηήησλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, γηα ζπγθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο. Καη επίζεο ζα απνηαλζνχκε θαη κάιηζηα 

ζα δεηήζνπκε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα καο θαηαζέζνπλε ηηο πξνηάζεηο απηέο φπνπ 

ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ην επίπεδν πςειφηεξν θαη λα αληαπνθξηζνχκε ζε 

απαηηήζεηο πνπ έρεη ζήκεξα ε ρψξα. Σν βαζηθφ ρξνλνδηάγξακκα ήηαλ ζαο αλέθεξα θαη 

πξνεγνπκέλσο κε ηελ παξάηαζε ζηηο 15 Οθησβξίνπ λα θαηαηεζνχλ νη πξνηάζεηο. Μέρξη ζήκεξα 

έρνπκε απαληήζεηο απφ 6 πεξηθέξεηεο θαη 6 ηνκείο. Δπηπιένλ φπσο θαηαιαβαίλεηε ηα πεξηζψξηα 

ζηελεχνπλ θαη είλαη αλαγθαία ε επηηάρπλζε έηζη ψζηε κέζα ζηνπο επφκελνπο 2 κήλεο λα 

δηακνξθσζεί ε εζληθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ψζηε λα μεθηλήζεη ζηελ ζπλέρεηα ε δηαβνχιεπζε 

κε φια ηα ππνπξγεία θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Δπίζεο ππνινγίδνπκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο εάλ εγθξηζεί 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη νη θαλνληζκνί ζηηο αξρέο ηνπο επφκελνπ αλ νινθιεξσζεί ε 

δηαβνχιεπζε κέρξη ηνλ Μάξηην, ρξεηάδεηαη θαη κηα δηαβνχιεπζε θαη κε ην Δπξσθνηλνβνχιην θαη ηα 

Δζληθά Κνηλνβνχιηα. Τπνινγίδνπκε λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία έγθξηζεο κέρξη ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2013. Δάλ εγθξηζεί ηνλ Ηνχλην ζα πξέπεη κέζα ζε 4 κήλεο λα θαηαηεζεί ην Δ θαη 4 κήλεο λα 

εγθξηζνχλ θαη κεηά 3 κήλεο αξγφηεξα λα θαηαηεζνχλ θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Βιέπεηε 

φηη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζα πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Να ζαο πσ κφλν φηη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θαλνληζκνχ, ησλ θαλνληζκψλ κάιινλ εμειίζζεηαη αξθεηά γξήγνξα. Ήδε 

έρνπλε εγθξηζεί 16 θεθάιαηα απφ ηνλ θαλνληζκφ. ην επφκελν Κνξεπεξ ζα ζπδεηεζεί ην θνηλφ 
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ζηξαηεγηθφ πιαίζην θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε φπνπ έρεη πξνρσξήζεη πνιχ θαη ζε απηά 

ηα θεθάιαηα ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηέινο λα ζαο πσ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ θαλνληθά ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε δηαπξαγκάηεπζε. Χζηφζν ππάξρνπλε πνιιέο 

επηθπιάμεηο. Έρεη έλα κέξνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο αλαιάβεη θαη ν Πξφεδξνο  ηεο Δπηηξνπήο, ν θ. 

Ρφκπατ θαη θάλεη ζπλαληήζεηο δηκεξείο κε θάζε ρψξα φπνπ ππνβάιινληαη νη πξνηάζεηο, ηα 

αηηήκαηα θάζε ρψξαο. Αλακέλνπκε ηε ζπδήηεζε ζηηο 22-23 Ννεκβξίνπ ζην πκβνχιην Κνξπθήο 

φπνπ έρεη ηεζεί ζαλ ζηφρνο λα νινθιεξσζεί ε δηαπξαγκάηεπζε. Γηαβάδνληαο φκσο ηα άξζξα ζηηο 

εθεκεξίδεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ βιέπνπκε φηη ζα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε ζε απηή ηελ 

ζπλάληεζε εθηφο βέβαηα αλ γίλνπλε θάπνηεο άιιεο επηινγέο. ηξαηεγηθέο επηινγέο. Τπάξρεη ε 

κεγάιε αληίζεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ν νπνίνο ζέιεη νπσζδήπνηε λα κεησζεί ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζην 1%. Δίλαη νη ρψξεο ηεο ζπλνρήο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 15-16 

ρψξεο νη νπνίεο επηκέλνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δίλαη 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν επίζεο επηκέλεη ζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη 

πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θαηαιαβαίλεηε είλαη πεξηζζφηεξν, κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε 

απηφ πνπ ζα ήζειε ε Μ. Βξεηαλία θαη κάιηζηα έρεη δεισζεί θαη απφ ηνλ Κάκεξνλ, ηνλ θ. Κάκεξνλ 

- μέξσ γσ πψο ηνλ ιέλε; Κχξην;- φηη ζα αζθήζεη βέην σο πξνο ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Θα 

ήζεια ηέινο λα ζαο πσ φηη ελψ ε Κππξηαθή, ε ηειεπηαία πξφηαζε ηεο θππξηαθήο Πξνεδξίαο 

κεηψλεη ζπλνιηθά ηνπο πφξνπο ηεο ζπλνρήο, εηδηθά ζηελ Διιάδα απμάλνληαη νη πφξνη γηαηί 

πξνέβιεςε λα εληαρζνχλ ζηελ πξφβιεςε ηνπ δηθηχνπ αζθαιείαο, φρη 2/3 αιιά κεηψζεθε ζην 63% 

θαη ε  πεξηθέξεηα ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο, δει. ε Αηηηθή θαη ε Γ. Μαθεδνλία. Καη απηφ απμάλεη 

απηνκάησο ην πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ ρψξα. κσο έρεη ακθηζβεηεζεί πάξα πνιχ ε 

πξφηαζε ηεο Κππξηαθήο πξνεδξίαο θαη δελ μέξνπκε ηειηθά εάλ ζα ιεθζεί ππφςε ηνπιάρηζηνλ απηή 

ε πξφβιεςε. ην  κφλν πνπ ειπίδνπκε είλαη φηη ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ Γεξκαλία πνπ έρεη 

αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο θαη ίζσο δηαηεξεζεί κέζα ζηελ επφκελε πξφηαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

παθέηνπ. Απηά, ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα 

Κσζηνπνχινπ γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε απηή παξνπζίαζε θαη επίζεο γηαηί θξάηεζε θαη ηνλ ρξφλν 

ζρεδφλ. Δπραξηζηνχκε πνιχ. Αλ ππάξρεη θάπνηα ζεκεηαθή εξψηεζε ε θα Κσζηνπνχινπ ζα θχγεη 

απφ φηη κνπ είπε. Λνηπφλ θάληε ηελ… 

 

Υξπζνύια Κνύξηειε - ΔΤΠΔΓ: Θέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηελ θα Κσζηνπνχινπ αιιά ίζσο 

θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην αλ έρνπκε κέρξη ζήκεξα θάπνηεο  
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έζησ  ελδείμεηο γηα ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηελ ρψξα θαη αλ απηφ ην νπνίν επηθξάηεζε ζε επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη επηζπκνχλ ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα, αλ είλαη θάηη ην νπνίν έρεη κηα βάζε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπηηξνπήο δελ έρνπκε, ζε απηή ηε θάζε 

πνπ είκαζηε δελ κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε θάπνηα πιεξνθνξία. Γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

επφκελεο πεξηφδνπ. Δίλαη θάηη ην νπνίν….αθξηβψο είλαη θάηη ην νπνίν ζα ην δνχκε θαη ζηελ πνξεία 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Ναη απηφ ήζεια λα πσ θη εγψ, φηη είλαη ζέκα 

δηαπξαγκάηεπζεο, εζσηεξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ρψξαο. Γελ έρεη μεθηλήζεη. Αθξηβψο 

πεξηκέλνπκε…γη απηφ πεξηκέλνπκε ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ ζηελ ζπλέρεηα λα ζπλζέζνπκε ηηο 

βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο λα ηηο ζπδεηήζνπκε κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη πάλσ 

απ’φια ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πφξσλ γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

γίλεη ε αξρηηεθηνληθή ησλ πξνγξακκάησλ ρσξίο λα γλσξίδνπκε ην χςνο ησλ πφξσλ πνπ κπνξνχκε 

λα ιάβνπκε. Δπραξηζηψ.  

 

Γηάλλεο Γξαβηάο, Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Α΄: Να ξσηήζσ θη εγψ θάηη απηή ε πξφηαζε πνπ 

έθαλε ε Κχπξνο ηη κέγεζνο κεηαβνιήο έρεη; 

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Έρεη κηα κείσζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο αλ δελ θάλσ 

ιάζνο ζηα 19 δηο εθαη. Δηδηθά γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο. Οξίζηε; Γηα ηελ Διιάδα έρεη κηα 

αχμεζε πεξίπνπ 1,2 – 1,4 δε ζπκάκαη αθξηβψο. Γηζεθαηνκκχξηα.  

