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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ:  

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης: Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (EL 11), Θεσσαλίας (EL 14), 

Ηπείρου (EL 21), Ιόνιων Νήσων (EL 22), Δυτικής 

Ελλάδας (EL 23), Πελοποννήσου (EL 25), Βορείου 

Αιγαίου (EL 41), Κρήτης (EL 43),  

Περιφέρειες σύγκλισης – phasing out: Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL 12), Δυτικής Μακεδονίας (EL 13), 

Αττικής (EL 30). 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2007 - 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ CCI 2007 GR161 PO004 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) αποτελεί το 

θεματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Τομέα των Μεταφορών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

αποτελεί, μετά την έκδοση του Ν. 4314/2014 αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.  

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των 

φυσικών υποδομών και των υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών, με στόχο την 

ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιμότητας των περιοχών της Χώρας και των 

διεθνών διασυνδέσεων της.  

Στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος με βάση τη 2η Αναθεώρησή του [C(2013) 

9498 final/16-12-2013] περιλαμβάνονται οι οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και 

θαλάσσιες μεταφορές καθώς και θέματα ασφάλειας αυτών.  

Το ΕΠ-ΕΠ συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (1.963 εκατ. €) και πόρους του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) (2.197,2 εκατ. €). 

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του εγκεκριμένου Προγράμματος 

(Εθνική και Κοινοτική συνδρομή) ανέρχεται, μετά την 2η  Αναθεώρησή του [C(2013) 9498 

final/16-12-2013], σε 4.894,31 εκατ. €, εκ των οποίων τα 4.160,16 εκατ. € είναι η κοινοτική 

συνδρομή του και τα υπόλοιπα 734,15 εκατ. € είναι η αντιστοιχούσα εθνική συνδρομή του. 

Προβλέπεται επιπλεόν η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ενδεικτικού ύψους 763,89 εκατ. €.  
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1.2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  2015 

Η/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  

30-06-2015 

 

Η παρούσα ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 31-12-

2014.  

Με την έγκριση του Επιχερησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 και την έκδοση του Ν.4314/23-12-2014 (ειδικότερα με το 

άρθρο 5 παρ. 4 αυτού) συγχωνεύτηκε (i) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας» 2007-2013 (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π.), (ii) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και (iii) η Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (Ε.Δ.Α.Μ.) και συνέστησαν την νέα Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

(Ε.Υ.Δ./ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. - Τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος). 

Στη νέα υπηρεσία περιέχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της τ.Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. Για τα 

αντίστοιχα θέματα της τ. Ε.Δ.Α.Μ. εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητα η ίδια.   

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ε.Υ.Δ./ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, Τομέας Μεταφορών σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», 

όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009, καθώς και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο 

και οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.   

2.1.1 Συνοπτική αναφορά στα κύρια θέματα εξέλιξης του Ε.Π. «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) εντός του 2014 

Τα κύρια θέματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ εντός του 2014 είναι τα εξής: 

 Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στον 

κατασκευαστικό κλάδο και επομένως και στην υλοποίηση των ενταγμένων δημοσίων 

έργων του ΕΠ-ΕΠ, με αποτέλεσμα αυτά να υλοποιούνται με χαμηλούς ρυθμούς 

απορρόφησης. 

 Συνεχίστηκε η υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών / διαχειριστικών ενεργειών 

(απεντάξεις έργων, εσωτερικές μεταφορές έργων από έναν Άξονα Προτεραιότητας του 

ΕΠ-ΕΠ σε άλλο, τμηματοποίηση (phasing) Μεγάλων Έργων με στόχο τη 

συγχρηματοδότηση της 2ης Φάσης από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, μεταφορές έργων 

από το ΕΠ-ΕΠ σε άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, ή σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) ώστε 

να υπάρξει η πλήρης εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στη 2η Αναθεώρης του ΕΠ-ΕΠ. Οι 

σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2015.  

 Με το Π.Δ. 109/27-8-2014 (ΦΕΚ 176/Α/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών & Δικτύων», αναδιαμορφώθηκε το οργανόγραμμα του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Αυτό είχε ως συνέπεια να δημιουργηθούν 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων που σχετίζονταν με τη διαφοροποίηση του 

πλαισίου των αρμοδιοτήτων των νέων και υπό διαμόρφωση υπηρεσιών.    

 Τον Αύγουστο του 2014, η τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ σε συνεργασία με τη τ. ΕΔΑ Μεταφορών, τη 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διαμόρφωσε τις βασικές αρχές εξυγίανσης του ΕΠ-ΕΠ προκειμένου να μειωθεί το 

ποσοστό υπερδέσμευσης των πόρων του, να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείρισή 

του και το ορθολογικό κλείσιμό του το Μάρτιο του 2017. Η εξυγίανση του Προγράμματος 

καταγράφεται στο υπ’ αριθ. 39839 / 5-8-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ. Η οριστική μορφή του Ε.Π.-Ε.Π. καθώς 

και ο κατάλογος των έργων που το απαρτίζουν θα διαμορφωθεί κατά την επικείμενη 3η 

Αναθεώρησή του εντός του 2015. 

 Επετεύχθη ο στόχος εφαρμογής του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+3/ν+2) για το 

έτος 2014, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το Ταμείο Συνοχής. 
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 Εστάλησαν δύο (2) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Συνδρομής (ΑΕΣ) και εκδόθηκαν τρεις (3) 

Αποφάσεις έγκρισης από την Ε.Ε. 

2.1.2 Ενημέρωση ως προς την πρόοδο του Προγράμματος   

Η πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ αθροιστικά μέχρι 31/12/2014 παρακολουθείται μέσω τεσσάρων 

βασικών παραμέτρων, που αποτυπώνονται στο «Συγκεντρωτικό Πίνακα Υλοποίησης του 

Ε.Π. Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας» που ακολουθεί και συνάδει με τα αντίστοιχα 

στοιχεία ΟΠΣ.  

Ο πίνακας έχει ως βάση αναφοράς τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος μετά την 

2η Αναθεώρησή του, δηλαδή συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.894.306.900 €, και 

αποτυπώνει όλα τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος ανά 

Άξονα Προτεραιότητας και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας.  

Σε ότι αφορά στα στοιχεία των στηλών του πίνακα διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Στήλη Διευκρίνιση 

Στήλη (4), (7) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν σε Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη.  

Στήλη (5), (9) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν σε Συγχρηματοδοτούμενη 

Δημόσια Δαπάνη των έργων, η οποία προκύπτει μετά την 

εφαρμογή του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης (όπως 

αυτός εμφανίζεται στα ΤΔΕ / στις Αιτήσεις Επιβεβαίωσης 

Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης των Μεγάλων Έργων). Για όσα έργα 

δεν παράγονται έσοδα, ο συντελεστής ελλείμματος 

χρηματοδότησης ισούται με 100% και επομένως η επιλέξιμη 

Δημόσια Δαπάνη ταυτίζεται με τη Συγχρηματοδοτούμενη. 

Στήλη (11) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.12.2014

Ταμείο Στόχος

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

85-15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

1 1Α 2 3=2/1A 4 5 6=5/1A 7 8 9=8/1A 10 11 12=11/1A 13=11/5

4.976.191.728 4.353.130.430 4.894.306.900 4.894.306.900 100,00% 8.029.090.710 6.646.566.955 135,80% 7.302.539.657 6.031.179.376 123,23% 4.174.261.852 3.994.908.770 81,62% 60,10%

ΑΞΟΝΑΣ 01

A. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό 

Οδικό Δίκτυο Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 1.446.900.000 1.276.647.059 2.052.805.824 2.052.805.824 100,00% 3.421.454.979 2.647.155.868 128,95% 3.179.821.071 2.433.359.931 118,54% 1.747.374.616 1.618.937.776 78,86% 61,16%

ΚΘΠ 11

Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (πρόσβαση, 

ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, 

πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο κ.λπ.)

5.323.957 5.323.957

ΚΘΠ 21 Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ) 1.252.492.065 1.105.114.599 2.003.799.460 2.003.799.460 100,00% 3.146.539.524 2.372.240.413 118,39% 3.028.625.758 2.282.164.618 113,89% 1.676.712.561 1.548.275.721 77,27% 65,27%

ΚΘΠ 22 Εθνικές οδοί 133.000.000 117.350.237 24.130.662 24.130.662 100,00% 150.582.223 150.582.223 624,03% 78.141.409 78.141.409 323,83% 48.152.290 48.152.290 199,55% 31,98%

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 61.407.935 54.182.223 85.641.000 85.641.000 0,00% 41.368.964 41.368.964 0,00% 993.706 993.706 1,16%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

24.875.702 24.875.702 100,00% 33.368.275 33.368.275 134,14% 31.684.939 31.684.939 127,37% 21.516.058 21.516.058 86,49% 64,48%

ΑΞΟΝΑΣ 02

Β. Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΠΑΘΕ/Π 

& Πολυτροπικές Μεταφορές 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 284.700.000 284.705.882 190.000.000 190.000.000 100,00% 646.647.756 573.641.224 301,92% 492.328.288 436.744.424 229,87% 98.414.527 98.414.527 51,80% 17,16%

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

284.700.000 284.705.882 190.000.000 190.000.000 100,00% 646.647.756 573.641.224 301,92% 492.328.288 436.744.424 229,87% 98.414.527 98.414.527 51,80% 17,16%

ΑΞΟΝΑΣ 03

Γ. Θαλάσσιες Μεταφορές-Λιμάνια 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 121.200.000 106.941.177 51.605.941 51.605.941 100,00% 40.187.364 37.668.372 72,99% 32.241.031 30.299.293 58,71% 21.603.286 20.429.034 39,59% 54,23%

ΚΘΠ 30 Λιμένες 121.200.000 106.941.177 51.605.941 51.605.941 100,00% 40.187.364 37.668.372 72,99% 32.241.031 30.299.293 58,71% 21.603.286 20.429.034 39,59% 54,23%

ΑΞΟΝΑΣ 04

Δ. Αεροπορικές Μεταφορές-

Αεροδρόμια Περιφερειών Αμιγούς 

Στόχου Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 117.650.000 117.647.059 0 0

ΚΘΠ 29 Αερολιμένες 117.650.000 117.647.059

ΑΞΟΝΑΣ 05

Ε. Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια 

Δικτύων Μεταφορών 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 86.400.000 50.823.530 0 0

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
16.000.000 16.000.000

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 30.000.000 0

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

40.400.000 34.823.530

ΑΞΟΝΑΣ 06

ΣΤ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ 1 43.500.000 25.588.235 15.000.000 15.000.000 100,00% 8.626.903 8.626.903 57,51% 5.758.315 5.758.315 38,39% 3.525.826 3.525.826 23,51% 40,87%

ΚΘΠ 85
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση, επιθεώρηση
34.500.000 20.294.117 6.750.000 6.750.000 100,00% 4.289.062 4.289.062 63,54% 2.390.359 2.390.359 35,41% 1.770.283 1.770.283 26,23% 41,27%

ΚΘΠ 86
Αξιολόγηση και μελέτες· 

ενημέρωση και επικοινωνία
9.000.000 5.294.118 8.250.000 8.250.000 100,00% 4.337.841 4.337.841 52,58% 3.367.956 3.367.956 40,82% 1.755.543 1.755.543 21,28% 40,47%

ΑΞΟΝΑΣ 07
Ζ. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο

Ταμείο 

Συνοχής
1 1.455.280.000 1.284.058.824 1.865.856.561 1.865.856.561 100,00% 2.781.042.173 2.385.443.660 127,85% 2.628.084.923 2.265.071.151 121,40% 1.725.253.578 1.677.632.179 89,91% 70,33%

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
6.790.088 6.790.088 1.477.500 1.477.500

ΚΘΠ 21 Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ) 1.298.611.898 1.244.058.824 1.802.881.350 1.802.881.350 100,00% 2.735.646.530 2.340.048.017 129,79% 2.596.385.216 2.233.371.444 123,88% 1.714.668.601 1.667.047.202 92,47% 71,24%

ΚΘΠ 22 Εθνικές οδοί 156.668.102 30.000.000 62.975.211 62.975.211 100,00% 27.055.555 27.055.555 42,96% 25.909.735 25.909.735 41,14% 10.257.148 10.257.148 16,29% 37,91%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

0 10.000.000 11.550.000 11.550.000 4.312.472 4.312.472 327.829 327.829

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ έως 

30/12/2014

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό 

Διαχείρισης

ΔΑΠΑΝΕΣ 

έως 30/12/2014 

Στοιχεία ΟΠΣ - 

προς πιστοποίηση 

σε Ε.Ε

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30/12/2014

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

% ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΤΔΕ) 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΔΔ 

ΤΔΕ προς 

αναθεωρημένη 

συγχρ/νη ΔΔ 

ΕΠΕΠ)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.12.2014

Ταμείο Στόχος

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

85-15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

1 1Α 2 3=2/1A 4 5 6=5/1A 7 8 9=8/1A 10 11 12=11/1A 13=11/5

4.976.191.728 4.353.130.430 4.894.306.900 4.894.306.900 100,00% 8.029.090.710 6.646.566.955 135,80% 7.302.539.657 6.031.179.376 123,23% 4.174.261.852 3.994.908.770 81,62% 60,10%

ΑΞΟΝΑΣ 08
Η. Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΠΑΘΕ/Π 

& Πολυτροπικές Μεταφορές

Ταμείο 

Συνοχής
1 565.860.000 565.882.353 565.882.353 565.882.353 100,00% 900.018.441 765.960.182 135,36% 754.959.789 653.049.091 115,40% 470.384.254 468.936.866 82,87% 61,22%

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
7.058.545 7.058.824

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

529.390.852 529.411.764 565.882.353 565.882.353 100,00% 900.018.441 765.960.182 135,36% 754.959.789 653.049.091 115,40% 470.384.254 468.936.866 82,87% 61,22%

ΚΘΠ 27
Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ -

Μ)
29.410.603 29.411.765

ΑΞΟΝΑΣ 09
Θ. Θαλάσσιες Μεταφορές-Λιμάνια 

Διευρωπαϊκού Δικτύου

Ταμείο 

Συνοχής
1 20.300.000 16.588.235 9.532.075 9.532.075 100,00% 18.389.093 16.308.356 171,09% 14.391.240 12.903.785 135,37% 5.124.751 4.493.870 47,14% 27,56%

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
4.367.957 4.367.957 4.367.957 4.367.957 873.531 873.531

ΚΘΠ 30 Λιμένες 20.300.000 16.588.235 9.532.075 9.532.075 100,00% 14.021.136 11.940.399 125,27% 10.023.283 8.535.828 89,55% 4.251.220 3.620.339 37,98% 30,32%

ΑΞΟΝΑΣ 10

Ι. Αεροπορικές Μεταφορές - 

Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού 

Δικτύου

Ταμείο 

Συνοχής
1 81.180.000 81.176.471 68.624.146 68.624.146 100,00% 156.899.828 155.938.216 227,24% 156.899.828 155.938.216 227,24% 74.428.345 74.386.022 108,40% 47,70%

ΚΘΠ 29 Αερολιμένες 81.180.000 81.176.471 63.910.654 63.910.654 100,00% 156.899.828 155.938.216 243,99% 156.899.828 155.938.216 243,99% 74.428.345 74.386.022 116,39% 47,70%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

4.713.492 4.713.492 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ 11

ΙΑ. Καθαρές Αστικές 

Συγκοινωνίες - Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς

Ταμείο 

Συνοχής
1 653.100.000 484.176.471 0 0

ΚΘΠ 16 Σιδηροδρομικό δίκτυο 26.184.303 19.411.765

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

58.716.316 43.529.411

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 901.956 0

ΚΘΠ 25 Αστικές μεταφορές 38.879.723 28.823.529

ΚΘΠ 52
Παραγωγή καθαρών αστικών 

μεταφορών
517.417.702 381.411.766

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

11.000.000 11.000.000

ΑΞΟΝΑΣ 12

ΙΒ. Κυκλοφοριακή και 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 

Δικτύων Μεταφορών

Ταμείο 

Συνοχής
1 62.070.000 36.511.765

ΚΘΠ 11

Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (πρόσβαση, 

ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, 

πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο κ.λπ.)

20.070.000 16.305.882

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

42.000.000 20.205.883

ΑΞΟΝΑΣ 13

ΙΓ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής

Ταμείο 

Συνοχής
1 38.051.728 22.383.369 75.000.000 75.000.000 100,00% 55.824.172 55.824.172 74,43% 38.055.171 38.055.171 50,74% 28.152.669 28.152.669 37,54% 50,43%

ΚΘΠ 85
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση, επιθεώρηση
22.051.728 12.971.604 33.750.000 33.750.000 100,00% 26.653.682 26.653.682 78,97% 20.076.103 20.076.103 59,48% 16.588.235 16.588.235 49,15% 62,24%

ΚΘΠ 86
Αξιολόγηση και μελέτες· 

ενημέρωση και επικοινωνία
16.000.000 9.411.765 41.250.000 41.250.000 100,00% 29.170.490 29.170.490 70,72% 17.979.068 17.979.068 43,59% 11.564.434 11.564.434 28,03% 39,64%

ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ 3.751.282.836 3.176.659.841 4.051.800.401 4.051.800.401 100,00% 6.322.341.738 5.147.844.385 127,05% 5.895.975.028 4.783.070.922 118,05% 3.529.200.741 3.351.337.369 82,71% 65,10%

ΕΔΑΜ 1.224.908.892 1.176.470.589 842.506.499 842.506.499 100,00% 1.706.748.972 1.498.722.570 177,89% 1.406.564.629 1.248.108.454 148,14% 645.061.112 643.571.401 76,39% 42,94%

4.976.191.728 4.353.130.430 4.894.306.900 4.894.306.900 100,00% 8.029.090.710 6.646.566.955 135,80% 7.302.539.657 6.031.179.376 123,23% 4.174.261.852 3.994.908.770 81,62% 60,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ έως 

30/12/2014

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό 

Διαχείρισης

ΔΑΠΑΝΕΣ 

έως 30/12/2014 

Στοιχεία ΟΠΣ - 

προς πιστοποίηση 

σε Ε.Ε

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30/12/2014

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

% ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΤΔΕ) 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΔΔ 

ΤΔΕ προς 

αναθεωρημένη 

συγχρ/νη ΔΔ 

ΕΠΕΠ)
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2.1.2.1 Στοιχεία προόδου σε επίπεδο Προγράμματος    

Σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ μέχρι 31/12/2014 είναι η 

εξής: 

Ενεργοποίηση Προγράμματος:  

Αφορά στην έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από τους τελικούς 

δικαιούχους του Προγράμματος. 

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΕΠ μέσω Προσκλήσεων 

προς τους τελικούς δικαιούχους.   

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων καλύπτει το σύνολο της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  

Ένταξη Έργων:  

Αφορά στην έκδοση αποφάσεων για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. 

Έχουν ενταχθεί 131 έργα, εκ των οποίων 75 από την τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και 56 από την τ.ΕΔΑ 

Μεταφορών.   

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 

6.646,57εκ. € αντιστοιχεί στο 135,8% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 

Δαπάνης του Προγράμματος.  

Ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων:  

Αφορά στη συμβασιοποίηση των έργων του Προγράμματος. 

Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανέρχονται σε 6.031,18εκ. € που 

αντιστοιχεί στο 123,23% της συγχρηματοδοτουμένης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  

Απορρόφηση Προγράμματος:  

Αφορά στην πραγματοποίηση των επιλέξιμων πληρωμών των έργων, όπως αυτές 

καταγράφονται στο ΟΠΣ.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2014 ανέρχονται σε 

4.551,84εκ. €.  

Εξ αυτών, τα 3.994,91εκ. € έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 81,62% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (Κεφ. 2.1.2.4), ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

Παράρτημα XVIII του Καν. 1828/2006 (όπως ισχύει).  
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2.1.2.2 Στοιχεία προόδου σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας    

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ πιο αναλυτικά ανά άξονα Προτεραιότητας είναι η εξής: 

Άξονας Α: «Οδικές Μεταφορές –  Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Και Οδική Ασφάλεια 

Περιφερειών Στόχου Σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 2.052.805.824€. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 19 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

2.647,15εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3.421,45 εκ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Α’ είναι 128,95%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των νομικών δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 2.433,36εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2014 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 

1920,32εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.618,94 

εκ. € στα αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

 

Άξονας Β: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π Περιφερειών Στόχου Σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 190.000.000 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

573,64 εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 646,65 εκ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Β’ ανέρχεται σε 301,92%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 436,74 εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2014 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 

154,84εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 98,41εκ. € 

στα αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 
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Άξονας Γ: «Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια περιφερειών στόχου σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 51.605.941€. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

37,67εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 40,19εκ. €. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 30,30εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2014 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 

22,48εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20,43εκ. € 

στα αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

Άξονας Δ: «Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 0 €. 

Ο Άξονας, σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχει καταργηθεί. 

Άξονας Ε: «Οδική ασφάλεια δικτύου μεταφορών περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 0 €. 

Ο Άξονας, σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχει καταργηθεί. 

Άξονας ΣΤ: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας ΕΤΠΑ»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 15.000.000 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 20 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8,63 

εκατ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8,63εκατ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 5,76εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 3,55εκατ. €. 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3,52εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 13 - 

Άξονας Ζ: «Οδικές μεταφορές – διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 1.865.856.561 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 15 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

2.385,44εκατ. €. που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.781,04εκατ. €.  

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Ζ’  έχει ανέλθει σε 127,85%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 2.265,07εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 1.853,58εκατ. €. 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.677,63εκατ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

Άξονας Η: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 565.882.353 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 4 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

765,96 εκατ. €. που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 900,02 εκατ. €.  

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Η’ έχει ανέλθει σε 135,36%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 653,05εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 484,51εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 468,94εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

Άξονας Θ: «Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια διευρωπαϊκού δικτύου»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 9.532.075 €. 

Έως 31/12/2014: 
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 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

16,31εκ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 18,39εκατ. €.  

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Θ’ έχει ανέλθει σε 171,09%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 12,9εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 5,5εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4,49εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

Άξονας Ι: «Αεροπορικές μεταφορές και ασφάλεια αερομεταφορών – αεροδρόμια 

διευρωπαϊκού δικτύου»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 68.624.146 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο 100% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 6 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

155,94εκατ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 156,94εκατ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Ι’ έχει ανέλθει σε 228,23%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 155,94 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 78,86εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 74,39εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

Άξονας ΙΑ: «Καθαρές αστικές συγκοινωνίες – μέσα μαζικής μεταφοράς»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 0 €. 

Ο Άξονας, σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχει καταργηθεί. 

Άξονας ΙΒ: «Κυκλοφοριακή & περιβαλλοντική διαχείριση δικτύων μεταφορών»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 0 €. 

Ο Άξονας σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχει καταργηθεί. 
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Άξονας ΙΓ: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 75.000.000 €. 

Έως 31/12/2014: 

 Ο Άξονας δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα στο 100% της διαθέσιμης 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του. 

 Έχουν ενταχθεί 60 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

55,82εκατ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 55,82εκατ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 38,06 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 28,18εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 28,15εκατ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2014). 

 

2.1.2.3 Παρακολούθηση δεικτών κορμού του Προγράμματος    

Η φυσική πρόοδος του ΕΠ–ΕΠ παρακολουθείται μέσω των δεικτών κορμού (core), οι οποίοι 

έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 3 της εγκεκριμένης 2ης Αναθεώηρησης του 

Προγράμματος..  

Οι τιμές στόχων και αφετηρίας των δεικτών κορμού (core) καταγράφονται στον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί.  

Πέραν των δεικτών κορμού, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος 

αξιοποίούνται και επιπλέον δείκτες εκροών και αποτελέσματος, οι οποίοι παρουσιάζονται 

αναλυτικά σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας. 
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ΕΠ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες Κορμού (Core Indicators)  

ΔΕΙΚΤΗΣ   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                      
13 Αριθμός Έργων Επίτευξη             1 9    

Στόχος                 32 

Αφετηρία  198                 

                      
15 Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ 
(χλμ)  

Επίτευξη              83,64 140,5    

Στόχος                 576,4 

Αφετηρία  529                 

                      
16 Κατασκευή / αναβάθμιση οδών 

εκτός αυτ/μων ΤΕΝ (χλμ)  
Επίτευξη              0 1,1    

Στόχος                 10,7 

Αφετηρία  80                 

                      
18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)  
Επίτευξη             8,4 8,4    

Στόχος                 78,4 

Αφετηρία  470,6                 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                     
1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Επίτευξη             11,74 10    

Στόχος                   

Αφετηρία                    
501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης 

Επίτευξη             20.349,60 41.414,59    

Στόχος                   

Αφετηρία                    

 Οι τιμές των στόχων και αφετηρίας του Πίνακα 1 έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με το αρχικά εγκεκριμένο ΕΠ-ΕΠ και αποτυπώνουν την 2
η
  Αναθεώρηση του.  

 Επισημαίνεται ότι, μέχρι 31/12/2014 είχαν ολοκληρωθεί (είτε εκκρεμμούσε μόνο η ολοκλήρωση των διοικητικών / διαχειριστικών ενεργειών για την ολοκλήρωσή τους) λίγα εκ 
των ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Οι δείκτες που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν σε τμήματα των έργων υποδομών που έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση πριν από τη συνολική ολοκλήρωση των σχετικών συνολικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Αναλυτική παρουσίαση 
γίνεται στη συνέχεια. 

 Λόγω της 2ης Αναθεώρησης και των τροποποιήσεων που επέφερε στις τιμές Αφετηρίας και Στόχου του Προγράμματος, οι τιμές επίτευξης για τα έτη 2007 – 2012 δεν έχουν 
συμπληρωθεί και το σύνολο της Επίτευξης των Δεικτών αποδίδεται σωρευτικά στα έτη 2013 και 2014. 
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Μέχρι 31/12/2014 ολοκληρώθηκαν (είτε εκκρεμμεί η ολοκλήρωση των διοικητικών / 

διαχειριστικών τους πράξεων) για λίγα εκ των ενταγμένων έργων του Προγράμματος. 

Πρόκειται για τα αναφερόμενα 9 έργα του δείκτη 13, στον προαναφερόμενο πίνακα 1, που 

είναι: 

(α) το συνεχιζόμενο από από το Γ’ ΚΠΣ έργο αποπεράτωσης της ηλεκτροκίνησης διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο (συμβολή στο δείκτη 18 με 4,4 

ισοδύναμα χλμ). 

(β) το νέο έργο της ανακαίνισης της γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, 

συμπλήρωσης σηματοτεχνικής υποδομής TXI – TX5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της 

ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός – Γέφυρα και κατασκευή εναέριας γραμμής επαφής της 

ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός (συμβολή στο δείκτη 18 με 4 χλμ). 

(γ) το νέο έργο του εκσυγχρονισμού του φαρικού δικτύου ελληνικών θαλασσών. 

(δ) το νέο έργο της προμήθειας και εγκατάστασης ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου 

αποσκευών. 

(ε) το νέο έργο βελτίωσης του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 

Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου Κρήτης (συμβολή στο δείκτη 15 με 1,5 χλμ). 

(στ) το νέο έργο της εφαρμογής ειδικών λωρίδων λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη στις οδούς 

Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. Παπαναστασίου και στη Λ. Στρατού. 

(ζ) το συνεχιζόμενο από το Γ’ ΚΠΣ έργο του Λιμένα Μεστών Χίου . 

(η) η ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου και 

των Συνδετήριων οδών αυτής (συμβολή στο δείκτη 16 με 0,61 χλμ).  

(θ) η βελτίωση σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του 

Βόλου (συμβολή στο δείκτη 16 με 0,4 χλμ). 

Επίσης μέχρι 31/12/2014, ολοκληρώθηκαν επιμέρους τμήματα των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων υποδομών του ΕΠ και αποδόθηκαν σε κυκλοφορία / χρήση πριν από τη συνολική 

ολοκλήρωση των σχετικών συνολικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πρόκειται για τα έργα 

που τροφοδοτούν την τιμή επίτευξης του δείκτη 15 ως εξής: 

(α’) Κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχώνας. 

Ολοκλήρωσης τμημάτων Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου (3,4 

χλμ). 

(β’) Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα 

και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (53 χλμ). 
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(γ’) Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του ΒΟΑΚ (10,5 χλμ). 

(δ’) Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Κωδ. ΕΟΑΕ 75.0) (14 χλμ). 

 (ε’) Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ» του 

ΠΑΘΕ, υποτμήματα: «Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – Α.Κ ΡΟΔΙΤΣΑΣ» και «Α.Κ ΑΓ. 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ ΡΑΧΩΝ» (5,83 χλμ). 

Οι αντίστοιχες τιμές επίτευξης των δεικτών των έργων που παρουσιάζονται με 

ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, καθώς και των επιμέρους δεικτών για τα τμήματα των 

έργων που έχουν υλοποιηθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία έως 31/12/2014 αθροίζονται 

επίσης στον Πίνακα 1, ως εξής: 

Δείκτης 15: Τροφοδοτείται από τα προαναφερόμενα έργα (ε), (α’), (β’), (γ’), (δ’)  και (ε’) 

Δείκτης 16: Τροφοδοτείται από τα προαναφερόμενα έργα (η) και (θ) 

Δείκτης 18: Τροφοδοτείται από τα προαναφερόμενα έργα (α) και (β) 

Σε ότι αφορά τους δείκτες απασχόλησης, δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ-ΕΠ 

σχετική τιμή βάσης και στόχου, εντούτοις συμπληρώνονται στον ανωτέρω πίνακα για λόγους 

παρακολούθησης και υπολογίζονται σε αναλογία του υλοποιηθέντος οικονομικού 

αντικειμένου των έργων του Προγράμματος που βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση τα στοιχεία 

των αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων των έργων. 

