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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  

2014-2020 

 

24 Οκτωβρίου 2016 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), η οποία συγκροτήθηκε με την με την υπ’ αριθμ. 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11539/30-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Τροποποίησης της 

υπ’ αριθ. οικ. 3887/18-3-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη»  2014-2020» (ΦΕΚ 3266/Β/11-10-2016), συνήλθε σε 2η Συνεδρίαση 

στις 24 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα, μετά την με αρ. πρωτ. 12386/19-10-2016 πρόσκληση 

της Προέδρου της, κας Ευγενίας Φωτονιάτα, Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ & ΤΣ. 

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρέστησαν 43 μέλη 

με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 73 μελών και 4 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 9 

μελών (επισυνάπτεται έγγραφο με υπογραφές). 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ξεκίνησε η Συνεδρίαση.  

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη. 

2. Χαιρετισμός της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδικής 

Γραμματέως Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κυρία Ε. Φωτονιάτα, αφού απηύθυνε 

χαιρετισμό στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στη συνέχεια αναφέρθηκε στα εξής 

κύρια σημεία: 

 Την εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση του Προγράμματος. 

 Την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος για 

την συγχρηματοδότηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο μίας 

ολιστικής προσέγγισης, με έμφαση στον τομέα περιβάλλοντος. 
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 Την συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τα Μεγάλα Έργα του τομέα 

Μεταφορών. 

 Την αξιοποίηση κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για έργα του τομέα 

Περιβάλλοντος, με στόχο την ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνητικών 

δικαιούχων. 

 Την αξιοποίηση πρόσκλησης/προσκλήσεων (π.χ. για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

αποβλήτων), ως μέσο ενεργοποίησης των δυνητικών δικαιούχων για άμεση 

ανταπόκριση εντός πεπερασμένου χρονικού ορίου και στο πλαίσιο πεπερασμένων 

διαθέσιμων πόρων. 

 Την επιδίωξη εξορθολογισμού του κόστους έργων παρόμοιου τύπου. 

 Την πρόθεση του Υπουργείου να υποστηρίξει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ως δυνητικούς 

δικαιούχους του Προγράμματος με πόρους Τεχνικής Βοήθειας. 

3. Χαιρετισμοί 

Χαιρετισμούς απηύθυναν η κα Πέρκα, Γενική Γραμματέας τού Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και ο κος Ρουσσιάς αναπληρωτής της Γενικής Γραμματέως 

τού Υπουργείου Περιβάλλοντος κας Μπαριτάκη. 

4. Παρέμβαση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η εκπρόσωπος της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρ. Επιτροπής, κα 

Κανελλοπούλου, επεσήμανε τις θέσεις της Ε. Επιτροπής σε σχέση με τα εξής κύρια θέματα: 

 Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της εξειδίκευσης στο 100% της ΣΔΔ του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως το τέλος του 2016. 

 Την αναγκαιότητα επίτευξης των αιρεσιμοτήτων του Προγράμματος μέχρι 

31/12/2016, με έμφαση στις θεματικές αιρεσιμότητες που αφορούν τον Τομέα 

Περιβάλλοντος. 

 Την αναγκαιότητα για επίτευξη του ελάχιστου στόχου δήλωσης δαπανών έως 

31/12/2016 για τη διασφάλιση μη επιστροφής της προχρηματοδότησης (7% των 

πόρων των δύο Ταμείων του Προγράμματος). 

 Την διασφάλιση συστηματικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των 13 ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του Προγράμματος. Ανάγκη για συντονισμό 

και διαμόρφωση ενιαίων αναφορών προς την Ε. Επιτροπή για το Πρόγραμμα.  

Η εκπρόσωπος της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρ. Επιτροπής,, κα Μπαλτσάκη, 

επεσήμανε ως κύρια θέματα: 

 Την αναγκαιότητα επίτευξης των αιρεσιμοτήτων στον τομέα Περιβάλλοντος εντός των 

προβλεπόμενων ημερομηνιών του Σχεδίου Δράσης και την αναμονή των υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάδραση των ελληνικών αρμόδιων αρχών στα σχόλια 

που τους έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος για την υλοποίηση των 

απαραίτητων δράσεων που θα άρουν τα πρόστιμα, τα οποία έχουν ήδη επιβληθεί στη 

χώρα λόγω παραβάσεων στο τομέα του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου. 
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5. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εισηγήθηκε την έγκριση των 

πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., τα οποία η Επιτροπή 

Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα. 

6. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2015  

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Χριστίνα Δρίτσα, ενημέρωσε την 

Επιτροπή για την κατάρτιση και το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για 

το έτος 2015 (με στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015), την εμπρόθεσμη υποβολή της 

(31/5/2016) από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέσω της ηλεκτρονικής βάσης SFC στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, καθώς και για την έγκρισή της από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Ιούνιος 2016). 

7. Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος - Επίτευξη των ετήσιων 

στόχων του Προγράμματος  

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κυρία Ζωή Παπασιώπη, αφού παρουσίασε συνοπτικά 

τα κύρια χαρακτηριστικά- την ταυτότητα- του Προγράμματος, ενημέρωσε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησής του μέχρι 14/10/2016 (στοιχεία ΟΠΣ).  

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος με βάση την 

ισχύουσα 4η εξειδίκευση, δηλαδή στον προϋπολογισμό των δράσεων που εξειδικεύτηκαν και 

στις αντίστοιχες προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες, ανά τομέα πολιτικής 

(Υποδομές Μεταφορών και Περιβάλλον) και για το σύνολο του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων ενεργοποίησης των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 έως 9 του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος. Ο υποδιευθυντής τομέα 

Περιβάλλοντος, κος Νίκος Μαμαλούγκας, παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία ενεργοποίησης 

για τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας 10 έως 14 του τομέα Περιβάλλοντος του 

Προγράμματος. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από την Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις εκχωρήσεις πόρων 

Ταμείου Συνοχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς τις 13 ΕΥΔ/ΠΕΠ, καθώς και στην πρόσφατη 

τροποποίηση της σχετικής Υ.Α. Παρουσίασε συγκεντρωτικά ανά Περιφέρεια την υφιστάμενη 

κατάσταση των οικισμών, που εμπίπτουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων, τις υπολειπόμενες ανάγκες για πλήρη συμμόρφωση στην 

Οδηγία, τους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος καθώς και τις επιπλέον απαιτήσεις για 

την κάλυψη των αναγκών της χώρας για υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων. 

Τέλος, η Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αναφέρθηκε στα phasing και τα μεταφερόμενα 

έργα του Προγράμματος και παρουσίασε την εκτίμηση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 

επίτευξη των στόχων απορρόφησης του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2016 για την 

διασφάλιση της πρόσθετης πρoχρηματοδότησης του 7% (αποφυγή επιστροφής των πόρων 

Ταμείου Συνοχής και ΕΤΠΑ). 
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8. Παρουσίαση και έγκριση της τροποποίησης του πίνακα Μεγάλων Έργων του 

Προγράμματος 

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρουσίασε τον Πίνακα Μεγάλων Έργων του 

Προγράμματος με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η 

προσθήκη των εξής 3 phasing (από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013) Μεγάλων Έργων: 

 Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη - 

φάση Β’, στον Α.Π. 1 του Ε.Π. 

 Κάθετος άξονας 45  Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά- 

Κρυσταλλοπηγή»– φάση Β’, στον Α.Π. 3 του Ε.Π. 

 Τηλεθέρμανση Φλώρινας, στον Α.Π. 10 του Ε.Π. 

Επίσης, προτάθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, η αφαίρεση 

των εξής 3 (νέων) Μεγάλων Έργων: 

 Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση 

λιμένα Λαυρίου, από τον Α.Π. 2 του Ε.Π., 

λόγω της επιδιωκόμενης χρηματοδότησής του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) – «πακέτο Juncker» 

 Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα», από τον Α.Π. 3 του Ε.Π, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών δε είναι δυνατή η 

αναβάθμιση σε  αυτοκινητόδρομο του προηγούμενου τμήματος «Πύργος-Καλό Νερό», 

αποφασίστηκε να μην υλοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο το Μεγάλο Έργο που αφορά 

στην κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο τμήμα «Καλό Νερό – Τσακώνα». Αντ’αυτού, 

θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., έργο (σύνηθες)  για την βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας και στα δύο εν λόγω τμήματα του υφιστάμενου οδικού άξονα , 

δηλ. στο τμήμα «Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα». 