 

 Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Ζ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ππνινγίδακε φηη ζα θπκαλζεί γχξσ 

ζηε κείσζε, λα έρνπκε κάιινλ κείσζε 40% απφ ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Γειαδή 

γχξσ ζηα 12,2- 12,4 δηο επξψ. Με ηελ πξφηαζε ηεο θππξηαθήο πξνεδξίαο απμάλεηαη ζηα 13,6 πνιχ 

ρνληξηθά ζαο ιέσ ηψξα ηα λνχκεξα απηά γηαηί είλαη απφ ππνινγηζκνχο πνπ έρνπλε πνιιέο 

αζάθεηεο.  

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Ζ 

πεξίπησζε εμέηαζεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κεηά ην 2008 δελ εμεηάδεηαη έρεη απνξξηθζεί, έρεη 

ηειεηψζεη; 
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Μαξία Κωζηνπνύινπ -ΔΤΑΑΠ: Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη είλαη 79 γηα ηα πεξηθεξεηαθά 

ζηνηρεία θαη 2008-2010 γηα ηα εζληθά ζηνηρεία ην GNI. Σν 2007-2009 δελ κπνξεί λα αιιάμεη γηαηί 

δελ ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία πην ζχγρξνλα, πξφζθαηα, πην πξφζθαηα. ε επίπεδν εζληθφ 

ππάξρνπλε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ GNI θαη ηνπ ΑΔΠ κέρξη θαη ην ’11, επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

EUROSTAT αιιά κέρξη ηψξα δελ έρνπλ απνδερηεί λα αιιάμνπλ αθφκε θαη ην ’11 φκσο λα 

πάξνπκε δελ αιιάδεη πνιχ ηα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα αιιάδνπλ εμαηξεηηθά φηαλ ζα πάξνπλ, αλ ζα 

παίξλακε ηελ 3εηία 2010-2012. Έρνπκε κηα κείσζε 20 κνλάδεο. Απφ ην 89% κέζν φξνο ηελ 

πεξίνδν ’08-’10 θηάλνπκε ζην 78% ηελ πεξίνδν ’10-’12. Αιιά δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα 

ην 2012 αθφκα. Δίλαη κφλν πξνβιέςεηο. 

 

Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ:  

Δθεί κπαίλνπκε ζηελ δεθαεηία ηνπ ’90 πιένλ. Ξαλαγπξίδνπκε.  

 

Μαξία Κωζηνπνύινπ –ΔΤΑΠ: Πην πίζσ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Οθ. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 

Λνηπφλ εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιε εξψηεζε. Ναη θα ηφιηνπ. Α, ζπγγλψκε! 

 

Μαξία ηόιηνπ: Λνηπφλ εγψ ηψξα δελ κπνξψ, ζέισ λα ην πσ. Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφλν λα 

δίλνπκε ιεθηά. Σν πξφβιεκα είλαη φηη απηά ηα.., θαη ηψξα ζα γπξίζνπκε ζηελ ησξηλή πεξίνδν γηαηί 

κηιάκε γηα ηελ πξνεγνχκελε. Αλαξσηηφκαζηε πνπ είλαη ηέινο πάλησλ, λαη ην ηη ζα θάλνπκε ζηελ 

επφκελε; Πφζα ρξήκαηα ζα έξζνπλ; Αιιά ην ζέκα δελ είλαη λα πάξνπκε ιεθηά ζηελ επφκελε. Σν 

ζέκα είλαη απηά πνπ έρεηε ήδε πάξεη, λα απνξξνθεζνχλ κε ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν.  

 

Γήκεηξα Καλειινπνύινπ: Αλ ζέιεηε λα ζαο πσ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε απηή ηε 

ζηηγκή απφ πιεπξάο ησλ νξγάλσλ. Βέβαηα ε θα Κσζηνπνχινπ έρεη θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο. 

Ζ παξνπζίαζε ηεο ήηαλ πιεξέζηαηε θαη έδσζε πνιιά ζηνηρεία γηα ην ηη γίλεηαη. Λνηπφλ ζήκεξα 

έρεη επηηεπρζεί ε ζπκθσλία ζε πνιιά ζέκαηα αλάκεζα ζην Δπξσθνηλνβνχιην, πκβνχιην θαη 

Δπηηξνπή. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά επί θππξηαθήο πξνεδξίαο. Ζ Κππξηαθή Πξνεδξία επηκέλεη ζην 

λα έξζνπλε ζπκθσλίεο θαη ηα ππνιεηπφκελα ζέκαηα ψζηε λα θιείζεη ην παθέην φζν ηνλ δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα. Γχν ζέκαηα κέλεη λα επηιπζνχλ. Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ην θνηλφ 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην. Απφ πιεπξάο επηηξνπήο ελψ ζπκθσλνχκε ζε πνιιά ζεκεία, έρνπκε θαη ηηο 

δηαθσλίεο καο. Γηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο εθθξάδνπλε ηελ απμεκέλε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνληαη 
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πφξνη κεηαμχ θαηεγνξηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη επίζεο ην ζέκα ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο θαη απφ ηελ επαιήζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα ησλ  δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κέζσ ηνπ πεξίθεκνπ MMF, ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

πνιπεηνχο πνπ είλαη θη απηφ αθφκα ππφ δηαπξαγκάηεπζε φπσο αθνχζακε. Ζ επηηξνπή εκκέλεη ζηηο 

ζέζεηο ηεο πξνζπαζψληαο λα θάλεη κηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ δεδνκέλεο ηεο πεξηφδνπ θξίζεο 

ζηελ Δπξψπε. Ο βαζηθφο γλψκνλαο ησλ κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε 

θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ¨ζν ινηπφλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαη, ε 

επηηξνπή μεθίλεζε λα δηεξεπλά ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο γηα θάζε θξάηνο κέινο ρσξηζηά 

κε γλψκνλα πάληα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξψπεο 2020. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεξεχλεζεο είλαη 

ηα πεξίθεκα position papers πνπ ζπληάρζεθαλ γηα θάζε θξάηνο κέινο θαη απηά ζα απνηειέζνπλ θαη 

ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ηνπ κειινληηθνχ αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο 

πνπ ζα μεθηλήζεη ζχληνκα. Έηζη ψζηε λα εηνηκαζηνχλε ηα ζχκθσλα εηαηξηθήο ζρέζεο φπσο καο 

είπε θαη ε θα Κσζηνπνχινπ θαη λα θαηαιήμνπκε ζηα πξνγξάκκαηα. Λεπηνκέξεηεο ηψξα φισλ 

απηψλ ζα αθνχζεηε φζνη παξαβξεζείηε ηελ Σεηάξηε εδψ ζην Caravel    πνπ ζα είλαη ε κέξα 

εθθίλεζεο ηεο λέαο πεξηφδνπ, ε επίζεκε κέξα ηεο εθθίλεζεο ζηηο 14 ινηπφλ Ννεκβξίνπ. Σψξα 

έκθαζε ζα δνζεί ζε έλα εληζρπκέλν ζηξαηεγηθφ Πξφγξακκα κε ζηφρν ηα απνηειέζκαηα. Δίλαη κηα 

ιέμε πνπ ζα ηελ αθνχηε ζπλερψο απφ δσ θαη πέξα. ρη φηη δελ είρε δνζεί έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα κέρξη ζήκεξα. Αιιά απφ δσ θαη πέξα δεηνχκε πνιχ  κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πηα. 

ζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ έρνπκε πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ζθνππίδηα, γηα ηα λεξά, 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Θα ηεζνχλ νη αηξεζηκφηεηεο φπσο καο πεξηγξάςαηε. Πξνυπνζέζεηο 

ινηπφλ γηα ηα ζθνππίδηα είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. ρη άιιε ρξεκαηνδφηεζε 

ζε θιείζηκν παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ. Απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη ιεθζεί ζε απηή ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σν αλαθέξακε πνιιέο θνξέο κε ηελ θα ηφιηνπ. ηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

γηα ηψξα πξέπεη λα νινθιεξσζεί. Σψξα ζην ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ φπσο μέξεηε θαη ην κλεκφλην 

αλαθέξεη κηα πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δίλαη 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. ην θεθάιαην λεξά 

ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή –ζαο δίλσ έηζη επηγξακκαηηθά θάπνηεο γξακκέο- ε ζέζε ηεο επηηξνπήο γηα 

ην πεξηβάιινλ είλαη λα ηεζεί έλα ζχζηεκα πνπ λα θέξεη ζαθή θαη εκθαλή απνηειέζκαηα κε φρη 

πνιιέο εθρσξήζεηο. Να είλαη πην δηαρεηξίζηκν φιν ην εγρείξεκα. Απηά είδα φηη έρνπλε γίλεη θάπνηα 

βήκαηα ζην ζέκα ηεο νξγάλσζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Θα πξέπεη λα 

επηηαρχλεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαο, ηελ ζθέςε ζαο δειαδή ην ηη ζέιεηε θαη ην ηη ζα γίλεη ζηελ 

επφκελε πεξίνδν ψζηε πνιχ λσξίο λα μεθηλήζεη ε σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαη λα κελ θηάζνπκε λα 

έρνπκε φηη είδακε ζην παξειζφλ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο φπνπ κεηά απφ 
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πάξα πνιιά ρξφληα απφ ηελ εθθίλεζε ησλ πξνγξακκάησλ θπλεγάκε ηα ψξηκα έξγα. Απηφ φζν ην 

δπλαηφλ ζα μεθηλήζεη απηή ε δνπιεηά πνιχ λσξίηεξα. αο επραξηζηψ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ο θ. Παπαδφπνπινο, 

Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο  Β. Σν ζέκα ηεο εηζήγεζήο ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε γηα ην θιείζηκν ηνπ 

Γ ΚΠ.  