2.1.2.4 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα, σύμφωνα με το Παράρτημα XVIII του κανονισμού 

(ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαμβάνει, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι 

31/12/2014, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους και πληρωμές που 

καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα Χρηματοδότησης. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2014) 

(Σύμφωνα με το Παράρτημα XVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 

Συνολική 
χρηματοδότηση του 

επιχειρησιακού 
προγράμματος 

(Ένωση και εθνικό 
επίπεδο) 

Βάση 
υπολογισμού της 

ενωσιακής 
συνεισφοράς 
(Δημόσιο ή 

συνολικό κόστος) 

Συνολικό ποσό των 
πιστοποιηθεισών 

επιλέξιμων δαπανών 
που καταβλήθηκαν 
από δικαιούχους 

Αντίστοιχη δημόσια 
συνεισφορά 

Ποσοστό 
υλοποίησης 

% 

A. Οδικές μεταφορές – 
διευρωπαϊκό οδικό 
δίκτυο και οδική 
ασφάλεια περιφερειών 
στόχου σύγκλισης 

1 ΕΤΠΑ 2.052.805.824 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1.618.937.776,00 1.618.937.776,00 78,86% 

Β. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο ΠΑΘΕ/Π 
περιφερειών στόχου 
σύγκλισης 

1 ΕΤΠΑ 190.000.000 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

98.414.527,26 98.414.527,26 51,80% 

Γ. Θαλάσσιες 
μεταφορές – Λιμάνια 

1 ΕΤΠΑ 51.605.941 ΔΗΜΟΣΙΟ 20.429.034,07 20.429.034,07 39,59% 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 

Συνολική 
χρηματοδότηση του 

επιχειρησιακού 
προγράμματος 

(Ένωση και εθνικό 
επίπεδο) 

Βάση 
υπολογισμού της 

ενωσιακής 
συνεισφοράς 
(Δημόσιο ή 

συνολικό κόστος) 

Συνολικό ποσό των 
πιστοποιηθεισών 

επιλέξιμων δαπανών 
που καταβλήθηκαν 
από δικαιούχους 

Αντίστοιχη δημόσια 
συνεισφορά 

Ποσοστό 
υλοποίησης 

% 

περιφερειών στόχου 
σύγκλισης 

ΚΟΣΤΟΣ 

Δ. Αεροπορικές 
μεταφορές – 
Αεροδρόμια 
περιφερειών στόχου 
σύγκλισης 

1 ΕΤΠΑ 0 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0,00 0,00  

Ε. Οδική ασφάλεια και 
ασφάλεια δικτύων 
μεταφορών 
περιφερειών στόχου 
σύγκλισης 

1 ΕΤΠΑ 0 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0,00 0,00  

ΣΤ. Τεχνική 
Υποστήριξη 
Εφαρμογής Αξόνων 
Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 

1 ΕΤΠΑ 15.000.000 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

3.525.825,85 3.525.825,85 23,51% 

Ζ.. Οδικές Μεταφορές-
Διευρωπαϊκό Οδικό 
Δικτύο 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
1.865.856.561 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1.677.632.179,27 1.677.632.179,27 89,91% 

Η. Σιδηροδρομικό 
Δικτύο ΠΑΘΕ/Π 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
565.882.353 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

468.936.865,70 468.936.865,70 82,87% 

Θ. Θαλάσσιες 
Μεταφορές- Λιμάνια 
Διευρωπαϊκού Δικτύου 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
9.532.075 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

4.493.869,96 4.493.869,96 47,14% 

Ι. Αεροπορικές 
μεταφορές και 
ασφάλεια 
αερομεταφορών - 
αεροδρόμια 
διευρωπαϊκού 
δικτύου 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
68.624.146 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

74.386.022,25 74.386.022,25 108,40% 

ΙΑ. Καθαρές Αστικές 
Συγκοινωνίες-Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
0 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0,00 0,00  

ΙΒ. Κυκλοφοριακή και 
Περιβαλλοντική 
Διαχείρηση Δικτύων 
Μεταφορών 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
0 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0,00 0,00  

ΙΓ. Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής Αξόνων 
Προτεραιότητας 
Ταμείου Συνοχής 

1 
Ταμείο 

Συνοχής 
75.000.000 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

28.152.669,26 28.152.669,26 37,54% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.894.306.900  3.994.908.770 3.994.908.770 81,62% 

 

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ–ΕΠ είναι μονοταμειακοί 

(χρηματοδοτούνται είτε από πόρους του ΕΤΠΑ, είτε από πόρους του Ταμείου Συνοχής) ενώ 

δεν προβλέπεται η χρήση πόρων για δράσεις τύπου ΕΚΤ.  

2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων  

Όσον αφορά στη χρήση των Ταμείων και την ανάλυση της Κοινοτικής Συνδρομής αυτή 

παρουσιάζεται σωρευτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I έχει δομηθεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Τμήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως 

ισχύει και απεικονίζει κάθε συνδυασμό των κωδικών των πέντε διαστάσεων (10 κωδικοί για 

τις θεματικές προτεραιότητες, ένας κωδικός για τη μορφή χρηματοδότησης, 5 κωδικοί για το 

έδαφος, ένας κωδικός για την οικονομική δραστηριότητα και 14 κωδικοί για τη γεωγραφική 

περιοχή), για τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί έως 31/12/2014.   
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2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες – στόχο  

Η ανάλυση της Κοινοτικής Συνδρομής ανά ομάδες – στόχο δεν έχει εφαρμογή στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»  

2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής  

Δεν υφίσταται ποσό κοινοτικής συνδρομής που ανακτάται ή επαναχρησιμοποιείται ύστερα 

από ακύρωση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 57 και 98 (παρ 2), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006.  

2.1.7 Πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» δεν κάνει χρήση μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Κατά το έτος 2014 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των 

υλοποιούμενων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.  

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης και της 

υλοποίησης των έργων 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ έχουν ολοκληρωθεί από τα προηγούμενα έτη 

και εφαρμόζονται θεσμικές παρεμβάσεις για την άρση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των 

έργων υποδομών, όπως αυτές καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση έτους 2012.  

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Προωθήθηκαν αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ, μειώνοντας τον 

αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών. Το ΥΠΑΑΥΜΔ εγκρίνει στην αρχή κάθε έτους τις 

πιστώσεις για κάθε Περιφέρεια και κάθε Υπουργείο, τα οποία στη συνέχεια έχουν την 

ευθύνη της διαχείρισης. 

2. Ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό των καθυστερήσεων που δημιουργούν οι 

πολυπληθείς προσφυγές των υποψηφίων αναδόχων κατά την εξέλιξη των διαγωνισμών. 

Θεσπίσθηκε υποχρέωση καταβολής παραβόλου εκ μέρους όσων προσβάλουν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό. 
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3. Γίνεται επαναξιολόγηση του θεσμού του «υπολόγου» με βάση τις δυνατότητες 

απλοποίησης, ταχύτητας και διαφάνειας που προσφέρουν οι σύγχρονες μέθοδοι 

πληρωμών και ιδιαίτερα οι ηλεκτρονικές πληρωμές. 

4. Προωθείται η ηλεκτρονική υπογραφή στα έγγραφα που αφορούν ζητήματα του ΕΣΠΑ. 

B. Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου 

Σε ότι αφορά στη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που πιστοποιήθηκαν στην ΕΕ 

για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εντός του 2014 σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με την ετήσια 

Έκθεση Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.) για την περίοδο από 01.07.2013 έως 

30.06.2014, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 

1στ) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «...το κοινό σύστημα (σημ. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) 

λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 

έως 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 της 

Επιτροπής. Κρίνεται ότι η λειτουργία του παρέχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την 

ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά 

συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, με εξαίρεση 

τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΓΔΙΕ, σε σχέση με ευρήματα που άπτονται θεμάτων 

του Αναπτυξιακού νόμου (Ν.3299/04) προ της εισαγωγής των τροποποιήσεων και των 

νέων στοιχείων που εισέφερε ο Ν.3908/11.». Αναφέρει επίσης ότι η συνολική αξιοπιστία 

(overall assurance) του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «μέση».  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους ελέγχους συστήματος των φορέων διαχείρισης και 

πιστοποίησης συμπεραίνεται ότι: «στην πλειοψηφία τους τα σχετικά συστήματα φορέων 

είτε λειτουργούν καλά (βαθμός 1 - (2) περιπτώσεις), είτε λειτουργούν, απαιτούνται, όμως, 

κάποιες βελτιώσεις σε επιμέρους τομείς της λειτουργίας τους (βαθμός 2 - (9) 

περιπτώσεις)».  

Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, το ποσοστό του προβληθέντος 

σφάλματος ανέρχεται σε 2,22% μεγαλύτερο δηλ. του ορίου σημαντικότητας του 2% και η 

συνακόλουθη ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του κατέδειξε περιπτώσεις ευρημάτων που 

αντιμετωπίζονται με α) συμμόρφωση σε κατάλληλες συστάσεις, β) επιβολή δημοσιονομικών 

διορθώσεων γ) ανάδειξη περιοχών κινδύνου και δ) περιοχών που έφεραν χαρακτηριστικά 

συστημικότητας.  

Ειδικότερα η Αρχή Ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ανάλογα με την έκταση και τη φύση των προβλημάτων 

που ανέδειξε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ελέγχων της προχώρησε στις εξής 

ενέργειες:  
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α) Για μεμονωμένες περιπτώσεις παρατυπιών επέβαλε τις κατάλληλες δημοσιονομικές 

διορθώσεις και παρακολουθεί την πορεία ανάκτησης.  

β) για προβλήματα που χαρακτηρίστηκαν ως σημεία κινδύνου για περαιτέρω διερεύνηση θα 

διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα γι’ αυτά.  

γ) για όσες περιοχές έφεραν χαρακτηριστικά συστημικότητας αυτές, αφού πρώτα 

οριοθετήθηκαν, στη συνέχεια, για τις δαπάνες που τις αφορούν επιβλήθηκαν οι 

προσήκουσες δημοσιονομικές διορθώσεις και λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των 

Προγραμμάτων για το κλείσιμο των Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και τη σημασία 

που αυτές αποδίδουν στην έννοια του υπολειπόμενου σφάλματος (residual error) και 

αφετέρου:  

- τις σωρευτικά δηλωθείσες δαπάνες της περιόδου μέχρι και τις 31.12.2014,  

- τα προβληθέντα σφάλματα που έχει υπολογίσει η ΕΔΕΛ σε όλα τα έτη αναφοράς,  

- τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα,  

εξάγεται, με εύλογη βεβαιότητα, το συμπέρασμα ότι ο υπολειπόμενος πολυετής και ετήσιος 

κίνδυνος δεν υπερβαίνει το ανεκτό επίπεδο σημαντικότητας του 2%.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα έργα του ΕΠ-ΕΠ, όλα τα 

πορίσματα των ελέγχων έχουν καταστεί οριστικά. Σε συνέχεια του θέματος (διερεύνηση  

κινδύνου) που είχε αναδειχθεί στην ΕΕΕ 2013 σχετικά με ενέργειες αναδρομικής ισχύος 

(retrospective issues), ενημερώθηκε η ΕΔΕΛ ότι το έτος 2014 κανένα νέο έργο 

ολοκληρωμένο δεν εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ. 

Η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 

31.12.2014 πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις σε 18 Πράξεις του ΕΠ-Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας (ΕΠ-ΕΠ) αρμοδιότητάς της, ελέγχοντας συνολικά 27 Υποέργα επί 

ισάριθμου προγραμματισμού. 

Από την αξιολόγηση των μέχρι στιγμής διαθέσιμων στοιχείων δεν προκύπτουν ουσιώδη 

ευρήματα (εκκρεμεί η ολοκλήρωση δύο εκθέσεων). Σε τέσσερις (4) ελέγχους έργων (τα οποία 

εντός του 2013-2014 μεταφέρθηκαν χρηματοδοτικά από ένα Άξονα ή Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  ή Ταμείο Χρηματοδότησης [ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ] σε άλλο), διαπιστώθηκε 

ότι δεν είχαν επικαιροποιηθεί σχετικά οι τοποθετημένες πινακίδες δημοσιότητας και έγιναν οι 

ανάλογες συστάσεις προς τους δικαιούχους. 5 υποέργα η Δ.Α. προχώρησε στην έκδοση 

Αποφάσεων Δημοσιονομικής Διόρθωσης. 

• Οι τρεις διορθώσεις αφορούν μεμονωμένες μειώσεις ποσοτήτων πολύ μικρής αξίας.  
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• Η διόρθωση σε μία εφορεία αρχαιοτήτων αφορούσε σε αναντιστοιχία στα 

παρουσιολόγια στους χώρους ανασκαφής και στο ημερολόγιο του έργου 

• Η σημαντικότερη διόρθωση αφορά σε περικοπή αντικειμένου που δεν εκτελέστηκε 

χωρίς ανάλογη μείωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Το αφαιρεθέν 

αντικείμενο επαναδημοπρατήθηκε. Η διόρθωση αυτή αφορά μεμονωμένη περίπτωση και δεν 

επηρεάζει τις λοιπές δηλωθείσες δαπάνες. 

Μετά την ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων του έτους 

2014 (ποσοστό σφάλματος 0,12%) σε Υποέργα του δείγματος του ΟΠΣ εκτιμάται ότι στο 

σύνολο του πληθυσμού δεν εντοπίζονται παράτυπες δαπάνες πέραν του αποδεκτού ορίου 

του 1,5% (σύμφωνα με την παρ. 3.6.3 του ΣΔΕ / ΕΣΠΑ και τον Καν. 1828/06) που να 

επιβάλλουν τη διεξαγωγή επιπρόσθετων επαληθεύσεων για το 2015 ή να απαιτούν 

αυστηρότερη επιλογή στο επίπεδο σημαντικότητας κατά τη δειγματοληψία. 

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων έτους 2014, 

για τον προγραμματισμό επιτόπιων επαληθεύσεων έτους 2015, επιλέχθηκε για τη 

δειγματοληψία αποδεκτό όριο το 2% , που αποτελεί το μέγιστο επιτρεπτό από τον Οδηγό του 

ΣΔΕ/ΕΣΠΑ. 

Οσον αφορά στην  ΕΔΑ Μεταφορών, κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για το ΕΠ-

ΕΠ σε 13 υποέργα έναντι προγραμματισμού 16 υποέργων. Στα τρία υποέργα που δεν 

εκτελέστηκαν έλεγχοι επανα-προγραμματίστηκαν για το 2015. 

Από τα 13 ελεγμένα υποέργα έχουν οριστικοποιηθεί οι εκθέσεις για 9 υποέργα. Και τα 

υπόλοιπα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 28/2/2015. 

Για τα έργα του ΕΠ-ΕΠ αρμοδιότητας ΕΔΑ-Μεταφορών δεν αναμένονται δημοσιονομικές 

διορθώσεις. 

2.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

2.4.1 Αλλαγές στο γενικό πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

Το έτος 2014 σηματοδοτεί την αναμενόμενη ισορρόπηση της  οικονομικής δραστηριότητας 

σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς έπειτα από έξι έτη βαθιάς οικονομικής κρίσης που αποτιμώνται 

σε σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ πάνω από 25%.  

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, χωρίς 

όμως κάποιον ιδιαίτερο δυναμισμό. Εκείνο που συμβαίνει κυρίως είναι η καθίζηση της 

συνολικής εσωτερικής ζήτησης και η συνακόλουθη δραστική μείωση των εισαγωγών.  
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Στην αγορά εργασίας παρατηρείται οριακή άνοδος της απασχόλησης και ελαφρά μείωση του 

ποσοστού ανεργίας, το οποίο όμως παραμένει υψηλό. 

Από την άλλη πλευρά, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και οι τιμές συνέχισαν να 

μειώνονται, αντανακλώντας εν μέρει τις δυσμενείς  συνθήκες στην αγορά εργασίας.  

Οι εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση πραγματοποιήθηκαν σε ένα 

περιβάλλον σχετικά χαμηλής εξωτερικής ζήτησης, που χαρακτηρίστηκε από ασθενή 

ανάπτυξη στην ευρωζώνη. 

Οι συνολικές επενδύσεις, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, παραμένουν 

ιδιαίτερα χαμηλές, αντανακλώντας τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων - ως αποτέλεσμα 

κυρίως του περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης και του υψηλού κόστους 

δανεισμού. Η πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε 

κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό έχουν αρχίσει να 

δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και το μερίδιό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί.  

Η δημιουργία πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκε το 2014 κατά 3,0%. Στις βασικές κατηγορίες 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η κατασκευή κατοικιών ήταν 51,5% χαμηλότερη από ότι το 

2013. Σωρευτικά, ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες έχει συρρικνωθεί στην 

περίοδο 2008¬2014 κατά 90,9%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες πάγιου κεφαλαίου κινήθηκαν 

ανοδικά στο περασμένο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον εξοπλισμό μεταφορών 

και στα αγροτικά προϊόντα. Ακολουθούν οι λοιπές κατασκευές, οι οποίες όμως, ενώ 

εμφάνισαν στο πρώτο τρίμηνο ισχυρή ανοδική τάση, κινήθηκαν πτωτικά κατά το χρονικό 

διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου (-12,0%). Ακριβώς αντίθετη ήταν η εξέλιξη της τάσης στα 

μεταλλικά προϊόντα-μηχανήματα, οι επενδύσεις στα οποία διευρύνθηκαν κατά 4,2%, έναντι 

μείωσης κατά 12,0% το 2013. 

Εκτός των εξαγωγών, οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τομείς που 

παρουσίασαν μια δυναμική στηριζόμενες σε έναν κύκλο εργασιών και σε μια ζήτηση που δεν 

προέρχεται μόνο από χώρες της ΕΕ. 

Η ανάκαμψη του τουρισμού βασίστηκε κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως 

προς τις τιμές, στην υποτίμηση του ευρώ έναντι των νομισμάτων των ανταγωνιστριών 

χωρών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο και βέβαια από την 

πολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ανατολική Μεσόγειος κλπ). 

Αξιοσημείωτη υπήρξε και η αύξηση των εισπράξεων από την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων 

μεταφορών (ποντοπόρος ναυτιλία), κυρίως λόγω της ανόδου των ναύλων στις διεθνείς 

ναυλαγορές κατά 14% περίπου. 
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Το 2014 χαρακτηρίστηκε από μια μικρή αύξηση της απασχόλησης, η οποία οφείλεται κατά 

βάση στις πιο ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας, μετά την άρση των θεσμικών 

περιορισμών.  

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό (26,6% για το 9μηνο, που είναι το 

υψηλότερο στην ΕΕ). Επιπλέον, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξάνεται (το γ' 

τρίμηνο του 2014, το 75,4% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι), με κίνδυνο να 

απαξιωθεί ένα μεγάλο μέρος των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Μόνο ο συνδυασμός 

πολιτικών όπως η αποκατάσταση σημαντικών θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η ενίσχυση της 

ενεργού ζήτησης, η ισχυροποίηση των εισοδημάτων και σε συνάφεια με τη συνέχιση της 

εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, θα μπορέσει να συμβάλλει στη σημαντική 

αποκλιμάκωση της ανεργίας. 

Στο σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, οι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 

κατά μέσο όρο στις Υπηρεσίες καταλύματος- εστίασης (+41,6 χιλ.), στις Διοικητικές - 

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (+24,1 χιλ.) και στην Εκπαίδευση (+20,4 χιλ.). Η άνοδος 

στους δύο τελευταίους κλάδους συσχετίζεται θετικά με την απασχόληση στο πλαίσιο 

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Στον αντίποδα, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν πρωτίστως στη 

Δημόσια διοίκηση-άμυνα-κοινωνική ασφάλιση (¬28,3 χιλ.), στις Χρηματοπιστωτικές- 

ασφαλιστικές δραστηριότητες (-22,9 χιλ.) και στις Κατασκευές (-10,6 χιλ.). 

Στα χρόνια της κρίσης, η αύξηση του αριθμού των ανέργων και της διάρκειας της ανεργίας, 

σε συνδυασμό με τα κενά που παρουσιάζει το δημόσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας στη χώρα 

μας, οδήγησε στη διεύρυνση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας. Σε κάθε 

περίπτωση, μέτρα εισοδηματικής ή άλλης στήριξης και αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής 

κρίσης κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της σταθερότητας και 

της ανάπτυξης. 

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε περαιτέρω το 2014. Εκτιμάται ότι, 

χωρίς μείωση αλλά με σταθερότητα ή μικρή αύξηση των ονομαστικών αποδοχών, το 

μοναδιαίο κόστος εργασίας θα συνέχιζε να μειώνεται με επιβραδυνόμενους ρυθμούς και κατά 

τη διάρκεια του 2015. Είναι αμφίβολη όμως η επίπτωση αυτής της μείωσης στην 

ανταγωνιστικότητα, όταν σε αυτήν επιδρούν αρνητικά μια σειρά από παράγοντες, όπως πχ η 

πιστωτική συρρίκνωση ή το πολύ υψηλό κόστος του χρήματος. 

Το 2014 χαρακτηρίστηκε από αρνητικό πληθωρισμό, ως συνέπεια της πτώσης του εργατικού 

κόστους ανά μονάδα προϊόντος, της χαμηλής συνολικής ζήτησης, της αρνητικής επίδρασης 

των έμμεσων φόρων στις τιμές και, ειδικά για τους τελευταίους μήνες του έτους, της πτώσης 

των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Στην ίδια αποπληθωριστική κατεύθυνση εκτιμάται ότι 

συνέβαλαν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας αλλά και 
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Πιο συγκεκριμένα, η ανάκαμψη του αποπληθωρισμού στο τελευταίο τρίμηνο του 2014, στο 

1,8% από 0,6% κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά το χαμηλό επίπεδο του Γενικού Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2013, όταν η πτώση των τιμών ήταν 

η μεγαλύτερη διαχρονικά (-2,2%), οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική μείωση της διεθνούς 

τιμής του πετρελαίου στις δύο εκ των τριών βασικών ομάδων αγαθών/υπηρεσιών που 

διαμορφώνουν το δείκτη, συγκεκριμένα στις «Μεταφορές» και στη «Στέγαση». Το κόστος 

μεταφορών περιορίστηκε και από τη μείωση του κόμιστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

στην Αθήνα. Σταθερή, σημαντική υποχώρηση τιμών, υψηλότερη του 3,0% σημειώθηκε στο 

περασμένο τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου στην Εκπαίδευση (μ.ο. -3,1%), ωστόσο η 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών καθορίζει σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών το ΓΔΤΚ. Αυτές οι τάσεις στα τέλη του 

2014 διαμόρφωσαν τον αποπληθωρισμό στο σύνολο του έτους στο 1,3%, με την πτώση 

τιμών πέρυσι να ξεπερνάει εκείνη το 2013 (¬0,9%) και να είναι η μεγαλύτερη τουλάχιστον 

από το 1960. 

Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες αναμένεται να επιδράσουν στη διαμόρφωση των 

τιμών και το 2015. 

2.4.2 Αλλαγές στο ειδικότερο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ  

Η σημαντικότερη επίδραση της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας στον 

προγραμματισμό και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) ήταν η διατήρηση της συγκριτικά μειωμένης ρευστότητας 

της αγοράς και οι επιπτώσεις της στον τομέα των κατασκευών, που σχετίζεται άμεσα και με 

τις επενδύσεις, με συνέπειες που εξακολούθησαν να επιδρούν στο περιβάλλον υλοποίησης 

του ΕΠ-ΕΠ, στην αρχή του έτους 2014.  

Στο σύνολο του 9μηνου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της 

οικονομίας αυξήθηκε κατά 0,7% σε σταθερές τιμές, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 

2013, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως βελτίωση του γενικού οικονομικού 

κλίματος. Ο τομέας των κατασκευών, όμως, που σχετίζεται με τις επενδύσεις, συνέχισε να 

παρουσιάζει μείωση συμβάλλοντας αρνητικά στον ανωτέρω δείκτη της οικονομίας σε σχέση 

με άλλους κλάδους. Αξίζει να σημειωθεί, εντούτοις, ότι, ο ρυθμός μείωσης του κλάδου των 

κατασκευών ήταν ηπιότερος σε σχέση με τα έτη 2011, 2012 και 2013. Παράλληλα, την ίδια 

χρονική περίοδο, οι επενδύσεις στον κλάδο των κατασκευών παρουσίασαν ανάκαμψη 14,1% 

(έναντι -3,3% για το σύνολο του 2013), η οποία προέκυψε και ως θετικό αποτέλεσμα από την 

επανεκκίνηση της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, στο τέλος του 2013. 

Επιπρόσθετα, η βελτίωση του δείκτη παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα το 9μηνο 

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014, υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για τις 
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κατασκευαστικές εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο, ειδικότερα από τα μεγάλα έργα υποδομής σε 

εξέλιξη (π.χ. οδικοί άξονες). 

Αντίστοιχα, η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα των υπηρεσιών με ετήσιο ρυθμό 

1,3% συνέβαλε θετικά στη μεταβολή της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας την 

ίδια περίοδο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους κλάδους του εμπορίου, τουρισμού και των 

μεταφορών και επικοινωνιών, ενώ άνοδο παρουσίασαν και οι αεροπορικές μεταφορές λόγω 

αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας. Οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών 

ανήλθαν το 2014 σε 7,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσίασε βελτίωση το 

2014 συγκριτικά με το 2013, αποκλίνοντας όμως παράλληλα από τον ετήσιο στόχο. 

Παρουσιάστηκε αύξηση εσόδων κατά 1,1%, ενώ οι δαπάνες ήταν οριακά χαμηλότερες έναντι 

του 2013. Το γεγονός αυτό οδήγησε εν μέρει σε αντιστάθμιση στην υστέρηση των εσόδων, 

και στην συνεχιζόμενη περιορισμένη δυνατότητα καταβολής των λοιπών απαιτούμενων 

αμιγώς εθνικών πόρων, για τα ενταγμένα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών 

μεταφορών του ΕΠ-ΕΠ.  

Παράλληλα οι τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο δανεισμού, συνέχισαν τον 

περιορισμό των δανείων τους  συγκριτικά με το έτος 2013, σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού κλάδου, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα οι ανάδοχοι σημαντικού αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΠ-ΕΠ να 

έρθουν αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας κατά την υλοποίηση των 

έργων τους. Το γεγονός αυτό είχε ήδη αποτυπωθεί στην ετήσια έκθεση 2013, με ιδιαίτερη 

αναφορά στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την επανεκκίνηση των Συμβάσεων 

Παραχώρησης που κατέληξαν στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία συνοδεύτηκε με ανάγκη 

για πρόσθετη χρηματοδότηση, το έτος 2013. 

Τέλος, κάποιες από τις συμβάσεις κατασκευής των συνεχιζόμενων στο ΕΠ-ΕΠ έργων 

υποδομών μεταφορών από το Γ’ ΚΠΣ, που είχαν οδηγηθεί σε διακοπή λόγω της έλλειψης 

ρευστότητας (διάλυση σύμβασης ή έκπτωση αναδόχου), προχώρησαν εντός του 2013 σε 

εκκαθάριση του υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και στη συνέχεια το 

υπολειπόμενο προς υλοποίηση αντικείμενο επαναδημοπρατήθηκε. Η διαδικασία αυτή είχε 

ως επίπτωση σημαντικές καθυστερήσεις έναντι του αρχικού προγραμματισμού του ΕΠ-ΕΠ 

για αυτά τα έργα, οι οποίες επέδρασαν στην υλοποίηση του Προγράμματος και κατά το 2014. 
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2.4.3 Αναγκαιότητα 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΕΠ 

Με βάση τις αλλαγές στο γενικό και το ειδικότερο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, και τις απορρέουσες από τις αλλαγές 

αυτές διαφαινόμενες προοπτικές ολοκλήρωσης των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων, η 

συνολική εικόνα της προόδου υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ (με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ έως 

31/12/2014), εστιάζεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει απόκλιση σε κάποιους ΆΠ, σε επίπεδο 

απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων, όπως αυτοί έχουν καταναμηθεί με βάση τη 2η 

Αναθεώρηση του Προγράμματος καθώς και της επίτευξης της σχετικής στοχοθεσίας των 

δεικτών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 1ου διμήνου 2015 και τα στοιχεία του αντίστοιχου 

σχεδίου εξυγίανσης του ΕΠ-ΕΠ, διαφαίνεται ότι είναι απαραίτητες κάποιες προσαρμογές 

στην κατανομή των πόρων ανά ΑΠ και στην αντίστοιχη στοχοθεσία.  

Τα ανωτέρω αποτελούν αποτελούν αντικείμενο επόμενης αξιολόγησης του Προγράμματος, 

στην οποία θα γίνει και εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας αναθεώρησης του ΕΠ-ΕΠ. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης θα διαμορφωθεί και η σχετική πρόταση 3ης 

Αναθεώρησης του Προγράμματος.  

2.5  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 

ΑΡΙΘ. 1083/2006  

Κατά το έτος 2014 δεν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική 

τροποποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ  

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β΄ Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός 

μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) 

ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. 

Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των 

δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή 

παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) 

προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης 

(διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (εθνική αρχή 

συντονισμού και διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ). 
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2.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2.7.1 Ποιοτική Ανάλυση της προόδου του Προγράμματος 

Η επίτευξη της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος έως 31/12/2014 σε επίπεδο 

Προγράμματος και σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.1, 

ενώ αναλυτική αναφορά της προόδου ανά έργο παρουσιάζεται στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4 

της παρούσας.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί ποιοτικά η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

παρατίθενται στη συνέχεια δύο διαγράμματα τα οποία αποτυπώνουν συνολικά την εξέλιξή 

του έως 31/12/2014:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Ποσοστά επί της Συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ.)
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαγράμματα, η πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ μέχρι 31/12/2014 θεωρείται 

ικανοποιητική.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Ενεργοποίηση Προγράμματος:  

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι 

οποίες καλύπτουν στο σύνολό της τη διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του 

ΕΠ-ΕΠ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την 2η Αναθεώρησή του. 

Ένταξη Έργων:  

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 

6.646,57 εκ. €, η οποία υπερβαίνει κατά 35.8% τη συνολική διαθέσιμη 

συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.  

Η εικόνα των εντάξεων αθροιστικά από 1/1/2007 έως 31/12/2014 είναι η κάτωθι:  

(α) Έως το 2013 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ένταξη στο ΕΠ-ΕΠ όλων των 

συνεχιζόμενων έργων από το Γ’ ΚΠΣ, των οποίων η διάκριση οικονομικού και φυσικού 

αντικείμενου μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο 

του κλεισίματος των αντίστοιχων Προγραμμάτων υποδομών μεταφορών του Γ’ ΚΠΣ 

(ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ). Έτσι, έχουν ενταχθεί συνολικά 20 συνεχιζόμενα έργα, των 

οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης αντιστοιχεί στο 85,15% της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή στο 62,70% των συνολικών 

εντάξεων του Προγράμματος).   

