
Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της 
Οδού Αγ. Παρασκευής - Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης

Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ AE

Προϋπολογισμός: 14.314.560 €

Περιγραφή: To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μίας κάτω διάβασης πεζών και μίας κάτω
διάβασης οχημάτων παράλληλα με την κατάργηση της ισόπεδης διάβασης στο σημείο όπου
διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Φλώρινας στο Δήμο Αμπελοκήπων
Μενεμένης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

Οφέλη: Με την υλοποίηση του έργου, επιδιώκεται η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
στην άμεση περιοχή, επιτυγχάνεται η οδική αποσυμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή και
εξασφαλίζεται ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών.

Ωφελούμενοι είναι οι χρήστες του τοπικού οδικού δικτύου καθώς και οι κάτοικοι και οι
διερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι πλέον θα χρησιμοποιούν την κάτω διάβαση
πεζών αντί να διασχίζουν τις γραμμές. Επίσης ωφελούμενοι είναι και οι χρήστες του
σιδηροδρόμου, καθώς αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης τους με έμφαση
στην ασφάλεια των μετακινήσεων των σιδηροδρομικών μεταφορών.



Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής (ΝΔΣΓ) 
στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη

Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ AE

Προϋπολογισμός: 85.735.585 €

Περιγραφή: Το έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού
άξονα Αθήνας – Πάτρας, ειδικότερα του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη μήκους 71 χλμ., και αφορά
στην ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής
γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Διακοπτό –
Ροδοδάφνη μήκους 16 χλμ. περίπου.

Το έργο αποδόθηκε στην κυκλοφορία τον Ιούνιο του 2020.

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση του έργου, και την αντικατάσταση της μονής γραμμής στο τμήμα
Διακοπτό – Ροδοδάφνη με διπλή υψηλών ταχυτήτων γραμμή, εκσυγχρονίζεται σημαντικά η
σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Πάτρας.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διαδρομής, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα
των σιδηροδρομικών γραμμών Αθήνας – Πάτρας και Αθήνας - Θεσσαλονίκης και γίνεται
ευκολότερη η απευθείας σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ιταλίας.

Η ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρόμου βελτιώνεται και μετατοπίζεται ο κυκλοφοριακός φόρτος
προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές με αποτέλεσμα την ανακούφιση του οδικού δικτύου, τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.



Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας -
Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου 
έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β’

Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών
Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ)

Προϋπολογισμός: 20.313.326 €

Περιγραφή: Αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η βελτίωση τμήματος της ΕΟ Λαμίας –
Καρπενησίου στο Νομό Φθιώτιδας από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης. Το
συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι περίπου 9,6 χλμ., εκ των οποίων τα 3,1 χλμ περίπου
αφορούν σε διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5 χλμ. σε νέα χάραξη.

Στο τελικά διαμορφωμένο τμήμα υλοποιούνται (2+1) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με
κεντρική νησίδα με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. .

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση του έργου, η πρόσβαση από και προς τη Δυτική Φθιώτιδα και το
Νομό Ευρυτανίας θα γίνεται συντομότερα και ασφαλέστερα. Επιπλέον, η βελτίωση της
κυκλοφοριακής ικανότητας έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών
μετακινήσεων, της τουριστικής κίνησης, της μεταφοράς προϊόντων, της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας.

Κατά συνέπεια το έργο συντελεί στην οικονομική, δημογραφική και κοινωνική εξέλιξη των
εξυπηρετούμενων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας..



Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, 
Τμήμα: Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή - Φάση Β΄

Δικαιούχος: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 42.880.418 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή, μήκους
20,3 χλμ. του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, την κατασκευή δύο
ανισόπεδων κόμβων (Κορομηλιάς, Ιεροπηγής), ενός ανισόπεδου ημικόμβου (Λάρκο), ενός
ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Κρυσταλλοπηγή), τις δίδυμες σήραγγες Ιεροπηγής και
Κρυσταλλοπηγής, την κατασκευή παράπλευρου, κάθετου και τοπικού οδικού δικτύου, την
κατασκευή πλήθους τεχνικών καθώς και Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Οφέλη: Το έργο ωφελεί το γενικό πληθυσμό της περιοχής του Ν. Καστοριάς αλλά και της
ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρέχοντας βελτιωμένες υποδομές μεταφορών.