 

Εήζεο Παπαδόπνπινο- Πξνϊζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Ε: Σα έξγα ηνπ 3
νπ

 ΚΠ ηα νπνία 

ζεσξνχληαη εκηηειή. Σξνράδελ έρνπκε ζπλνιηθά 65 έξγα. 41 εμ απηψλ αθνξνχλ κειέηεο θαη ηα 24 

έξγα, εξγνιαβίεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ησλ κειεηψλ αλέξρεηαη ζε 9 εθαη. επξψ θαη ησλ 

έξγσλ ζε 48,9 εθαη. επξψ. Αλαθνξηθά κε ηηο κειέηεο 11 έρνπλε ήδε θιείζεη, κε ζπλνιηθέο δαπάλεο 

2,4 εθαη. επξψ. 7 αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ κέρξη ηέινπο ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη 1,9 

εθαη. επξψ. 19 κειέηεο ζα νινθιεξσζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ ’13 κε πξνυπνινγηζκφ 4,2 εθαη. 4 απφ 

ηηο κειέηεο δε ζα νινθιεξσζνχλ κε πξνυπνινγηζκφ 500.000 επξψ πεξίπνπ. Σα έξγα πνπ είλαη 

εκηηειή είλαη 24. Σα 9 έρνπλ ήδε θιείζεη κε ζπλνιηθέο δαπάλεο 17,6, 1 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 100.000 επξψ, 12 ζα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ ’13 

30 εθαη. επξψ ελψ 2 δε ζα νινθιεξσζνχλ. Πξνυπνινγηζκφο ησλ 2 είλαη 9 εθαη. επξψ. Σν 

ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπκε είλαη ην overbooking ηνπ ΔΠΔ ήηαλ 16 εθαη. επξψ. 

Δπνκέλσο θξίλεηαη φηη δε ζα ππάξρεη πεξίνδνο θάιπςεο κε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ απφ εζληθνχο 

πφξνπο κηα θαη ηα έξγα ηα νπνία δε ζα νινθιεξσζνχλ είλαη γχξσ ζην 1 εθαη. επξψ, 1,5. 

Δπραξηζηψ. 

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Αλάιπζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ απφ ην ζχκβνπιν αμηνιφγεζεο.  

 

Νηθόιανο Παπαδάηνο –‘Eλωζε ηωλ εηαηξεηώλ Remako & Athens : Καιεζπέξα θη απφ κέλα. 

Ολνκάδνκαη Νηθφιανο Παπαδάηνο Δθπξνζσπψ ηελ έλσζε ησλ εηαηξεηψλ Remako & Athens πνπ 

κεηά απφ δηεζλή, δεκφζην δηαγσληζκφ έρεη αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ  

πξνγξάκκαηνο πεξηβάιινληνο. Θα πξνζπαζήζσ λα κείλσ ζηνλ ρξφλν θαη λα κελ…παξφηη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ην πεξηερφκελν ηεο παξνπζίαζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο θαο Εεζνπνχινπ ζε 

ζρέζε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να δνχκε ιίγν κεξηθά πξάγκαηα ίζσο κε 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Θα δνχκε 3 ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο αλαζεψξεζεο, ηελ 

ηεθκεξίσζε δειαδή ηεο αλαζεψξεζεο ε νπνία έρεη ήδε ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ επηηξνπή. Σν 

δεχηεξν εζηηάδεη ζηελ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ζηξαηεγηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠΑ, 
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ζπλνιηθά δειαδή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ θαη ε Σξίηε ελφηεηα αθνξά ηα επφκελα βήκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο κε δεδνκέλν φηη ην έξγν καο έρεη μεθηλήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο θη έηζη δελ 

είρακε ηνλ ρξφλν αθφκα λα κπνχκε ζε πνιχ πην νπζηαζηηθά δεηήκαηα. ε φηη αθνξά ηελ αλάιπζε 

ηεο αλαζεψξεζεο ζα δνχκε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα φηη ζε 

ζρέζε κε ηελ πνξεία, κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηδηψμεηο ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ε 

παξαδνκέλε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νδεγεί ζε κεηαβνιέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζε 

πξνηεξαηφηεηεο θαη βέβαηα δεκηνπξγεί θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη 

σξίκαλζεο ησλ έξγσλ αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. Απηφ δεκηνπξγεί 

κεηαβνιέο θαη ζε απεηιέο θαη ζε αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ εληείλεη δηάθνξα δεηήκαηα ή 

δηάθνξεο πθηζηάκελεο ήδε αδπλακίεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κεηαζέηεη ρξνληθά ηηο πξννπηηθέο 

ζε φηη αθνξά δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ. Απηφ νδεγεί θπζηθά ζηελ αλάγθε 

αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνιχ ζχληνκα λα δνχκε δχν καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηα  νπνία 

είλαη πάξα πνιχ εχγισηηα. Βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο γηα ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ κέζνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρνπκε θηάζεη ζην 23,6 αηζίσο ην 2012 ζην ηξίην 

ηξίκελν. Αληίζηνηρα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο πνπ έρεη θαη ηελ 

βαζηθή ζπγθξηηηθή έηζη δηάζηαζε, βιέπνπκε ηελ θάκςε πνπ έρεη παξά ηελ αληίζεηε αλάθακςε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην  επίπεδν ηεο ΔΔ. Σψξα ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ησλ δπλαηψλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ επθαηξηψλ θαη πξννπηηθψλ θαη απεηιψλ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο ζχληνκα φηη ε 

βηνπνηθηιφηεηα φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ απνηειεί ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ην δπλαηφ 

ζεκείν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θνκκάηη ηεο αδπλακίαο νπζηαζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ πεγψλ ησλ ξχπσλ απνηειεί κηα δηαξθψο εληεηλφκελε αδπλακία. ε ζρέζε κε ηηο 

επθαηξίεο ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σέινο φηη αθνξά ηηο απεηιέο θξίζηκν είλαη ην ζέκα 

ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα 

απφ ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ ξχπσλ, ησλ πεγψλ ησλ ξχπσλ. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πνξεία 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δεδνκέλα ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ειέγρζεθαλ ήδε πνιχ 

γξήγνξα λα δνχκε κηα πεξηθεξεηαθή ζε ράξηεο λα δνχκε ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή. Δδψ έρνπκε 

φιεο νη δξάζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη νη εθρσξήζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηα ΠΔΠ κπνξεί λα δηαθξίλεη 

θαλείο φηη ζε επίπεδν πξνυπνινγηζκνχ εληαγκέλσλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ πξνεγείηαη 

ε Κ. Μαθεδνλία θαη ζε επίπεδν δαπαλψλ ε Αηηηθή. Γεληθά φπσο είπε θαη ν θ. Xαηδεπαξαδείζεο ην 

Πξφγξακκα είλαη θαηαλεκεκέλν κε κηα φρη, κε έλα φρη παξάινγν ηξφπν. Γειαδή δελ ππάξρνπλ 

αθξφηεηεο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Θα δνχκε ιίγν θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ έρνπκε ζηελ ζπλέρεηα. 