(β) Εντάχθηκαν 31 νέα ώριμα έργα, που εμπίπτουν στη στοχοθεσία του Προγράμματος, 

των οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης, αντιστοιχεί στο 49,33% 

της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή στο 36,33% των 

συνολικών εντάξεων του Προγράμματος). 

(γ) Εντάχθηκαν 80 έργα Τεχνικής Βοήθειας των Δικαιούχων του Προγράμματος, των 

οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης αντιστοιχεί στο 1,32% της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή στο 0,97% των συνολικών 

εντάξεων του Προγράμματος). Το ποσοστό των εν λόγω ενταγμένων έργων στη 

συνολικά διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των δύο Αξόνων Τεχνικής 

Βοήθειας ανέρχεται σε 71,61%. 

Ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων:  

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανέρχονται σε 6.031,18 εκ. € που 

αντιστοιχεί στο 123,23% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  
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Έχουν ενταχθεί, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΠΣ έργα του 

Προγράμματος, τα οποία είχαν ήδη σημαντικό αριθμό και προϋπολογισμό 

συμβασιοποιημένων υποέργων κατά την ένταξή στους, καθώς και κάποια προς 

δημοπράτηση υποέργα, που στην πλειονότητά τους έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Οι νομικές 

δεσμεύσεις των συνεχιζόμενων έργων αντιστοιχούν στο 77,92% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (και στο 57,38% των νομικών δεσμεύσεων των εντάξεων του 

Προγράμματος μέχρι 31/12/2014).  

Οι νομικές δεσμεύσεις των νέων έργων αντιστοιχούν σε 44,41% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (και σε 32,71% των νομικών δεσμεύσεων των εντάξεων του 

Προγράμματος μέχρι 31/12/2014).   

Τέλος οι νομικές δεσμεύσεις των έργων Τεχνικής Βοήθειας των Δικαιούχων του 

Προγράμματος αντιστοιχούν στο 0,90% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του 

ΕΠ-ΕΠ (και στο 0,66% των νομικών δεσμεύσεων των εντάξεων του Προγράμματος μέχρι 

31/12/2014). Οι εν λόγω συμβάσεις καλύπτουν το 48,68% της συνολικά διαθέσιμης 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των δύο Αξόνων Προτεραιότητας Τεχνικής 

Βοήθειας. 

Απορρόφηση Προγράμματος:  

Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2014 είναι 4.551,84 

εκατ. €. Εξ αυτών, τα 3.994,91 εκατ. € έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 81,62% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  

Το μεγαλύτερο μέρος των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών που καταχωρήθηκαν εντός του 

έτους 2014 προέρχεται από τα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, οι οποίες συνεισέφεραν 

περίπου με 738 εκατ. €. 

2.7.2 Εφαρμογή του Κανόνα Αυτόματης Αποδέσμευσης για το ΕΠ-ΕΠ 

Με την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΕΠ, το ποσοστό Κοινοτικής Συνδρομής διατηρήθηκε στο 

85% σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, ενώ το συνολικό ποσό της Κοινοτικής 

Συνδρομής του Προγράμματος αυξήθηκε σε 4.160,16 εκατ. €.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την (EC)1311/2011 τροποποίηση του Καν. 1083/2006 της Ε.Ε., 

επετράπη περαιτέρω εμπροσθοβαρής πληρωμή Κοινοτικής Συνδρομής έως ποσοστού 95% 

(μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος), 

με υποχρέωση κάλυψης, στη συνέχεια, της χρηματοδότησης του προγράμματος από την 

εθνική πλευρά. 
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Σημειώνεται ακόμη ότι ο υπολογισμός της κοινοτικής συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα γίνεται 

μέχρι 31/12/2014 με χρήση συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης ίσου με 100%, μέχρις 

εξαντλήσεως της αντιστοιχούσας ανά έργο κοινοτικής συμμετοχής βάσει της Απόφασης 

Ένταξης αυτού. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε ότι αφορά τον υπολογισμό της αιτούμενης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοτικής συνδρομής, καθώς και τις προκαταβολές που έχουν δοθεί 

για το ΕΠ-ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του 

κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3/ν+2 για το έτος 2014 έχουν επιτευχθεί ήδη, τόσο για 

το ΕΤΠΑ όσο και για το Ταμείο Συνοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται αθροιστικά η αποδοθείσα κοινοτική συνδρομή 

από την έναρξη του Προγράμματος έως και το τελικό αίτημα πληρωμής του Δεκεμβρίου 2014 

από την Ε.Υ Αρχή Πληρωμής.  

Πίνακας Κοινοτικής Συνδρομής σε € 
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1.963.000.000 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
158.787.065 1.850.343.662,27 2.009.130.727,27 

1.748.984.538 

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ 
2.197.160.864 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΠ-ΕΠ  
277.512.065 3.377.589.696,14 3.655.101.759,14 3.064.829.649 4.160.160.864 
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Απαιτήσεις Ν+3 & Ν+2

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ + ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ + ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Κ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.655.101.759

3.064.829.649

4.160.160.864 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, έχει καλυφθεί η υποχρέωση για την εφαρμογή του κανόνα 

αυτόματης αποδέσμευσης ν+3/ν+2 για το έτος 2014 τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το Ταμείο 

Συνοχής.  

2.7.3 Επίτευξη Στόχων Μνημονίου 

Με βάση την προσφυγή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης και τις ετήσιες απαιτήσεις που 

απορρέουν από αυτήν, ο στόχος απορρόφησης για το 2014 προσδιορίστηκε σε 2.187 εκατ.€  

κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής και 830 εκατ. € ΕΚΤ για το σύνολο των ΕΠ 

του ΕΣΠΑ.  

Η συνεισφορά του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» στα ανωτέρω ποσά ανέρχεται σε 

228,34 εκατ. € κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ και 237,48 εκατ. € κοινοτικής συνδρομής 

Ταμείου Συνοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πραγματοποιηθείσες, εντός του 2014, 

δαπάνες του Προγράμματος με βάση το τελικό αίτημα πληρωμής του Δεκεμβρίου 2014. 

    Ποσά σε εκατ. € 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ      
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΥΔ/ΕΠ-

ΕΠ ΚΑΙ ΕΔΑΜ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Κ.Σ. 

ΕΤΟΥΣ 2014 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Δ.Δ. 

ΕΤΟΥΣ 2014 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2014 

ΕΤΠΑ 228 240 362 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
238 250 541 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠ-ΕΠ 
466 490 903 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι απορροφήσεις του ΕΠ κάλυψαν πλήρως την 

απαιτούμενη συνεισφορά του στους στόχους του Μνημονίου. 

2.7.4 Μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου Εφαρμογής του 

Προγράμματος  

Για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες 

ενέργειες:  

Από τις αρμόδιες, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και τ. 

ΕΔΑΜ: 
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1. Υπάρχει άμεση και συνεχής επικοινωνία με τους Δικαιούχους του ΕΠ-ΕΠ, ώστε να 

υπάρχει αλληλοενημέρωση, έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων / αποκλίσεων και 

διερεύνηση δυνατών λύσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανταπόκριση τους στις 

υποχρεώσεις τους.  

2. Έχουν δρομολογηθεί έργα τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση συμβούλων που 

παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων. 

3. Συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τρίμηνο) προβλέψεις από τους 

Δικαιούχους για τις εκτιμήσεις απορρόφησης των έργων αρμοδιότητάς τους, με 

σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων από το ΠΔΕ πόρων και την πρόοδο 

υλοποίησής αυτών.  

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τον 

Κεντρικό Λογαριασμό, η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί όλα τα στάδια από την 

ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος εως τη χρηματοδότηση των υπολόγων από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και παρεμβαίνει για την επιτάχυνση ή απεμπλοκή σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (τ. ΕΥΣ της ΓΓΕΑ, τ. Δ/νση Δ11 της ΓΓΔΕ και 

Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΕΑ). 

4. Για τα 13 έργα προτεραιότητας, αρμοδιότητας τ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. και τα 5 έργα 

προτεραιότητας, αρμοδιότητας της τ. Ε.Δ.Α.Μ., τηρήθηκε η ανά τρίμηνο καταχώρηση 

στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ., σταδίων προόδου και εμπλοκών για το κάθε έργο. 

5. Κατά το έτος 2013 η τ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. συνεργάστηκε με την Ε.Υ./Ο.Π.Σ. και την 

Ε.Υ.Θ.Υ. για τη διαμόρφωση εφαρμογής του Ο.Π.Σ. όπου θα καταχωρούνται στοιχεία 

των απαλλοτριώσεων των έργων του Ε.Σ.Π.Α. Κατά το έτος 2014 καταχωρήθηκαν τα 

πλήρη στοιχεία απαλλοτριώσεων για όλα τα έργα του Ε.Π.-Ε.Π. 

2.7.5 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Επ.Πα.), η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 644/5-2-2008 (ΦΕΚ 499Β’/20-2-2008) και 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 855/24-11-2008 (ΦΕΚ 2628/Β/24-12-2008) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και  

Οικονομίας και Οικονομικών, δεν συνήλθε σε συνεδρίαση εντός του 2014. 

Η Επ.Πα του ΕΠ-ΕΠ ενέκρινε εντός του 2014 μέσω γραπτής διαδικασίας την Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ για το έτος 2013  (αρ. πρωτ. τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 3063/30-06-2014 – 

Παράρτημα ΙΙΙ).   
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2.7.6 Θέματα Αξιολόγησης  

Η ανάθεση του έργου της αξιολόγησης του ΕΠ-ΕΠ έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 939/31/3/2011 

Απόφαση του Υπουργού ΥπΥΜεΔι με συμφωνία-πλαίσιο.  

Εντός του 2014   

 Στο πλαίσιο της 3ης επιμέρους σύμβασης εκπονήθηκε το Παραδοτέο Β2 «Χρονική 

αποτύπωση του εργαλείου επικινδυνότητας» με χρονική αναφορά την 31-12-2013 .  . 

 Στο πλαίσιο της 2ης επιμέρους σύμβασης είναι σε συνεχή παρακολούθηση η πορεία 

εκτέλεσης του Προγράμματος (on going Αξιολόγηση). 

2.7.7 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Προγράμματος    

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των 

Ε.Π. του ΕΣΠΑ προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις 

και να αναληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα, αποτελεί υποχρέωση των κρατών – 

μελών όπως προκύπτει από τα ακόλουθα κείμενα: 

 Κανονισμός 1083/2006, άρθρο 47 

 Οδηγία 2001/42, άρθρο 10, ΚΥΑ 107017/2006 

 ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ των Ε.Π.  

Τα βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, όπως 

προκύπτουν από τα προαναφερόμενα κείμενα είναι τα ακόλουθα : 

 Η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης:  

 Η Συγκριτική Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης  

 Οι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.    

Η τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με την υποστήριξη της τ.ΕΔΑ Μεταφορών συνέταξε και υπέβαλε ως όφειλε 

το Μάιο του 2013: 

 Στην τ.Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠεΔ) του ΥΠΕΚΑ 

και  

 Στην τ.Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της ΕΑΣ.  

την 6η Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ε.Π. η οποία αφορούσε το έτος 

2013. Στην εν λόγω έκθεση: 
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 Καταγράφονταν οι τιμές βάσης και στόχου των δεικτών περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ε.Π. σε επίπεδο Αξόνων 

Προτεραιότητας και Προγράμματος.  

 Δεν καταγράφονταν οι τιμές δέσμευσης στόχου από τις μέχρι 31/12/2013 εντάξεις έργων 

όπως και η επίτευξη στόχου από ολοκληρωμένες μέχρι 31/12/2013 πράξεις  δεικτών σε 

επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και Προγράμματος επειδή: 

Α. Η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.- Ε.Π. εγκρίθηκε στο τέλος του 2013 και ως εκ τούτου 

μέχρι 31/12/2013 έγιναν κατά προτεραιότητα μόνο οι απαραίτητες διαχειριστικές 

ενέργειες που προέκυπταν κυρίως από την κατάργηση Αξόνων Προτεραιότητας του 

Ε.Π.- Ε.Π.  

Β. Οι υπόλοιπες απαραίτητες διοικητικές ενέργειες όπως η μεταφορά έργων στα 

περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ, η εσωτερική μεταφορά έργων μεταξύ Αξόνων 

Προτεραιότητας του Ε.Π.- Ε.Π. και η μεταφορά έργων του Ε.Π.- Ε.Π. προς 

συγχρηματοδότηση στο υπό διαμόρφωση Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020 δεν είχαν ολοκληρωθεί.  

Η 6η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ε.Π.- Ε.Π. για το 

έτος 2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τέως ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ (www.epep.gr). 

Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της 6ης Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος, δεν υπήρξε απόκριση μέσω εγγράφων από από τις προαναφερόμενες 

αρμόδιες υπηρεσίες.  

http://www.epep.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ,  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠ-ΕΠ όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την 

2ης Αναθεώρηση του Προγράμματος είναι σε συνάφεια με, και συμβάλλουν στην προώθηση 

των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των 

Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνοχή της ΕΕ για την περίοδο 

2007-2013 (ΚΣΚΓ) και των ανανεωμένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και 

ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του  ΕΣΠΑ 2007-2013 και τους στόχους και 

τις προτεραιότητες της τομεακής πολιτικής των Μεταφορών. Οι στρατηγικοί στόχοι και οι 

προτεραιότητες του ΕΠ-ΕΠ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την 2η αναθεώρηση 

(Σεπτέμβριος 2013), εξακολουθούν να είναι σε συνάφεια με, να συμβάλλουν και να 

ευθυγραμμίζονται με τις παραπάνω κατευθύνσεις, στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες 

κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Ειδικότερα, οι στόχοι του ΕΠ-ΕΠ εναρμονίζονται με την 

κατευθυντήρια γραμμή να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για 

επενδύσεις και απασχόληση, ενώ επίσης το ΕΠ-ΕΠ συμβάλλει και στις κατευθυντήριες 

γραμμές που συνδέονται με τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία με 

σκοπό την προώθηση της φυσικής διασύνδεσης των εδαφών μέσω της ανάπτυξης οδικών 

και σιδηροδρομικών διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς επίσης και της ανάπτυξης λιμενικών 

και αεροπορικών υποδομών. 

Επίσης, οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του αναθεωρημένου ΕΠ-ΕΠ 

παραμένουν εντός του πλαισίου που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Προτεραιότητα 2, 

Στόχος 2 και Εμβληματική Πρωτοβουλία 4), οι αναθεωρημένες Ολοκληρωμένες 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Ευρώπη 2020» και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014. 

3.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 

Η στρατηγική του ΕΠ-ΕΠ ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ, καθώς 

το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 13 : «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών 

υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» του ΕΣΠΑ. 

Επίσης, ορισμένοι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος παρουσιάζουν έμμεση 

συνάφεια και με άλλους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται 

έμμεση συνάφεια : 
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 των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Γ, Ζ, Η, και Θ με τον Γενικό Στόχο 1: «Η αύξηση 

της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων» του ΕΣΠΑ. 

 των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Γ, Ζ, και Θ  με τον Γενικό Στόχο 3: «Η διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας» του ΕΣΠΑ, κυρίως με την έννοια της 

γεωγραφικής διεύρυνσης των τουριστικών προορισμών και επομένως, της ένταξης 

νέων και αναξιοποίητων πόρων στο τουριστικό προϊόν. 

 των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Ζ και Η, με τον Γενικό Στόχο 9: «Προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης» του ΕΣΠΑ. 

 του Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ και ΙΓ με τον Γενικό Στόχο 12: «Η βελτίωση της 

ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη 

διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών» του ΕΣΠΑ. 

3.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Α) Συνεισφορά στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) του αναθεωρημένου ΕΠ-ΕΠ που συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, είναι οι εξής: 

ΚΘΠ 17 - Σιδηρόδρομοι ΤΕΝ-Τ 

ΚΘΠ 21 - Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ 

ΚΘΠ 29 – Αερολιμένες 

ΚΘΠ 30 – Λιμένες 

ΚΘΠ 53 – Πρόληψη Κινδύνων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής ανά ΚΘΠ 

στο αρχικά εγκεκριμένο και στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα, καθώς και η Κοινοτική 

Συνδρομή των ενταγμένων έως 31/12/2014 έργων του Προγράμματος. Πέραν των ανωτέρω 

ΚΘΠ του ΕΠ-ΕΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας 

(γραμμοσκιασμένες γραμμές), στον πίνακα αναγράφονται και στοιχεία που αντιστοιχούν 

στους υπόλοιπους Εθνικούς Στόχους του ΕΣΠΑ (ΚΘΠ 22, 23, 25, 53, 85, 86). 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 39 - 

 

Αρχική και Αναθεωρημένη Κοινοτική Συνδρομή και Κοινοτική Συνδρομή Ενταγμένων Έργων 

ΕΠ-ΕΠ ανά ΚΘΠ 

Κ
Θ
Π 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ € ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(αρχική 
πρόβλεψη) 

(2η Αναθεώρηση) (ενταγμένα έργα) 

(% ΚΣ 
ενταγμένων 
έργων / ΚΣ 

αναθεωρημένη
ς πρόβλεψης) 

11 

Τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 32.285.000,00   14.009.701,36 - 

16 Σιδηρόδρομοι 16.500.000,00       

17 Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ) 729.000.000,00 642.500.000,00 1.138.661.195,35 177,22% 

21 
Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-
Τ) 1.800.800.000,00 3.235.678.688,00 4.005.445.165,15 123,79% 

22 Εθνικές οδοί 343.650.000,00 74.039.992,00 150.992.110,83 (*) 203,93% 

23 
Περιφερειακές/τοπικές 
οδοί 54.650.000,00   72.794.849,98   

25 Αστικές μεταφορές 24.500.000,00       

27 
Πολύτροπες Μεταφορές 
(ΤΕΝ-Τ) 25.000.000,00       

29 Αερολιμένες 169.000.000,00 54.324.056,00 132.547.483,62 243,99% 

30 Λιμένες 105.000.000,00 51.967.313,00 42.167.455,15 81,14% 

52 
Καθαρές Αστικές 
Μεταφορές. 326.050.000,00       

53 Πρόληψη κινδύνων 32.950.000,00 25.150.815,00 38.180.534,13 151,81% 

85 

Προετοιμασία, εφαρμογή 
παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 20.350.000,00 34.425.000,00 26.303.321,94 76,41% 

86 

Αξιολόγηση και μελέτες, 
πληροφορίες και 
επικοινωνία 20.425.884,00 42.075.000,00 28.480.092,44 67,69% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.700.160.884,00 4.160.160.864,00 5.649.581.909,94 135,80% 

(*) Έχει συμπεριληφθεί το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Aγ. Βαρβάρα-Aγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 

37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά στο Ν.Ηρακλείου Κρήτης», το οποίο λόγω των διαδικασιών μεταφοράς 

του από τον ΑΠ Α στον ΑΠ Ζ δεν εμφανίζεται στη λίστα των ενταγμένων έργων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα: 

 Βάσει του αρχικά εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ, το 95,8% της Κοινοτικής Συνδρομής έχει 
προγραμματιστεί για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Λισσαβόνας. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα ενταγμένα έργα, καθώς 
συμβάλουν με ποσοστό 94,4% στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 

 Εμφανίζεται ικανοποιητικός ρυθμός ένταξης για όλους τους ΚΘΠ που συμβάλλουν στη 
Στρατηγική της Λισσαβόνας, πλην των ΚΘΠ 30 «Λιμένες», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, 
εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση» και ΚΘΠ 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, 
πληροφορίες και επικοινωνία». 

Β) Συνεισφορά στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες έχουν επικαιροποιηθεί μέσα από το κείμενο 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το οποίο διαδέχθηκε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και έχει 
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ως στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την 

επόμενη  δεκαετία. Η στρατηγική «Ευρώπη  2020» οικοδομεί πάνω στα επιτεύγματα της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία απασχόλησης και την ανανεώνει, ούτως ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

και άμεσα σε νέες προκλήσεις.  

Όπως η Στρατηγική της Λισαβόνας, η νέα στρατηγική δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικές 

δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Θέτει 3 συμπληρωματικές προτεραιότητες, που στη 

συνέχεια εξειδικεύει σε 5 στόχους, ενώ παράλληλα προωθεί 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες, 

για τις οποίες οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές 

τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα: 

Προτεραιότητες του 
«Ευρώπη 2020» 

Στόχοι του «Ευρώπη 2020» 

1. Έξυπνη ανάπτυξη με 
ανάπτυξη μιας 
οικονομίας που 
βασίζεται στη γνώση 
και την καινοτομία.  

2. Βιώσιμη ανάπτυξη με 
προώθηση μιας πιο 
αποτελεσματικής στη 
χρησιμοποίηση των 
πόρων, πιο πράσινης 
και πιο 
ανταγωνιστικής 
οικονομίας.  

3. Ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς με την 
ενίσχυση μιας 
οικονομίας με ψηλό 
ποσοστό απασχόλησης 
που εξασφαλίζει 
οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή.  

1. Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να 
αυξηθεί από 69% σήμερα σε τουλάχιστον 75%, μεταξύ άλλων μέσω της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών, των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας και της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών στο εργατικό 
δυναμικό.  

2. Στόχος της ΕΕ είναι επί του παρόντος η επένδυση του 3% του ΑΕΠ σε 
Ε&Α. Ο στόχος του 3% διατηρείται και παράλληλα προτείνεται να 
καθοριστεί δείκτης που θα αντικατοπτρίζει την ένταση Ε&Α και 
καινοτομίας.  

3. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, 
εάν πληρούνται οι όροι· αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην τελική μας κατανάλωση ενέργειας σε 20% 
και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.  

4. Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη 
σχολική εκπαίδευση σε 10% από το σημερινό 15%, αυξάνοντας 
παράλληλα το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40% 
το 2020.  

5. Μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια 
φτώχειας κατά 25%, βγάζοντας από την κατάσταση της φτώχειας πάνω 
από 20 εκατομμύρια πολίτες.  

Εμβληματικές Πρωτοβουλίες του «Ευρώπη 2020»  

1. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη  

2. Ένωση Καινοτομίας  

3. Νεολαία σε κίνηση  

4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της  

5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης  

6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 

Η νέα στρατηγική απαιτεί σύμπραξη και συμπληρωματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων 

των Κρατών-Μελών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Η συνέργεια του ΕΠ-ΕΠ με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» αφορά μία από τις 3 προτεραιότητές της, έναν από τους 5 

στόχους και μία από τις 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες.  

Συγκεκριμένα, το ΕΠ - ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη: 
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 της Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη – με την προώθηση μιας πιο 
αποτελεσματικής στη χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο 
ανταγωνιστικής οικονομίας», 

 του Στόχου 3 «Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι· αύξηση 
του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική μας κατανάλωση 
ενέργειας σε 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης» και 

 της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας 4 «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους». 

Σημειώνεται επίσης έμμεση συνεισφορά του ΕΠ-ΕΠ στην υλοποίηση των στόχων που 

αφορούν τη μείωση της ανεργίας (κατ’ επέκταση και της φτώχειας). Αν και οι Μεταφορές δεν 

αφορούν τον πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων, στόχων και πρωτοβουλιών, η συμβολή 

τους είναι δεδομένη, λόγω της συμβολής του κλάδου στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι οι ΚΘΠ 11, 17, 21, 27, 

29, 30 και οι αντίστοιχοι Άξονες Προτεραιότητας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της Λισαβόνας συμβάλλουν και στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εντός του 

έτους 2014. 

Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στις οποίες 

συμβάλλει το ΕΠ-ΕΠ είναι, κατά σειρά συνάφειας οι: 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και 4 

«Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης 

και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας». Πιο συγκεκριμένα, στην ΟΚΓ 5 

συμβάλλουν κυρίως οι Άξονες Προτεραιότητας Β και Η και λιγότερο οι Α, Γ, Ζ  και Ι, ενώ στην 

ΟΚΓ 4 συμβάλλουν, αν και σε μικρή γενικά κλίμακα, οι Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ, Η, και ΙΓ. 

Σημειώνεται επίσης ότι η νέα Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές είναι πλήρως συμβατή με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και παρά τις αλλαγές που περιλαμβάνει δεν ανατρέπει τη 

στρατηγική του ΕΠ-ΕΠ. 

3.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2011-2014 

Με γνώμονα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναπτύχθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014. Το Πρόγραμμα εξειδικεύει σε εθνικό επίπεδο τους 

στόχους που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας υπόψη την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρούσας 

χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, στο ΕΠΜ 2011-2014 δίδεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς 

όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων 
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προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Οι τομείς αυτοί 

είναι: 

1.  Απασχόληση 

2.  Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) 

3.  Περιβάλλον 

4.  Εκπαίδευση 

5.  Καταπολέμηση της φτώχειας. 

Η συμβολή του ΕΠ-ΕΠ αφορά κυρίως παρεμβάσεις που εμφανίζουν έμμεση συνάφεια με την 

προώθηση της ΕΤΑ και υποστηρίζονται από τους Άξονες Προτεραιότητας Β, ΣΤ, Η, Ι και ΙΓ 

του Προγράμματος.  

Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του Περιβάλλοντος και αφορούν την περίοδο 

2011-14 άπτονται θεμάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αύξηση 

της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το ΕΠ-ΕΠ συμβάλλει στον τομέα αυτό έμμεσα, 

μέσω της υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την προσπελασιμότητα, και υλοποιούνται 

στους Άξονες Προτεραιότητας Α, Β, Γ, Ζ, Η, Θ και Ι.  

Σημειώνεται ακόμη ότι το ΕΠ-ΕΠ συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του στόχου για την 

Απασχόληση, κυρίως δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση και τη 

λειτουργία των έργων υποδομής και παράλληλα ενισχύοντας έμμεσα την επιχειρηματικότητα. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει έμμεση συμβολή στην επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της 

φτώχειας, αν και σε κάθε περίπτωση η διάσταση αυτή δεν αποτελεί τον πυρήνα των 

παρεμβάσεων του ΕΠ-ΕΠ. 

Τέλος, οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το ΕΠ-ΕΠ είναι ουδέτερες ως προς τους στόχους 

για την Εκπαίδευση. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

(Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

2.052.805.824€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας Α προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου σύγκλισης, καθώς και σε δύο 

περιφέρειες σε μετάβαση, με στόχο πρωτίστως την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του 

Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, με έμφαση στα συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΠΣ έργα, του 

Εθνικού και του Διαπεριφερειακού Οδικού Δικτύου.  

Ο Άξονας έχει εξειδικευθεί στο σύνολό του και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με 

Δυνητικούς Δικαιούχους τις: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε., ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΑΚ Α.Ε.  και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-

ΕΠ τα ακόλουθα έργα:  
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

200060
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ
212.832.895,67 212.832.895,67 207.481.255,67 207.481.255,67 79.249.741,29 78.857.664,28 

215067

Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: 

Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

(Κωδ. ΕΟΑΕ 75.0)

88.402.959,57 81.861.140,56 70.915.154,68 65.667.433,23 62.129.286,57 47.962.243,97 

277211
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ»
1.283.291.991,72 880.338.306,32 1.210.341.775,62 830.294.458,08 684.786.013,78 644.532.405,65 

292681
Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με 

το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας
55.098.031,93 55.098.031,93 46.066.756,79 46.066.756,79 42.538.440,48 39.964.334,10 

464669

Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου 

"Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα 

(Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 

συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα"

912.009.015,67 547.205.409,40 902.915.253,16 541.749.151,90 698.846.601,23 463.471.255,64 

464759

Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο 

παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικού Άξονα 

«Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα»

238.481.761,00 238.481.761,00 238.481.761,00 238.481.761,00 158.481.761,00 158.481.761,00 

464797

Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο 

παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών 

αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 

Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- 

Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του 

ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα"»

279.000.000,00 279.000.000,00 279.000.000,00 279.000.000,00 72.897.392,15 72.897.392,15 

482187

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. 

Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος 

Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια

16.775.656,44 16.775.656,44 14.994.960,64 14.994.960,64 6.399.408,01 6.150.096,49 

491766
Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού Κοζάνη–Φλώρινα-

Νίκη, Τμήμα : Φλώρινα-Νίκη (50.3)
60.647.212,00 60.647.212,00 58.428.840,57 58.428.840,57 36.028.604,25 35.958.568,08 

3.146.539.524,00 2.372.240.413,32 3.028.625.758,13 2.282.164.617,88 1.841.357.248,76 1.548.275.721,35 

216795

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 

ΒΟΛΟΥ

3.211.026,36 3.211.026,36 3.211.026,36 3.211.026,36 2.354.976,12 2.354.976,12 

296423

Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Aγ. Βαρβάρα-

Aγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 37+900) του 

κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά στο 

Ν.Ηρακλείου Κρήτης

102.273.321,42 102.273.321,42 50.867.010,06 50.867.010,06 45.017.380,36 38.055.008,33 

362094

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΟΡΙΤΣΑ- ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ

17.597.875,00 17.597.875,00 10.091.941,20 10.091.941,20 8.088.519,43 7.742.305,80 

376134
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ»
27.500.000,00 27.500.000,00 13.971.431,63 13.971.431,63 0,00 0,00 

150.582.222,78 150.582.222,78 78.141.409,25 78.141.409,25 55.460.875,91 48.152.290,25 

375936

Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι της 

οδού "Μύλοι-Άστρος-Λεωνίδιο-Πούλιθρα-Φωκιανός-

Κυπαρίσσι"

18.113.000,00 18.113.000,00 11.509.578,59 11.509.578,59 0,00 0,00 

376132
Σύνδεση της Ιόνιας Οδού με Αστακό : Τμήμα Κόμβος 

Πλατυγιαλίoυ – Ι.Κ. Αγίου Δημητρίου
44.400.000,00 44.400.000,00 15.103.636,24 15.103.636,24 17.235,83 17.235,83 

440775
Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού 

Μεσσηνίας τμήμα "Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο"
23.128.000,00 23.128.000,00 14.755.749,47 14.755.749,47 976.470,58 976.470,58 

85.641.000,00 85.641.000,00 41.368.964,30 41.368.964,30 993.706,41 993.706,41 

11 375929

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και 

διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και 

επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 

Πολίτη σε Περιφέρ

5.323.956,60 5.323.956,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.323.956,60 5.323.956,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

355592
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8.305.000,00 8.305.000,00 7.736.059,00 7.736.059,00 1.509.431,00 1.509.431,00 

465074
Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και 

διαβάσεων πεζών στον Άξονα Αντίρριο - Ιωάννινα
25.063.275,45 25.063.275,45 23.948.880,29 23.948.880,29 21.003.894,84 20.006.627,02 

33.368.275,45 33.368.275,45 31.684.939,29 31.684.939,29 22.513.325,84 21.516.058,02 

3.421.454.978,83 2.647.155.868,15 3.179.821.070,97 2.433.359.930,72 1.920.325.156,92 1.618.937.776,03 

Σύνολο - 53

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Σύνολο - 22

23

Σύνολο - 23

53

Σύνολο - 11

21

Σύνολο - 21

22

 

Πρόκειται για:  

 Έξι Μεγάλα έργα (Οκτώ συμπεριλαμβανομένων και των δύο έργων της Πρόσθετης 

Χρηματοδοτικής Συμβολής των Δύο Συμβάσεων Παραχώρησης) και ένα σύνηθες 

έργο Αυτοκινητόδρομων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, εκ των οποίων τα 

τέσσερα είναι συνεχιζόμενα και τα τρία είναι νέα έργα.  

