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Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.
5.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ . 63/2005 (ΦΕΚ 98 / Α / 22-04-2005),
Το Νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328 / 2015 (ΦΕΚ
51 / Α / 14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει,
Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 70 / 2015 (ΦΕΚ 114 / Α / 22-09-2015) για τη μετονομασία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Την υπ. αρ. πρωτ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης
Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ,
Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 53683 / ΕΥΘΥ 459 / 18-05-2015 (ΦΕΚ 981 / Β / 28-05-2015) με την οποία
ορίζεται η Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α,
Tην Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ / 79473 / 30-12-2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001)
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020,
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729/12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9),
Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/1-11-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β/2016) για την τροποποίηση και
αντικατάσταση της με αρ.81986 /ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
Την από 03-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του
ΕΠ («Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση έγγραφο,
Τη με αρ. πρωτ. οικ.7623/27-6-2017 Aπόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με γραπτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η
διαδικασία και το περιεχόμενο της 6ης εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 6ης Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π –
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος
στόχοι,
Την με αριθ. πρωτ. οικ 5101/28.04.2016 (Ορθή Επανάληψη 10/6/2016) Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26-27.1 και α/α
ΟΠΣ 1465 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή προτάσεων πράξεων
στον άξονα 14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 με τίτλο «Δράσεις
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Τη με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3-3-2017 (ΦΕΚ 677/Β/2017) Υπουργική Απόφαση για τις «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
Τη με αρ.πρωτ.οικ.8889/1-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ465ΧΙ8-ΖΒΧ) Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π5, α/α ΟΠΣ 2242 για την
υποβολή προτάσεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Άξονα 16, με τίτλο «Υποστήρξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων
διαχείρισης αστικών αποβλήτων» (ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ465ΧΙ8-ΖΒΧ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

την με αρ.πρωτ.οικ.8889/1-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ465ΧΙ8-ΖΒΧ) Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π5, α/α ΟΠΣ 2242 και τίτλο
«Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων» και η οποία αφορά στην υποβολή
προτάσεων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 16
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη», ως ακολούθως:
1. Το σημείο 1.2 του κεφαλαίου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1.2. Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενέργειες ωρίμανσης για την υλοποίηση
εγκαταστάσεων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης γραμμής
ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή μη, κεντρικών μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων και χώρων ταφής υπολειμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης 18 του άξονα 14 του
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται:
-

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές
μελέτες (π.χ. εκτίμησης αξίας απαλλοτριούμενων εκτάσεων).

-

Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα
δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.

-

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.

-

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση
των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του δικαιούχου.
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2.

Το σημείο 4.4 του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
4.4 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες (Α) και (Β), ως
ακολούθως
Α. Οι προτάσεις θα αφορούν ωρίμανση πράξεων του πεδίου παρέμβασης 18 του άξονα 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: α) βάσει εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ αφορούν κεντρικές
εγκαταστάσεις ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων ή/και χώρων
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων που οφείλουν να υλοποιηθούν εντός Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
ως πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα, β) δεν διαθέτουν αδειοδοτήσεις και μελετητική ωριμότητα και γ)
περιλαμβάνονται σε αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση 14.6i.26-27.1 (ΟΠΣ 1465)
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή σε αντίστοιχη πρόσκληση ΕΥΔ/ΠΕΠ με εκχωρημένους πόρους Ταμείου Συνοχής από
το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είτε απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση λόγω ελλιπούς πληρότητας και χαμηλού βαθμού
ωριμότητας είτε αιτούνται χρηματοδότηση των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Β. Οι προτάσεις θα αφορούν ωρίμανση πράξεων του πεδίου παρέμβασης 18 του άξονα 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: α) βάσει εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ αφορούν κεντρικές
εγκαταστάσεις ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων ή/και χώρων
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων προς εξυπηρέτηση διαχειριστικών ενοτήτων οικείων ΠΕΣΔΑ ή/και
αστικών κέντρων με πληθυσμιακό μέγεθος άνω των 40.000 κατοίκων, βάσει απογραφής 2011,
που οφείλουν να υλοποιηθούν εντός Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ως πρώτη χρηματοδοτική
προτεραιότητα, β) δεν διαθέτουν αδειοδοτήσεις και μελετητική ωριμότητα και γ) δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις
χρηματοδότησης των έργων ή/και των μελετών τους από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3.

Στο σημείο 5.2 του κεφαλαίου 5, τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από
3/11/2017 σε 30/11/2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθ. πρωτ. αρ.πρωτ.οικ.8889/1-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΓ465ΧΙ8-ΖΒΧ)
Πρόσκληση όπως ισχύει.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 2132142240, e-mail:
k.kolokotroni@mou.gr. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που
εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας
δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ymeperaa.gr. Ο
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π.
και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
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Δήμοι (Δήμοι νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)

Κοινοποίηση:

1.
2.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (Ε.Υ.Σ.Ε.), Νίκης 10, 10563 Αθήνα
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Ευρυτανίας & Ιτέας 2, 11523 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / Μονάδες Α’, Απ, Γ’
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