Έρνπκε έλα ζχλνιν 1.224 έξγσλ κέρξη ζήκεξα. Οη πξνυπνινγηζκνί είλαη ζαθψο ςειά, ππάξρεη κηα 
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ππεξδέζκεπζε.  ε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ηελ θαηαλνκή ησλ έξγσλ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

έρνπκε 158 εληαγκέλα έξγα. Σα 142 είλαη ζην θνκκάηη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 12 αηνιηθά, 3 

πδξνειεθηξηθά θαη 1 ζε βηνκάδα, εμ απηψλ φπσο ήδε αλαθέξζεθε ηα 44 είλαη ήδε νινθιεξσκέλα 

κε πξνυπνινγηζκφ 36 εθαη. Δδψ έρνπκε 224 ζην ζχλνιν. ε επίπεδν πεξηθεξεηψλ βιέπνπκε λα 

πξνεγείηαη ε ηεξεά Διιάδα, ε Πεινπφλλεζνο λα είλαη ζηα αηνιηθά θαη ε Γ. Διιάδα λα έρεη επίζεο 

αξθεηά ειηαθά. Σψξα ζε επίπεδν νινθιεξσκέλσλ έξγσλ  έρνπκε απεηθνλίζεη ηηο 3 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Σα έξγα χδξεπζεο, ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ θαη ηα έξγα 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δδψ ζε φηη αθνξά ηελ χδξεπζε ε κεγαιχηεξε 

επίπησζε είλαη ζηελ Αηηηθή φπνπ έρνπκε 55.000 θαηνίθνπο σο πξφζζεην πιεζπζκφ πνπ 

εμππεξεηείηαη. Αληίζηνηρα ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ έρνπκε ην Ν. Αηγαίν κε 

51.000 ζε ζχλνιν 96.000 θαηνίθσλ νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη σο πξφζζεηνο πιεζπζκφο. Καη ηέινο 

φηη αθνξά ηνπο ΥΑΓΑ ζε ζπλνιηθά 200, ζε ζπλνιηθά 42 νινθιεξσκέλα έξγα πνπ απνθαζηζηνχλ 

249 ΥΑΓΑ θαίλεηαη λα πξνεγνχληαη ε Θεζζαιία θαη ε ηεξεά Διιάδα κε 76 θαη 77 έξγα 

αληίζηνηρα. Μάιινλ ΥΑΓΑ. Σα έξγα είλαη 11 θαη 22 αληίζηνηρα. Δδψ βιέπνπκε ηελ απεηθφληζε ηεο 

εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα κεγέζε ηα νπνία κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη 

θαλείο ζε επίπεδν δειαδή πξνυπνινγηζκψλ, πξνζθιήζεσλ, εληάμεσλ θαη δαπαλψλ. Φαίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ε θαζπζηέξεζε ησλ πξψησλ εηψλ πνπ είλαη απηφ πνπ ιέγακε θαη  πξηλ είλαη ην ζχλεζεο 

θαηλφκελν ηελ ψξα πνπ μεθηλάεη ε επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πάληα έρνπκε κα θαζπζηέξεζε. Δίλαη έλα ζπζηεκηθφ πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ην αληηκεησπίζνπκε έζησ απηή ηελ πέκπηε θνξά γηα ηελ ρψξα καο πνπ κε δεδνκέλεο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπκε. Βιέπεηε θαη ην πνπ είκαζηε, κηα θσηνγξαθία απηή ηε ζηηγκή, ηα πνζνζηά ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δίκαζηε αξθεηά ςειά ζε ππεξδεζκεχζεηο αιιά ζε φηη αθνξά ηηο δαπάλεο 

αξθεηά ρακειά. Βέβαηα ππάξρεη αξθεηά κεγάιε σξίκαλζε θαη έξγσλ πνπ είλαη ππφ...,κάιινλ ζε 

δηαδηθαζία πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ειέγρνπ ησλ πξνθεξχμεσλ. Δδψ είλαη πνιχ γξήγνξα, λα κελ 

θαζίζνπκε πνιχ  είλαη κηα εηθφλα αλά άμνλα. Βιέπνπκε ηελ πξνπνξεία θαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ 

ππάξρνπλε ζηνλ άμνλα 2, ελψ αληίζηνηρα απηφ  είλαη...ζπγγλψκε εδψ είκαζηε ζην ηακείν ζπλνρήο. 

Ο άμνλαο 2 αηζζεηά είλαη πνιχ ςειφηεξα απφ ηνπο άιινπο. Δλψ ζε φηη αθνξά ην ΔΣΠΑ εδψ 

έρνπκε κηα πξνπνξεία ζηνλ άμνλα 9. Σψξα απηφ ίζσο είλαη. Απηή είλαη κηα δηαθάλεηα πνπ έρεη ιίγν 

λφεκα λα δνχκε. Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ εληάμεσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

αλά πεξηθέξεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ππάξρεη κηα ζα έιεγα θαλνληθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε 

ηελ έλλνηα φηη δελ πξνθχπηεη αληηζηνηρεί. Μάιινλ αληηζηξφθσο αλάινγε είλαη ε θαηαλνκή. 

Γειαδή φπνπ έρνπκε ρακειφ ΑΔΠ ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε θαηαλνκή πφξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη κηα επηιεθηηθή θαηαλνκή σο κηα αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο φπνπ ην 

εηζφδεκα , ην ΑΔΠ είλαη πην ρακειφ. Άξα είλαη κάιινλ νξζνινγηθή απηή ε θαηαλνκή θαη 
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βιέπνπκε φηη ηα Ηφληα Νεζηά είλαη αξθεηά ςειά καδί κε ηελ Γ. Μαθεδνλία. Σψξα, πνηνο είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο; Δίλαη επίζπεπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο 

πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με επηκέξνπο ζηφρνπο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, ε ελζσκάησζε ζηηο παξεκβάζεηο ησλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη επίζεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ βέβαηα 

ζηξαηεγηθήο ηνπ 2020, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξψπεο  2020 θαη επηπιένλ ε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ κνληέινπ αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Γεδνκέλνπ ήδε φηη ε ζηφρεπζε πνπ ππάξρεη απφ ην Πξφγξακκα θαζψο θαη επίζεο νη 

παξεκβάζεηο θαη ε κνξθή ησλ παξεκβάζεσλ φπνπ έρνπκε θαη θξαηηθά έξγα ππνδνκήο θαη έξγα 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ αιιά θαη ηακεία ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία δειαδή δίλνπλε κηα ηδηαίηεξε 

δηάζηαζε. ΟΗ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο φπσο ήδε ην είδακε θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο θαο Εεζνπνχινπ 

είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη δξάζεηο κε ζηφρν λα 

πξνσζεζνχλ πεξηζζφηεξν ψξηκα έξγα. Να ιπζνχλ νη ππεξδεζκεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ππάξρνπλ, λα θαιπθζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ζηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο, λα επαλαμηνινγεζεί ε 

δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο  ή κεξηθήο ιεηηνπξγηθήο νινθιήξσζεο ζηα κεγάια έξγα θαη βέβαηα λα 

απμεζεί νη πφξνη ηεο ππνζηήξημεο, ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εθαξκνγήο ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί 

θαιχηεξα ε επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο. Γηα λα γίλεη ε εθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ 

νινθιήξσζεο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε  ζηελ αξρή πεξηιάκβαλε ηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο 

ησλ πξννπηηθψλ νινθιήξσζεο ζε θάζε άμνλα αλά θαηεγνξία δξάζεσλ. Σελ απνηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγηθήο νινθιήξσζεο ή θαη νινθιήξσζεο ζπλνιηθήο ησλ κεγάισλ έξγσλ, ζε 

πνην βαζκφ θαη πνηα έξγα.  Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα λα θαιπθζνχλ νη 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο κε βάζεη ηηο πξνζθιήζεηο νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξσζεί νη αμηνινγήζεηο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζελαξίσλ νινθιήξσζεο θαη ε επηινγή ηνπ επηθξαηέζηεξνπ 

ζελαξίνπ. Ζ εθηίκεζε κεηά ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε δηαθάλεηα 

νδεγεζήθακε ζε απηή ηελ εθηίκεζε νινθιήξσζεο  ε νπνία θαίλεηαη ζην ηζηφγξακκα κε ηνπο 

άμνλεο 2 θαη 4 θαη 9. πγγλψκε ην 2 θαη 4 λα θεξδίδνπλ θαη αληίζηνηρα λα ράλνπλ νη άμνλεο 3 θαη 

10 θαη 8. ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην ζχλνιν ηνπ 

θάζε επηκέξνπο ηακείν νη πφξνη παξακέλνπλ ζηαζεξνί ήηαλ βαζηθέο παξάκεηξνη  ηηο νπνίεο έγηλε ε 

αλάιπζε. Δδψ βιέπνπκε  ηηο κεηαβνιέο πνπ είπακε πξηλ, θαη κέζα ζηηο κεηαβνιέο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε ελζσκάησζε πφξσλ γηα  5 ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Σψξα ηα αλακελφκελα νθέιε. 

Πξνθαλψο ζπλδένληαη κε ηελ ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο θαη φπσο επίζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ 
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άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηελ εηζξνή πφξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Σνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θσδηθψλ ζεκαηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη επίζεο θαη ηελ αλακφξθσζε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ ψζηε λα είλαη 

πην νινθιεξσκέλν θαη πην ζπλεθηηθφ ην πιέγκα ησλ δεηθηψλ. Ήδε αλέθεξε ε θα Εεζνπνχινπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ 10 δείθηεο θνξκνχ θαη  40 δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καη βέβαηα ηελ δηαζθάιηζε κηαο πην νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα θαη πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαίλεηαη λα απνηειεί έλα ζηαζεξφ 

αξλεηηθφ ζεκείν ζην ζρεδηαζκφ. Σψξα ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζην ΔΠΑ ζα 

δνχκε ηελ ζπκβνιή ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Σελ ζπκβνιή ζε 

νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πνιηηηθήο Δπξψπεο, ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020. 

