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Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
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5 Δεκεμβρίου 2018 

 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 

 

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

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

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11539/30-9-2016 ΚΥΑ περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. Οικ. 

3887/18-3-2015 ΚΥΑ Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(ΦΕΚ 3266/Β/11-10-2016) συνήλθε στην 4η Συνεδρίαση στις 5-12-2018 στην Αθήνα, 

μετά την με αρ. πρωτ. 9241/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, κας Ευγενίας 

Φωτονιάτα, Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ. 

Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρέστησαν 

48 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 73 μελών και 4 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

(Επισυνάπτεται έγγραφο με υπογραφές). 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

κας Ευγενίας Φωτονιάτα, η οποία αναφέρθηκε στην πρόοδο ενεργοποίησης του ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά το έτος 2018, συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν κατά την προηγούμενη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

στις 24/10/2017. Επεσήμανε ότι η ωριμότητα στις προτεραιότητες των τομεακών 

πολιτικών και στο σχεδιασμό αποτυπώνεται πλέον και στην μορφή που λαμβάνει το ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την επικείμενη 2η Αναθεώρησή του. Τόνισε την αξιοποίηση της 

συνέργειας χρηματοδοτικών μέσων (συνδρομή των ΕΔΕΤ, εθνικοί πόροι, 

υπερδεσμεύσεις, Φιλόδημος, ΕΤΕπ, CEB) για την υλοποίηση των προγραμματικών του 

στόχων. Κατέγραψε την ασυμμετρία που εμφανίζεται στο Πρόγραμμα λόγω του μεγάλου 

αριθμού τμηματοποιημένων έργων που δεσμεύουν σημαντικό μέρος του 

προϋπολογισμού και της ανωριμότητας των νέων έργων. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από την κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Γ.Γ. 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, τον κο Ευάγγελο Καπετάνιο, Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων του ΥΠΕΣ, τον κο Λογοθέτη, εκπρόσωπο του ΓΓ ΕΣΠΑ. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Δήμητρα 

Κανελλοπούλου και κος Βύρων Καμπαράκης. 
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Επίσης, έγινε ενημέρωση από τον Γ.Δ/ντη Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και 

Οδικής Ασφάλειας, κο Δημήτρη Παπαγιαννίδη, για την πορεία εκπόνησης του 

Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της χώρας. 

Τέλος, έγινε παρέμβαση από την Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ, κα 

Αργυρώ Ζέρβα, σχετικά με εργασιακά θέματα των στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα 

μέλη η ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς 

και τα πρακτικά της προηγούμενης 3ης Συνεδρίασης. 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 

1. Έγινε ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2017 για το 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από την Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Ζωή Παπασιώπη. 

2. Παρουσιάστηκε από την Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Ζωή Παπασιώπη, 

η συνολική πρόοδος υλοποίησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020. Έγινε αναφορά στους πρόσθετους 

πόρους που ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα στο τέλος του 2017 με την έγκριση της 

1ης Αναθεώρησης, και δόθηκαν τα στοιχεία προόδου του ΕΠ από την έναρξη της 

περιόδου έως 30-10-2018 για το σύνολο του ΕΠ και ανά Τομέα. Επίσης έγινε 

ενημέρωση για τα τμηματοποιημένα και τα Μεγάλα Έργα του Προγράμματος και 

παρουσιάσθηκαν στοιχεία για τις προεγκρίσεις, τις επιτόπιες επαληθεύσεις και τους 

ελέγχους που διενεργήθηκαν σε έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ τόσο από την διαχειριστική 

αρχή όσο και από τους λοιπούς ελεγκτικούς φορείς (ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ, ΕΕ κλπ). Τέλος 

έγινε αναφορά στις προβλέψεις απορροφήσεων έως 31/12/2018  και στην επίτευξη 

του κανόνα Ν+3 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

3. Παρουσιάστηκε από τον Υποδιευθυντή του Τομέα Υποδομών Μεταφορών της 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κο Ιωάννη Κρασσακόπουλο, η πρόοδος των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 έως 9 με αναφορά στα επιμέρους υποσυστήματα (σιδηροδρομικές, 

οδικές, λιμενικές αεροπορικές και αστικές υποδομές)  του τομέα Μεταφορών. 

4. Παρουσιάστηκε από τον κο Νικόλαο Μαμαλούγκα Υποδιευθυντή του Τομέα 

Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πρόοδος υλοποίησης των Αξόνων 

Προτεραιότητας 10 έως 14Β με αναφορά στις επιμέρους θεματικές ενότητες 

(ενέργεια, αντιπλημμυρικά, οριζόντιες δράσεις ενσωμάτωσης ευρωπαϊκού 

περιβαλλοντικού κεκτημένου, λύματα, απορρίμματα, διαχείριση υδατικών πόρων, 

βιοποικιλότητα, αστική αναζωογόνηση) του τομέα Περιβάλλοντος. 

5. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 

των θεμάτων της προόδου υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.: 

Για τον τομέα Μεταφορών ο κος Καμπαράκης εξέφρασε την ικανοποίηση της 

Επιτροπής για την αύξηση των δαπανών των έργων του τομέα. Παράλληλα, 
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διατύπωσε προβληματισμό σχετικά με την παρατηρούμενη έλλειψη ροής νέων έργων, 

την ανωριμότητα αυτών και τους αργούς ρυθμούς αντιμετώπισης των 

καθυστερήσεων που αποτελούν ένα οριζόντιο πρόβλημα που είχε επισημανθεί και 

στο παρελθόν. Υπενθύμισε την προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

προώθηση των σιδηροδρομικών έργων και την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τα 

εν λόγω έργα προκειμένου αυτά να τύχουν της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης. 

Επιπροσθέτως επεσήμανε την ανάγκη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των 

σιδηροδρομικών έργων, που εξακολουθούν να υλοποιούνται από την προηγούμενη 

Π.Π. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ανάγκη εκπόνησης σχεδίων για το συντονισμό των 

Μέσων Μεταφοράς που έχουν προκύψει από τη σειρά επενδύσεων όπως π.χ. στην 

περιοχή του Πειραιά. Ζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης για την 

προμήθεια των νέων λεωφορείων χαμηλών ρύπων, που προστέθηκαν στον 

προγραμματισμό του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την πρόταση 2ης Αναθεώρησής του και 

τονίσθηκε η ανάγκη διερεύνησης του τρόπου ένταξης αυτής στο υφιστάμενο 

σύστημα συγκοινωνιών. 

Για τον τομέα Περιβάλλοντος η κα Κανελλοπούλου ζήτησε την κατάρτιση ενός 

πλάνου στο οποίο θα αποτυπώνονται από σήμερα οι Πράξεις που πρόκειται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα βήματα εξέλιξης και οι χρόνοι 

υλοποίησης αυτών με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας 

του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εξέφρασε την ικανοποίηση της Επιτροπής για τη σύσταση και 

λειτουργία της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων. Αντίστοιχα αιτήθηκε την αναλυτική 

καταγραφή των έργων διαχείρισης απορριμμάτων (υφιστάμενη κατάσταση, 

εκτίμηση χρόνου ολοκλήρωσης των ΠΕΣΔΑ κ.α.) δεδομένου ότι ο χρόνος ωρίμανσης 

των συγκεκριμένων δράσεων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Επίσης, υπενθύμισε ότι έχει 

διατυπωθεί αιτιολογημένη γνώμη από την Επιτροπή όσον αφορά τη Βιοποικιλότητα 

καθώς και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης μελετών που καλύπτουν επιφάνειες 

που έχουν τύχει συγχρηματοδότησης στο παρελθόν. Όσον αφορά τα Μεγάλα Έργα 

του τομέα χαιρέτησε την πρόοδο στα δύο τμηματοποιημένα έργα, που ήδη 

υλοποιούνται, αλλά επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης για την υλοποίηση και των 

λοιπών πέντε νέων έργων που εκκρεμούν. Τέλος, όσον αφορά τα νέα αντιπλημμυρικά 

έργα, ζήτησε η προσέγγιση να μην βασίζεται στη λογική της τμηματοποίησης μεταξύ 

διαδοχικών Προγραμματικών Περιόδων (τρέχουσας και επόμενης) αλλά να 

εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ολοκλήρωσης τους εντός της περιόδου 2014 - 2020.   

 

6. Παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

Η Γ.Γ. Περιβάλλοντος, κα Μπαριτάκη, επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθηθούν τα 

προβλεπόμενα κατά τη συγχρηματοδότηση των ΕΠΜ, όπως ζητείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, συμφώνησε με την ανάγκη αναλυτικής καταγραφής 

των έργων διαχείρισης απορριμμάτων και της πορείας αυτών στο πλαίσιο του 

ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ και αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού μεταξύ της Γ.Γ. 

Περιβάλλοντος, της ΓΓ Συντονσιμού του ΥΠΕΣ και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

προκειμένου να ελέγχεται ο ρυθμός επίτευξης προόδου. Επεσήμανε ότι θα 

αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (π.χ. υποχρεωτικές εκθέσεις που 

υποβάλλονται συστηματικά στην Ευρ. Επιτροπή βάσει κανονιστικού πλαισίου). 
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Επεσήμανε τη δυσκολία συγκέντρωσης των στοιχείων από διαφορετικής 

οργανωτικής δυνατότητας φορείς (κυρίως ΟΤΑ).  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κα Φωτονιάτα, ανέφερε ότι ο 

συντονισμός για τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων γίνεται ήδη από μία άτυπη 

«Επιτροπή Καθοδήγησης», στην οποία συμμετέχουν ο Αναπληρωτής ΥΠΕΝ, η ΓΓ 

Περιβάλλοντος, ο ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ και η ίδια. 