Στόχος είναι να ωφεληθούν σημαντικά οι απασχολούμενοι στους παραγωγικούς κλάδους της
Περιφέρειας προσφέροντας ασφαλή και ανταγωνιστική σε κόστος μεταφορά, που αποτελεί
βασικό παράγοντα της προσπελασιμότητας της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης ωφελούμενοι είναι οι διερχόμενοι χρήστες της οδού λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα
της και της προοπτικής που παρέχει για την ανάπτυξη των συνδέσεων με τις χώρες των δυτικών
Βαλκανίων και κυρίως την Αλβανία.



Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς & 
Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και 
θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄

Δικαιούχος: ΑΤΤΙΚΟΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 536.515.640 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό
Αθήνας προς Πειραιά, από το σταθμό «Αγία Μαρίνα» έως τον επίσταθμο μετά το πέρας του
Σταθμού «Δημοτικό Θέατρο».

Το μήκος της γραμμής είναι 7,6 χλμ. με 6 νέους σταθμούς Μετρό: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός,
Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο. Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια
συρμών.

Τον Ιούλιο του 2020 δόθηκαν σε λειτουργία οι τρεις πρώτοι σταθμοί: «Αγία Βαρβάρα»,
«Κορυδαλλός», «Νίκαια». Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό
Θέατρο» δόθηκαν σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2022.

Οφέλη: Στα αναμενόμενα οφέλη του έργου συγκαταλέγονται η μείωση των οδικών τροχαίων
ατυχημάτων και των επιπτώσεών τους, η μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης των
πολιτών που χρησιμοποιούσαν ΙΧ ή ταξί και η μείωση του λειτουργικού κόστους των λεωφορείων
του ΟΑΣΑ.

Επιπλέον, αναμένεται η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης και η εξοικονόμηση του
χρόνου μετακίνησης των μετακινούμενων με ΙΧ, ταξί και λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Τέλος, με την ανάπτυξη Μετρό ενισχύονται οι Πράσινες Υποδομές με ακόμη ένα έργο Καθαρών
Μεταφορών στο αστικό περιβάλλον που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ρύπανσης.



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
Περιφέρειας Ηπείρου

Δικαιούχος: Περιφέρεια Ηπείρου (για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Ηπείρου)

Προϋπολογισμός: 21.284.026 €

Περιγραφή: Η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ήπειρο αποτελείται από
τη μονάδα της Μηχανικής Επεξεργασίας, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά μέσω
αυτοματοποιημένου συστήματος (σιδηρούχα υλικά, αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικά) και τη μονάδα
της Βιολογικής Επεξεργασίας η οποία αποτελείται από κλειστούς αντιδραστήρες που οδηγεί σε
παραγωγή πρώτης ύλης για πράσινη ενέργεια και υλικών τύπου κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό).

Το έργο που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην μηχανική επεξεργασία και
διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων, ενώ η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα γίνεται με
χρήση ήπιων τεχνολογιών αναερόβιας χώνευσης των οργανικών, πρακτική που προβλέπεται στον
ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων).

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα.

Οφέλη: Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 105.000 τόνους
απορριμμάτων, να ανακτά τουλάχιστον 17.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών και να παράγει
10.800kWh/έτος πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με
ταυτόχρονη εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

Πρόκειται για ένα έργο πρότυπο, τελευταίας τεχνολογίας, με πολλά οφέλη για το περιβάλλον και
τους πολίτες καθώς με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων που εξασφαλίζει
μετατρέπει την Ήπειρο σε πράσινη Περιφέρεια.

Επιπλέον, αποτελεί υπόδειγμα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που αποδεικνύει
την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Αρχών και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.



Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο 
εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)

Δικαιούχος: Δήμος Ιεράπετρας

Προϋπολογισμός: 438.119 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υποβαθμισμένου
και εγκαταλελειμμένου χώρου που βρισκόταν το ιστορικό εργοστάσιο παραγωγής πυρηνέλαιου,
σαπουνιού και χαρουπάλευρου «ΜΙΝΩΣ», στη πόλη της Ιεράπετρας και τη μετατροπή του σε
πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με άμεση αναφορά στο ιστορικό παρελθόν.

Προβλέπεται η δημιουργία τριών ανοικτών εκθεσιακών χώρων εκεί όπου βρίσκονταν τα βασικά
κτίρια του εργοστασίου, μεταξύ των οποίων θα δημιουργηθεί ανοικτό αμφιθέατρο,
υπερυψωμένη πλατεία, καθώς και αναψυκτήριο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φυτεύσεις
δένδρων και στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί και επίκειται η απόδοσή του σε χρήση.