 Δύο νέα έργα Εθνικής Οδοποιίας και δύο συνεχιζόμενα, εκ των οποίων το ένα είναι 

Μεγάλο έργο.  

 Τρία νέα έργα Περιφερειακής / Τοπικής οδοποιίας.  

 Τρία έργα Πρόληψης κινδύνων. 

Πιο αναλυτικά: 

1. Το Μεγάλο Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – 

ΠΑΤΡΑ», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ 

με κωδικό ΟΠΣ 277211 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9638/30-12-2009 Απόφαση, η οποία 
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τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3697/2-11-2011, 1581/15-04-2013, 2850/28-06-2013, 

5786/05-12-2013 Αποφάσεις της ΕΥΔ/ΕΠ–ΕΠ. Το έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (No 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Με την 4η Τροποποίηση της πράξης το φυσικό αντικείμενο διαμορφώνεται ως εξής: 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμου 

στον οδικό άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα, συνολικού μήκους 201,5 χλμ.. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Αναλυτικότερα το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

Α. Την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα, από Α/Κ Αρχαίας 

Κορίνθου μέχρι την αρχή της Παράκαμψης Πάτρας, μήκους 120 χλμ (νέος 

αυτοκινητόδρομος). 

Β. Την λειτουργική ενοποίηση του ανωτέρω τμήματος με τα υφιστάμενα τμήματα 

Ελευσίνα-Κόρινθος , από Α/Κ Θηβών μέχρι Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 63,2 χλμ και 

Παράκαμψη Πάτρας μήκους 18,3 χλμ. 

Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά 

μήκος του αυτοκινητόδρομου συνοψίζονται σε : 

- Σαράντα μία (41) Γέφυρες. 

- Δώδεκα (12) σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους μονού κλάδου 16.006μ. 

- Δώδεκα (12) Cut and Cover (διπλού κλάδου) και Στέγαστρα (Lane Covers) 

- Δέκα τέσσερις (14) Ανισόπεδους Κόμβους. 

- Είκοσι πέντε (25) άνω διαβάσεις. 

- Εκατόν τριάντα πέντε (135) κάτω διαβάσεις. 

- Διακόσιοι (200) τοίχοι αντιστήριξης και εκατόν εξήντα ένα (161) οχετοί. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 7% του έργου. 

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (Δ΄ Π.Π.) προβλέπεται να υλοποιηθεί το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου (93%) προκειμένου 

να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία το σύνολο του έργου. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με πενήντα οκτώ (58) υποέργα εκ των οποίων 

ένα (1) αφορά στην υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, τέσσερα (4) αφορούν σε 
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δαπάνες αποζημιώσεων κατ' εφαρμογή άρθρων της Σύμβασης Παραχώρησης, το 16ο 

υποέργο αφορά στην ισοδύναμη συμβολή του Δημοσίου και τα υπόλοιπα αφορούν σε 

υποστηρικτικές δράσεις (ΟΚΩ (2), συμβούλους(31), συμπληρωματικές εργασίες(11), 

αρχαιολογία(5), απαλλοτριώσεις (1), δημοσιότητα(1), δαπάνες διαιτησίας(1)) 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 1.819.314.265 € 98.527.470 € 1.917.841.735 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 1.283.291.992 € 98.350.000 € 1.381.641.992 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 880.338.306 € 98.350.000 € 978.688.306 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 748.287.560 € 54.308.870 € 802.596.430 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 94%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 60% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 684.786.014€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 644.532.405,65€).  

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου: 

 Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μήκος του τμήματος 

Κορίνθου – Πατρών σε αρκετά τεχνικά (στέγαστρα, γέφυρες, διαβάσεις, οχετούς και 

τοίχους αντιστήριξης) και οι χωματουργικές εργασίες προχωρούν σημαντικά και 

απλώνονται σε όλο σχεδόν το μήκος του. 

 H έκταση των ασφαλτικών εργασιών και των έργων υποδομής και ασφάλισης έχει 

αρχίσει να γίνεται αξιοσημείωτη καθώς αρκετά υποτμήματα κλάδων του εν λόγω 

τμήματος προετοιμάζονται ώστε να δοθούν στην κυκλοφορία.  
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 Κάποια μεγάλα τεχνικά κυρίως γέφυρες βρίσκονται σε στάδιο περαίωσης και 

αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία. 

 Αρχαιολογική δραστηριότητα παρατηρείται σε λίγες θέσεις χωρίς να προβλέπεται 

αρνητική επίπτωση στο έργο. 

 Προχωρούν οι εργασίες σε όλες τις σήραγγες. 

Με τον Ν.4219/2013 (ΦΕΚ Α' 269/11-12-2013) κυρώθηκε η Συμφωνία Τροποποίησης 

Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ στις 

13-12-2013 το έργο «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης 

«Αποπεράτωση Οδικού Άξονα «Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα» (κωδικός ΟΠΣ: 464759), 

συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 238.481.761€. Με την υπ. αριθμό C(2013) 9253/13-12-

2013 απόφαση της ΕΕ εγκρίθηκε η πρόσθετη αυτή συμβολή ως κρατική ενίσχυση.  Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 158.481.761€ 

(αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 158.481.761€). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Οι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Εκκρεμεί η παράδοση 

μεμονωμένων ιδιοκτησιών λόγω άρνησης των ιδιοκτητών να τις παραδώσουν. Με τον Ν. 

4219/2013 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 28-11-2013 Συμφωνία 

Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον 

Ν.3621/2007. Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Τροποποίησης ορίστηκε η 17-12-2013. 

Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου του έργου έχει οριστεί στις 

20-12-2015. Εξαιρείται το τμήμα ΑΚ Ρίου – ΑΚ Κ1, όπου η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης 

έχει οριστεί στις 20-06-2016.  

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το έργο όπως τελικά διαμορφώθηκε δύναται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής 

περιόδου, πλην του Α/Κ Ρίου που δύναται να ολοκληρωθεί εντος του 2016. 

 

2. Το Μεγάλο έργο «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός από 

Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός 

(Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα"», το οποίο 

αποτελεί ΕΡΓΟ- ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ’ 

του ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 341193 σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1876/07.06.2011 και  

1166/19.03.2013 Αποφάσεις. Με την με αρ. πρωτ 5702/03.12.2013 ανακλήθηκε η 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του 
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Προγράμματος, στον οποίο εντάχθηκε με την 5787/05.12.2013 απόφαση με κωδικό ΟΠΣ 

464669. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο τη κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από Αντίρριο έως Ιωάννινα μήκους 159 χλμ (εκτός από τις 

παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας οι οποίες έχουν ήδη κατασκευαστεί από το Ελληνικό 

Δημόσιο) καθώς και εργασίες βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από 

Αθήνα έως το Μαλιακό κόλπο. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από Αντίρριο έως Ιωάννινα με 2 λωρίδες και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, επί μήκους 196,0 χλμ (περιλαμβανομένων των 

παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας). 

Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών - Θεσ/νίκης 

από την Αθήνα (Κόμβος Μεταμόρφωσης) μέχρι την τοποθεσία Λόγγος, επί μήκους 

περίπου 151 χλμ., όπως και εργασίες συντήρησης στα τμήματα Λόγγος μέχρι πέταλο 

Μαλιακού, επί μήκους 21 χλμ. και Σχηματάρι - Χαλκίδα, επί μήκους 11χλμ. 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

4 σήραγγες 

14 γέφυρες 

18 ανισόπεδοι κόμβοι 

4 σταθμοί διοδίων 

5 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 

4 Κτίρια διοίκησης, συντήρησης, λειτουργίας κλπ 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 12,7% του έργου. 

Το έργο υλοποιείται με δεκα οκτώ (18) υποέργα και περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο 

κατασκευής που αφορά στη υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, δύο (2) που 

αφορούν σε δαπάνες αποζημιώσεων κατ' εφαρμογή άρθρων της Σύμβασης 

Παραχώρησης, ένα (1) που αφορά στην ισοδύναμη συμβολή του Δημοσίου και τα 
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υποέργα που αφορούν στις υποστηρικτικές δράσεις της κατασκευής (απαλλοτριώσεις (1), 

αρχαιολογία (6), Σύμβουλοι (5), ΟΚΩ (1), δημοσιότητα (1)) 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 1.179.431.114 € 155.137.958 € 1.334.569.072 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 912.009.016 € 153.156.459 € 1.065.165.475 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 547.205.409 € 153.156.459 € 700.361.868 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 465.124.598 € 84.572.997 € 549.697.595 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 46,5% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 698.846.601€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 463.471.256€).  

Το έργο περιλαμβάνει ένα υποέργο κατασκευής που αφορά στην υλοποίηση της 

Σύμβασης Παραχώρησης & τα υποέργα που αφορούν στις υποστηρικτικές δράσεις της 

κατασκευής (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία κλπ).  

Οι αρχαιολογικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ στον α/δ Αντίρριο-Ιωάννινα έχουν εκτελεστεί χωματουργικές 

εργασίες, κατασκευή τάφρων, αρδευτικών καναλιών,  παράπλευρων οδών, τοίχων 

αντιστήριξης, κατασκευή κόμβων, υδραυλικών έργων & στηθαίων ασφαλείας, εργασίες 

οδοστρωσίας, αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, δικτύου Η/Μ & ITS, εργασίες στις 
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σήραγγες: Κλόκοβας: Ερευνητικές διατρήσεις, Μακύνειας: Εργασίες αποκατάστασης 

προσωρινής υποστήριξης & εργασίες τελικής επένδυσης, Καλυδώνας: Εργασίες 

ολοκλήρωσης, Αμπελιάς: εργασίες για το προσωρινό κέλυφος. Παράλληλα εκτελούνται 

εργασίες κατασκευής σε μεγάλα τεχνικά, γέφυρες Ευήνου, Μακύνειας, Μεσολογγίου, 

Πλευρώνας, G019, G053, BR1, BR2, Γυμνότοπου, Τσαγγαρόπουλου, Ξερόλακκου κ.α), 

στα τεχνικά Cut & Cover, κλπ. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής σταθμού διοδίων 

περί την Χ.Θ. 174+105. 

Στον α/δ ΠΑΘΕ στο τμήμα από Αθήνα μέχρι Μαλιακό (Σκάρφεια) έχει εκτελεστεί μέρος 

των εργασιών για την εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου λειτουργίας στο έργο (Κατασκευή 

χώρων στάθμευσης, κτηρίου διοίκησης μετωπικών διοδίων Τραγάνας & εργασίες 

θεμελίων διοδίων, καθώς & εργασίες οδοστρωσίας & κατασκευή στεγάστρου διοδίων στα 

πλευρικά διόδια Τραγάνας, κατασκευής ηχοπετάσματος στον κόμβο Τραγάνας, εργασίες 

αποχέτευσης - αποστράγγισης & οδοστρωσίας επί του παλαιού δαπέδου διοδίων & 

κατασκευή New Jersey στα παλαιά διόδια Σχηματαρίου, προπαρασκευαστικές εργασίες 

στο κτίριο Βαρυμπόμπης, αποκατάσταση δύσκαμπτου οδοστρώματος στα μετωπικά 

διόδια Αφιδνών ,τοποθέτηση ITS & εργασίες υποδομής TMS,  χωματουργικές & 

υδραυλικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, Η/Μ εργασίες, ολοκλήρωση κατασκευής & 

ανύψωση στεγάστρου διοδίων στον αριστερό κλάδο στα πλευρικά διόδια Μαλακάσας, 

κλπ). 

Στα πλαίσια της επανεκκίνησης (reset) της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η 

καταβολή στον Παραχωρησιούχο πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής. Με την υπ. 

αριθμό C(2013)9254/13-12-2013  απόφαση της ΕΕ εγκρίθηκε η πρόσθετη αυτή συμβολή 

ως κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου εντάχθηκε στο ΕΠ στις 13-12-2013 ως ιδιαίτερο έργο 

με τίτλο «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση 

Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ 

Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ 

Σχηματάρι - Χαλκίδα"» (κωδικός ΟΠΣ: 464797), συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 

279.000.000,00€. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

72.897.392€ (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

72.897.392€). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει εκδοθεί το σύνολο των απαραίτητων ΚΥΑ, για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και 

σταδιακά εκδίδονται και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών 

μονάδας. Η μέχρι σήμερα εξέλιξη της παράδοσης χώρων, έχει ως εξής: 
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Βάσει των παρακαταθέσεων που έγιναν μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσοστό των 

παραδοτέων χώρων πλην των περιοχών που αντιστοιχούν στις προτάσεις 

βελτιστοποίησης του Βασικού σχεδιασμού ανέρχεται στο 96% περίπου. 

Με τον Ν. 4219/2013 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 28-11-2013 Συμφωνία 

Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 

3555/2007. Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Τροποποίησης ορίστηκε η 17-12-2013. Η 

νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου του έργου έχει οριστεί στις 17-

12-2015 (Νέα Ημερομηνία Περαίωσης Εργασιών Κατασκευής). Εξαιρείται το τμήμα της 

περιοχής της Κλόκοβας, όπου η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης έχει οριστεί στις 17-08-

2016. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το έργο δύναται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου, πλην των 

εργασιών της περιοχής της Κλόκοβας. 

 

3. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία 

– Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 215067 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3808/26-05-

2009 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4314/20-12-2011 Απόφαση. 

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(No 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή του κάθετου άξονα της 

Εγνατίας οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 22,5 χλμ.. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του άξονα 

Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 22,5 χλμ. (νέα χάραξη), από 

τον κόμβο σύνδεσης με την παλαιά Ε.Ο Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης μέχρι τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δίιχνης διατομής με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή (1) Γέφυρας για την διάβαση του Τρελοχείμαρρου, (5) 

Οδικών Σηράγγων, (5) Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων, (3) κόμβων, καθώς και η 

κατασκευή παράλληλου οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των 

εκατέρωθεν περιοχών. 

Το έργο υλοποιείται με 2 εργολαβίες κατασκευής, καθώς και 1 Συμπληρωματική Σύμβαση. 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 
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μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και διαχείρισης και επίβλεψης του 

έργου. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 12% του έργου. 

Στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου 

περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του 

άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και τις απαιτούμενες 

εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες απαλλοτριώσεων και διαχείρισης και 

επίβλεψης του έργου. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1) Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά 

Σύνορα 

2) Απαλλοτριώσεις σε τμήματα του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

3) Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σε τμήματα 

του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

4) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – 

Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. 

5) Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0) 

6) Δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." (5% επί των εργασιών 

κατασκευής και Ο.Κ.Ω.). 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 107.470.131 11.024.366 118.494.497 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 88.402.960 9.777.146 98.180.106 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 81.861.141 9.777.146 91.638.287 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 69.581.969 7.236.043 76.818.012 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 80,22%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 87,61% (87% επί του συνόλου του έργου). Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 62,129,287€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 47.962.244€).  

Στο βόρειο τμήμα μήκους 14 χλμ. (ήτοι από Πάνδροσο έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα) 

έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το τμήμα παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 

9/9/2013. Επίσης, κατασκευάστηκε και η προσωρινή σύνδεση με την τοπική οδό προς 

Τυχερό. 

Λόγω οικονομικών προβλημάτων του αναδόχου, οι εργασίες του νότιου τμήματος 

(ανατολική χάραξη) δημοπρατήθηκαν εκ νέου στις 15/10/14 και θα υλοποιηθούν στα 

πλαίσια του Υποέργου 5. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 25/11/14 και η σύμβαση με τον 

ανάδοχο που αναδείχθηκε αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2015. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Για το νέο τμήμα έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί η απαραίτητη ΥΑ για τις αναγκαίες 

απαλλοτριώσεις. Οι εργασίες του νότιου τμήματος (ανατολική χάραξη) που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια του Υποέργου 5 δημοπρατήθηκαν στις 15/10/14 και ο 

διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 25/11/14. Η σύμβαση με τον ανάδοχο που αναδείχθηκε 

αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2015. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης 

σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 και 4

ο
    Τμήμα Κομοτηνή-Νυμφαία               20/07/2007 15/9/2013 

(βεβείωση 

περαίωσης) 

5
ο
  Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης 31/1/2015 31/01/2016 
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Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Απαιτείται επιτάχυνση για την υπογραφή σύμβασης και έναρξη υλοποίησης Υποέργου 5. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της περιόδου. 

 

4. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με το λιμάνι 

και την πόλη της Πάτρας» το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 292681 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3126/23-06-

2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3246/31-07-2013 Απόφαση. Το 

έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή των συνδέσεων της 

περιφερειακής οδού Πατρών (κόμβοι Κ4, Κ5) με την πόλη και το νέο Λιμάνι της Πάτρας. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 

Την κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ4) έως 

την πόλη, μήκους 5 χλμ. περίπου (νέα χάραξη) που θα προκύψει από την κάλυψη του 

χειμμάρου Διακονιάρη, με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα.  

Την κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ5) έως 

την παραλιακή λεωφόρο εμπρός από το νέο Λιμάνι της Πάτρας, μήκους 4 χλμ. περίπου 

(νέα χάραξη), της οποίας κάθε κλάδος αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 

βρίσκεται εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου. Θα κατασκευαστεί επίσης ανισόπεδος 

κόμβος για την σύνδεση της Παραγλαύκιας αρτηρίας  με το Λιμάνι. 

Το έργο υλοποιείται με 3 κύριες εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις 

λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 46% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει όλες τις 

υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση των παραπάνω 

περιγραφόμενων τμημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης 

δικτύων ΟΚΩ και δαπάνες απαλλοτριώσεων. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (E.Π.Π.) με την πόλη της 

Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη  
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2. Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (E.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών 

και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαύκιων αρτηριών 

3. Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης Παραγλαύκιων αρτηριών με το νέο λιμάνι 

Πατρών και κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 0-001,50 

έως Χ.Θ.  0-050,00 

4. Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ  

5. Απαλλοτριώσεις υποέργου 1 

6. Απαλλοτριώσεις υποέργου 2 και 3 

7. 1η ΣΣΕ Κατασκευής σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (E.Π.Π.) με την πόλη 

της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη. (Εθνικοί Πόροι) 

8. Υπολειπόμενες εργασίες σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την 

πόλη της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη. 

9. Υπολειπόμενες εργασίες σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με το νέο 

λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή παραγλαύκιων 

αρτηριών. 

10. 1η ΣΣΕ Κατασκευής  Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης Παραγλαύκιων αρτηριών με το 

νέο λιμάνι Πατρών και κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 

0-001,50 έως Χ.Θ.  0-050,00. (Εθνικοί Πόροι) 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 77.724.774 € 79.596.208 € 157.320.982 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 55.098.032 € 66.141.053 € 121.239.085 € 
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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 55.098.032 € 66.141.053 € 121.239.085 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 46.833.327 € 33.070.527 € 79.903.854 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 84%, ενώ η 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 73% (88% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 42.538.440€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 39.964.334€).  

Στο τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή 

οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ4) έως την πόλη, μήκους 5 χλμ. (1ο και 7ο υποέργα) η 

σύμβαση διαλύθηκε στις 30/11/2010. Έχει γίνει η εκκαθάριση και η δημοπράτηση του 

υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου. Υπογράφηκε η σύμβαση στις 16/5/2012 (Υποέργο 

8) και ολοκλήρωσε το φυσικό του αντικείμενο στις 31/7/2013. Αναμένεται η παραλαβή 

του έργου. 

Στο τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή των Παραγλαύκιων αρτηριών από την 

περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ5) έως την παραλιακή λεωφόρο, μήκους 4 

χλμ. (2ο υποέργο), η σύμβαση διαλύθηκε στις 28/02/2011. Το ανεκτέλεστο αντικείμενο 

(Υποέργο 9) δημοπρατήθηκε στις 10/7/2013. Αναμένεται η συμβασιοποίηση του 

Υποέργου 9 στις 31/03/2015 με χρόνο περαίωσης 30/06/2016.  

Οι εργασίες για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου για την σύνδεση της 

Παραγλαύκιας αρτηρίας  με το Λιμάνι (3ο υποέργο) έχουν ολοκληρωθεί. Εκδόθηκε η 

βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 25/6/2014 και αναμένεται η παραλαβή του έργου.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχουν εκδοθεί 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. Έχει 

ολοκληρωθεί η απόκτηση γης στο Διακονιάρη, στο Γλαύκο και στον Α/Κ.  

Όσον αφορά τη Σύνδεση της ΕΠΠ με τις παραγλαύκιες αρτηρίες (τμήμα διαλυθείσας 

σύμβασης Υπ. 2) υπολογίζεται η σύμβαση του έργου να υπογραφεί τον Μάρτιο του 2015. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κάλυψη Χειμάρρου Διακονιάρη                           05.07.2005 30.11.2010 

2
ο
 Παραγλαύκιες Αρτηρίες                                                      15.03.2006 28.02.2011 

3
ο
 Ανισόπεδος Κόμβος Παραγλαύκιων 

Αρτηριών       

09.06.2011 31.12.2014 
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8
ο
  Υπολειπόμενες εργασίες για τη σύνδεση 

Παράκαμψης Πατρών με την πόλη της 

Πάτρας                          

16.05.2012 31.07.2013 

9
ο
    Υπολειπόμενες εργασίες για τη σύνδεση 

Παράκαμψης Πατρών με το νέο λιμάνι 

Πατρών                         

30.03.2015 30.06.2016 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Υπάρχει δικαστική εμπλοκή των διαγωνιζομένων για την υπογραφή της σύμβασης του 

Υποέργου 9. Μετά την έκδοση της απόφασης αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. Το 

έργο θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της προγραμματικής περιόδου. 

 

5. Το νέο Μεγάλο έργο (εκτός αρχικού προγραμματισμού) «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης 

της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 200060 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 500/28-1-2009 Απόφαση η 

οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5262/07-12-2010 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ). 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο το έργου είναι η κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Πρέβεζας με την Εθνική 

Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Άκτιο έως Λίμνη Αμβρακία). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου μήκους 48,5 χλμ. (νέα χάραξη), με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα. 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 7 ανισόπεδων κόμβων, 2 ισόπεδων κόμβων και 40 

γεφυρών και διαβάσεων. 

Το έργο υλοποιείται με 4 εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500 

2. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+900 

3. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 
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Τμήμα από Χ.Θ. 26+900 έως Χ.Θ.. 35+000 

4. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ.  35+000 έως Χ.Θ. 48+497 

5. Σύμβουλος διαχείρισης 

6. Απαλλοτριώσεις  

7. Αρχαιολογία  

8. ΟΚΩ 

9. Μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά-νότου (Οριστική 

μελέτη τεχνικών – συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες όπου 

απαιτηθεί) 

10. Αρχαιολογικές εργασίες αρμοδιότητας 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 224.549.606 € - 224.549.606 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 212.832.896 € - 212.832.896 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 212.832.896 € - 212.832.896 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 180.907.962 € - 180.907.962 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 97%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 37%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 79.249.741€ (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη 78.857.664€). 
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Το έργο χωρίζεται σε 4 συνεχόμενα γεωγραφικά τμήματα. Και για τα 4 έχουν υπογραφεί 

συμβάσεις. Παρότι έχει υλοποιηθεί το 40% του οικονομικού αντικειμένου των 

συμβάσεων, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναδόχου (είναι ο ίδιος και στις 4 

συμβάσεις) υπήρχαν συνεχή διαστήματα διακοπής και επανεκκίνησης των εργασιών. 

Μετά από διοικητικές πράξεις οι εργασίες αυτή την περίοδο συνεχίζονται.  

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την κατάληψη των απαιτούμενων εδαφικών 

εκτάσεων σε ποσοστό 95%. 

Τμηματικά διευθετούνται θέματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικών ερευνών 

για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εργασίες στους απελευθερωμένους χώρους. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για την κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και 

αναμένονται οι αποφάσεις των αρμόδιων Δικαστηρίων για τον καθορισμό τιμών μονάδας 

προσωρινής αποζημίωσης.  

Αναλυτικά το ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500         16.03.2010 16.06.2015 

2
ο
 Τμήμα από Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+900        16.03.2010 16.12.2015 

3
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 26+900 έως Χ.Θ. 35+000        08.03.2011 08.03.2015 

4
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 35+000 έως Χ.Θ. 48+497        16.03.2010 31.12.2015 

 

Η πράξη, σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί 

ως έργο “phasing” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομών Μεταφορών 

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

6. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) 

του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ – 

ΓΕΦΥΡΑ από το Γ΄ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 296423 σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 4212/20-09-2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

1495/23-4-2012 και υπ’ αριθμ. 613/7-3-2013 Αποφάσεις. Το έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   
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Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του νέου οδικού τμήματος από την Αγ. Βαρβάρα 

μέχρι τους Αγ. Δέκα (Καστέλλι), του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Mεσσαρά, στο νομό 

Ηρακλείου Κρήτης.  

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (Ε.Π./ΟΑΛΑΑ). Το συνολικό 

φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της αρτηρίας μήκους 15,7χλμ 

περίπου (νέα χάραξη) με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 3 οδικών σηράγγων (Αγ. Βαρβάρα, 

Απομαρμά, Πλουτή), 9 Γεφυρών, 1 ανισόπεδου κόμβου, 1 ισόπεδου κόμβου, 1 

παρακαμπτήριας οδού καθώς και δευτερευουσών οδών συμπεριλαμβανομένων των 

ανισόπεδων διαβάσεων τους (άνω/ κάτω διαβάσεις) για την αποκατάσταση του τοπικού 

οδικού δικτύου.  

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) και εργασίες αρχαιολογικών 

ερευνών. 

Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) υλοποιήθηκε τμήμα του έργου με οικονομικό 

αντικείμενο 43.524.864,94€. 

Στα πλαίσια της Δ’ προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου 

περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του 

τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες για 

απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, και εργασίες 

αρχαιολογικών ερευνών. 

Το έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 

29+990) 

2. Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Απομαρμά - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 29+990– 

χ.θ. 37+900) 

3. Μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας για την ολοκλήρωση του 

συνολικού έργου 

4. Απαλλοτριώσεις για την ολοκλήρωση του συνολικού έργου 

5. Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών για την ολοκλήρωσή του 

6. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών για την κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – 

Απομαρμά (χ.θ. 22+170 – χ.θ 29+990) 

7. Ολοκλήρωση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών για την κατασκευή οδού 

Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 29+990– χ.θ. 37+900) 
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8. 2η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για την κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. 

Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ.29+990-χ.θ.37+900) 

10. Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά. Τμήμα Αγ.Βαρβάρα – 

Πανασός 

 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 130.581.807 € 51.839.932€ 182.421.739 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 102.273.321 € 43.524.865€ 145.798.186 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 102.273.321 € 43.524.865€ 145.798.186 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 86.932.323 € 30.249.781€ 117.182.104 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 50%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 44% (61% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 45.017.380€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 38.055.008€).  

Η κατασκευή του νέου οδικού τμήματος από την Αγ. Βαρβάρα (Χ.Θ. 22+170) μέχρι τους 

Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ.37+900), του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Mεσσαρά στο 

νομό Ηρακλείου Κρήτης υλοποιείται σε δυο γεωγραφικά τμήματα. 

Στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά μήκους 7,8χλμ μέσω του Υποέργο 1 και 6 

εκτελέσθηκαν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας κατά τμήματα κλπ. Λόγω 

των έντονων κατολισθήσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής οι συμβάσεις 

περαιώθηκαν χωρίς να ολοκληρωθεί η κατασκευή του τμήματος αυτού. Οι υπολειπόμενες 

εργασίες θα υλοποιηθούν με νέα σύμβαση (προς ανάθεση), Υποέργο 10, το αντικείμενο 

της οποίας περιλαμβάνει εργασίες στον κύριο άξονα της αρτηρίας, στα πρανή και στα 

μεγάλα τεχνικά. Το τμήμα Αγ.Βαρβάρα – Απομαρμά θα αποδοθεί στην κυκλοφορία με την 
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ολοκλήρωση του υποέργου 10. Η υπογραφή της νέας σύμβασης αναμένεται το Α' 

εξάμηνο 2015. 

Στο τμήμα Απομαρμά - Αγ.Δέκα (Καστέλλι) οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί με την 

κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7,9χλμ. και συνοδών τεχνικών έργων. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν συντελεστεί οι κύριες απαλλοτριώσεις. Έγινε η κήρυξη και αναμένεται ο 

καθορισμός τιμών μονάδος τριών εκ των πέντε συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για 

την αποκατάσταση των πρανών, χειμάρρων κτλ. Οι υπόλοιπες δύο συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις έχουν αποσταλεί για κήρυξη στην Δ12. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1ο Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. 

Βαρβάρα – Απομαρμά (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 

29+990) 

16.01.2008 26.08.2014 

2ο Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού 

Απομαρμα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 

29+990– χ.θ. 37+900) 

14.02.2007 30.06.2014 

6ο  1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών για 

την κατασκευή οδού Αγ. Βαρβαρα – 

Απομαρμά (χ.θ. 22+170 – χ.θ 29+990) 

19.02.2010 26.08.2014 

7ο  Ολοκλήρωση 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης εργασιών για την κατασκευή οδού 

Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 

29+990– χ.θ. 37+900) 

02.10.2009 30.6.2014 

8ο 2η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για 

την κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα 

(Καστέλλι) (χ.θ.29+990-χ.θ.37+900) 

15.04.2013 30.06.2014 

10ο Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. 