..ηεο ζπκβνιήο ζην εζληθφ Πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ αλάθακςε θαη 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. ε φηη αθνξά ηελ ζπκβνιή ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, ην Πξφγξακκα 

ζπκβάιιεη ζηνπο 5 απφ ηνπο 17 γεληθνχο ζηφρνπο. Βιέπνπκε πνηνη είλαη απηνί θαη κέζσ πνησλ 

αμφλσλ γίλεηαη ε ζπκβνιή. Ννκίδσ δελ ζα είρε πεξηζζφηεξν λφεκα λα ζαο ζπαηαιήζσ ηνλ ρξφλν. 

ε φηη αθνξά ηηο ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο έρνπκε ζπκβνιή ζε 2 ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ηελ 

βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε κέζσ 6 αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηελ ρσξηθή πξνηεξαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ πάιη κέζσ 6 αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο. ε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ πιένλ έρνπκε 10 δείθηεο θνξκνχ. Δίλαη θαηαλεκεκέλνη ζε 6 ηνκείο. Μεηαθνξέο, 

ελέξγεηα, θιηκαηηθή αιιαγή, πεξηβάιινλ, πξφιεςε θηλδχλνπ θαη αζηηθέο πεξηνρέο θαη 

παξαθνινπζνχληαη έξγα ζπλνιηθά ζε 6 απφ ηνπο 11 άμνλεο. ε ζρέζε κε ηελ ζπκβνιή ζηηο 

νινθιεξσκέλεο θαηεπζχλζεηο γξακκέο γηα ηελ Δπξψπε, γηα ηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 έρνπκε 

άκεζε ζπλεηζθνξά ζε 1 θαηεπζπληήξηα γξακκή θαη έκκεζε ζε 2. ηελ άκεζε είλαη ζηελ 

θαηεπζπληήξηα γξακκή 5 πνπ αθνξά ηελ βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ θαη 

ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ε φηη αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο έρνπκε ζπλεηζθνξά ζε 4 ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ζ θπξηφηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ελεξγεηψλ αλάκεζα 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε κε δεδνκέλν φηη ην Πξφγξακκα ζπκβάιιεη  

κε δηπιφ ξφιν θαη ζε απηέο ηηο 2 θαηεπζχλζεηο.  Γη’ απηφ θαη βιέπνπκε φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

αμφλσλ ζπκβάιινπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή. Καη ζε ζρέζε κε ην 

εζληθφ Πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ έρνπκε ζπλεηζθνξά ζην ζηφρν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζην 

ζηφρν γηα ηελ απαζρφιεζε, γηα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ έρνπκε 

νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζε 3 απφ ηηο 7 δηαξζξσηηθέο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εζληθφ 

Πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ. Σψξα ζε φηη αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ αλάθακςε ηεο ρψξα θαη 

ζηελ ρξεκαηνδνηηθή ζηαζεξφηεηα ζαθέο έλα ζέκα είλαη ε ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. Έλα δεχηεξν ζέκα είλαη ε ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ κλεκνλίνπ φπνπ 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην 2011 ππήξρε κηα ππεξθάιπςε θαηά 9% ηεο ππνρξέσζεο. Καη βέβαηα ε αζηηθή 

θαη άκεζε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Σψξα λα πνχκε θαη ιίγν ηα ζπκπεξάζκαηα. Σν 

πξψην θαη βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ πξνζηαζία 

αλαβάζκηζε θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο παξακέλεη επίθαηξε θαη ζηαζεξή. Σν 

Πξφγξακκα θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα, έλα εληζρπκέλν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα φπσο είπακε λα 

πηνζεηεζεί έλα λέν κνληέιν αεηθφξνπ αλάπηπμεο ελζσκαηψλνληαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

πξνηεξαηφηεηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 απφ ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη έλα απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν 

ζε φηη αθνξά ηνπο ρακεινχο ξχπνπο φζν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνθαλψο ζπληζηά κηα νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά  ην Πξφγξακκα 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέζα απφ έκκεζν ηξφπν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο εηζξνήο θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη βέβαηα 

ζα είλαη πνιχ ρξήζηκε ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Καη πνιχ ζχληνκα ηα επφκελα βήκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ λα θάλνπλ ζχκθσλα θαη κε ηα ζπκβαηηθά θείκελα ηελ αμηνιφγεζε εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη κε ηα άιια 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Ζ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ 

ήδε έρνπκε μεθηλήζεη ζε απηφ. Φαίλεηαη ην Πξφγξακκα εδψ λα έρεη κηα αξθεηά θαιή ζηφρεπζε. Σν 

93% ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχληαη απφ ζηφρνπο κεηά θαη ηελ πξφηαζε 

αλαζεψξεζεο πνπ είρε γίλεη. Να αμηνινγήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο πινπνίεζεο. Φπζηθά ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ. Δδψ ζαλ κηα γεληθφηεξε 

παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο θαη 

ζπλδέεηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ 

ηεο ρψξαο αιιά θαη κε ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα αληηκεησπηζηεί δηφηη είλαη 

έλα ζπλερέο πξφβιεκα  ην νπνίν εληείλεηαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε ζπγθπξία λα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζε επίπεδν εληάμεσλ φπνπ εθεί θαζπζηεξεί έλα πνιχ κεγάιν..., φηαλ 

έρεη θηάζεη κία πξφζθιεζε θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εληάμεηο, αθφκα θαη κηα πνιηηηθή αιιαγή, 

απηφ κπνξεί λα πάξεη θαη έλα εμάκελν. Ζ αμηνιφγεζε βέβαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κε ηε 

ινγηθή πνπ είπε ε θα Κνχξηε, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο πην νπζηαζηηθνχ θαη ζπλεθηηθνχ πιέγκαηνο 

δεηθηψλ πνπ λα παξαθνινπζνχλ θαη κε πνζνηηθφ ηξφπν ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο. Σελ 

ελδειερή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε επηιεγκέλσλ παξεκβάζεσλ, θξίζηκσλ παξεκβάζεσλ ή θξίζηκσλ 
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κεγάισλ έξγσλ ππφ κνξθή  εξεπλψλ πεδίνπ θαη βέβαηα ηελ δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ. αο 

επραξηζηψ πνιχ.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Γίλσ ην ιφγν ζηνλ θ. 

Υαηδεπαξαδείζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ 2013.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: Θα 

είκαη πνιχ ζχληνκνο δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ιέκε φηη ζα θάλνπκε ηνλ 

επφκελν ρξφλν ηα έρνπκε ήδε πεη. Καη επνκέλσο δε ρξεηάδεηαη λα ηα αλαιχζσ πεξαηηέξσ. Λνηπφλ 

ζπλνπηηθά πξνψζεζε ηεο πινπνίεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, εμπγίαλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο, λέεο πξνζθιήζεηο, αλαζεψξεζε, ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Δδψ 

θαίλνληαη θπθιηθά γηα ην 2013 νη δηάθνξνη ηνκείο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Πάκε ζην 

επφκελν πνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Μηιήζακε επί καθξφλ γηα ην λ+3, 

λ+2. Γελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν λα αλαπηχμνπκε. Βάδσ κηα ελδεηθηηθή ηάμε κεγέζνπο δαπαλψλ 

πνπ είλαη απφ 400 κέρξη 500 εθαη. Γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Καη νη ζπκβάζεηο πξνθαλψο πξέπεη λα 

θαιχςνπλε ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. Ζ εμπγίαλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπλερηζηεί θαη 

θαηά ην 2013 κε έξγα ηα νπνία ζθαιψλνπλ, θνπηζαίλνπλ δπζθνιεχνληαη λα πξνρσξήζνπλε θιπ θαη 

κέζα ζην 2013 ην πξψην ηξίκελν, άληε ην πνιχ εμάκελν ζα πξέπεη λα έρνπκε θηάζεη ην 

Πξφγξακκα ζε κηα ηέηνηα κνξθή ψζηε λα θιείζεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ δεκφζηα δαπάλε 

πνπ έρεη.  

Σα έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Θα γίλεη πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζή ηνπο. Δίπακε φηη 

έρνπκε 4 έξγα πξνηεξαηφηεηαο, αιιά ηα δχν είλαη κεγάια, ε Κάξια έηζη θη έηζη, ηα κεηξφ πνπ πάλε 

θαιά. Σα άιια δχν φκσο είλαη δξάζεηο θαη είλαη δξάζεηο θιεηζίκαηνο ΥΑΓΑ θαη απνθαηάζηαζεο 

θαη είλαη δξάζεηο λεξψλ. Οπφηε απηά ζέινπλε πεξαηηέξσ δνπιεηά γηα λα πινπνηεζνχλ κέζα ζηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

 Νέεο πξνζθιήζεηο. Πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θάπνηεο. ίγνπξα ζα είλαη κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

κηθξψλ έξγσλ ζχληνκσλ, ψζηε λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ 

αλαζεψξεζε ζα καο πάξεη θάπνηα ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηαηί ζα είλαη ε ηειηθή θαη ζα είλαη ε 

ηειηθή κνξθή κε ηελ νπνία ζα θιείζεη ην Πξφγξακκα.  