 Φράγμα Χαβρία, από τον Α.Π. 14 του Ε.Π., 

λόγω ανωριμότητας του έργου. 

Στο σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρ. 

Επιτροπής, κος Σαρτζετάκης, επεσήμανε την ανάγκη τήρησης μακροχρόνιας στρατηγικής ως 

προς τον σχεδιασμό μεγάλων έργων, στο βαθμό που αυτά συνδυασμένα προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι η κατασκευή κλειστών συστημάτων 

αυτοκινητοδρόμων που αλληλοσυνδέονται αποτελούσε μια από τις βασικές ιδέες αναφορικά 

με τη συγχρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων με ΣΠ, κάτι που ωστόσο πλέον μοιάζει να 

εγκαταλείπεται, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο.   

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του σχολιασμού των ανωτέρω τροποποιήσεων, προτάθηκε από την 

εκπρόσωπο του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ), κα Μπιζά, η 

αφαίρεση από τον Πίνακα Μεγάλων Έργων του Προγράμματος των εξής επιπλέον 2 Μεγάλων 

Έργων, λόγω της ήδη ληφθείσας σχετικής απόφασης του ΕΣΔΝΑ, ως αρμόδιου φορέα για την 

μη υλοποίησή τους: 

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων.  

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής.  
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Στο σημείο αυτό, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Κανελλοπούλου επεσήμανε 

ότι ανεξάρτητα από την επιλογή της χώρας για μη υλοποίηση των εν λόγω 2 έργων ως 

Μεγάλα Έργα, θα πρέπει οπωσδήποτε στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020 να υλοποιηθούν οι 

παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην 

Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον όποιο ανασχεδιασμό επιλεγεί από τις αρμόδιες αρχές 

και οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι πόροι να παραμείνουν διαθέσιμοι από το Πρόγραμμα για τα 

έργα διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, επιβεβαίωσε την πρόθεση για διατήρηση των 

απαιτούμενων πόρων για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., μετά την εισήγηση της 

Προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ενέκρινε ομόφωνα την 

τροποποίηση του Πίνακα 27: «Κατάλογος Μεγάλων Έργων» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Παρατίθεται στο Παράρτημα Ι ο εγκεκριμένος πίνακας Μεγάλων Έργων του Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

9. Παρουσίαση και έγκριση της 5ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος 

Παρουσιάστηκε από την Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης το περιεχόμενο του προτεινόμενου προς έγκριση 5ου 

«Έγγραφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (ΕΕΕΠ). Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν και αιτιολογήθηκαν οι προτεινόμενες 10 νέες δράσεις, οι 9 

τροποποιήσεις ήδη εξειδικευμένων δράσεων, καθώς και οι 4 καταργήσεις δράσεων. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα αναρτημένα στο ΔΙΑΥΛΟ σχετικά αρχεία προς έγκριση από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης, για τις νέες δράσεις που αφορούν στους Άξονες 

Προτεραιότητας 2, 3, 12, 13 και 14 του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν τα ήδη εγκεκριμένα 

σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων ως εξής: 

(α) Για τις νέες Δράσεις 2.1.1, 3.3.2, 12.6d.21.6.1, 13.6d.24.6.1, 14.6i.27.8.6, 

14.6i.27.8.7, 14.6i.27.8.8, 14.6i.27.8.9, τα εγκεκριμένα από την 1η Επιτροπή 

παρακολούθησης κριτήρια επιλογής πράξεων για αντίστοιχες δράσεις.  

(β) Για τις Δράσεις 12.6e.22.9.1, 13.6e.25.9.2 τα εγκεκριμένα από την 2η Εξειδίκευση του 

Προγράμματος κριτήρια επιλογής πράξεων για αντίστοιχες δράσεις. 