Βαρβάρα - Απομαρμά. Τμήμα Αγ.Βαρβάρα - 

Πανασός 

30.06.2015 30.12.2017 

 

Η πράξη, σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», θα μεταφερθεί από τον Αξονα 

Προτεραιότητας Α’ στον Αξονα Προτεραιότητας Ζ’.  
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7. Το νέο Μεγάλο έργο «Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού “Κοζάνη – Φλώρινα – 

Νίκη” Τμήμα: “Φλώρινα – Νίκη”» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

349335 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2613.25-07-2011 Απόφαση. Με την με αρ. πρωτ 

4338/26-9-2014 Απόφαση του τ. Γενικού Γραματέα Δημοσίων Έργων, ανακλήθηκε η 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του 

Προγράμματος, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι διατιθέμενοι πόροι ΕΤΠΑ των 

Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης (Phasing Out από στόχο σύγκλιση). Στη συνέχεια η 

εν λόγω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του ΕΠ-ΕΠ με την 5886/11-12-

2014 Απόφαση με κωδικό ΟΠΣ 491766.  Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 

181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του βόρειου τμήματος «Φλώρινα – Νίκη» μήκους 

14,5χλμ. περίπου, του κάθετου οδικού άξονα «Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη» ο οποίος  

συνδέει την Εγνατία Οδό με το Συνοριακό σταθμό Νίκης στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. 

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό, ενώ προβλέπεται η κατασκευή δύο 

ανισόπεδων κόμβων (Φλώρινας και Κάτω Κλεινών), ενός ισόπεδου κόμβου (Νίκης), η 

κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας και η αποκατάσταση 

του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί κ.τ.λ.). 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες, κλπ. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1) Κατασκευή τμήματος Φλώρινα - Νίκη  

2) Απαλλοτριώσεις τμήματος Φλώρινα – Νίκη 

3) Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω στο τμήμα Φλώρινα - Νίκη 

4) Εργασίες αρχαιολογίας στο τμήμα Φλώρινα – Νίκη 

5) Διαχείριση και επίβλεψη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για το έργο σύμφωνα με την ΚΥΑ 

Δ1/ο/3142/01.09.2010-ΦΕΚ Β’ 1505/06.09.2010.  
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 73.918.886 € 0€ 73.918.886 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 60.647.212 € 0€ 60.647.212 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 60.647.212 € 0€ 60.647.212 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 51.550.130 € 0€ 51.550.130 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31-12-14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 96% ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 61,5%. 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 36.028.604€   

(αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 35.958.568€).  

Το έργο υλοποιείται με ένα (1) υποέργο κατασκευής, η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε 

στις 29/11/2011 και οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθούν 

εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. 

Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η εκχέρσωση φυτικής γης, η εξυγιαντική στρώση 

θεμελίωσης και στράγγισης του επιχώματος της αρτηρίας στο σύνολο του μήκους (πλην 

μήκους περί τα 350μ όπου κατασκευάστηκε εναλλακτικά επιφανειακή θεμελίωση με 

χρήση ειδικού γεωυφάσματος λόγω αρχαιολογίας) και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του 

επιχώματος συμπεριλαμβανομένης της Σ.Ε.Ο. της αρτηρίας στο σύνολο του μήκους πλήν 

μικρού τμήματος περί τα 50μ. 

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας (υπόβαση - βάση) και οι εργασίες 

κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων (πλην αντιολοσθηράς) στο σύνολο της αρτηρίας. 

Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί: 

- η κατασκευή του συνόλου των κιβωτοειδών οχετών (38), 

- η κατασκευή του υπόγειου υδραυλικού δικτύου, 

- καθώς και η κατασκευή των 8 εκ των 9 μεγάλων τεχνικών του έργου. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, ενώ η αρχική 

απαλλοτρίωση έχει ήδη συντελεσθεί. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή τμήματος Φλώρινα – Νίκη      29.12.2011                28.05.2015 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου σημειώθηκε κατά την έναρξη εργασιών και 

οφειλόταν στις ακραίες καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου 2011-2012 που 

καθυστέρησαν της εγκατάσταση της Αναδόχου Κ/ξίας, και κυρίως, στην αδυναμία 

ανάπτυξης του αδειοδοτημένου δανειοθαλάμου, λόγω άρνησης παραχώρησης του 

χώρου από τον Δ. Φλώρινας. Το πρωτόκολλο εγκατάστασης στο χώρο του 

δανειοθαλάμου υπογράφηκε τελικά από την αρμόδια Δ/νση Δασών στις 10/5/2013, ενώ 

είχε ολοκληρωθεί και διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του χώρου. Το έργο είναι 

δυνατόν να υλοποιηθεί στο σύνολο του εντός της προγραμματικής περιόδου. 

 

8. Το έργο «Ολοκλήρωση Κατασκευής του Τμήματος Γορίτσα – Αγριά της 

Παράκαμψης Βόλου και των Συνδετήριων οδών αυτής», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ – 

ΓΕΦΥΡΑ από το Γ΄ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 362094 σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 3553/17-10-2011 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της αρτηρίας της παράκαμψης Βόλου 

από τη Γορίτσα μέχρι την Αγριά και των συνδετηρίων οδών αυτής με την παραλιακή οδό. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή  τεσσάρων (4) 

ισόπεδων κόμβων, μιας κοιλαδογέφυρας, μεγάλων τεχνικών, σήραγγας διαφυγής, καθώς 

και των παράπλευρων οδών. 

Η αρτηρία προβλέπεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). Στα πλαίσια 

του Γ΄ ΚΠΣ (ΠΕΠΘ και ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) υλοποιήθηκε τμήμα του έργου με επιλέξιμο 

οικονομικό αντικείμενο 16.406.275,27€. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) θα ολοκληρωθεί η αρτηρία 

στην περιοχή της κοιλαδογέφυρας καθώς και οι συνδετήριοι οδοί. 

Το έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 
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Υπ.1 Κατασκευή Ι.Κ. της Δυτικής εισόδου Αγριάς και συνδετήριας οδού (Π31) με 

παραλιακή οδό Βόλου 

Υπ. 2  Απαλλοτριώσεις  

Υπ. 3. Έργα Αρχαιολογίας 

Υπ. 4. Μετακίνηση Δικτύων ΟΚΩ 

Υπ. 5. Oλοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 17.597.875 € 27.018.908 € 44.616.783 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 17.597.875 € 16.406.275 € 34.004.150 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 17.597.875 € 16.406.275 € 34.004.150 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 14.958.194 € 12.304.706 € 27.262.900 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου              

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 57,35%, 

ενώ υλοποίησή του ανέρχεται σε 45,96% (70% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 8.088.519€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 7.742.306€).  

Στο υποέργο 1 (κατασκευή του συνδετήριου άξονα καθέτου άξονα) ο ανάδοχος 

κηρύχθηκε έκπτωτος στις 2/9/2011. Έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της εργολαβίας 

και αναμένεται επαναδημοπράτηση του υπολειπομένου αντικειμένου. 

Το υποέργο 5 περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής της Παράκαμψης Βόλου 

από την οδό Αλκίπης (Χ.Θ. 16+180) ως δυτική είσοδο Αγριάς (Χ.Θ. 19+200) 

[κοιλαδογέφυρα Τ15, σήραγγα Τ13 κλπ), της συνδετήριας οδού Π19, που τη συνδέει με 

την παραλιακή οδό, καθώς και την κατασκευή δευτερεύοντος οδικού δικτύου 

(παράπλευροι οδοί, κλπ.) Επίσης και την κατασκευή  2 ισόπεδων κόμβων (Ι.Κ. στην 

περιοχή της ΑΓΕΤ της αρτηρίας με την Π19, Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την 

παραλιακή οδό Βόλου). Μέχρι τέλος του 2014, έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού 

αντικειμένου, όπως περιγράφεται ανωτέρω και το έργο έχει παραληφθεί. 

 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχει συντελεσθεί 

το μέρος αυτών που αφορά στην αρτηρία. 
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Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή Ι.Κ. της Δυτικής εισόδου Αγριάς 2/7/2008 2/9/2011 

5
ο Κατασκευής του τμήματος Γορίτσα – Αγριά 27/8/12 27/11/2014 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπράτησης του ανεκτέλεστου αντικειμένου της έκπτοτης 

εργολαβίας (υποέργο 1). 

 

9. Το νέο έργο «Βελτίωση Σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και 

την πόλη του Βόλου».  Το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 216795, 

σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 5961/14-08-2009 Απόφαση και τροποποιήθηκε σύμφωνα με 

τις 5145 (π.ε)22/07/2011 και 3956 (π.ε.)-12/3/2012 Απoφάσεις.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού τμήματος για τη βελτίωση της σύνδεσης 

του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο και την πόλη του Βόλου. 

Το έργο υλοποιείται με ένα υποέργο κατασκευής και  περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

— Η κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 70m για τη διέλευση του κλάδου πάνω από 

την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό. 

- Η κατασκευή τμήματος της παράπλευρης συνδετήριας οδού μήκους 115 m 

— Η κατασκευή μονού κλάδου πρόσβασης με κατεύθυνση το Βελεστίνο μήκους 455 m. 

— Η υπερύψωση τμήματος της υπάρχουσας ενωτικής οδού μήκους 350 m. 

— Η κατασκευή Τοπικής Οδού (No5) μήκους 270 m η οποία κατασκευάζεται επί 

υφιστάμενης οδού. 

— Η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο. μήκους 140 m. 

— Η κατασκευή έργων  αποχέτευσης –αποστράγγισης. 

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, απαλλοτριώσεις, δαπάνες 

μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, Αρχαιολογικές έρευνες κλπ. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

Υπ.1 αφορά στην σύμβαση κατασκευής του έργου 

Υπ. 2 αφορά στις εργασίες αποκατάστασης των δικτύων ΟΚΩ, 
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Υπ. 3 αφορά στις δαπάνες των απαιτούμενων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, 

Υπ. 4. αφορά στις εργασίες αρχαιολογικών ερευνών. 

 
Οικονομικά Στοιχεία Έργου       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 3.789.924 € 0 3.789.924 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 3.211.026 € 0 3.211.026 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 3.211.026 € 0 3.211.026 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2.729.372 € 0 2.729.372 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε    100%, 

ενώ υλοποίησή του ανέρχεται σε 73%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 2.354.976€ (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη 2.354.976€). 

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί. Έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού 

αντικειμένου, όπως περιγράφεται ανωτέρω.  

Το έργο έχει παραληφθεί. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Βελτίωση οδικής σύνδεσης 12.4.2010 15.07.2014 

 

 

10. Το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο 

– Αγ. Βλάσης», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376134, σύμφωνα με τις  

υπ. αριθμ. 1494/11.04.2012 και 1774/09.05.2013 Αποφάσεις.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7,45 χλμ του Οδικού Αξονα 

Αγρινίου-Καρπενησίου, από τον κόμβο Ρουπακιάς/Αγ Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – 

Ιωαννίνων, παρακάμπτοντας τον οικισμό Καμαρούλα μέχρι να καταλήξει στον 

υφιστάμενο δρόμο προς τον Άγιο Βλάση, όπου συναρμόζεται με αυτόν. Ο οδικός άξονας 

θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι. Η προβλεπόμενη διατομή της οδού στα πρώτα 
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6,5 χλμ είναι 11,00μ (πλάτος οδοστρώματος) και στο υπόλοιπο τμήμα είναι 8,00 μ 

(πλάτος οδοστρώματος) με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος της. Στα πρώτα 

3,57 χλμ έχουμε νέα χάραξη οδού και στη συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη 

οδό με τοπικές βελτιώσεις μικρής έκτασης. Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών, 

ιδιοκτησιών και την αποκατάσταση του υφισταμένου οδικού δικτύου προβλέπεται η 

κατασκευή: 

 παράπλευρων οδών, μήκους 4,83 χλμ περίπου. 

 τεσσάρων (4) γεφυρών (Γ01, Γ02, Γ03 και Γ04). 

 και πέντε (5) ισόπεδων κόμβων Κ01 (Ε.Ο. Αντιρίου-Ιωαννίνων), Κ02 (Νέα Αβοράνης, 

Αγρινίου), Κ03 (Καμαρούλας), Κ04 (Αγ. Νικολάου) και Κ05 (Σχίνου). 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή οδού μήκους 7,15χλμ του τμήματος: Αγρίνιο-Αγιος –Βλάσης.  

2. Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις  

3. Μετατοπίσεις Δικτύων ΟΚΩ 

4. Αρχαιολογικές Έρευνες 

5. Συμπληρωματικές Μελέτες και Έρευνες  

6. Κατασκευή οδικών τμημάτων συνολικού μήκους 0,30χλμ στις θέσεις κατασκευής 

υψηλών τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 27.500.000 €  27.500.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 27.500.000 €  27.500.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 27.500.000 €  27.500.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 23.375.000 €  23.375.000 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 50,1 %, 

ενώ δεν έχουν καταχωρησθεί στο ΟΠΣ δαπάνες για το έργο. 

Η δημοπράτηση του υποέργου της κατασκευής διενεργήθηκε στις 24.09.2013. ενώ η 

σχετική σύμβαση προϋπολογισμού 13.971.431,63 (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 

δαπάνη) υπεγράφη στις 25.04.2014. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 70 - 

Έχει γίνει η οριοθέτηση της ζώνης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου και ο 

έλεγχος των στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα (στοιχεία ιδιοκτητών, ακινήτων, 

επικείμενα κ.λπ.) καθώς και οι απαραίτητες διορθώσεις σε αυτά για να προχωρήσει η 

διαδικασία της επίταξης ακινήτων. Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του 

έργου. 

Σύμφωνα με την με α.π. 39927/ΕΥΣ 4774/13-9-2013 εγκύκλιο της ΕΑΣ/ΓΓ 

ΕΣΠΑ/ΥΠΑΝΑΝ για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ» και την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. Ενίσχυση Προσπελασιμότητας, η Πράξη 

προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

11. Το νέο έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: 

Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια» το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376175, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 1525-11.04.2012 Απόφαση. 

Με την με αρ. πρωτ 1021/20-3-2014 Απόφαση του τ. Γενικού Γραματέα Δημοσίων 

Έργων, ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα 

Προτεραιότητας Α’ του Προγράμματος, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι διατιθέμενοι 

πόροι ΕΤΠΑ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης (Phasing Out από στόχο σύγκλιση). 

Στη συνέχεια η εν λόγω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του ΕΠ-ΕΠ με 

την 2032/29-4-2014 Απόφαση με κωδικό ΟΠΣ 482187. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η Πράξη αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια 

του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής. 

Η βελτίωση – διαπλάτυνση αφορά στην μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε 

τετράιχνη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο 

ασφαλείας. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι 4,2 χλμ. περίπου με αφετηρία τον 

Ανισόπεδο Κόμβο Μουδανιών μέχρι τη Χ.Θ. 4+200, δηλαδή 1,1 χλμ περίπου πριν την 

υφιστάμενη γέφυρα Ποτίδαιας. Επιπλέον περιλαμβάνονται: 

-Η ολοκλήρωση του ανισόπεδου Κόμβου ΑΚ1, ο οποίος θα συνδέει τις παράπλευρες 

οδούς μεταξύ τους και με την κύρια αρτηρία. 

-Η κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου, που αποτελείται από: 

-τον αριστερό παράπλευρο μήκους 4,8χλμ περίπου 

-τον δεξιό παράπλευρο μήκους 4,9χλμ περίπου 
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-τοπικές οδούς ΤΟ1 445μ, ΤΟ2 257μ, βοηθητικούς δρόμους εξυπηρέτησης παροδίων και 

συνδετήρια τμήματα αποκατάστασης προσβάσεων παροδίων 

Επίσης περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Αρχαιολογικές εργασίες. 

Το έργο υλοποιείται με τα παρακάτω υποέργα: 

1. Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση - 

διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ 0+000 έως χ.θ 4+200 

(58.4.1) 

2. Απαλλοτρίωση  

3.  Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω  

4. Εργασίες αρχαιολογίας  

5.  Δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 28.689.750 € - 28.689.750 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 16.775.656 € - 16.775.656 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 16.775.656 € - 16.775.656 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 14.259.308 € - 14.259.308 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 89,4 %, 

ενώ υλοποίησή του ανέρχεται σε 38,1%. Oι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 6.399.408 € (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

6.150.096 €). 

Για το υποέργο κατασκευής ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η 

σύμβαση στις 19.12.2012. 

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου που έχει πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 

αναφοράς είναι το εξής: 

α. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και αποδόθηκε στην κυκλοφορία τμήμα του δεξιού 

παράπλευρου DPAR (Χ.Θ. 0+120-0+800). Υπό κατασκευή το υπόλοιπο τμήμα έως 

Χ.Θ.2+200.  
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β. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον δρόμο εξυπηρέτησης SR-1 (Χ.Θ. 0+003,03-

0+473,85).  

γ. Ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία ο Αριστερός Παράπλευρος APAR έως τη 

Χ.Θ. 1+800 από τον ΑΚ1 έως τον Α/Κ Μουδανιών. Έχει δοθεί ως εκτροπή του ρεύματος 

προς Θεσ/νίκη (από 02.10.2014) για την ολοκλήρωση της αρτηρίας στο τμήμα από Χ.Θ. 

0+000 έως Χ.Θ. 1+800 (Α/Κ-1).  

δ. Ολοκληρώθηκε ο Κ.Ο. 2Χ2 στον ΑΚ1.  

ε. Εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες για την κατασκευή της διαπλάτυνσης στον αριστερό και 

δεξιό κλάδο της Αρτηρίας στο τμήμα από ΑΚ1 έως Α/Κ Μουδανιών και οι υποδομές του 

Δεξιού Παράπλευρου DPAR (Χ.Θ. 1+040-2+200).  

ζ. Αποδόθηκε για τους θερινούς μήνες το διαπλατυσμένο τμήμα (Χ.Θ. 0+000-1+700) σε 

κυκλοφορία.  

η. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες τοποθέτησης φρεατίων–κρασπέδων-Η/Μ στο τμήμα που 

αποδόθηκε στην κυκλοφορία, ενώ εκτελούνται εργασίες Η/Μ–Τηλεματικής και εκτελούνται 

εργασίες ασφαλτικών (υπολειπόμενες στρώσεις: ασφαλτική ισοπεδωτική στη 

διαπλάτυνση και ασφαλτική κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος) στο εν λόγω τμήμα.  

θ. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης δεξιά της αρτηρίας (Χ.Θ. 0+550-

0+900).  

ι. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των τοίχων αντιστήριξης των κλάδων RΑ και 

RD οι εργασίες χωματουργικών στους κλάδους RA, RB, RC, RD, οδοστρωσίας στους 

κλάδους RA, RB, του ανισόπεδου κόμβου Κ1 και έχουν κατασκευασθεί ρείθρα–

κράσπεδα–αγωγοί όμβριων, οι τριγωνικές των RA και RB και όλες οι πρόδρομες εργασίες 

συγκέντρωσης–παραλαβής όμβριων υδάτων που θα εκτονώνονται στην προβλεπόμενη 

Μ.Ε.Ρ.  

κ. Έχει γίνει κατάληψη στο τμήμα του Αριστερού παράπλευρου (Χ.Θ. 2+150-3+050) όπως 

και από Χ.Θ. 0+000-0+300 του SR3.Στις παραπάνω οδούς που θα χρησιμοποιηθούν ως 

εκτροπή κυκλοφορίας έχουν ήδη μεταφερθεί τα Ο.Κ.Ω. (εναέριο δίκτυο ΟΤΕ-ΔΕΗ). 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και η διαδικασία 

εξελίσσεται ομαλά. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος 

Ν. Μουδανιά - Ποτίδαια από χ.θ 

0+000 έως χ.θ 4+200 

19.12.2012                19.12.2015 

 

12. Το έργο «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι της οδού "Μύλοι-Άστρος-

Λεωνίδιο-Πούλιθρα-Φωκιανός-Κυπαρίσσι"», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 375936, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 1513/11-4-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η κατασκευή του δρόμου Κυπαρίσσι-Φωκιανός, 

που αποτελεί τμήμα του δρόμου Μύλοι-Κυβέρι-'Αστρος-Τυρός-Λεωνίδιο-Φωκιανός- 

Κυπαρίσσι. Ο δρόμος ξεκινά από τη βόρεια πλευρά του οικισμού Κυπαρίσσι και 

κατευθύνεται βόρεια, καταλήγοντας στον όρμο Φωκιανού. Ο δρόμος χωροθετείται στην 

ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και ανατολικά του Πάρνωνα, χαράσσεται 

παράλληλα στην ακτή και ενώνει, ανατολικά, το Νομό Λακωνίας με το Νομό Αρκαδίας. 

Το συνολικό μήκος της υπό κατασκευή οδού είναι 19,8 χλμ και πλάτους κυκλοφορίας 

6,5μ. 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες, χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και 

ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης. 

Επιπλέον στην πράξη περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις ΟΚΩ και 

αρχαιολογικές έρευνες. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι υποέργα:  

1. Κατασκευή οδικού τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι 

2. Απαλλοτριώσεις 

3. Δαπάνες ΟΚΩ 

4. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την ΛΘ Εφορεία Προιστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την Ε Εφορεία Προιστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 18.113.000 € - 18.113.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 18.113.000 € - 18.113.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 18.113.000 € - 18.113.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 15.396.050 € - 15.396.050 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 63,5 %, 

ενώ δεν έχουν καταχωρησθεί στο ΟΠΣ δαπάνες για το έργο. 

Το Υποέργο της κατασκευής έχει δημοπρατηθεί και υπογραφθηκε σύμβαση στις 

01/012014 η οποία έχει διάρκεια 24 μήνες ητοι προβλεπόμενη παραδοση έργου 

02/01/2016. Έχει εξοφληθεί ο 8ος λογαριασμος. Οι πληρωμές έως 31-12-2014 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχονται σε 2.427.990,93 €. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 

Στο τμήμα από χ.θ. 0+00,0 έως την χ.θ. 14+400 που αφορά την διαπλάτυνση 

υφιστάμενης οδού εντός του νομού Λακωνίας έχουν γινει εργασίες χωματουργικών σε 

ποσοστό 36% και οδοστρωσίας σε ποσοστό 10%. 

Στο επομενο τμημα που βρίσκεται εντός του Νομού Αρκαδίας και αφορά την διάνοιξη του 

υπόλοιπου τμήματος (νέα χάραξη) δεν εχουν ξεκινησει οι εργασίες. Αναμένονται να 

ξεκινήσουν άμεσα. 

Έχει εγκριθεί το κτηματολόγιο του έργου και η κήρυξη των απαλλοτριώσεων και των 

επιτάξεων. Το μνημόνιο για τις αρχαιολογικές εργασίες εχει υπογραφθεί. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται παρακάτω: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή οδικού τμήματος Φωκιανός-

Κυπαρίσσι 

02.01.2014 02.01.2016 

 

Σύμφωνα με την με α.π. 39927/ΕΥΣ 4774/13-9-2013 εγκύκλιο της ΕΑΣ/ΓΓ 

ΕΣΠΑ/ΥΠΑΝΑΝ για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ» και την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. Ενίσχυση Προσπελασιμότητας, η Πράξη 

προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

13. Το έργο «Σύνδεση της Ιόνιας Οδού με Αστακό : Τμήμα Κόμβος Πλατυγιαλίoυ – Ι.Κ. 

Αγίου Δημητρίου», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376132, σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ. 1493/11-04-2012 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 6.5χλμ περίπου του Οδικού 

Άξονα Αστακός – Γέφυρα Γουριάς από τη διασταύρωση προς Πλατυγιάλι (λιμάνι) έως τη 

διασταύρωση προς Αγ. Δημήτριο. Ο οδικός άξονας θα συνδέει τον Αστακό και το λιμάνι 
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Πλατυγιάλι με την Ιόνια Οδό, διερχόμενος από τη γέφυρα Γουριάς και εν συνεχεία 

διαμέσου της υφισταμένης σήραγγας Αγ. Ηλία. Η προβλεπόμενη διατομή της οδού είναι 

11.00μ. (πλάτος ασφαλτικού) με μία 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. Στα πρώτα 3,5 χλμ. η 

χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό με τοπικές βελτιώσεις μικρής έκτασης, και στη 

συνέχεια έχουμε νέα χάραξη προκειμένου η υφιστάμενη οδός να λειτουργεί ως 

παράπλευρη οδός. Για την εξυπηρέτηση των παροδίων οικισμών και την αποκατάσταση 

του υφισταμένου οδικού δικτύου προβλέπεται η κατασκευή: 

 τεσσάρων (4) παράπλευρων οδών (SR1A, SR1Δ, SR2Δ, SR4Α) μήκους 3,2 χλμ 

περίπου. 

 2 γεφυρών (Γ1, Γ2). 

 και δύο (2) ισόπεδων κόμβων Κ1 (Παλαιομάνινας) και Κ4 (Αγ. Δημητρίου) 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή του τμήματος: Κόμβος Πλατυγιαλίου έως Ι.Κ. Αγίου Δημήτριου της 

σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με Αστακό 

2. Απαλλοτριώσεις – επιτάξεις 

3. Δαπάνες Ο.Κ.Ω 

4. Αρχαιολογικές έρευνες 

5. Συμπληρωματικές μελέτες 

6. Υπηρεσίες Συμβούλου 

7. Συπμληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες από ειδικό εμπειρογνώμονα. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 44.400.000 € - 44.400.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 44.400.000 € - 44.400.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 44.400.000 € - 44.400.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 37.739.999 €    - 37.739.999 €    

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Η σύμβαση του υποέργου κατασκευής υπογράφηκε στις 11/11/2013 για το ποσό των 

15,086,122.76€ με ΦΠΑ. 
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Μέχρι τις 31/12/2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

17.235,83 € (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

17.235,83€) που αφορούν σε υπηρεσίες συμβούλου. Έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές 

εργασίες υποέργο 1 στα πρώτα 3,5 χλμ. όπου υπάρχει απαλλοτρίωση.  

Σύμφωνα με την με α.π. 39927/ΕΥΣ 4774/13-9-2013 εγκύκλιο της ΕΑΣ/ΓΓ 

ΕΣΠΑ/ΥΠΑΝΑΝ για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ» και την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. Ενίσχυση Προσπελασιμότητας, η Πράξη 

προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

14. Το έργο «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα 

"Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο"», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

440775, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. οικ1235/ 22-03-2013 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στη βελτίωση οδικού τμήματος μήκους περίπου 13,8 χλμ. της 38ης 

Επαρχιακής Οδού "Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο" η οποία συνδέει την Ε.Ο. 82 

"Σπάρτη- Καλαμάτα-Μεσσήνη-Βελίκα-Πύλος" με την Ε.Ο. 9 "Πάτρα-Πύργος- 

Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη". Στην ανωτέρω οδό θα εφαρμοστεί διατομή ενιαίου 

οδοστρώματος πλάτους 11 μέτρων με εξαίρεση ορισμένα τμήματα συνολικού μήκους 

περίπου 1640 μέτρων όπου η διατομή θα έχει πλάτος 7,5 μέτρων. Στο έργο 

περιλαμβάνονται : 

 τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης,  

 έξι (6) ισόπεδοι κόμβοι,  

 μια ισόπεδη κυκλική πλατεία, καθώς και  

 έργα αποκατάστασης παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου μήκους περίπου 

3,1χλμ.  

Πέραν των ανωτέρω στην πράξη περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες για 

μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, απαλλοτριώσεις, 

συμβούλους καθώς και οι απαιτούμενες μελέτες για την βελτίωση των τμημάτων "Πύλος - 

Ριζόμυλος", "Παράκαμψη Πύλου" και "Πύλος - Μεθώνη" που είναι σε συνέργεια με το 

υλοποιούμενο έργο. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Σουληνάρι – Κορυφάσιο 
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2. Απαλλοτριώσεις 

3. Μετακινήσεις Ο.Κ.Ω. 

4. Αρχαιολογικές εργασίες 

5. Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Βελτίωση κατά τμήματα 

6. Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Βελτίωση κατά τμήματα 

(Συμπληρωματικές μελέτες) 

7. Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Βελτίωση κατά τμήματα 

(Συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες) 

8. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης 

9. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

10. Μετατόπιση και αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 23.287.900 € - 23.287.900 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 23.128.000 € - 23.128.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 23.128.000 € - 23.128.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 19.658.800 € - 19.658.800 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 63,8%. 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 976.470,58 € 

(αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 976.470,58 €). 

Το υποέργο κατασκευών (Υπ. 1) συμβασιοποιήθηκε στις 11/11/2013 και το υποέργο 5 

(Μελέτη) στις 3/4/2009. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Σε ορισμένα τμήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιτάξεις. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Βελτίωση της 38

ης
 Επαρχιακής οδού                  

“ Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο” έως 

την 9
η
 Ε.Ο. όρια Ν. Ηλείας – Καλό Νερό – 

Κυπαρισσία – Πύλος– Μεθώνη                

11.11.2013 11.02.2016 
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Σύμφωνα με την με α.π. 39927/ΕΥΣ 4774/13-9-2013 εγκύκλιο της ΕΑΣ/ΓΓ 

ΕΣΠΑ/ΥΠΑΝΑΝ για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ» και την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. Ενίσχυση Προσπελασιμότητας, η πράξη 

προγραμματίζετια να συμπεριληφθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

 

15. Το νέο έργο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής 

κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σε Περιφέρειες Αμιγούς 

Στόχου Σύγκλισης» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 375929, σύμφωνα 

με την  υπ. αριθμό οικ.3327-31/08/2012 Απόφαση Ένταξης, η οποία τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθ. 741/17-2-2014 Απόφαση ένταξης λόγω της μεταφοράς του έργου από τον 

Άξονα Προτεραιότητας Ε’ του Προγράμματος που καταργήθηκε με τη 2ης Αναθεώρησή 

του στον Άξονα Προτεραιότητας Α’.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 

τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Φορέα «Ελληνική Αστυνομία» 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στα πλαίσια της παρούσας 

πράξης υλοποιείται μέρος του ανωτέρω φυσικού αντικειμένου που αφορά στην 

προμήθεια και εγκατάσταση του περιφερειακού εξοπλισμού για την εφαρμογή του 

ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος στης αρμόδιες Δ/νσεις Τροχαίας των Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Αν.Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, 

Πελοπόνησσο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο). 

Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια φορητών συσκευών για την συλλογή, διαχείριση και 

αξιοποίηση των δεδομένων των τροχαίων ατυχημάτων και για την αστυνόμευση και 

επιβολή ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας στις ανωτέρω Περιφέρειες. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 5.323.957 €  5.323.957 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 5.323.957 €  5.323.957 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 5.323.957 €  5.323.957 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4.525.363 €  4.525.363 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Για το έργο/υποέργο προμηθειών έχει ολοκληρωθεί  η διαγωνιστική διαδικασία και η 

σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 19/9/2014. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το έργο λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην ενεργοποίησή του δεν φαίνεται να μπορεί να 

υλοποιηθεί στο σύνολό του έως το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

 

16. Το νέο έργο «Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων 

κόμβων πεζών στον άξονα Αντίρριο - Ιωάννινα», εντάχθηκε στον Άξονα 

Προτεραιότητας Ε’ του ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277600 σύμφωνα με την υπ’αριθ. 

2329/12-05-2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθκε με την υπ’ αριθμ. 3740/09-11-2011 

Απόφαση. Με το με αρ. πρωτ 5850/11-12-2013 ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του Προγράμματος, στον 

οποίο εντάχθηκε με την οικ.6234/11-12-2013 Απόφαση με κωδικό ΟΠΣ 465074. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την βελτίωση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας του οδικού άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο υλοποίειται με μία σύμβαση κατασκευής και 

περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης που θα γίνουν σε 18 τμήματα του άξονα. 

Οι παρεμβάσεις αφορούν αναδιαμορφώσεις υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων και 

σημαντικών κυκλοφοριακών συνδέσεων, πρόβλεψη φωτεινής σηματοδότησης και 

βελτίωση της υφιστάμενης σε ισόπεδους κόμβους αστικών περιοχών, κατασκευή 

πεζογέφυρας και διαμορφώσεις τοπικά παράπλευρου οδικού δικτύου. 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 
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1. Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον Άξονα 

Αντίρριο –Ιωάννινα. 

2. Υλοποίηση επεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων 

διέλευσης πεζών στον Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα. 

3. Ο.Κ.Ω. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 25.078.729 €  25.078.729 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 25.063.275 €  25.063.275 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 25.063.275 €  25.063.275 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 21.303.784 €  21.303.784 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 88%. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 21.003.895€ 

(αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 20.006.627€).  

Το 1ο υποέργο που αφορά στην μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.  

Για το 2ο υποέργο που αφορά στην εργολαβία, οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί ή 

ολοκληρώνονται στις περισσότερες θέσεις. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του υπέργου κατασκευής αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

2
ο
  Υλοποίηση επεμβάσεων για την 

άρση της επικινδυνότητας κόμβων 

και θέσεων διέλευσης πεζών στον 

Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα 

28.12.2009          28/6/2015 

 

17. Το νέο έργο «Προμήθεια εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε ατυχήματα μεταφορών» 

το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355592, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό 

3187/20-09-2011 Απόφαση Ένταξης, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 754/17-2-

2014 Απόφαση λόγω της μεταφοράς του έργου από τον Άξονα Προτεραιότητας Ε’ του 

Προγράμματος ο οποίος καταργήθηκε με βάση τη 2η Αναθεώρηση στον Άξονα 

Προτεραιότητας Α’. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 81 - 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και εργαλείων: 

 εκατόν πενήντα (150) αυλών εδάφους,  

 τριακοσίων (300) αυλών συνδυασμένης βολής  

 τριών (3) πυροσβεστικών οχημάτων σηράγγων 

 τριάντα (30) πυροσβεστικών διασωστικών οχημάτων άμεσης επέμβασης και  

 είκοσι (20) οχημάτων 4Χ4, μεταφοράς προσωπικού, τύπου βαν, για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης ενεργητικής ασφάλειας στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

όπως: κατάσβεση πυρκαγιών, παροχή βοήθειας σε ατυχήματα, γρήγορος και 

ασφαλής απεγκλωβισμός τραυματιών κ.α. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με πέντε (5) υποέργα προμηθειών. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 8.305.000 €  8.305.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 8.305.000 €  8.305.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 8.305.000 €  8.305.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 7.059.250 €  7.059.250 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο των 

υποέργων προμηθειών. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 1.509.431€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.509.431€). 

Η προμήθεια των αυλών (150 εδάφους και 300 συνδυασμένης βολής) καθώς και των 20 

οχημάτων 4x4, έχουν ολοκληρωθεί, παραληφθεί και αποπληρωθεί. 

Η προμήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων (3 σηράγγων και 30 διασωστικών άμεσης 

επέμβασης) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Το σύνολο των προμηθειών της πράξης θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015. 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ 

για τον Άξονα προβλέπεται: α) η κατασκευή και αποπεράτωση 370,52 χιλιομέτρων 
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αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ και  β) η βελτίωση/ κατασκευή 4,1 χιλιομέτρων οδών Εθνικού 

Οδικού Δικτύου.  

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ για τον Άξονα 

προβλέπεται α) η μείωση της χρονοαπόστασης κατά 3:22 ώρες, β) η αύξηση της 

προσπελασιμότητας κατά 41,1 χλμ/ώρα και γ) η μείωση της επικινδυνότητας του οδικού 

δικτύου κατά 36% περίπου (0,259 νεκροί /108 οχηματοχιλιόμετρα). 

Τα ενταγμένα έργα στον Άξονα έως 31/12/2014 αναμένεται να δημιουργήσουν 30.686,73 

 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 908 νέες 

ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα 

Τεχνικά Δελτία των εν λόγω έργων.   

Έως 31/12/2014 -με βάση την υλοποίηση των ενταγμένων στον Άξονα έργων-  έχουν 

αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση 14 χλμ αυτοκινητόδρομων του ΔΕΔ-Μ και 1,1 χλμ οδών 

Εθνικού Οδικού Δικτύου ενώ έχουν δημιουργηθεί 16.528,27 ισοδύναμα ανθρωποέτη 

εργασίας. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 38,26 29,52

Στόχος 370,52

Αφετηρία 15,52

Επίτευξη 0 1,1

Στόχος 4,1

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 1,1

Στόχος 4,1

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0,712 0,712

Στόχος 0,453

Αφετηρία 0,712

Επίτευξη 468 468

Στόχος 266

Αφετηρία 468

Επίτευξη 53,9 53,9

Στόχος 95

Αφετηρία 53,9

Επίτευξη 0,00 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 6.396,83 16.528,27

Στόχος

Αφετηρία 

16 Κατασκευή / αναβάθμιση οδών 

εκτός αυτ/μων ΤΕΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

15 Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2102

Χρονοαπόσταση

Προσπελασιμότητα

Επικινδυνότητα οδικού δικτύου

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

2005 Βελτίωση / κατασκευή οδών 

Εθνικού Οδικού Δικτύου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
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4.2 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 190.000.000€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Β προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε δύο (2) περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης (Δυτική Ελλάδα, 

Πελοπόννησος), οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής του 

άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) που αποτελεί 

τον σιδηροδρομικό άξονα υψηλής ταχύτητας της Χώρας και εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα.  

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 17 - «Σιδηρόδρομοι 

ΤΕΝ-Τ», με προτεραιότητα στην αποπεράτωση της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών 

ταχυτήτων Κιάτο – Πάτρα, και ακολούθησε η έκδοση σχετικής πρόσκλησης με Δυνητικό 

Δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Πρόσκλησης εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τα κάτωθι 2 Μεγάλα 

έργα: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

216767

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ)-ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΙΑΤΟ-

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΡΙΟ

490.302.641,88 434.947.473,61 369.433.174,34 327.724.168,96 56.213.107,75 0,00 

377755
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ
156.345.113,64 138.693.750,31 122.895.113,63 109.020.255,30 98.630.011,94 98.414.527,26 

646.647.755,52 573.641.223,92 492.328.287,97 436.744.424,26 154.843.119,69 98.414.527,26 

646.647.755,52 573.641.223,92 492.328.287,97 436.744.424,26 154.843.119,69 98.414.527,26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

17

Σύνολο - 17

 

1. Το Μεγάλο έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας 

στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο και κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης στα 

τμήματα Κιάτο – Ροδοδάφνη και Ροδοδάφνη -Ρίο», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ 

με κωδικό ΟΠΣ 216767 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1059-ΤΣ.68/Φ.71-91/30-04-2010 

Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.  1117/ΤΣ173/Φ.93/27-5-2013 

Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

 Η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (ΝΔΣΓ) στο τμήμα Ροδοδάφνη - 

Ρίο ξεκίνησε αρχικά με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΠ 2007-2013 βάσει της ανωτέρω 

Αποφάσεως. Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων και της πορείας εξέλιξης 

των εργασιών αποφασίστηκε η δρομολόγηση της συγχρηματοδότησης των εργασιών 

υποδομής του τμήματος Ροδοδάφνη - Ρίο από το Μηχανισμό «Διευκόλυνση Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility / CEF).  Στις 18-12-2014 έγινε αποδεκτό 
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σχετικό αίτημα απόσυρσης της Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής προς την ΕΕ για την 

πράξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 Με το με αρ. πρ.21306/25-2-2015 έγγραφο των Εθνικών Αρχών υποβλήθηκε στην Ε.Ε. 

(INEA) πρόταση για χρηματοδότηση από το Μηχανισμό CEF της κατασκευής της 

σιδηροδρομικής υποδομής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος, η οποία εκτελείται στο 

πλαίσιο της σύμβασης ΑΣ 579. 

Η κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής στο τμήμα Ψαθόπυργος - Ρίο, έχει 

προγραμματιστεί να υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από το CEF στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης του Μηχανισμού που θα εκδοθεί το 2016.  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 

27χλμ., με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες, στο τμήμα Ροδοδάφνη 

(Αίγιο) - Ρίο της γραμμής Αθήνας  - Πάτρας. Περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση 

συστήματος ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Κιάτο - 

Ρίο, μήκους 98,6 χλμ. Η νέα γραμμή αρχίζει στην περιοχή της Ροδοδάφνης, μετά το 

σταθμό Αιγίου, και τελειώνει στην περιοχή του Ρίου (μετά τη στάση του Ρίου), όπου η νέα 

χάραξη θα συναρμόζεται με την υφιστάμενη γραμμή μετρικού εύρους.   

Περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά έργα (σήραγγα Παναγοπούλας διπλού κλάδου, 

μήκους 4.800 μέτρων έκαστος, 9 σιδηροδρομικές γέφυρες, 3 οδικές γέφυρες, 33 

ανισόπεδες διαβάσεις, 7 σιδηροδρομικές στάσεις (Ροδοδάφνης, Σελιανίτικων, Καμαρών, 

Ψαθόπυργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου και Ρίου), παράπλευρη οδοποιία, 

αποκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας και αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 640.867.836 € - 640.867.836 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 490.302.642 € - 490.302.642 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 434.947.474 € - 434.947.474 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 369.705.353 € - 369.705.353 € 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3 της εγκυκλίου ΠΔΕ 2015, που αφορά στα έργα του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρονται σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ή στο Μηχανισμό 

«Συνδέοντας την Ευρώπη»  ως αυτοτελή έργα, το έργο θα παραμείνει ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στις υφιστάμενες Συλλογικές Αποφάσεις 

(ΣΑΕ)  μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης για ένταξη στο CEF. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Στο πλαίσιο της από 21/6/2013 υπογραφείσας σύμβασης (Α.Σ.579) για την κατασκευή της 

νέας διπλής σ/δ γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος από χιλιομετρική θέση 

(χ.θ.) 91+500 έως χ.θ 113+000 και της Σήραγγας Παναγοπούλας, έχει ολοκληρωθεί η 

διάνοιξη της οδού πρόσβασης και η εκσκαφή της σήραγγας ενδιάμεσης προσβολής. 

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των ανατολικών μετώπων των δύο κλάδων της 

σήραγγας Παναγοπούλας και η κατασκευή της άνω ημιδιατομής με υποστήριξη της κύριας 

σήραγγας  σε συνολικό μήκος 700 μ. Εκτελούνται εργασίες  και στους δύο κλάδους της 

κύριας σήραγγας, καθώς και στα τεχνικά έργα της ανοιχτής γραμμής. 

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης του υπόλοιπου τμήματος της υποδομής 

(Ψαθόπυργος – Ρίο), έως χ.θ. 123+500, στα τέλη 2014 βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας 

(διενεργήθηκε στις  24-03-2015). 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, έχουν κηρυχθεί τρεις τμηματικές 

απαλλοτριώσεις για το τμήμα από χ.θ. 92 μέχρι χ.θ.113 και έχει γίνει η παρακατάθεση των 

αποζημιώσεων με βάση τις πρωτόδικες αποφάσεις. Για τα τμήματα από χ.θ. 100 - χ.θ.106 

και από χ.θ. 109 - χ.θ.113 έχει γίνει μερική συντέλεση. Για τον προσδιορισμό της 

                                            

1 Τα οικονομικά στοιχεία του έργου σε σχέση με δεσμεύσεις προϋπολογισμού του ΕΠ-ΕΠ, προβλέπεται να 

μηδενιστούν καθώς το έργο μεταφέρεται για χρηματοδότηση στο Μηχανισμό «Διευκόλυνση Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (CEF).  
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προσωρινής τιμής αποζημίωσης για τις προς απαλλοτρίωση εκτάσεις του υπόλοιπου 

τμήματος από χ.θ.113 - χ.θ.120, η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί για τις 30-03-2016.  

Όλες οι δηλωθείσες στην Ε.Ε. σχετικές δαπάνες του έργου αποσύρθηκαν λόγω 

μεταφοράς του έργου στο CEF. 

Το τμήμα του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρω έργου που αφορά την 

ηλεκτροκίνηση του σ/δ τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη, προγραμματίζεται να 

συμπεριληφθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

Τμήμα από 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 Ιούνιος 2013                
Σεπτέμβριος 

2017                

Τμήμα από Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 123+500 
Δεκέμβριος          

2015        

Σεπτέμβριος 

2017 

Επιδομή – Σηματοδότηση                     
Δεκέμβριος 

2015 

Δεκέμβριος           

2018 

Ηλεκτροκίνηση 
Ανάλογα με την εξέλιξη των 

υπόλοιπων εργασιών 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Η βασικότερη αιτία της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην πρόοδο του σχετικού έργου 

(και του Άξονα) προέκυψε από την εμπλοκή της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής 

Ροδοδάφνη – Ρίο με το έργο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών και ειδικότερα 

από την παράλληλη κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου στην είσοδο και έξοδο της 

σήραγγας Παναγοπούλας, καθώς και στην περιοχή του τεχνικού γεφύρωσης ΣΓ 3.  

Προκειμένου να υπάρξει απεμπλοκή των δύο έργων στα στόμια εισόδου και εξόδου της 

σήραγγας Παναγοπούλας, η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε στην τροποποίηση των φάσεων 

κατασκευής. Σε ότι αφορά το τεχνικό διασταύρωσης της σιδηροδρομικής γραμμής και της 

Νέας Εθνικής Οδού στη Χ.Θ. 96+500 (θέση Καμάρες), υπεγράφη στις 28/4/2014 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΕ/Μ-Κ/ΕΠΠ και της ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με το 

οποίο προτείνεται η κατασκευή  τεχνικού έργου (τρίδυμου κιβωτίου) από τον 

παραχωρησιούχο (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) ταυτόχρονα με την κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου. Για το εν λόγω τεχνικό υπάρχει εγκεκριμένη προμελέτη και η 
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εκπόνηση οριστικής μελέτης περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας. Σε περίπτωση 

που δεν υλοποιηθεί η ανωτέρω πρόταση θα απαιτηθεί η μελέτη και η κατασκευή 

σιδηροδρομικής γέφυρας. 

 

2. Το Μεγάλο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

377755 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1731/Φ93/11-10-2012 Απόφαση, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1113/Φ.93/27-06-2013 Απόφαση και εγκρίθηκε από την 

ΕΕ με την υπ’ αριθμ. C(2014)5399/30-7-2014 Απόφαση.  

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 100 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών 

ταχυτήτων, μήκους 16 χλμ. περίπου, στο τμήμα από Διακοπτό έως και σημείο μετά 

(περίπου 1,5 χλμ) από την έξοδο της σήραγγας Αιγίου (περιοχή Ροδοδάφνης) όπου η 

νέα χάραξη συναρμόζεται με την υφιστάμενη μετρικού εύρους γραμμή, με σηματοδότηση 

- τηλεδιοίκηση. Με την ολοκλήρωση του έργου, η υπάρχουσα μονή γραμμή θα 

αντικατασταθεί με διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο παραπάνω τμήμα, το οποίο 

αποτελεί κομμάτι του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας. 

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά: 

 στην κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο 

τμήμα από Χ.Θ. 75+500 (περιοχή Διακοπτού, μετά το επίχωμα πρόσβασης της 

γέφυρας του Βουραϊκού) έως τη ΧΘ. 91+500 (περιοχή Ροδοδάφνης). Στα 

σημαντικά τεχνικά έργα περιλαμβάνονται η σήραγγα Αιγίου μήκους 3.252 μ., 

καθώς και τρείς (3) σήραγγες διαφυγής συνολικού μήκους 798 μ. περίπου, δύο 

(2) Cut & Cover συνολικού μήκους 160μ. περίπου, ένα (1) Cover & Cut μήκους 

105 μ. περίπου, τέσσερις (4) Σιδηροδρομικές Γέφυρες, εικοσιένα (21) ανισόπεδες 

διαβάσεις για το κάθετο οδικό δίκτυο και πέντε (5) πεζοδιαβάσεις. 

 στην κατασκευή του σιδ/κού σταθμού Αιγίου και της στάσης Ελίκης με τα κτίρια, 

τις αποβάθρες, τα στέγαστρα και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τα Η/Μ 

οδικών έργων στο τμήμα 

 στην κατασκευή παράπλευρης οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

 στις εργασίες επιδομής (στρώση - τακτοποίηση της διπλής γραμμής κανονικού 

εύρους 16 χιλ.)  
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 σε Η/Μ εργασίες σηράγγων και εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης - 

τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών 

 στην προμήθειες των αναγκαίων υλικών επιδομής 

 σε φυτοτεχνικές εργασίες και αποκατάσταση περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα 

στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

 στη συντέλεση απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων για την κατασκευή της 

νέας γραμμής με τα επικείμενά τους 

 σε έργα αποκατάστασης θιγόμενων δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ, δίκτυο ύδρευσης, κλπ) 

όπου απαιτηθεί 

 σε αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, 

όπου απαιτηθεί 

 σε λειτουργικές δαπάνες ΕΡΓΟΣΕ επιμερισμένες στο παρόν έργο, για την 

περίοδο υλοποίησης του έργου (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές,  

ενοίκια χώρων γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, μέχρι 

συνολικού ποσοστού 4% του επιλέξιμου Π/Υ)..  

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 247.563.038 € - 247.563.038 € 

                                            

2 Σύμφωνα με την με αρ. πρ C(2014)5399/30-7-2014 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. έχει αυξηθεί ο 

συγχρηματοδοτούμενος Π/Υ του έργου στα 158.124.843 € και ο συντελεστής ελλείμματος 

χρηματοδότησης έχει διαμορφωθεί πλέον σε 83,96%. Η Απόφαση Ένταξης θα τροποποιηθεί 

αντίστοιχα. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 156.345.114 € - 156.345.114 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 138.693.750 € - 138.693.750 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 117.889.688 € - 117.889.688 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

 Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της σήραγγας Αιγίου, των σηράγγων διαφυγής,  

των Cut & Cover και του Cover & Cut, της  ΣΓ15 (γέφυρα Βουραϊκού ποταμού), 

καθώς και δύο Κάτω Διαβάσεων.  

 Έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες σε επιμέρους  τμήματα της γραμμής, 

αποξήλωση της παλαιάς γραμμής και μέρος των εργασιών για την κατασκευή 

κάποιων τεχνικών (ΣΓ17 και ΣΓ18 στο Σελινούντα και Μεγανίτη ποταμό 

αντίστοιχα, τοίχων αντιστήριξης στην περιοχή της Ροδιάς και δύο (2) Κάτω 

Διαβάσεων). 

 Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου, της υπόγειας πεζοδιάβασης  και της 

αποβάθρας του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Αίγιο και απομένουν κάποιες 

εργασίες ολοκλήρωσης. 

  Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού, της τοιχοποιίας, των 

επιχρισμάτων κτιρίων επιβατών και ηλεκτρομηχανολογικών  (Η/Μ) 

εγκαταστάσεων, των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος των αποβαθρών και 

της πεζοδιάβασης, καθώς και οι ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές στη 

Σιδηροδρομική Στάση Ελίκη. 

 Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όλων των υλικών επιδομής, πλην μιας 

επιπλέον ποσότητας σκύρων η οποία θα απαιτηθεί σύμφωνα με την οριστική 

προμέτρηση και έχει συμπεριληφθεί στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας με τα 

υπολειπόμενα έργα υποδομής, επιδομής, Η/Μ σηράγγων και σηματοδότησης - 

τηλεδιοίκησης.      

Σε ότι αφορά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις 

όλων των απαραίτητων εκτάσεων για την κατασκευή της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ , πλην των 

εκτάσεων του τμήματος στην περιοχή του Ελαιώνα από χ.θ. 75+520 (Βουραϊκός 

ποταμός) έως χ.θ.79+800 (Κερυνίτης ποταμός). Ωστόσο, από τη συνολική επιφάνεια του 

Ελαιώνα που έχει κηρυχθεί προς απαλλοτρίωση (216.337 τ.μ.) έχουν ήδη αποδοθεί τα 

119.292 τ.μ. σε συνέχεια αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ να καταβληθούν 

προκαταβολές σε ορισμένες ιδιοκτησίες προκειμένου να προωθηθούν οι εργασίες. Στις 

27/11/2014 εκδόθηκε η  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου για την ορισμό 
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προσωρινής τιμής αποζημίωσης και συντάσσονται οι πίνακες παρακατάθεσης, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συντέλεσης. 

Οι φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους (υποέργα 9-10), 

προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του  τέταρτου τριμήνου του 2015. 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν στις 31-12-2014 σε 

98.630.011,94 € (αντιστοιχώντας σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ίση με 

98.414.527,26 €). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κύριων υποέργων της πράξης 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

5
ο
 Τμήμα από 79+000 έως Χ.Θ. 91+500                      Μάιος 2007 Ιούνιος 2012 

7
ο
 

Κατασκευή σήραγγας Αιγίου στο τμήμα Κιάτο 

–Αίγιο 
Μάιος 2006 Ιούλιος 2011 

8
ο
 

Υπολειπόμενα Έργα Υποδομής – 

      Επιδομή – Σηματοδότηση                                    

Σεπτέμβριος 

2014 

Σεπτέμβριος 

2016 

9
ο & 

10
ο
 Φυτοτεχνικές Εργασίες    (Α’& β’ Φάση) Νοέμβριος 2015 Μάιος 2016 

14
ο 

Τμήμα από Χ.Θ. 75+500 έως Χ.Θ. 79+000               
Ιανουάριος 

2012 

Μάρτιος 2015 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Δεδομένων των καθυστερήσεων τόσο στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων στην 

περιοχή του Ελαιώνα όσο και στη διαγωνιστική διαδικασία της με Α.Δ. 715 σύμβασης 

που αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, την επιδομή, τις Η/Μ εργασίες 

σηράγγων και τη σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση, το έργο προβλέπεται να ολισθήσει 

χρονικά και πέραν του 2015 οπότε χρειάζεται να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες 

εξασφάλισης της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου.  

 Δείκτες Παρακολούθησης:  

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών, για τον Άξονα προβλέπεται 

η εκτέλεση εργασιών κατασκευής / αποπεράτωσης διπλής ηλεκτροκινούμενης 

σιδηροδρομικής γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ  σε μήκος 16 χλμ στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη. 
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Ως δείκτης αποτελέσματος ορίζεται στο ΕΠ-ΕΠ ο χρόνος διαδρομής Αθήνα – Ροδοδάφνη, με 

στόχο να μειωθεί από 2:13 ώρες σε 1:34 ώρες. 

Για τα ενταγμένα στον Άξονα έργα η τιμή στόχος σε ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά 

τη διάρκεια υλοποίησής τους ανερχόταν σε 7.541, σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία των εν 

λόγω έργων.   

Έως 31/12/2014 -με βάση την υλοποίηση των ενταγμένων στον Άξονα έργων- έχουν 

δημιουργηθεί 1.456 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 99,6 99,6

Στόχος 115,6

Αφετηρία 99,6

Επίτευξη 133 133

Στόχος 94

Αφετηρία 133

Επίτευξη 1.257,70 1.456,00

Στόχος

Αφετηρία 

Χρόνος διαδρομής Αθήνα - 

Ροδοδάφνη

501

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ

2104

 

4.3  ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 51.605.941 €)  

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Γ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε τέσσερις από τις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου σύγκλισης, σε 

λιμένες των περιφερειών Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και 

Βορείου Αιγαίου.  

Ο Άξονας έχει εξειδικευθεί στο σύνολό του και έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση με Δυνητικό 

Δικαιούχο τη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ.  

Έως 31/12/2014 στα πλαίσια της εκδοθείσας πρόσκλησης υποβλήθηκαν προτάσεις, 

αξιολογήθηκαν θετικά από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 3 συνεχιζόμενα 

έργα. Πρόκειται για: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

299748 ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24.502.874,58 22.787.673,36 17.040.647,87 15.847.802,52 7.563.312,00 6.444.219,17 

300341 ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ N. ΧΙΟΥ 7.088.103,68 6.284.312,72 6.603.997,17 5.855.103,89 6.321.336,32 5.388.428,68 

302989
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ - 

1ο & 2ο ΤΜΗΜΑ
8.596.386,22 8.596.386,22 8.596.386,22 8.596.386,22 8.596.386,22 8.596.386,22 

40.187.364,48 37.668.372,30 32.241.031,26 30.299.292,63 22.481.034,54 20.429.034,08 

40.187.364,48 37.668.372,30 32.241.031,26 30.299.292,63 22.481.034,54 20.429.034,08 

30

Σύνολο - 30

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 92 - 

1. Το έργο «Λιμένας Καβάλας», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 299748, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4486/08-10-

2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με τις με υπ. αριθμ πρωτ. 3963/22-11-2011 και  

3931/30-10-2013 Αποφάσεις. 

 

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων στο νέο εμπορικό Λιμάνι Καβάλας 

(Φίλιππος Β’). 

Το έργο περιλαμβάνει δύο επιμέρους αντικείμενα. Το πρώτο αφορά στην επέκταση 

κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα και την δημιουργία χερσαίων χώρων. Το 

δεύτερο αφορά στην επέκταση του προσήνεμου μώλου – κατασκευή αποσπασμένου 

κυματοθραύστη για την προστασία του λιμένα. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). όπου 

υλοποιήθηκε μέρος των εργασιών της επέκτασης κρηπιδωμάτων όπως η εκσκαφή της 

λιμενολεκάνης, οι εκσκαφές για την θεμελίωση των νέων κρηπιδωμάτων, ύφαλες και 

έξαλες επιχώσεις για τη δημιουργία των νέων χερσαίων χώρων & κατασκευή 

αντιπλυμμηρικών τάφρων. Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. θα υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες 

εργασίες της εργολαβίας κατασκευής των κρηπιδωμάτων και στο σύνολό του το έργο της 

επέκτασης του προσήνεμου μώλου – κατασκευής αποσπασμένου κυματοθραύστη. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα Καβάλας. 

2. Επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας (αποσπασμένος 

κυματοθραύστης) 

3. 1η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για την επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου 

τμήματος δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα Καβάλας. 

4. Ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος, δυτικού τομέα, Νέου 

Λιμένα Καβάλας 

5. Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην Επικαιροποίηση της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης Λιμένα Καβάλας 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 28.227.006 € 8.606.876 € 36.833.882 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 24.502.875 € 8.606.876 € 33.109.751 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 22.787.673 € 8.606.876 €  31.394.549 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 19.369.522  € 6.455.157 € 25.824.679 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι 31-12-1014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

η υλοποίησή του ανέρχεται σε 44,34% (62% επί του συνόλου του έργου) Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 7.563.312€ (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 6.444.219€) 

Στο υποέργο 1 «Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα», η σύμβαση 

διαλύθηκε (02-04-2012), έχοντας ολοκληρώσει (με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ) το 65% περίπου του συνόλου του φυσικού αντικειμένου. Οι 

υπολειπόμενες εργασίες (κατασκευή & τοποθέτηση CAISSONS & λοιπά έργα χερσαίας 

ζώνης) υλοποιούνται  μέσω νέας εργολαβίας (Υποέργο 4), όπου  η συμβαση κατασκευής 

υπογράφηκε στις 24-7-2016  με χρόνο ολοκλήρωσης 18 μήνες (λήξη 24-1-2016). 

Στο υποέργο 2 «Επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας-αποσπασμένος 

κυματοθραύστης» η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 02-12-2011 και το έργο 

εκτελείται κανονικά. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές πυθμένα θαλλάσης και η 

κατασκευή των λιθορριπών έδρασης, ενώ έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της 

κατασκευής των λιθορριπών πυρήνων, των λιθορριπών φίλτρου, της θωράκισης με 

φυσικούς ογκολίθους  και των ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης.  

Το ποσοστό υλοποίησης  φυσικού αντικειμένου έως 31-12-2014 ανέρχεται σε 90% 

περίπου, ενώ η  εργολαβία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Άυγουστο του 2015. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Δεν απαιτείται απόκτηση γης, τα έργα θα εκτελεστούν στο χερσαίο χώρο του λιμένα. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1ο , 3ο Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος 

δυτικού τομέα Νέου Λιμένα Καβάλας 
2-11-2006 2-4-2012 

2ο  Λιμένας Καβάλας-Επέκταση προσήνεμου 

μώλου Νέου Λιμένα Καβάλας (αποσπασμένος 

2-12-2011 31-8-2015 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 94 - 

κυματοθραύστης) 

4ο Ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων 
βορείου τμήματος, δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα 
Καβάλας 

24-7-2014 24-1-2016 

 

2. Το έργο «Λιμένας Μεστών Χίου», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ 

και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 300341, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4591/15-

10-2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 3637/10-11-2011 και 

999/2-4-2012 Αποφάσεις. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή λιμενικών έργων στο Λιμάνι Μεστών της Χίου. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της 

λιμενολεκάνης, την ανακατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

κρηπιδωμάτων, την κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης 

χερσαίας ζώνης καθώς και την κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης. Επίσης περιλαμβάνει 

την βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα, καθώς και την κατασκευή βοηθητικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία 

των νέων χερσαίων χώρων του λιμένα.  