Σέινο ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί 

φπσο είπε θαη ε θα Κσζηνπνχινπ πξνεγνπκέλσο. Μέζα ζην 2013 ζα πξέπεη λα έρνπκε θηάζεη ζε 

έλα βαζκφ νινθιήξσζεο ζρεδφλ πιήξε δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2014 αξρίδεη λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδνο. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  
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Σν επφκελν ζέκα αλ επηηξέπεηαη είλαη ζηα ινηπά ζέκαηα. Απηφ πνπ ήζεια λα πσ ήηαλ ζρεηηθά κε 

ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Δίρα πεη ην πξσί φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ θιεξνλφκεζε πνιχ ιίγα έξγα απφ ην 

ΔΠΠΔΡ, επεηδή ην ΔΠΠΔΡ ήηαλ έλα κηθξφ Πξφγξακκα. Σν ίδην ίζρπε πξνθαλψο θαη γηα ηελ 

δηαρεηξηζηηθή ηνπ αξρή ε νπνία θιεξνλνκήζεθε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ κε έλα ηεξάζηην budget θαη απηή ε 

κηθξή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνζπαζνχκε λα ηελ εληζρχζνπκε, είλαη έλα έξγν ίζπθνπ, εθεί πνπ 

θηάλνπκε ζε έλα βαζκφ πιεξφηεηαο αξρίδεη μαλά θαη θηινξνεί είηε ιφγσ ζπληάμεσλ, είηε 

απνρσξήζεσλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Απηή ηε ζηηγκή θάλνπκε κηα άιιε πξνζπάζεηα. Έρνπκε βγάιεη 

έλα αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ απφ ην δεκφζην πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή. Απηφο ν δηαγσληζκφο, απηή ε πξφζθιεζε πήγε ζέισ λα πηζηεχσ πνιχ θαιά. Έρνπκε 107 

άηνκα ηα νπνία έρνπλ δεηήζεη λα έξζνπλ. Γελ έρσ πξνιάβεη, έιεγε ζηηο 2-3 Ννεκβξίνπ, 2 

Ννεκβξίνπ. Γελ έρσ πξνιάβεη λα δσ. Ο θ. Φσηφπνπινο  έρεη αλαιάβεη λα επεμεξγαζηεί απηφ ην 

αξρείν αιιά ηηο επφκελεο κέξεο θαη βδνκάδεο ζα μεθηλήζνπκε απηή ηε δνπιεηά γηα λα δνχκε, λα 

θέξνπκε πεξηζζφηεξα άηνκα ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηαηί ππάξρνπλ θελά. Αθφκα θαη ζε απηή ηε 

κηθξή ππεξεζία ππάξρνπλ θελά ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. Δδψ βέβαηα πξέπεη λα πνχκε 

φηη ε δηαδηθαζίεο απηέο είλαη πάξα πνιχ ρξνλνβφξεο αξθεί λα ζαο πσ φηη άηνκα πνπ ήηαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ή απφ ηνλ Γελάξε λα έξζνπλ ζε καο, δελ έρνπλ αθφκε έξζεη, βέβαηα είρακε 

θαη 2 εθινγηθέο αλακεηξήζεηο νη νπνίεο αθχξσζαλ νπζηαζηηθά φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο 

πνπ είραλ γίλεη πεξί άξζεο απφζπαζεο απφ κηα ππεξεζία θαη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ 

κεηαθίλεζε θιπ. Άιιαδαλ ζην κεηαμχ νη Τπνπξγνί θη έηζη αθπξσλφηαλ απηέο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

γηλφηαλε. Διπίδνπκε φηη κέζα ζηελ θαηλνχξγηα ρξφληα, κέζα ζην πξψην εμάκελν ζα έρνπκε 

πιεξψζεη πιήξσο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ψζηε λα βνεζεζνχκε ζηελ δηαρείξηζε απηνχ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ θαη ηνπ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ. Λνηπφλ απηά ήζεια λα πσ. Δάλ 

δελ ππάξρεη  θάηη άιιν λα πάκε ζηελ απφθαζε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεκεξηλήο ζπλάληεζεο.  

 

Γήκεηξα Καλειινπνύινπ: Γηα ηελ απάηε πνπ ζα ζέιακε θη εκείο απφ πιεπξάο καο λα θάλνπκε κηα 

παξέκβαζε αιιά θαη νη ζπλάδειθνη. Λνηπφλ ζηα ζέκαηα ηεο απάηεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 ε 

επηηξνπή έθαλε κηα αλαθνίλσζε γηα κηα εζληθή ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

Καηαξηίζηεθε έλα action plan κε ηελ βνήζεηα ηεο Task Force γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, πάλσ ζην νπνίν ε Διιάδα δεζκεχηεθε. Γεζκεχηεθε πνιηηηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο. Σψξα απηή ε δέζκεπζε πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ιέμε θιεηδί είλαη ε 

πξφιεςε ζην ζέκα ηεο απάηεο. Δάλ θηάζνπκε λα εληνπίζνπκε απάηε είλαη ε δίσμε θαη θπζηθά ε 

επαλφξζσζε. Θα ζηαζψ ζε δχν βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηεο OLAF. Ζ πξψηε είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα 
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ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαγγέιζεθε απφ ηδηψηεο ή έγηλε  γλσζηή απφ αλαθνξέο ζηνλ ηχπν θαη φρη απφ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ. Έλα είλαη απηφ. Καη ην δεχηεξν πνιχ βαζηθφ είλαη φηη ην 2011 

νη ειιεληθέο αξρέο αλέθεξαλ 283 παξαηππίεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Κακία απφ απηέο 

δελ θαηεγνξηνπνηήζεθε σο χπνπηε ή δηαπηζησκέλε απάηε, σζηφζν ε OLAF δηαπίζησζε φηη 

ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο παξαηππίεο ζα έπξεπε λα είραλ αλαθεξζεί θαη αληηκεησπηζηεί 

σο ππφλνηεο απάηεο. Τπάξρεη δειαδή πάληνηε έλαο θφβνο ζην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ν νπνίνο 

φκσο πξέπεη λα γίλεηαη. Γελ θηάλεη απιά λα θαηαρσξεζνχλ θαη λα ζηαιεί ε πιεξνθνξία. Πξέπεη λα 

γίλεη θαη θαηεγνξηνπνίεζε. Τπάξρεη έλα πηινηηθφ Πξφγξακκα, ην Πξφγξακκα αξάρλε ην νπνίν 

είλαη έλα εξγαιείν βαζκνιφγεζεο θηλδχλνπ. Ζ Διιάδα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ ην 

πηινηηθφ Πξφγξακκα. ηελ πξάμε ην θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

ζηελ βάζε SFC, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα ζα ηξνθνδνηήζεη ην λέν απηφ εξγαιείν ηελ αξάρλε γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δνζνχλ. Ο ζηφρνο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αξάρλε είλαη ε αλάπηπμε δνθηκή θαη εθαξκνγή ελφο εξγαιείνπ βαζκνιφγεζεο θηλδχλνπ, ε νπνία ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

έξγα, ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο. Καη ζα θαηαιήμσ ηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

ζπγγλψκε σο πξνηεξαηφηεηα εζσηεξηθή απάηε πξνθαιεί ηελ κεγαιχηεξε δεκηά ζηελ θήκε ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαη ηεο Δπξσπατθήο ¨Έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο θαη πξνζηίζεηαη ζηελ  νηθνλνκηθή 

δεκία. Ζ απάηε ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο. Δίλαη ε αδήισηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ. Αδηθαηνιφγεηε κεηάδνζε εζσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ε δηαθζνξά. Θέισ λα 

δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζε απηφ ην θνκκάηη. Θέινπκε ηελ ζπλεξγαζία ζαο. αο επραξηζηψ. 