Τέλος, παρουσιάστηκε συνοπτικά ο Πίνακας 7 του 5ου ΕΕΕΠ που περιλαμβάνει τον 

προγραμματισμό για την έκδοση προσκλήσεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και 

εκτιμώμενων δαπανών του Προγράμματος απολογιστικά έως 31/12/2016. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., μετά την εισήγηση της 

Προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ενέκρινε ομόφωνα: 

α) το περιεχόμενο του 5ου «Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (5ου ΕΕΕΠ) 

β) τα κριτήρια για τις προτεινόμενες νέες δράσεις του 5ου ΕΕΕΠ. 
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Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, συνοπτικά και αναλυτικά, η εγκεκριμένη 5η εξειδίκευση του 

Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς και τα σχετικά κριτήρια για τις νέες δράσεις του 5ου ΕΕΕΠ. 

10. Ενημέρωση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος.  

Το στέλεχος της Μονάδας Α’ κα Έφη Δριμυλή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για 

την κατάρτιση και το περιεχόμενο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την 

ανάρτησή του στο ΔΙΑΥΛΟ και τα στοιχεία διαβούλευσης του, όπως αυτά ελήφθησαν υπόψη 

για την αναδιαμόρφωσή του με στόχο την έγκρισή του στην παρούσα 2η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στα κριτήρια και στα είδη των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται 

στο Σχέδιο Αξιολόγησης, καθώς και στις κανονιστικές υποχρεώσεις που θα καλυφθούν από 

την εκπόνηση των επιμέρους 9 προτεινόμενων αξιολογήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., μετά την εισήγηση της 

Προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο 

Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

11. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του Προγράμματος. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού ετών 2016 

- 2017. 

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αναφέρθηκε στους 3 πίνακες που 

είναι αναρτημένοι στο ΔΙΑΥΛΟ προς έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και αφορούν 

τις δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν έως την ημερομηνία της 2ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και αυτές που προγραμματίζονται έως το 

τέλος του τρέχοντος έτους 2016, καθώς και για το επόμενο έτος 2017, στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2014-2020. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μετά την εισήγηση της Προέδρου της 

και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα τον ετήσιο προγραμματισμό 

των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 

2016 και 2017. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης επίσης ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις έως σήμερα ενέργειες της υπηρεσίας για την ενημέρωση των 

δικαιούχων και των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος, με έμφαση στη νέα ιστοσελίδα 

του www.ymeperaa.gr. 

12. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικής Σχεδιασμού Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ) κα Σ. 

Ζησοπούλου για τις 15 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (7 γενικές και 8 θεματικές) που 

εφαρμόζονται στο Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των 
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δράσεων που αφορούν στις 8 αιρεσιμότητες (2 γενικές και 6 θεματικές) που έχουν  αξιολογηθεί 

ως μη ή μερικώς εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 7 

αιρεσιμότητες (5 γενικές και 2 θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες, καθώς 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων. Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος 

εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές αιρεσιμότητες 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 και οι 

γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7 με βάση τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια 

δράσης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερτόνισε την ανάγκη έγκαιρης πλήρωσης των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων και ιδίως αυτών που σχετίζονται με αυτοδεσμεύσεις εντός των ήδη 

συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Καταγράφει τις πιθανότητες ενδεχόμενων 

καθυστερήσεων και ζητά τη συνέχιση της διαρκούς επικοινωνίας τόσο για τις καταληκτικές 

ημερομηνίες όσο και για τα ενδιάμεσα βήματα που απαιτούνται. 

13. Άλλα θέματα 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), κος Γιώργος 

Λογοθέτης, παρουσίασε συνοπτικά τα εξής θέματα: 

 Στοιχεία για την μέχρι σήμερα ενεργοποίηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Το χρηματοδοτικό εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Connecting Europe Facility 

(CEF), τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση μέχρι σήμερα, με έμφαση 

στα έργα του τομέα μεταφορών, καθώς και τις μελλοντικές προσκλήσεις. 

 Τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα για το «κλείσιμο» των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 Την αναγκαιότητα υλοποίησης δαπανών για την επίτευξη του στόχου ν+3 ανά Ταμείο 

του Προγράμματος για το έτος 2017. 

 Την αναγκαιότητα υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των 

οροσήμων του πλαισίου επίδοσης των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος για 

το έτος 2018. 