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα) όπου 

υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών για τη διαμόρφωση της λιμενολεκάνης, 

μεγάλο μέρος των εργασιών κατασκευής των νέων και εκσυγχρονισμού των παλαιών 

κρηπιδωμάτων, μέρος των επιχώσεων για την δημιουργία χερσαίας ζώνης καθώς και οι 

προβλεπόμενες εργασίες μετεγκατάστασης δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού.  

Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των 

κρηπιδωμάτων και της χερσαίας ζώνης, η διαμόρφωση της λιμενολεκάνης και η βελτίωση 

της συνδετήριας οδού. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου 

2. 1η Σ.Σ.Ε. για την βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου 

3. Απαλλοτριώσεις 

4. 2η Σ.Σ.Ε. για την βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου 

5. Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 7.404.351 € 6.431.932 € 13.836.283 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 7.088.104 € 6.431.932 € 13.520.036 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 6.284.313 € 6.431.932 € 12.716.245 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5.341.666 € 4.823.949 € 10.165.615 € 

 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31-12-1014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 97,56% (99% επι του συνόλου του έργου) Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 6.321.336€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 5.388.429€) 

Η σύμβαση κατασκευής «Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου» (υποέργα 1, 

2 και 4) διαλύθηκε το 2011 και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο (χώροι στάθμευσης, 

λοιπά έργα χερσαίας ζώνης & βελτίωση συνδετήριας οδού), υλοποιείται με το υποέργο 5. 

Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του λιμενικού έργου (οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις 

λειτουργούν κανονικά ήδη από το 2011), ενώ  έως 31-12-2014 είχε ολοκληρωθεί το 

σύνολο σχεδον  των έργων χερσαίας ζώνης.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Η απαλλοτρίωση (Υποέργο 3) έχει συντελεστεί ήδη από το 2012. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1o, 2o, 4o Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. 

Χίου 
5-9-2006 25-4-2011 

5ο Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών 

Ν. Χίου 
11-09-2013 30-9-2015 

 

3. Το Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών 1ο και 2ο τμήμα», 

το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 302989, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5094/23-11-2010 Απόφαση Ένταξης. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 
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Στο συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στα 

πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγρ. Περιόδου 

περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του 1ου Τμήματος 

του Νέου Λιμένα Πατρών που άρχισαν το 1997, (προγραμματική περίοδος 1994-99) και 

που είχαν ενταχθεί στο ΕΠ-ΠΟΑ , η κατασκευή των έργων   Επιδομής του Νέου Λιμένα 

Πατρών και η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του 2ου τμήματος του 

Νέου Λιμένα Πατρών, η οποία είχε διακοπεί μετά την έκπτωση της αρχικής εργολαβίας το 

2004. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, η επέκταση του 

κυματοθραύστη, η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων και η κατασκευή των 

αναγκαίων έργων επιδομής (κτιριακών κλπ). 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ 

ολοκληρώθηκαν τα λιμενικά έργα του 1ου τμήματος, η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού 

ομβρίων και το μεγαλύτερο μέρος των  έργων επιδομής των λιμενικών έργων του 2ου 

τμήματος. Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. έγινε η ολοκλήρωση των εργασιών  που αφορούν τα  

έργα επιδομής και  τα λιμενικά έργων του 2ου τμήματος. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 8.596.386 € 78.149.647 € 86.746.033 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 8.596.386 € 54.499.723 € 63.096.109 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 8.596.386 € 54.499.723 € 63.096.109 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 7.306.928 € 27.249.861 € 34.556.789 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Το έργο έχει υλοποιηθεί στο σύνολό του. (Οριστική Παραλαβή). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 8.596.386€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 8.596.386€). 

 Δείκτες Παρακολούθησης:  

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση το Δείκτη 

Εκροών «Αριθμός Λιμένων που αναβαθμίζονται» όπου σύμφωνα με τον εν ισχύ 

προγραμματισμό η τιμή στόχου του δείκτη είναι 2. Όσον αφορά στους Δείκτες 

Αποτελέσματος, τα ενταγμένα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 332,78 ισοδύναμα 

ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 20 ισοδύναμες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία των έργων.     
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Έως 31/12/2014 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχει αποδοθεί σε χρήση ο λιμένας Μεστών Χίου καθώς και οι υπολειπόμενες από το 

Γ’ΚΠΣ εργασίες στο λιμένα Πατρών 1ο & 2ο τμήμα. Κατά την υλοποίηση των έργων του 

Άξονα δημιουργήθηκαν 216,8 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής τους, ενώ δημιουργήθηκαν επιπλέον 10 νέες ισοδύναμες θέσεις εργασίας 

πλήρους απασχόλησης που αφορούν στη λειτουργία τους. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 1 1

Στόχος 2

Αφετηρία 0

Επίτευξη 10 10

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 341,80 216,80

Στόχος

Αφετηρία 

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

2301 Αριθμός λιμένων που 

αναβαθμίζονται

1

 

4.4 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: - €) 

Ο Άξονας με βάση τη 2η Αναθεώρηση έχει καταργηθεί. 

4.5 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: - €) 

Ο Άξονας με βάση τη 2η Αναθεώρηση έχει καταργηθεί. 

4.6 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ   (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 15.000.000 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΣΤ αφορά στην τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του τμήματος 

του ΕΠ-ΕΠ που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εξασφαλίζει τους πόρους, τα μέσα και το 

κατάλληλα ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό για την επιτυχή ωρίμανση των διαδικασιών 

υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και 

αξιολόγησης του Προγράμματος, σε περιφέρειες στόχου Σύγκλισης.  

Η τ.ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται ποσό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

ύψους 10.000.000 €, ενώ στην τ.ΕΔΑ Μεταφορών έχει εκχωρηθεί τμήμα του Άξονα 

συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 5.000.000 €.  
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Αναλυτικότερα, η χρήση της Τεχνικής Βοήθειας τόσο του Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ (ΕΤΠΑ) 

όσο και του Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ (Ταμείο Συνοχής) παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.2 

«Τεχνική Βοήθεια».  

4.7  ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ  (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

1.865.856.561 €)  

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε έξι συνολικά περιφέρειες με στόχο την ολοκλήρωση της κατασκευής και 

αναβάθμισης οδικών αξόνων και τμημάτων αυτών κατά προτεραιότητα συνεχιζόμενων 

έργων από το Γ΄ ΚΠΣ επί του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου καθώς και κατασκευή ή/και 

αναβάθμιση νέων έργων επί του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.    

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με 

Δυνητικούς Δικαιούχους την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., την ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, την  ΕΥΔΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, τον ΟΑΚ Α.Ε. και το ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.   

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-

ΕΠ τα ακόλουθα έργα:   
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

215368

Ολοκλήρωση τμημάτων Λαχανάς - Α/Κ Χριστού & Κάτω 

Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου - Προμαχώνας του κάθετου 

Άξονα της Εγνατίας Οδού: Θεσσαλονίκη (Δερβένι) - 

Σέρρες - Προμαχών

176.701.635,08 176.701.635,08 176.595.214,49 176.595.214,49 122.131.809,26 103.077.754,00 

291887

Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος 

«ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ» του ΠΑΘΕ, 

υποτμήματα: «Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – Α/Κ 

ΡΟΔΙΤΣΑΣ» και «Α/Κ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α/Κ 

ΡΑΧΩΝ»

123.985.741,68 123.985.741,68 115.327.344,64 115.327.344,64 41.690.720,71 41.690.479,51 

296564
Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος 

(Ε65): Τμήμα «Ξυνιάδα - Τρίκαλα»
515.576.520,13 445.303.440,44 508.221.074,89 438.950.542,38 319.451.109,10 279.582.191,14 

349363

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ «ΣΙΑΤΙΣΤΑ-

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ»: ΤΜΗΜΑ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ-

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» (45.4.5)

131.901.159,00 131.901.159,00 115.786.213,70 115.786.213,70 55.829.866,57 55.669.761,60 

371534

Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου: 

Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία 

–Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί»

602.469.661,89 423.174.690,51 590.553.452,35 414.804.744,93 474.915.761,27 389.481.130,00 

376182

Βελτίωση οδικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου 

Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου Κρήτης

1.777.378,81 1.777.378,81 1.777.378,81 1.777.378,81 1.625.775,32 1.219.331,49 

464795

Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο 

παραχώρησης «Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου 

Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): Τμήμα «Ξυνιάδα - Τρίκαλα»

214.287.577,00 214.287.577,00 214.287.577,00 214.287.577,00 138.055.964,00 138.055.964,00 

464796

Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο 

παραχώρησης «Μελέτη–Κατασκευή–Χρηματοδότηση 

–Λειτουργία– Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί»

400.974.000,00 400.974.000,00 400.974.000,00 400.974.000,00 303.816.555,00 303.816.555,00 

465053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΡΗΤΗΣ

79.086.139,02 79.086.139,02 77.836.068,96 77.836.068,96 59.633.450,05 57.796.307,69 

465066

Αποπεράτωση οδικών υποδομών του 

Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα - 

και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη

488.886.717,59 342.856.255,05 395.026.891,34 277.032.358,90 325.424.867,73 296.657.728,00 

2.735.646.530,20 2.340.048.016,58 2.596.385.216,18 2.233.371.443,81 1.842.575.879,01 1.667.047.202,43 

22 355716

«Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-

Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως 

έξοδο Μακρακώμης»

27.055.554,67 27.055.554,67 25.909.735,46 25.909.735,46 10.676.297,75 10.257.147,75 

27.055.554,67 27.055.554,67 25.909.735,46 25.909.735,46 10.676.297,75 10.257.147,75 

355603
Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός εξοπλισμός για 

την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεταφορών.
2.100.000,00 2.100.000,00 1.477.500,00 1.477.500,00 0,00 0,00 

375927

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και 

διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και 

επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 

Πολίτη

4.690.088,40 4.690.088,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.790.088,40 6.790.088,40 1.477.500,00 1.477.500,00 0,00 0,00 

383637
Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του 

Λεκανοπεδίου Αττικής.
11.000.000,00 11.000.000,00 3.979.319,61 3.979.319,61 0,00 0,00 

478808

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

550.000,00 550.000,00 333.152,19 333.152,19 327.829,09 327.829,09 

11.550.000,00 11.550.000,00 4.312.471,80 4.312.471,80 327.829,09 327.829,09 

2.781.042.173,27 2.385.443.659,65 2.628.084.923,44 2.265.071.151,07 1.853.580.005,85 1.677.632.179,27 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Σύνολο - 21

Σύνολο - 22

53

Σύνολο - 53

11

Σύνολο - 11

21

 

Πρόκειται για: 

 Οκτών Μεγάλα έργα (Δέκα συμπεριλαμβανομένων και των δύο έργων της Πρόσθετης 

Χρηματοδοτικής Συμβολής των Δύο εκ των Τριών Συμβάσεων Παραχώρησης) και 

ένα σύνηθες έργο Αυτοκινητόδρομων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, εκ των 

οποίων τα επτά είναι συνεχιζόμενα και τα δύο είναι νέα έργα.  

 Ένα νέο έργο Εθνικής Οδοποιίας. 

 Τέσσερα νέα έργα Πρόληψης Κινδύνων.  

Πιο αναλυτικά: 

1. Το Μεγάλο έργο «Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): 

Τμήμα «Ξυνιάδα - Τρίκαλα»», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ- ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 296564 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4280/17-09-

2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1167/19.03.2013, 

οικ.2941/28.06.2013 και 5784/06.12.2013 Αποφάσεις. Το έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 
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Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από την Λαμία έως την Παναγιά Γρεβενών, μήκους περίπου 175 χλμ., 

ο οποίος θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσ/νίκης (στο ύψος της Λαμίας), με 

την Εγνατία οδό (περιοχή Παναγιά Γρεβενών).  

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του παραπάνω 

αυτοκινητόδρομου  ο οποίος κατασκευάζεται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

13 σήραγγες (μονού κλάδου και Cut and Cover) 

27 γέφυρες 

14 ανισόπεδοι κόμβοι 

7 σταθμούς διοδίων 

6 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων 

3 κέντρα διοίκησης, εκμετάλλευσης και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π.. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 4,5 % του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, 

αρχαιολογίας, δαπάνες απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με είκοσι (20) υποέργα εκ των οποίων ένα (1) 

αφορά στην υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, δύο (2) αφορούν σε δαπάνες 

αποζημιώσεων κατ' εφαρμογή άρθρων της Σύμβασης Παραχώρησης και τα υπόλοιπα 

αφορούν σε υποστηρικτικές δράσεις (ΟΚΩ (1), συμβούλους(10), αρχαιολογία(5), 

απαλλοτριώσεις (1)). 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 695.447.883 € 84.516.642 € 779.964.525 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 515.576.520 € 82.890.000 € 598.466.520 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 445.303.440 € 82.890.000 € 528.193.440 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 378.507.924 € 45.771.858 € 424.279.782 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 53% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 319.451.109€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 279.582.191€). 

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τον Παραχωρησιούχο, τους 

Δανειστές και την Ε.Ε. και έγινε επανέναρξη των εργασιών.  

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές   εξελίσσονται ομαλά. Έχει αποδοθεί η γη σε ποσοστό 90%. 

Εκκρεμούν τα τμήματα που υπήρξαν τροποποιητικά κτηματολόγια.  

Σε όλο το μήκος του έργου (80χλμ Αυτοκινητόδρομου + 8,4 χλμ η συνδετήρια οδός Α/Κ 

Ξυνιάδας με Ε.Ο λαμίας Καρδίτσας) εκτελούνται  έλεγχοι και μετρήσεις  στις υφιστάμενες 
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κατασκευές και γίνονται επισκευές και αποκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητο λόγω της 

μακράς περιόδου αναστολής . 

Έχουν ήδη εγκατασταθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία 4 κεντρικά εργοτάξια, στο 

Λιανοκλάδι (ΧΘ ~ 12+ 400) , Ανάβρα (ΧΘ ~ 56+000) (τμήμα S1) και Καρδίτσα (ΧΘ~ 

78+000), Τρίκαλα (ΧΘ ~ 103+500)  (τμήμα S2) .  

Κατά μήκος όλου του άξονα πραγματοποιούνται εργασίες χωματουργικών και στο τμήμα 

61+000 έως 79+000 εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Ολοκληρώθηκε 

η κατασκευή των εξής τεχνικών : 5 Γεφυρών, 11 Άνω Διαβάσεων, 13 Κάτω Διαβάσεων και 

15 Κιβωτοειδών οχετών. Προχωράει η κατασκευή των εξής τεχνικών : 6 Γεφυρών, 3  Άνω 

Διαβάσεων, 1 Κάτω Διάβαση και 1 Κιβωτοειδής οχετός. Επίσης ολοκληρώθηκε η διάνοιξη 

της σήραγγας Τ3 (ΧΘ 46+500) και Τ3Α (ΧΘ 45+500) και προχωράει η κατασκευή της 

τελικής επένδυσης της σήραγγας Τ3Α. Τέλος είναι σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής 

υδραυλικών έργων, εργασίες δικτύων και κατασκευής New Jersey.  

Στα πλαίσια της επανεκκίνησης (reset) της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η 

καταβολή στον Παραχωρησιούχο πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής. Με την υπ. 

αριθμό C(2013) 9274/13-12-2013 απόφαση της ΕΕ εγκρίθηκε η πρόσθετη αυτή συμβολή 

ως κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου εντάχθηκε στο ΕΠ στις 13-12-2013 ως ιδιαίτερο έργο 

με τίτλο «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση 

Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65): Τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα»» (κωδικός ΟΠΣ: 

464795), συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 214.287.577€. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο 

ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 128.055.964€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη 128.055.964€ ). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Υπήρξαν αρχικά καθυστερήσεις στην απόκτηση γης, οι οποίες έχουν εν πολλοίς επιλυθεί 

για τα τμήματα του έργου στα οποία έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη και έχει αποδοθεί 

σχεδόν στο σύνολό της η γη. Εκκρεμούν τα τμήματα που υπήρξαν τροποποιητικά 

κτηματολόγια. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Μελέτες – Κατασκευές περιόδου Τ1 31.03.2008                31.12.2015 

Το έργο είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο σύνολο του εντός της προγραμματικής 

περιόδου. 
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2. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου: Μελέτη – 

Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 

έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί»», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ 

από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 371534 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 4500/23.12.2011 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

οικ.5199/28.12.2012, 1597/16.04.2013, 2847/28.06.2013 και 5785/05.12.2013 

Αποφάσεις. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή νέων τμημάτων 

αυτοκινητόδρομου και εργασιών βελτίωσης σε υφιστάμενα τμήματα, στον οδικό άξονα 

ΠΑΘΕ στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 Την κατασκευή νέων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου, μήκους περίπου 25 

χιλιομέτρων στα τμήματα: 

- Ευαγγελισμός – Ραψάνη (Τέμπη)  με τετράιχνη διατομή 2 λωρίδων κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης και  

- Πλαταμώνας – Σκοτίνα  με μεταβαλλόμενη διατομή από τετράιχνη σε εξάιχνη 

ώστε να επιτευχθεί συναρμογή με την εξάιχνη διατομή του υφιστάμενου τμήματος 

Σκοτίνα –Κλειδί. 

 Εργασίες βελτίωσης σε υφιστάμενα τμήματα στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα 

Μαλιακός – Κλειδί: 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα στα νέα τμήματα του έργου είναι : 

 σήραγγες διαχωρισμένων κλάδων, συνολικού μήκους 21,4 χλμ, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν στα Τέμπη και στον Πλαταμώνα 

 γέφυρες διπλού κλάδου μέγιστου μήκους 210 μέτρων, άνω και κάτω διαβάσεις 

 ανισόπεδοι κόμβοι (Ραψάνης, Πλαταμώνα) 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 35% του έργου. 
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Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 

μέρος των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις απαιτούμενες 

εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογίας, δαπάνες απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με δεκαοκτώ (18) υποέργα εκ των οποίων ένα 

(1) αφορά στην Μελέτη – Κατασκευή για την περίοδο Τ1 του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός 

– Κλειδί, ένα (1) στην Κατασκευή Λ.Ε.Α. στις σήραγγες Τ1, Τ2 και Τ3, τρία (3) αφορούν σε 

δαπάνες αποζημιώσεων κατ' εφαρμογή άρθρων της Σύμβασης Παραχώρησης, το 16ο 

υποέργο αφορά στην Ισοδύναμη Συμβολή του Δημοσίου και τα υπόλοιπα αφορούν σε 

υποστηρικτικές δράσεις (ΟΚΩ (1), συμβούλους (3), συμπληρωματικές εργασίες (2), 

αρχαιολογία (4), απαλλοτριώσεις (1), δαπάνες διαιτησίας(1)). 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 779.928.596 € 329.048.545 € 1.108.977.141 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 602.469.662 € 324.674.589 € 927.144.251 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 423.174.691 € 324.674.589 € 747.849.280 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 359.698.487 € 179.285.308 € 538.983.795 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 98%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 88% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 
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καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 474.915.761€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 389.481.130€). Σε ότι αφορά στη 

πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου: 

Στα νέα Τμήματα Αυτοκινητοδρόμου: 

 Ευαγγελισμός – Ραψάνη: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διάνοιξης και τελικής 

επένδυσης  στις σήραγγες Τ1 και Τ2 και απομένουν η τελική στρώση 

ασφαλτικών και τα Η/Μ. Έχει κατασκευαστεί η Γέφυρα του Πηνειού και τα τμήματα 

οδοποιίας μεταξύ των σηράγγων βρίσκονται στη φάση περαίωσης οδοστρωσίας. 

Κατασκευάζονται 3 επάλληλα μεγάλα Τεχνικά (οχετός προστασίας Αγωγού 

Φυσικού Αερίου, Κάτω διάβαση Σιδηροδρομικής Γραμμής/ Άνω διάβαση 

αυτοκινητοδρόμου και Αναβάθμιση/παραλλαγή της υφιστάμενης Ε.Ο.) μετά την 

υπογραφή (11-12-2014) Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου  με τις ΟΣΕ, 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ για τα σημεία  εμπλοκής  με την ΣΓΥΤ.  

 Πλαταμώνας – Σκοτίνα: Έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά του Α/Κ Πλαταμώνα. Τα 

έργα ανοιχτής οδοποιίας βρίσκονται σε φάση οδοστρωσίας και χωματουργικών. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διάνοιξης και σε μεγάλο βαθμό της τελικής 

επένδυσης της σήραγγας Τ3 και σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης 

υδραυλικών και σωληνώσεων. 

Στα υφιστάμενα Τμήματα Αυτοκινητοδρόμου: 

Έχουν γίνει εργασίες βαριάς συντήρησης (ασφαλτικά). Κατασκευή του Βόρειου Κόμβου 

Κατερίνης βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την καταστροφή του Κόμβου Αιγινίου έχει ξεκινήσει 

η κατασκευή του νέου κόμβου. 

Στα πλαίσια της επανεκκίνησης (reset) της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η 

καταβολή στον Παραχωρησιούχο πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής. Με την υπ. 

αριθμό C(2013) 9275/13-12-2013 απόφαση της ΕΕ εγκρίθηκε η πρόσθετη αυτή συμβολή 

ως κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου εντάχθηκε στο ΕΠ στις 13-12-2013 ως ιδιαίτερο έργο 

με τίτλο «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Μελέτη – 

Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί» (κωδικός ΟΠΣ: 464796), συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης 400.974.000€. Μέχρι 31/12/2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ 

δαπάνες ανέρχονταν σε 400.974.000€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 

δαπάνη 400.974.000€). 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Το σύνολο των χώρων επί του βασικού άξονα έχει αποδοθεί στον Παραχωρησιούχο. 

Εκκρεμούν κάποιες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις. Επιλύθηκε η εμπλοκή νότια της 

Τ3 με την Απόφαση αρ. 208/14 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης διατάχθηκε η 

αποβολή των ιδιοκτητών. 

Με τον Ν. 4219/2013 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 28-11-2013 Συμφωνία 

Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 

3605/2007. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Τροποποίησης (ΗΕΙΤ) ορίστηκε η 17-12-

2013. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου του έργου έχει οριστεί 

στις 5-1-2016 (Νέα Ημερομηνία Περαίωσης Εργασιών Κατασκευής). 

Λόγω παρατεταμένων καθυστερήσεων στα τεχνικά εμπλοκής με τη ΣΓΥΤ στις περιοχές 

Ευαγγελισμού και Ραψάνης εκτιμάται ότι θα παραταθεί η ολοκλήρωση του έργου 

τουλάχιστον για 6 μήνες.  

 

3. Το Μεγάλο έργο «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητοδρόμου 

Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα - και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη», το οποίο αποτελεί 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ 

με κωδικό ΟΠΣ 292401 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3131/23-06-2010 Απόφαση, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.5237/28-12-2012. Με την με υπ. αριθμ. 5704/04-12-

2013 ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα 

Προτεραιότητας Ζ’ του Προγράμματος, στον οποίο εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 6151/19-

12-2013 με κωδικό ΟΠΣ 465066. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 

Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο τη κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και του οδικού τμήματος Λεύκτρο 

(νομού Αρκαδίας) - Σπάρτη (νομού Λακωνίας). 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης).  

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 εργασίες βελτίωσης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθο - Τρίπολη, επί 

μήκους 82,6 χλμ.,  

 την κατασκευή τμημάτων από την Τρίπολη μέχρι την Καλαμάτα, επί μήκους 54 

χλμ., 
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 την κατασκευή του τμήματος από το Λεύκτρο της Αρκαδίας μέχρι την Σπάρτη, επί 

μήκους 46 χλμ. 

Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα κατασκευάζεται με 2 λωρίδες 

κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα ενώ 

το οδικό τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη κατασκευάζεται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση.  

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

8 σήραγγες (μονού και διπλού κλάδου) 

122 γέφυρες διαφόρων ανοιγμάτων 

25 ανισόπεδοι κόμβοι 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 33,34% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις 

απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογίας, δαπάνες 

απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τριανταένα (31) υποέργα εκ των οποίων ένα 

(1) αφορά στην Μελέτη – Κατασκευή έργων για την περίοδο Τ1 του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», τρία 

(3) αφορούν σε δαπάνες αποζημιώσεων κατ' εφαρμογή άρθρων της Σύμβασης 

Παραχώρησης, το 13ο υποέργο αφορά στην Ισοδύναμη Συμβολή του Δημοσίου και τα 

υπόλοιπα αφορούν σε υποστηρικτικές δράσεις (ΟΚΩ (1), συμβούλους (4), 

συμπληρωματικές εργασίες (12), αρχαιολογία (6), απαλλοτριώσεις (1), δημοσιότητα (1), 

δαπάνες διαιτησίας(1)). 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 764.940.309 € 58.445.030 € 823.385.339 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 488.886.718 € 57.907.381 € 546.794.099 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 342.856.255 € 57.907.381 € 400.763.636 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 291.427.817 € 31.976.456 € 323.404.273 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 81%, ενώ η 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 93% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 325.424.868€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 296.657.728€). 

Ανά τμήμα η πρόοδος έχει ως εξής: 

 Κόρινθος – Τρίπολη: έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία (μαζί με τις 

σήραγγες Στέρνας, Νεοχωρίου, Αρτεμισίου καθώς και τις συνδετήριες οδούς 

πρόσβασης στα Διόδια Σπαθοβουνίου). 

 Α/Κ Ν. Εισόδου Τρίπολης – Αθήναιο, Αθήναιο – Λεύκτρο, Λεύκτρο – Παραδείσια: έχει 

ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία η αρτηρία μαζί με τις σήραγγες 

Καλογερικού και Ραψομμάτη, καθώς και τους συνδετήριους κλάδους κόμβου στον 

ημικόμβο Μεγαλόπολης. 

 Τσακώνα – Α/Κ εισόδου Καλαμάτας: έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην 

κυκλοφορία. 

 Περιμετρική Καλαμάτας: Συνεχίζονται οι εργασίες. Το τεχνικό της γέφυρας Νέδοντα 

είναι ολοκληρωμένο σε ποσοστό 93,55%. 

 Λεύκτρο – Σπάρτη: εκτελούνται εργασίες σε όλο το μήκος και έχει ολοκληρωθεί το 

90% των εργασιών. 

Παρότι έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 92% το έργο λόγω αναστολής της 

χρηματοδότησης από τις δανείστριες τράπεζες έχουν σταματήσει οι εργασίες. Αναμένεται 

η συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου η 

χρηματοδότηση και η επανεκκίνηση των εργασιών. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και σταδιακά εκδίδονται 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. Συνολικά έχει 

αποδοθεί το 98% της γης. Εκκρεμούν αγωγές για αποβολή ιδιοκτητών που αρνούνται την 

παράδοση των ιδιοκτησιών τους. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Μελέτες – Κατασκευές περιόδου Τ1   03.03.2008 31.12.2015 
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Προβλήματα - Απαιτούμενες Ενέργειες 

Παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις (5% επί του συνόλου) εμπλοκές στη 

διαδικασία απόδοσης γης, λόγω άρνησης παράδοσης χώρων από τους ιδιοκτήτες σε 

περιπτώσεις που έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση (τμήμα Λεύκτρο – Σπάρτη). 

Εκκρεμούν αγωγές για αποβολή Ιδιοκτητών. Λόγω εκδίκασης υψηλών αποζημιώσεων για 

προσωρινή τομή μονάδος στην Περιμετρική Καλαμάτας αναμένεται η απόφαση του 

Εφετείου για μείωση τιμών μονάδος απαλλοτρίωσης και μείωση των ειδικών 

αποζημιώσεων. 

Λόγω αναστολής της χρηματοδότησης από τις δανείστριες τράπεζες έχουν σταματήσει οι 

εργασίες. Αναμένεται η συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο προκειμένου να ξεκινήσει εκ 

νέου η χρηματοδότηση και η επανεκκίνηση των εργασιών.  

 

4. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση τμημάτων Λαχανάς – Α.Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – 

Α.Κ Πετριτσίου του κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – 

Σέρρες - Προμαχών», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε 

στο ΕΠ-ΕΠ στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ’ με κωδικό ΟΠΣ 215368 σύμφωνα με την υπ. 

αριθ. 3881.28-5-2009 η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ 3691.2-11-2011, 4517.28-

11-2012 και 4021/3-9-2014 Αποφάσεις. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 

181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Στο έργο περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση των τμημάτων Α/Κ Λαχανά-Ριζιανά-Στρυμονικό, 

Στρυμονικό-Α/Κ Λευκώνα–Α/Κ Χριστού και Κάτω Αμπέλα-Α/Κ Πετριτσίου του Κάθετου 

Άξονα της Εγνατίας οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχώνας» η κατασκευή 

των οποίων ξεκίνησε στο Γ’ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο 

ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) ως εξής:  

α. Το τμήμα Λαχανάς-Ριζιανά-Στρυμονικό μήκους 12,6χλμ, περιλαμβάνει την κατασκευή 

β΄κλάδου στο τμήμα Λαχανά–Ριζιανά, μήκους 5,6 χλμ. την αποκατάσταση-ενίσχυση 

ευστάθειας υφισταμένων ορυγμάτων, ασφαλτικές εργασίες και αντικατάσταση μεταλλικού 

στηθαίου στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα, μήκους 7 χλμ.  

β. Το τμήμα Στρυμονικό–Α/Κ Λευκώνα–Α/Κ Χριστού μήκους 22χλμ., περιλαμβάνει την 

διαπλάτυνση της υφιστάμενης Ε.Ο. και μετατροπή της σε αυτ/μο τετράϊχνης διατομής σε 

μήκος 14 χλμ. περίπου και την κατασκευή σε νέα χάραξη σε μήκος 8 χλμ.  

γ. Το τμήμα Κάτω Αμπέλα–Α/Κ Πετριτσίου μήκους 9,5 χλμ., περιλαμβάνει την κατασκευή 

νέας χάραξης σε όλο το μήκος. Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ 

(ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) περιγράφονται στο πεδίο 107 του ΤΔΠ. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) 
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περιλαμβάνονται όλες οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση των 

παραπάνω τμημάτων. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή της αντιολισθηρής 

στρώσης στο τμήμα Α/Κ Πετριτσίου-Προμαχώνας μήκους 14,74 χλμ. η κατασκευή του 

οποίου ολοκληρώθηκε από πόρους του Interreg III, η κατασκευή τεσσάρων Χώρων 

Στάθμευσης Αυτοκινητιστών και η κατασκευή σταθμών διοδίων κατά μήκος του Κάθετου 

Άξονα καθώς και οι απαραίτητες δαπάνες απαλλοτριώσεων, ΟΚΩ, αρχαιολογίας και 

διαχείρισης επίβλεψης.  