Στόχος του επόμενου έτους (2019) είναι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση των νέων 

έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Ο κος Διονέλλης, Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., επεσήμανε ότι το τμήμα Τιθορέα 

– Λιανοκλάδι του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη ήδη λειτουργεί με 

ηλεκτροκίνηση και απομένει να αποδοθεί σε κυκλοφορία άμεσα και το εναπομείναν 

τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός, ώστε το σύνολο του άξονα να είναι πλέον πλήρως 

ηλεκτροκινούμενο. Σε ότι αφορά τα ημιτελή έργα αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

επεσήμανε ότι θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα. Τέλος, έκανε αναφορά στον σχεδιασμό 

του ΥΠΥΜΕ για υπογειοποίηση του τμήματος Ρίο – Αγ. Διονύσιος επί του 

σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Πάτρα.  

Ο κος Λογοθέτης, Προϊστάμενος της ΕΥΣΕ, επεσήμανε την ανάγκη παρέμβασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου οι γειτονικές χώρες (συγκεκριμένα Βουλγαρία 

και Ρουμανία) να θέσουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στο δικό τους 

σιδηροδρομικό δίκτυο για την υλοποίηση του διαδρόμου Orient/East-Med ώστε να 

μπορέσουν να αξιοποιηθούν και οι επενδύσεις στο ελληνικό δίκτυο που πλέον 

ολοκληρώνονται. 

Ο κος Μεγαγιάννης, εκ μέρους της ΥΠΑ, ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης 

για τις ενέργειες ωρίμανσης (εκπόνηση μελετών και αδειοδοτήσεις) στις οποίες έχει 

προχωρήσει μέχρι σήμερα η ΥΠΑ για τα αεροδρόμια Σύρου, Νάξου, Χίου και Πάρου 

προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών να προχωρήσει στην δημοπράτηση των εν λόγω έργων.  

Η κα Αθηνά Κουρτέση, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΈΣΠΑ του ΥΠΥΜΕ  

(ΕΔΥΜΕΤ), ενημέρωσε το σώμα για τις δραστηριότητες της νεοσύστατης Υπηρεσίας 

της, η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε  στις εργασίες της Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

7. Έγινε παρουσίαση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων, από τον 

Συντονιστή της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, κο Κωνσταντίνο Αρβανίτη. 

8. Η κα Ορφανίδου, Σύμβουλος Αξιολόγησης, παρουσίασε τα συμπεράσματα / ευρήματα 

της 2ης Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

9. Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης 2ης Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από 

την κα Χριστίνα Δρίτσα, Προϊσταμένη της Μονάδας Α' της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

10. Από την κα Δρίτσα, Προϊσταμένη της Μονάδας Α' της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έγινε 

απολογισμός των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας έτους 2018 και 

παρουσίαση του αντίστοιχου προγραμματισμού για το έτος 2019. Παρουσιάσθηκαν 
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τα συμπεράσματα έρευνας κοινού στην 83η ΔΕΘ και έγινε προβολή video πρόσφατων 

φωτογραφιών έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Παρεμβάσεις των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων 

θεμάτων  

1. Έγινε ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της ΕΥΣΕ/ΕΑΣ, κο Γεώργιο Λογοθέτη, για 

την πρόοδο υλοποίησης του συνόλου των ΕΠ του ΕΣΠΑ και τις ενέργειες 

επιτάχυνσης της εφαρμογής, καθώς και για την πρόοδο των έργων του CEF. 

2. Έγινε ενημέρωση από το στέλεχος της ΕΥΣΣΑ, κα Μαίρη Πραγιάτη, για τις 

απαιτήσεις παρακολούθησης δεικτών των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, τον 

προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων, τις απαιτήσεις της Γενικής 

Αιρεσιμότητας 7, το Πλαίσιο Επίδοσης και τις ανάγκες Αξιολόγησης των Ε.Π. Τέλος, 

έγινε σύντομη αναφορά για τις προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 

2021 – 2027 αναφορικά με το σύστημα δεικτών των προγραμμάτων.   

3. Έγινε ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΥΣΣΑ, κα Μαρία 

Κωστοπούλου, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Πιο 

συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στη σχετική πρόταση προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις πολιτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, στη 

μεθοδολογία κατανομής των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, στο κανονιστικό πλαίσιο 

και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020. 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ  

ΑΔΑ: Ω2ΗΟ465ΧΙ8-ΤΜΟ
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