 

Μαξία Εήζε - Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Εήζε 

ιέγνκαη εθπξνζσπψ ηελ αξρή πιεξσκήο, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο. ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ 

ειέρζεζαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζέισ λα πξνζζέζσ 

δχν πξάγκαηα. Καηαξρήλ φηη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ παξέρεηαη αθξηβψο ν νξηζκφο ηεο απάηεο θαη 

δηαθνξά ηεο απφ ηελ παξαηππία. Χζηφζν ζηελ νπζία ε απάηε είλαη ε χπαξμε πξφζεζεο ή δφινπ ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαηππία. Ζ δηεξεχλεζε βέβαηα ηεο χπαξμεο πξφζεζεο ή δφινπ δελ είλαη ζην 

αληηθείκελν ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη. Παξφιαπηά απηφ 

κπνξεί λα εληνπίζεη κηα, πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη κηα επηζεψξεζε ή έλαο έιεγρνο είλαη θάπνηα 

ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο απάηεο θαη απηά ζηελ νπζία θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ νδεγφ 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο ηφζν απφ 

ηελ ΔΓΔΛ ε νπνία έρεη ππνγξάςεη κηα ζπκθσλία κε ην ζψκα επηζεσξεηψλ ειεγθηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο γηα ηελ αληαιιαγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηελ αξρή πιεξσκήο έρνπλε γίλεη 
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επαθέο κε ην ΓΟΔ, κε αληαιιαγή ζρεηηθή αιιεινγξαθίαο θαη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

ελεκέξσζεο γηα ηα ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ ειέγρεη. Σψξα ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο αληίζηνηρεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζρεδηάδεηαη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ζηα ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ε νπνία εζηηάδεηαη ζε 4 άμνλεο. ηελ πξφιεςε, ζηνλ 

εληνπηζκφ, ζηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηέινο ζηελ ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζην πεδίν ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα 

απνηππψλεη ηνλ ηξφπν ζπλερνχο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη 

δηαρείξηζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή ελφο έξγνπ. Απηή πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα εμήο πξάγκαηα. Πξψηνλ 

ηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο ηεο , δειαδή ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ελφο ζπλ-

ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο. Γεχηεξνλ ην λνκηθφ νξηζκφ ηεο απάηεο ζεκεηψλεηαη φηη θάζε 

εληνπηδφκελε παξαηππία δελ είλαη απαξαίηεηα θαη πξντφλ απάηεο. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφιεςε, ν έγθαηξνο θαηά ην δπλαηφλ εληνπηζκφο παξαηππηψλ κε ηελ 

ππφλνηα ηεο απάηεο, ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο θαη ηελ απνηξνπή επαλάιεςήο ηνπο. Δπίζεο θαζνξίδεηαη 

έλαο κεραληζκφο γηα ηελ αλαθνξά, ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηππηψλ πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππφλνηα απάηεο θαη ηεο ηειηθήο δηεπζέηεζεο ηνπο. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη 

απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηείηαη ε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν 

έιεγρνο ηνπ θίλδπλν απάηεο απφ ζπλ-ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη, λα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο. Να ππάξρεη έλαο ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ έξεπλα θαη ηνλ ρεηξηζκφ εληνπηδφκελεο απάηεο 

θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηφηεηαο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο απάηεο. Καη ηέινο είλαη απαξαίηεηνο έλαο κεραληζκφο ελεκέξσζεο δηάρπζεο ηεο θαηάιιειεο 

πιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγίαο θνπιηνχξαο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ φκσο φπσο είλαη νη δηθαηνχρνη. Σψξα ηη πξνβιέπεηαη ζε εζληθφ επίπεδν 

γηα ηελ εηδηθή απηή ζηξαηεγηθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλε πξψηνλ κηα κειέηε 

εληνπηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλφκελσλ απάηεο  θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ απάηεο ζα ιεθζνχλ ππφςε ην 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο θαζψο θαη ηα δεδνκέλα παξαηππηψλ απάηεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη δεχηεξνλ ε εθπφλεζε κηαο κειέηεο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κέηξσλ πξφιεςεο θαη εληνπηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε απηά. κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο 
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ζηφρνπο. Ο ζηφρνο ηεο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο είλαη εληφο ηνπ 

δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 λα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κεραληζκφο απηφο.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Ο θ. Νίθνο Μακαινχθαο.  

 

Νίθνο Μακαινύγθαο- Πξνϊζηάκελνο Μνλάδαο Γ’: ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο απάηεο ζίγνπξα ην 

ιακβάλνπκε φιν απηφ ην ζέκα ππφςε θαη απηφ ην ζέκα αλ θάπνηα παξαηππία έρεη γίλεη δηαθξηηά 

θαη είλαη πξαγκαηηθά, δελ είλαη απιψο κηα παξαηππία αιιά έρεη ηελ ππφλνηα ηεο απάηεο, απηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ ην εηήζην Πξφγξακκα ειέγρσλ, επαιεζεχζεσλ ην νπνίν θάζε ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

θάλεηο κηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε. Αλ κέζα ζε απηή ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε 

πξνθχςεη θάπνην ζέκα φηη δελ είλαη απιψο παξαηππία αιιά πεγαίλεη θαη ζε άιια εδάθε, ζε άιια 

ζέκαηα πξνθαλψο θαη επηζεκαίλεηαη θαη  βέβαηα ζε θάζε επαιήζεπζε αλ πξνθχςεη θάηη καο έρνπλ 

ηχρεη ηψξα 2-3 πεξηπηψζεηο νη νπνίεο απηά ηα πνξίζκαηα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ Δηζαγγειέα θαη 

ζηνλ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ ζηα ηξίκελα πνπ θάλνπκε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ OLAF δελ θάλνπκε απιψο κηα ελεκέξσζε θαη ιέκε φηη απηφ έρεη απηή ηελ 

παξαηππία αιιά πξνθαλψο αλαιχνπκε  ηνλ ιφγν ηεο παξαηππίαο. Καη ζην 3
ν
 ΚΠ είρακε θαη 3 

πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε απηή ε επηζήκαλζε. Άξα πξνζπαζνχκε λα είκαζηε κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην ηεο, λα αθνινπζνχκε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα απηά θαη κάιηζηα αθνχ ηα έρεηε βάιεη, ηα έρεηε φια κπξνζηά ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε γηα λα δνχκε απηή ηελ παξάκεηξν πνπ είλαη πνιχ νπζηαζηηθή θαη γηα 

νξγαληζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη πάξα πνιχ κεγάια πνζά κε πνιινχο δηθαηνχρνπο κε πνιχ θφζκν 

θιπ. Ναη επραξηζηψ. 

 

Μαξία Εήζε: Βέβαηα ην ζέκα ηεο ππφλνηαο ηεο απάηεο είλαη πάξα πνιχ ιεπηφ. Γειαδή θη εκείο 

έρνπκε θάπνηα κέζα απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, έρνπκε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα φξηα. Ίζσο νξηζκέλα δελ κπνξνχκε λα ηα μεπεξάζνπκε θαη είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν εθηφο αλ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη αθξαίν λα θαηαιήμνπκε φηη ππάξρεη ππφλνηα απάηεο. Ή 

λα κπνχκε βέβαηα ζε ζεκεία φπσο ιέγαηε παξαθάησ γηα δηαθνξά ηα νπνία είλαη κάιινλ θάπνηα 

άιια φξγαλα ειεγθηηθά ηα νπνία πξέπεη φηαλ βιέπνπκε θάηη φηη κπνξεί λα νδεγεί ζε θάηη λα ηα 

ζηέιλνπκε γηα λα θηλνχληαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Γηαηί εκείο ζαλ ππεξεζία δελ λνκίδσ φηη 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ή λα απνθαλζνχκε αλ είλαη απάηε απηνχ ηνπ είδνπο ή φρη.  
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ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Θα πξνρσξήζνπκε ζηηο 

απνθάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Αλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε. Χξαία. Απνθάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

ηεο 4
εο

 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013, 12 Ννεκβξίνπ 2012. χγθιεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, 

Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013 ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 116070 ΦΔΚ 437 

13/3/2008 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο 177,  224 ΦΔΚ 463 19/4/2010 θαη 178 

138 4/5/2010 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζπλήιζε ζε 4
ε
 πλεδξία ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηελ 

Αζήλα κεηά ηελ κε αξ. πξσηνθφιινπ 124 538 30/10/2012 Πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλαπιεξσηή 

θ. ηαχξνπ Καιαθάηε κε ηα αθφινπζα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Δηζαγσγηθφ Μέξνο: 

Υαηξεηηζκφο απφ ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία. Έγθξηζε ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Δηζήγεζε ην Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε». Έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 3
εο

 Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζηηο 25/6/2010. 

Δηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

"Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο» Έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 3
εο

 Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζηηο 

25/6/2010. Γεχηεξν κέξνο: Τινπνίεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, πξφνδνο πινπνίεζεο. πλνιηθή πξφνδνο 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Πξψηα απνηειέζκαηα. Δθηίκεζε επίηεπμεο ζηφρσλ ησλ 2012, ελέξγεηεο 

επηηάρπλζεο πνπ έρνπλ αλαιπζεί. Πξφνδνο εθηακηεχζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ θαλφλα απηφκαηεο 

απνδέζκεπζεο. Ν+2 θαη λ+3. Παξνπζίαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δμέιημε ηεο 

εθαξκνγήο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, πξνζθιήζεηο, εληάμεηο έξγσλ, ζπκβάζεηο, δαπάλεο, 

εθρσξήζεηο. Παξνπζίαζε κεγάισλ έξγσλ, έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο. Παξνπζίαζε ειέγρσλ. Σερληθή 

βνήζεηα, πιεξνθφξεζε δεκνζηφηεηα. Δηδηθά ζέκαηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Δλεκέξσζε γηα 

ηελ 2
ε
 αλαζεψξεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ  πξνγξάκκαηνο. Υξνλνδηάγξακκα έγθξηζεο απφ ηηο 

πινπνηήζεηο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο. Αλάιπζε ηεθκεξίσζε δεχηεξεο αλαζεψξεζεο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, ε ζπκβνιή ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζην ΔΠΑ. Δλεκέξσζε γηα ην θιείζηκν ηνπ 3
νπ

 ΚΠ. 