Η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κα 

Κουμπαρούλη, αναφέρθηκε στο έργο της Γενικής Γραμματείας και ζήτησε (α) να υπάρχει στο 

διαδικτυακό τόπο του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σε εμφανές σημείο η δυνατότητα για υποβολή 

καταγγελιών (β) να συμπεριληφθεί σε μία από τις αξιολογήσεις των ΕΠ της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 και απολογισμός ως προς τα θέματα απάτης. 

14. Συζητήσεις – Παρεμβάσεις. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν παρεμβάσεις από τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης: 

 Τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κο 

Λαμπρίδη. 
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 Τον εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), κο Αγοραστό.  

 Τον εκπρόσωπο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., κο Βούρδα. 

 Τον εκπρόσωπο του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Φο.Δι.Σ.Α.), 

κο Τσοκανή. 

 Τον εκπρόσωπο της ΟΑΣΑ Α.Ε., κο Σκουμπούρη. 

 Την εκπρόσωπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος), κα Κούρτελη. 

 Την εκπρόσωπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής, κα Φωκά. 

 Τον εκπρόσωπο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

(ΕΔΕΥΑ), κο Καρασταύρου. 

Τα κύρια θέματα των παρεμβάσεων αφορούσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των θεμάτων 

που παρουσιάστηκαν, καθώς και προτάσεις για την συγχρηματοδότηση και άλλων (νέων) 

έργων/παρεμβάσεων από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Απαντήσεις δόθηκαν από την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδική Γραμματέα 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, την Προϊσταμένη  της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Υποδιευθυντή 

τομέα Περιβάλλοντος και την Προϊσταμένη της Μονάδας Α’. 

Τα προαναφερόμενα καταγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία θα εγκριθούν από την Επιτροπή σε επόμενο στάδιο είτε 

μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ, είτε διά ζώσης στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδότησε την ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις και να αναρτήσει στο ΔΙΑΥΛΟ και στο 

διαδικτυακό της τόπο την Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της, καθώς και τα συνημμένα σε 

αυτήν κείμενα και πίνακες. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  

2014-2020. 

 

Ευγενία Φωτονιάτα 

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΕΕΠ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5Ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020 

ΚΑΙ 

ΣΧΕΤΙΚΆ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ 5ου ΕΕΕΠ 

Α1. : Τροποποίηση δράσεων της 4ης Εξειδίκευσης 

Άξονας Προτεραιότητας 1 

Δράση 1.1.1: Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και 

τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π. 

Δράση 1.1.2: Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

Δράση 3.3.1: Ενεργητική Οδική Ασφάλεια 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Δράση 4.3.1: Αναβάθμιση/Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ 

στην Περιφέρεια Κρήτης 

Άξονας Προτεραιότητας 5 

Δράση 5.4.1: Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας  

Άξονας Προτεραιότητας 12 

Δράση 12.6e.22.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής 

Δράση 12.6e.22.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

επικύρωση δεδομένων. 

Άξονας Προτεραιότητας 14 

Δράση 14.6i.27.8.4: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Δράση 14.6ii.29.14: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  

Δράσεις 14.6ii.30.17-19: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 

Άξονας Προτεραιότητας 16 

Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων 

Α2. : Εξειδίκευση νέων Δράσεων  

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Δράση 2.1.1: Αναβαθμίσεις στο σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

Δράση 3.3.2: Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ  
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Άξονας Προτεραιότητας 12 

Δράση 12.6d.21.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου 

Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Δράση 12.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών 

Πλαισίων 

Άξονας Προτεραιότητας 13 

Δράση 13.6d.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, στις  Περιφέρειες Νοτίου 

Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Δράση 13.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών 

Πλαισίων 

Άξονας Προτεραιότητας 14 

Δράση 14.6i.27.8.6: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Δράση 14.6i.27.8.7: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Δράση 14.6i.27.8.8: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Δράση 14.6i.27.8.9: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Α3. Κατάργηση δράσεων της 4ης Εξειδίκευσης 

Άξονας Προτεραιότητας 14 

Δράση 14.6i.27.10.1: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ (ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Δράση 14.6i.27.10.2: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Δράση 14.6i.27.10.5: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας. 

Δράση 14.6i.27.10.6: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. 
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