Οφέλη: Το έργο λειτουργεί ως πυρήνας μιας ισόρροπης ανάπτυξης για το ευρύτερο αστικό κέντρο
του Δήμου.

Ωφελούμενοι του έργου κατά κύριο λόγο είναι οι δημότες και οι επισκέπτες της Ιεράπετρας
καθώς ένας «τραυματισμένος περιβαλλοντικά» χώρος εντός της πόλης, μετατρέπεται σε ένα
σύγχρονο πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, η αναμόρφωση της περιοχής θα ενισχύσει την οικονομία, δημιουργώντας ευνοϊκές
συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει ένα τουριστικό αξιοθέατο για τους
επισκέπτες της.

Τέλος, θα προσφέρει ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό και θα εξασφαλίσει την
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
εργοστάσιο «ΜΙΝΩΣ»



Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δικαιούχος: Δήμος Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης

Προϋπολογισμός: 200.050 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά την ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση
αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αναπτύσσεται ένα νέο ρεύμα συλλογής των βιοαποβλήτων που παράγονται στην περιοχή από τα
σπίτια και τις επιχειρήσεις εστίασης κεντρικών τομέων, τα οποία, μαζί με τα κλαδέματα που ήδη
συλλέγονται, θα οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
(ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Για αυτό τον σκοπό χρηματοδοτούνται καφέ κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων, βιοδιασπώμενοι
σάκοι απορριμμάτων και απορριμματοφόρο κατάλληλο για αποκομιδή βιοαποβλήτων.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2020.

Οφέλη: Η υλοποίηση αυτής της πράξης συμβάλει στη σταδιακή κατάργηση από την υγειονομική
ταφή των βιοαποβλήτων.

Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζεται - κατά το δυνατόν – ο στόχος της χώρας για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οποία, μετά από βιολογική επεξεργασία, παράγεται προϊόν
(compost) που μπορεί να αξιοποιηθεί προς εδαφική χρήση.



Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα 
αποχέτευσης δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου
(Β΄Φάση)

Δικαιούχος: Δήμος Παγγαίου

Προϋπολογισμός: 11.492.524 €

Περιγραφή: Το έργο αυτό αποτελεί την Β΄ Φάση υλοποίησης και αφορά:

• Στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, δυναμικότητας 8.000 κατοίκων που θα εξυπηρετεί και 3
όμορα δημοτικά διαμερίσματα. Τα λύματα οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω του ήδη
κατασκευασμένου από την Α΄ Φάση υλοποίησης, δικτύου μεταφοράς.

• Στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Ενότητας
Ορφανού του Δήμου Παγγαίου, δυναμικότητας σχεδιασμού 12.600 κατοίκων καθώς και των
έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οφέλη: Το έργο στοχεύει στη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων στους οικισμούς που
εξυπηρετεί και στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω
βόθρων.

Βελτιώνεται η ποιότητα των επιφανειακών νερών και των ακτών κολύμβησης, γεγονός που
συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στη γενικότερη αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των 20.600 εξυπηρετούμενων κατοίκων.



Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, 
Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 
για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων

Δικαιούχος: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού
Κόλπου (Φ.Δ.)

Προϋπολογισμός: 983.360 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά σε δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
της περιοχής ευθύνης του Φορέα, εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες στοχεύουν
στη βελτίωση της διατήρησης ειδών και οικοτόπων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που
με συγκεκριμένα κριτήρια χρήζουν διαχείρισης και προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων
(όπως ο Λύκος, η Αρκούδα, οι Νεροχελώνες, το Κιρκινέζι, ο Ελληνοπυγόστεος, η Βερονίκη της
Οίτης κ.α..) και η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησής τους

Επιπλέον, αναπτύσσεται η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες αρμόδιες
Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για τη διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγονται
στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω δράσεων.

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οφέλη: Αναμένεται βελτίωση του βαθμού διατήρησης επιλεγμένων ειδών και τύπων οικοτόπων
της περιοχή ευθύνης του Φορέα.

Επιπλέον αναμένεται βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών εθνικού ενδιαφέροντος που
αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας.

Ωφελούμενοι θα είναι ο τοπικός πληθυσμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου λαμβάνει
χώρα το έργο, αλλά και ο ευρύτερος πληθυσμός της χώρας και της Ε.Ε., αφού το έργο στοχεύει
στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.