ΔΠΔΡ. 3
νο

 θχθινο. Νέα πξνγξακκαηηθήο πεξίνδνο 2014 – 2020. Δλεκέξσζε γηα ηελ λέα 

δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Δλεκέξσζε γηα ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 1
ε
 εγθχθιηνο πξνγξακκαηηζκφο. Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ έηνπο 2013. 

Λνηπά ζέκαηα. Έγθξηζε απνθάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηεο 4
εο

 Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ 33 κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη 4 κέιε ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα. Ο Τπνπξγφο Αλαπιεξσηήο θ. ηαχξνο Καιαθάηεο 

απεχζπλε ραηξεηηζκφ πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Πξψην. Γηαπίζησζε 
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απαξηίαο, έλαξμε ζπλεδξίαζεο, έγθξηζε εκεξήζηαο δηάηαμεο. Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο 

άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ελέθξηλε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γεχηεξν. 

Έγθξηζε πξαθηηθψλ 3
εο

 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ζ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ελέθξηλε ηα πξαθηηθά ηεο 3
εο

 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

Σξίην. Δηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο Γεληθφο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θ. σθξάηεο 

Αιεμηάδεο, αλαθέξζεθε ζηελ πνξεία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνλίδνληαο ηελ ζεκαληηθή 

πξφνδφ ηνπ. Παξάιιεια ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηφληζε ηελ ζχλδεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην Πξφγξακκα 

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο επηζεκαίλνληαο  φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ επηηάρπλζή ηνπ. Σέηαξην. 

Σελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξψηε πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013. Παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ε ελεξγνπνίεζε θαη 

ζπλνιηθή πξφνδνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο κε 

εηδηθή αλαθνξά ζηηο πξνζθιήζεηο ζηηο εληάμεηο, ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηηο δαπάλεο. Δπίζεο 

παξνπζηάζηεθε ε πξφνδνο ησλ εθρσξήζεσλ απφ ηελ εηδηθή ππεξεζία ΔΠΠΔΡΑΑ πξνο ηνπο 

ελδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο κε αλαθνξά ζηηο πξνζθιήζεηο, ηηο εληάμεηο, ηηο λνκηθέο 

δεζκεχζεηο θαη ηηο δαπάλεο. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ελεκεξψζεθε γηα ηελ πξφνδν ησλ 

εηζξνψλ θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο, πξνθαηαβνιψλ θαη ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θαλφλα λ+3. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ έρνπλ ήδε θαιπθζεί νη απαηηήζεηο ηνπ 

θαλφλα γηα ην έηνο 2012 γηα ην ηακείν ζπλνρήο θαη πξνβιέπεηαη λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα θαη νη 

απαηηήζεηο γηα ην ΔΣΠΑ. Σέινο παξνπζηάζηεθε ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ θαη ησλ 

έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ αλαιήθζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηήξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ. Πέκπην. Αλαζεψξεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε  2007-2013. Παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ε 

πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο απηή έρεη απνθαζηζηεί κε ηελ 

γξαπηή δηαδηθαζία. Αξ. πξσηνθφιινπ 123474 ζηηο 27/9/2012. Ζ πξφηαζε αλαζεψξεζεο έρεη 

απνζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο. Έθην. Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ε 

ηεθκεξίσζε ηεο αλαζεψξεζεο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ 2012 ζην ΔΠΑ. 

Δπηπιένλ παξνπζηάζηεθε ζπλνπηηθά ην πιαίζην εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελδηάκεζεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Έβδνκν. Νέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2014 -2020. Παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ην πιαίζην 

γηα ηελ έλαξμε δηαιφγνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 ζχκθσλα 

κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ 
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θαη Γηθηχσλ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ ζε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε Πεξηβάιινληνο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ. γδνν. Λνηπά ζέκαηα. Έγηλε ελεκέξσζε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο επεζήκαλε ηελ αλάγθε 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηελ πξφιεςε, αλαηξνπή θαη 

θαηαζηνιή ηεο. Έλαην. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο α) δηαπηζηψλεη ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ 

πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν πξνζθιήζεσλ, Δληάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ πνπ φκσο πξέπεη  λα εληαζεί πεξαηηέξσ κε ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Β) Γηαπηζηψλεη ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε ζηελ Γηαρείξηζε ηνπ ΔΠΑ θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζή ηεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ   2014-2020. Γ) Σνλίδεη φηη βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ φπσο αλαθέξζεθε ζην Πξφγξακκα είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ εθαξκνγή 

ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη εμ απηνχ ζηελ θάιπςε ησλ αλειαζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο κε βάζε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ ελψ 

παξάιιεια πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμνπζηνδνηεί 

ηελ εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο. Πξψηνλ. 

Δμέηαζε θαη επηινγή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ σο ππνέξγα ηηο ηερληθέο κειέηεο σξίκαλζεο έηζη ψζηε νη κειέηεο απηψλ ησλ έξγσλ 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με απφζπξζε απφ ην 

Πξφγξακκα ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ εθφζνλ δελ είλαη 

δπλαηφλ  λα νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ πξννπηηθή 

λα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθήο πεξίνδν 2014-2020. Γεχηεξνλ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ ππεξδεζκεχζεσλ overbooking θαη εμπγίαλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ βάζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, Πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί ην 

Πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ην ΠΓΔ,  ηεο ρψξαο κε ακηγψο εζληθνχο πφξνπο ζχκθσλα θαη 

κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεη απνκάθξπλζε ησλ 

έξγσλ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 
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2007-2013 ησλ έξγσλ πνπ δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο επλντθήο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο θαη ησλ 

έξγσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα κε βάζε ηηο αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σέηαξην, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θαλφλα λ+3 γηα ην έηνο 2013 αιιά θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Πέκπην, επηζεκαίλεη ηελ ζεκαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζην πιαίζην ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηηαγέο ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 

2020". Έγηλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θιείζηκν ηνπ ΔΠΔΡ 2000-2006 δελ δηαθαίλεηαη φηη ζα 

ππάξμεη απψιεηα πφξσλ θαη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Οη εθπξφζσπνη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έθαλαλ απνδεθηή ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη βξίζθνληαη ζηελ θάζε εμέηαζεο ηνπ θεηκέλνπ. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη 

Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» 

σθξάηεο Αιεμηάδεο. Αλ δελ ππάξρεη δηαθσλία....Ναη.  

 

Υξπζνύια Κνύξηειε ΔΤΠΔΓ: Αλ ζέιαηε ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεζηε ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κέζα ζηελ  απφθαζε, επεηδή ππάξρεη ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

πνπ πξνΐζηακαη γηα ηελ φπσο ιέεη ζπγθεθξηκέλα φηη ε ππεξεζία επεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο θαη 

εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ γηα ηα ζηξαηεγηθά θείκελα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή κήπσο 

ζηελ δηαηχπσζε ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζα 

ζπλδξάκεη ηελ ΔΤΠΔΓ ζηελ...πσο ην ιέλε, ζηα θείκελα θιπ, θιπ. Καηαιάβεηε; ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ζηα ζπκπεξάζκαηα.  Να ζπλδξάκεη ηελ ΔΤΠΔΓ ζηελ δηακφξθσζε. πληνληζηηθά 

ε ΔΤΠΔΓ ιεηηνπξγεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα φζνλ αθνξά ζην Τπνπξγείν καο. Θεζκηθά δειαδή 

ζαο ην ιέσ, γη’ απηφ. Μήπσο λα βξνχκε κηα δηαηχπσζε πνπ λα ζπλάδεη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

θάζε Τπεξεζίαο.  

 

 Αζηέξηνο Υαηδεπαξαδείζεο,   Πξνϊζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ: 

Δγψ λνκίδσ φηη ε δηαηχπσζε είλαη ζσζηή. Με βάζε ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλε βγεη ππάξρεη 

δηαθξηηφο ξφινο αλάκεζα ζηελ ΔΤΠΔΓ θαη ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ. Καη είραηε θάλεη θάπνην 

έγγξαθν ην νπνίν είραηε ζηείιεη, ζαο απαληήζακε... αο έρνπκε ζηείιεη εδψ θαη κέξεο. Καιά, ελ 

πάζε πεξηπηψζεη, δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη απηή ε ηξνπνπνίεζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη εδψ 

είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, απηφ πνπ ιέηε είλαη ζέκα δηθφ καο εζσηεξηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ. 
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Εθηόο κηθξνθώλνπ 

 

Υξπζνύια Κνύξηειε  ΔΤΠΔΓ: Απηφ αθξηβψο απηφ είλαη ζέκα δηθφ καο εζσηεξηθφ ηνπ...Ναη, 

ζπγγλψκε...Δίλαη ζέκα εζσηεξηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζα δνχκε πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

θαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 

ωθξάηεο Αιεμηάδεο- Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο: Οινθιεξψζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαη ζχληνκα ζα βξεζνχκε ζε λέν ξαληεβνχ.  