Στον π/υ του έργου έχουν συμπεριληφθεί εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος 

Στρυμονικό-Α/Κ Χριστού επί μήκους 1χλμ. περίπου, εργασίες ενίσχυσης της υφιστάμενης 

γέφυρας του ρέματος Κρουσοβίτη, εργασίες περιορισμένης έκτασης επί της υφιστάμενης 

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Σερρών και εργασίες ολοκλήρωσης των τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά–

Δορκάδα-Α/Κ Λαχανά οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. 

Το έργο υλοποιείται με 13 υποέργα, εκ των οποίων τα 7 (1ο, 2ο, 3ο, 6ο, 7ο, 11ο και 12ο) 

αφορούν σε συμβάσεις κατασκευής του έργου, το 4ο στις δαπάνες απαλλοτρίωσης, το 5ο 

στις εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ , τα 3 (8ο, 9ο και 10ο) αφορούν σε εργασίες 

αρχαιολογίας και 1 (13ο) στις δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

ΑΕ". 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 251.505.233€ 66.013.113€ 317.518.346€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 176.701.635€ 52.136.876€ 228.838.511€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 176.701.635€ 52.136.876€ 228.838.511€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 150.196.390€ 39.102.657€ 189.299.047€ 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31-12-2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, 

ενώ υλοποίησή του ανέρχεται σε 69% (76% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 122.131.209€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 103.077.754€). 

Στο τμήμα «Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό» (1ο, 6ο υποέργα) ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες και το τμήμα δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2009.  

Στο τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Χριστού (2ο , 7ο και 12ο  υποέργα) έχουν ολοκληρωθεί οι 

εργασίες στο πρώτο μισό της αρτηρίας και του παραπλευρου δικτύου, καθώς και σε 

αρκετά Τεχνικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο υπολοιπο τμήμα της αρτηρίας, του 
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παράπλευρου δικτύου και στα υπόλοιπα Τεχνικά. Υπογράφηκε στις 15.12.2014 η 

σύμβαση για το 12ο υποέργο, που περιλαμβάνει εργασίες ολοκλήρωσης του πρώτου 

χιλιομέτρου του παρόντος τμήματος και λοιπές εργασίες ενίσχυσης φορέα υφιστάμενης 

γέφυρας ρέματος Κρουσοβίτη, καθώς και εργασίες επί της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης-Σερρών. 

Στο τμήμα «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου» (3ο, 11ο (νέο) υποέργα) έχει εκτελεστεί το 

σύνολο σχεδόν των εργασιών, αλλά ο Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος. Βρίσκονται σε 

εξέλιξη οι εργασίες της νέας εργολαβίας (υποέργο 11), που θα ολοκληρώσει τις 

ασφαλτικές εργασίες, την σήμανση, τη σύνδεση με τα ομορα τμήματα και το παράπλευρο 

δίκτυο . 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και σταδιακά εκδίδονται και 

οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 και 6

ο
        Τμήμα Α.Κ Λαχανά-Στρυμονικό                22.06.2006 30.03.2010 

2
ο
 Τμήμα Στρυμονικό-Α.Κ Χριστού               20.07.2006 01.12.2010 

3
ο
  Τμήμα Κ. Αμπέλα-Α.Κ Πετριτσίου             25.05.2006 31.12.2010 

7
ο
  Εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Στρυμονικό-

Α.Κ Χριστού                         

04.05.2012 04.08.2015 

11
ο
  Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος Κάτω Αμπέλα - 

Προμαχώνας 

05.03.2014 31.12.2015 

12
ο
  Εργασίες ολοκήρωσης τμήματος από Χ.Θ. 0+103 

έως Χ.Θ. 1+070 (υπό δημ/ση) 

15.12.2014 31.12.2015 

 

Προβλήματα . Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το έργο είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο σύνολό του εντός της προγραμματικής 

περιόδου.  

Η πράξη, σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», θα μεταφερθεί από τον Αξονα 

Προτεραιότητας Ζ’ στον Αξονα Προτεραιότητας Α’, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 

διατιθέμενοι πόροι ΕΤΠΑ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης (Phasing Out από 

στόχο σύγκλιση). 
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5. Το νέο Μεγάλο έργο «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – 

Κρυσταλλοπηγή” Τμήμα: “Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή”», εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 349363 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2640.26-07-2011 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του βόρειου τμήματος Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή 

μήκους 20,32χλμ περίπου, του κάθετου άξονα «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» ο οποίος 

συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, στη θέση του συνοριακού 

σταθμού της Κρυσταλλοπηγής. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της 

κεντρικής αρτηρίας με δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, ενώ προβλέπεται η 

κατασκευή: 

 2 ανισόπεδων κόμβων, 1 ανισόπεδου ημικόμβου, 1 ισόπεδου κυκλικού κόμβου, 1 

δίδυμη σήραγγα,   

 παράπλευρου, κάθετου και τοπικού οδικού δικτύου και βελτίωση υφιστάμενων οδών, 

 7 τεχνικών κάτω Διαβάσεων, 5 τεχνικών άνω Διαβάσεων, 87 κιβωτοειδών οχετών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας Ιεροπηγής, του Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης της Σήραγγας, εργασιών ηλεκτροφωτισμού των κόμβων και ενός 

υπόγειου τεχνικού έργου. 

Το έργο υλοποιείται με 1 κύρια εργολαβία κατασκευής και την προαίρεση αυτής. Επίσης 

περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις 

δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π.,  

Το έργο υλοποιείται με επτά (10) Υποέργα τα οποία αφορούν,τις συμβάσεις κατασκευής 

του έργου,τις απαραίτητες μελέτες του τμήματος των τελευταίων 4 χλμ. (χ.θ 16+200 έως 

χ.θ 20+320) λόγω της ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τις αναγκαίες 

απαλλοτριώσεις , τις εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

(Ο.Κ.Ω.), τις αρχαιολογικές εργασίες και τις δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης του έργου, 

όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Δ1/ο/3142/01.09.2010 - ΦΕΚ Β’ 1505/06.09.2010. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 169.844.097 € - 169.844.097 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 131.901.159 € - 131.901.159 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 131.901.159 € - 131.901.159 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 112.115.985 € - 112.115.985 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31.12.14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 88% ενώ η 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 42%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 55.829.867€ (αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη 55.669.762€).  

Η πράξη υλοποιείται με 2 υποέργα κατασκευής. 

Στο τμήμα από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 16+200 (1ο υποέργο) είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 

1ης κ 2ης στρώσης βάσης σχεδόν σε όλο το μήκος του έργου. Έχει ολοκληρωθεί η 

κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους των τεχνικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ 

στην Δίδυμη Σήραγγα Ιεροπηγής.  

Η κατασκευή του τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (2ο υποέργο), 

περιλαμβάνεται ως προαίρεση στην κύρια σύμβαση. Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες 

κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας και του παράπλευρου οδικού δικτύου καθώς και 

εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης των στομίων εισόδου και εξόδου της Σήραγγας 

Κρυσταλλοπηγής. 

Οι αρχαιολογικές εργασίες πεδίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν τέλος Ιανουαρίου 2015. 
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Οι μελέτες που αφορούν στην προαίρεση και είναι αντικείμενο των υποέργων 3 και 9 

έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί και αναμένεται η αποπληρωμή τους. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει γίνει η κήρυξη των απαλλοτριώσεων και αναμένεται η δικάσιμος για τον καθορισμό 

τιμών αποζημίωσης. Μέχρι σήμερα η απόδοση γης έχει εκτελεσθεί με επιτάξεις. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1ο Κατασκευή Τμήματος από Χ.Θ.  0+000 έως 

Χ.Θ.  16+200   

10.02.2012 10.02.2015 

2ο Κατασκευή Τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως 

Χ.Θ.  20+320 (προαίρεση) 

15.07.2014 15.01.2016 

3
ο
 Μελέτες Τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 

20+320 

28.06.2013 31.08.2013 

4ο Μελέτες Τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 

20+230 

18.07.2013 31.12.2013 

 

Η πράξη, σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», θα μεταφερθεί από τον Αξονα 

Προτεραιότητας Ζ’ στον Αξονα Προτεραιότητας Α’, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 

διατιθέμενοι πόροι ΕΤΠΑ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης (Phasing Out από 

στόχο σύγκλιση). 

 

6. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης», το οποίο αποτελεί Έργο - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας Α’ του ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 296523  σύμφωνα 

με την υπ’αριθ. 4211.20.9.2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

963.5-4-2011 Απόφαση. Με την με αρ. πρωτ 6012.13.12.2013 ανακλήθηκε η Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης λόγω μεταφοράς της στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ’ του 

Προγράμματος, στον οποίο εντάχθηκε με την 6152.19.12.2013 απόφαση με κωδικό ΟΠΣ 

465053.Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή και βελτίωση οδικών 

τμημάτων στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης ( Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Σητεία). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:  
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 την βελτίωση της οδού Καστέλλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους περίπου 30 χλμ. 

 την κατασκευή του 2ου κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ. 

 την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων 

 την βελτίωση της παράκαμψης Ρεθύμνου  

 την κατασκευή του κόμβου Αμαρίου στο Ρέθυμνο 

 την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο 

 την κατασκευή του νέου οδικού τμήματος από τα Μάλλια έως τα όρια των νομών 

Ηρακλείου - Λασιθίου, επί μήκους περίπου 5,5 χλμ. 

 και την κατασκευή νέων τμημάτων στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ., 

από Αγ. Νικόλαο μέχρι Καλό Χωριό και από  Αυχένα Αγκαθιάς μέχρι το Χαμέζι της 

Σητείας. 

Το έργο κατασκευάζεται με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 1 λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης, με εξαίρεση της παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων που 

κατασκευάζονται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 1 λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης. 

Το έργο υλοποιείται με 11 εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ.ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 51% του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ.ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω περιγραφόμενων τμημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με δεκαεπτά υποέργα εκ των οποίων τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 

8ο, 9ο, 16ο και 17ο υποέργα αφορούν σε συμβάσεις κατασκευής έργου, το 10ο και το 15ο 

υποέργο αφορούν σε σύμβουλο διαχείρισης, το 11ο υποέργο αφορά σε εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, το 12ο υποέργο αφορά σε δαπάνες απαλλοτρίωσης το 

13ο σε δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών.  
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.  

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 91.721.578 € 108.104.299 € 199.825.877 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 79.086.139 € 76.289.905 € 155.376.044 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 79.086.139 € 76.289.905 € 155.376.044 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67.223.218 € 53.021.484 € 120.244.702 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31.12.14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 75% (89% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 59.633.450€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 57.796.308€). 

Το έργο υλοποιείται με έξι (6) συμβάσεις κατασκευής.  

Σε δύο (2) συμβάσεις (Τμήμα Χανιά -Κολυμπάρι και Τμήμα Χαμέζι - Σητεία) είχαν 

κηρυχθεί έκπτωτοι οι ανάδοχοι, και πραγματοποιήθηκε η  επαναδημοπράτηση των 

υπολειπόμενων εργασιών τον Απρίλιο του 2013.  

Στις 19/9/2013 υπογράφηκε η σύμβαση του Τμήματος Χανιά - Κολυμπάρι και στις 

30/12/2013 υπογράφηκε η σύμβαση του τμήματος Χαμέζι - Σητεία. Οι εργασίες 

κατασκευής στο έργο Χανιά - Κολυμπάρι εκτελούνται κανονικά και στο έργο Χαμέζι - 

Σητεία εκτελούνται χωματουργικές εργασίες.   

Η σύμβαση που αφορά στην κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου έχει ολοκληρωθεί και ο 

Α/Κ έχει δοθεί στην κυκλοφορία.  

Επίσης έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα από Μάλλια έως όρια Νομών 

Ηρακλείου - Λασιθίου.  
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Στο τμήμα Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και αρχές 

Ιανουαρίου δόθηκε στην κυκλοφορία.  

Στη σύμβαση που αφορά στον Α/Κ Αμαρίου έγινε υποκατάσταση του  Αναδόχου του 

έργου και ο νέος Ανάδοχος συνεχίζει κανονικά τις εργασίες κατασκευής.  

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχουν εκδοθεί 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας.   

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Πράσινο Λασιθίου                                              08.10.2007 30.09.2011 

2
ο
 Πράσινο Χανίων                                               29.07.2008 17.06.2011 

3
ο
  Τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι               27.10.2005 28.01.2011 

4
ο
  Πράσινο Ηρακλείου                                           06.10.2007 30.05.2010 

5
ο
  Α.Κ Παπαναστασίου                                          08.10.2007 08.11.2010 

6
ο
  Τμήμα Μάλλια έως όρια νομών  Ηρακλείου . 

Λασιθίου                         

15.01.2007 31.03.2012 

7
ο
 και 

14
ο
  

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι                                            13.03.2006 22.10.2010 

8ο  Α.Κ Αμαρίου                                                    10.07.2008 31.12.2014 

9ο  Τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό                     21.10.2009 31.08.2014 

16ο Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Γαλατάς – 

Κολυμπάρι – Καστέλι 

30.12.2013 30.12.2015 

17ο    Υπολειπόμενες εργασίες στα τμήματα Αυχήν 

Αγκαθιάς – Χαμέζι και Χαμέζι – Σητεία 

19.09.2013 19.03.2015 

 

7. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – 

ΡΑΧΕΣ» του ΠΑΘΕ, υποτμήματα: «Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – Α.Κ ΡΟΔΙΤΣΑΣ» και «Α.Κ 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ ΡΑΧΩΝ»».  Αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ΄ΚΠΣ 

και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 291887 με την υπ. αριθ. 3120.23-06-2010 

Απόφαση με αντικείμενο την κατασκευή του υποτμήματος ΑΚ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – ΑΚ 

Ραχών. Στις 19.12.2013 με την υπ. αριθμ. 6621/19-12-2013  1η Τροποποίηση, εντάχθηκε 

στην ίδια πράξη και το υποτμήμα  Ν. Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας. 
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Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για «έργο-γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της κατασκευής 

του τμήματος «Σκάρφεια-Λαμία-Ράχες». Το έργο αφορά σε δύο τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου της ΠΑΘΕ: Τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας 

Στυλίδας έως Α.Κ. Ραχών, συνολικού μήκους 19,23 km περίπου, από τα οποία τα 1,23 

km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., 

ενώ τα υπόλοιπα 18,00 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη. Η τυπική διατομή 

του αυτοκινητοδρόμου αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μία 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κατεύθυνση και κεντρικό διαχωριστικό New Jersey. 

Επίσης περιλαμβάνει τρεις (3) ανισόπεδους κόμβους, τρείς σήραγγες συνολικού μήκους 

μονού κλάδου 3.330m περίπου, τρείς διπλές κοιλαδογέφυρες και μια μονή συνολικού 

μήκους μονού κλάδου 2.035m περίπου, παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο, 

προσωρινές παραλλαγές της Ν.Ε.Ο. και της Π.Ε.Ο. και λοιπά τεχνικά έργα (γέφυρες, 

τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί κλπ). 

Υλοποιείται με τέσσερεις συμβάσεις κατασκευής, μία Αρχική και 3 Συμπληρωματικές. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ/mis:115815) οπότε και 

υλοποιήθηκε περίπου το 67% αυτών, ενώ στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής περιόδου 

(ΕΠ/ΕΠ) προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου της ΠΑΘΕ: Τμήμα Αρχή Ν. Κοίτη 

Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, συνολικού μήκους 4,06 km περίπου. Η τυπική διατομή 

του αυτοκινητοδρόμου αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μία 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κατεύθυνση και κεντρικό διαχωριστικό New Jersey. 

Επίσης περιλαμβάνει τον ανισόπεδο κόμβο εισόδου Λαμίας (Α/Κ Ροδίτσας), τρείς γέφυρες 

για τη γεφύρωση της Ν. Κοίτης του ποταμού Σπερχειού, τέσσερεις γέφυρες για τη 

γεφύρωση της τάφρου Λαμίας, έργα αναδιευθέτησης της Ν. Κοίτης Σπερχειού και της 

Τάφρου Λαμίας. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ/mis: 108334) οπότε και 

υλοποιήθηκε περίπου το 20% αυτών, ενώ στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής περιόδου 

(ΕΠ/ΕΠ) προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους. 

Για τη συμπλήρωση των έργων που αφορούν στο τμήμα Β’, προβλέπεται η σύναψη μίας 

νέας σύμβασης που θα περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ν.Κ. 
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Σπερχειού, στην Τάφρο Λαμίας και στον χείμαρρο Ξηριά στην περιοχή του τμήματος 

«ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ» του ΠΑΘΕ. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 221.268.566 € 161.140.381 € 382.408.947 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 123.985.742 € 105.726.968 € 229.712.710 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 123.985.742 € 105.726.968 € 229.712.710 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 105.387.880 € 52.863.484 € 158.251.364 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31.12.2014 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 

99,79% ενώ η υλοποίηση του ανέρχεται σε 82% επί του συνόλου του έργου. Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 41.690.721€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 41.690.480€). Σε ότι αφορά στη 

πορεία υλοποίησης του έργου ανά τμήμα:  

ΤΜΗΜΑ Α΄: 

Έχει υλοποιηθεί το σύνολο των εργασιών όπως περιγράφεται ανωτέρω και εκδόθηκε 

βεβαίωση περαίωσης (30/09/2014). 

ΤΜΗΜΑ Β΄:  

Ολοκληρώθηκε o Δεξιός Κλάδος ΠΑΘΕ και αποδόθηκε στην κυκλοφορία, ο Κλάδος 

Εισόδου από Αθήνα προς Λαμία και αποδόθηκε στην κυκλοφορία, ο Κλάδος Εξόδου από 

Λαμία προς Θεσσαλονίκη (Κλάδος Ρ3), ο Κλάδος Εξόδου από τον Αριστερό Κλάδο 
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ΠΑΘΕ, Θεσσαλονίκη, προς Λαμία καθώς και όλα τα Τεχνικά Έργα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

εκτέλεση εργασιών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του Κλάδου Εξόδου 

από Λαμία προς Αθήνα, εργασιών κατασκευής του Αριστερού Κλάδου ΠΑΘΕ σε όλο το 

μήκος του και εργασιών διευθέτησης και καθαρισμού της Τάφρου Λαμίας και της Νέας 

Κοίτης Σπερχειού και του Χειμάρρου Ξηριά.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει καταληφθεί το σύνολο της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την υλοποίηση του 

έργου και συνεχίζεται η παρακατάθεση των αποζημιώσεων.  

ΤΜΗΜΑ Α΄: Περαιώθηκε. 

ΤΜΗΜΑ Β΄: Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι η κατασκευή του Α/Δ και 

των συνοδών τεχνικών έργων θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, ήτοι στις 31-03-

2015. Η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της 

Προγραμματικής Περιόδου και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και 

η απόδοσή του σε κυκλοφορία θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου. 

 

8. Το νέο έργο «Βελτίωση οδικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 

(Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου 

Κρήτης.» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376182, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ. 1544.12-4-2012 Απόφαση Ένταξης η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 

2808/13-6-2014 Απόφαση.  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η βελτίωση - μετατόπιση του Βόρειου Οδικού 

Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου 

προς τα κατάντη σε μήκος 1,5χλμ για την αντιμετώπιση και προστασία από σημειούμενες 

κατολισθήσεις πρανών. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

- Εργασίες μετατόπισης της αρτηρίας (εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, 

ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης) 

- Τεχνικά έργα προστασίας της αρτηρίας από σημειούμενες κατολισθήσεις πρανών όπως: 

• τοίχος αντιστήριξης 

• τοίχοι και φράχτες ανάσχεσης πτώσεων βράχων 
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• κατασκευή βαθμίδων 

• επένδυση πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα σε όλο το τμήμα των επικίνδυνων 

βραχωδών πρανών της οδού. 

Το έργο υλοποιείται με ένα υποέργο που αφορά σε σύμβαση κατασκευής οδικού έργου.  

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 1.777.379 € - 1.777.379 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 1.777.379 € - 1.777.379 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 1.777.379 € - 1.777.379 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1.510.772 € - 1.510.772 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31.12.14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%. Το 

φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί, ενώ το οικονομικό του ανέρχεται σε 91%. Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 1.625.775€ (αντιστοιχούσα 

πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.219.331€). Ενώ οι εργασίες 

κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή του έργου λόγω 

εκκρεμοτήτων με ελέγχο του ΕΣΠΕΛ. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 

9. Το νέο έργο «Εργασίες Βελτίωσης της εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου στο 

Τμήμα από Έξοδο Καστρίου έως Έξοδος Μακρακώμης.» το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355716, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 3290.29-09-2011 Απόφαση 

η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 429/24-2-2014 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η βελτίωση τμήματος της Ε. Ο. Λαμίας – Καρπενήσι στο 

Νομό Φθιώτιδος από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης.  

Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι περίπου 9,6km εκ των οποίων τα 3,1km 

αφορούν διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5km αφορούν νέα χάραξη. 

Προβλέπεται να υπάρχουν (2+1) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (με αλλαγή ανά 

διαστήματα από μία σε δύο και αντίστροφα) και κεντρική νησίδα με μεταλλικό στηθαίο. 
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Ακόμη πρόκειται να κατασκευαστούν δυο μεγάλες γέφυρες , δυο ισόπεδοι κόμβοι Μάκρης 

(ΧΘ 6+847) και Μακρακώμης – Σπερχιάδας (ΧΘ 10+329), Κάτω Διαβάσεις, οχετοί και 

τοίχοι αντιστήριξης.Προβλέπεται επίσης η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου 

συνολικού μήκους περίπου 16km με τα αναγκαία τεχνικά. 

Στην αρχή και στο τέλος του έργου προβλέπεται προσαρμογή με τον υφιστάμενο οδικό 

δίκτυο σε μήκος 100m.  

Τέλος στο αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, οι 

μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ καθώς και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. 

Η Πράξη αποτελείται από 5 υποέργα. Το υποέργο 1 αφορά την κατασκευή του τμήματος 

της ΕΟ Λαμίας – Καρπενησίου από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης και τα 

υποέργα 2, 3,4 & 5 αφορούν σε μετατοπίσεις ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές 

έρευνες και εργασίες( Α΄& Β΄ φάση).  

Η Α' φάση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αφορά στην παρακολούθηση των 

εκσκαφικών εργασιών της εργολαβίας και η Β' φάση αφορά στις ανασκαφικές έρευνες και 

εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 30,600,000 €  30,600,000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 27.055.555 €  27.055.555 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 27.055.555 €  27.055.555 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 22.997.221 €  22.997.221 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31.12.14 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 96%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 41%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 10.676.298€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

10.257.148€). 

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφθηκε στις 17-09-2012 με ημερομηνία λήξης στις 17-9-

2015.  Εχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου της κατασκευής, καθώς και κήρυξη των 

απαλλοτριώσεων και η διαδικασία των επιτάξεων. 

Αναλυτικά μέχρι τις 31/12/2014 έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες : 

 Έχει εκτελεστεί το 85% των χωματουργικών εργασιών. 
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 Τεχνικά έργα: 

o Έχουν εγκριθεί οι μελέτες των τεχνικών έργων 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων και των βάθρων της γέφυρας 

της κυρίως αρτηρίας στο χείμαρρο Μάκρης. 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων και των βάθρων της γέφυρας 

αριστερού παράπλευρου SR4A στο χείμαρρο Μάκρης. 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων και της πασσαλοστοιχίας στο 

χείμαρρο Μάκρης. 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κιβωτοειδών οχετών (Τ1, Τ2, Τ11, Τ12, 

Τ12.1, Τ14, Τ16, Τ20, Τ20.1, Τ21, Τ22, Τ28, Τ28.1). 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των σωληνωτών οχετών Φ40, Φ60 , Φ80 και 

Φ100 σε διάφορες θέσεις του έργου. (Τ2, Τ2.1, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ8, Τ9, Τ15 , 

Τ17Ν.1, Τ17Ν.2, Τ17Ν, Τ23, Τ25, Τ26, Τ27, Τ29, Τ30). 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπόβασης σε μήκος 9,0km και της βάσης 

σε 8,3km. 

o Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης βάσης (Π.Τ.Π. Α260) 

σε μήκος 6,1m. 

o Έχει ολοκληρωθεί η επένδυση πρανών με φυτική γη και η φύτευση σε 

60.500τμ 

o Έχει κατασκευαστεί το παράπλευρο αγροτικό δίκτυο σε διάφορα τμήματα. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
   Εργασίες βελτίωσης του τμήματος της 

Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου από 

έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης. 

17.9.2012 17.9.2015 

 

10. Το νέο έργο «Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός εξοπλισμός για την 

αντιμετώπιση ατυχημάτων μεταφορών» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 355603 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3207.20-09-2011 Απόφαση Ένταξης και την 

υπ’ αριθμό οικ. 3837.22-08-2013 1η τροποποίηση αυτής. Η πράξη μεταφέρθηκε από 
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τον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ΄ του Προγράμματος (ο οποίος με βάση τη 2η 

Αναθεώρηση του Προγράμματος καταργήθηκε) στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ΄ 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 735/14-2-2014 Απόφαση Ένταξης.     

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια: 

- ενός (1) αυτοκινούμενου εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς,  

- δύο (2) εξομοιωτών οδήγησης φορτηγών οχημάτων και  

- εκατό (100) θερμικών καμερών χειρός, 

με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών – διασωστικών 

επεμβάσεων, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την επάρκεια κατάλληλων και αξιόπιστων 

μέσων επέμβασης που είναι επιχειρησιακά διαθέσιμα για τις ανάγκες των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αλλά και από το βαθμό εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 2.100.000 €  2.100.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 2.100.000 €  2.100.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 2.100.000 €  2.100.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1.785.000 €  1.785.000 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τα εξής υποέργα προμηθειών: 

- για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς 

υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 4/9/2014. Ο εξομοιωτής αναμένεται να παραληφθεί 

και αποπληρωθεί εντός του γ' τριμήνου 2015. 

- για την προμήθεια εκατό (100) θερμικών καμερών χειρός, έχει ολοκληρωθεί η 

παραλαβή των υλικών και έχει γίνει η αποπληρωμή. 

- για την προμήθεια δύο (2) εξομοιωτών οδήγησης φορτηγών οχημάτων ματαιώθηκε 

οριστικά ο διαγωνισμός. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Οι δύο προμήθειες της πράξης θα ολοκληρωθούνμέχρι 31.12.2015. 
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11. Το νέο έργο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής 

κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 375927 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3269-31.08.2012 Απόφαση 

Ένταξης. Η πράξη μεταφέρθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ΄ του Προγράμματος 

(ο οποίος με βάση τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος καταργήθηκε) στον Άξονα 

Προτεραιότητας Ζ΄ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 752/17-2-2014 Απόφαση Ένταξης.       

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η πράξη υλοποιείται με ένα υποέργο και περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και 

διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής 

κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Φορέα 

«Ελληνική Αστυνομία» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το 

οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 Υποσύστημα συλλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων τροχαίων 

ατυχημάτων για τις διευθύνσεις τροχαίας με χρήση φορητών συσκευών. 

 Υποσύστημα αστυνόμευσης και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας με 

χρήση φορητών συσκευών και 

 Υποσύστημα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στο οποίο θα αποθηκεύονται 

όλες οι παραπάνω πληροφορίες. 

Η πράξη αυτή αφορά συστήματα που θα εγκατασταθούν σε Περιφέρειες Μεταβατικής 

Στήριξης (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Αττική). Επίσης περιλαμβάνεται η 

προμήθεια εξοπλισμού για την επάνδρωση του κεντρικού συστήματος, η αγορά του 

απαιτούμενου software, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος καθώς και η απαραίτητη εκπαίδευση διαχειριστών για την 

ομαλή λειτουργία του κεντρικού συστήματος. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.690.088 €  4.690.088 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.690.088 €  4.690.088 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.690.088 €  4.690.088 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3.986.575 €     3.986.575 €    
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Για το έργο/υποέργο προμηθειών έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η 

σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 19/9/2014. 

Προβλήματα . Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το έργο δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του έως το πέρας της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

 

12. Το νέο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 383469 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1987.Φ.82 . 23-11-2012 Απόφαση. Η πράξη μεταφέρθηκε 

από τον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ΄ του Προγράμματος (ο οποίος με βάση τη 2η 

Αναθεώρηση του Προγράμματος καταργήθηκε) στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ΄ 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 255/6-3-2014 Απόφαση Ένταξης.     

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικέιμενο του έργου, είναι η εφαρμογή - υλοποίηση νέων Ειδικών Λωρίδων 

Λεωφορείων (Ε.Λ.Λ.), στη Θεσ.κη στις οδούς Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. 

Παπαναστασίου και στη λεωφόρο Στρατού. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 550.000  550.000 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 550.000  550.000 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 550.000  550.000 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 467.500   467.500  

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 4304/44820/11-6-2014 Βεβαίωση 

Περαίωσης. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες δαπάνες ανέρχονται σε 327.829 €. 

 

13. Το νέο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 383637 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3285/9-10-2012 Απόφαση. Η πράξη μεταφέρθηκε από τον 

Άξονα Προτεραιότητας ΙΑ΄ του Προγράμματος (ο οποίος με βάση τη 2η Αναθεώρηση του 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 127 - 

Προγράμματος καταργήθηκε) στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ΄ σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 4866/15-10-2014 Απόφαση Ένταξης. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και μελέτη πεζογεφυρών σε οδικούς άξονες 

αρμοδιότητας ΓΓΔΕ στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

• την κατασκευή της πεζογέφυρας «Γελαδάκη» επί της Λ. Μεσογείων, στο ύψος των 

οδών Αδριανού και Αγ. Θέκλας, 

• τη μελέτη και κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών στις ακόλουθες θέσεις: 

1) Θέση : Α10 - Λ. Αθηνών & Παλατάκι (μήκους περίπου 55m) 

2) Θέση : Α30 - Λ. Μεσογείων & ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής (μήκους περίπου 30m) 

3) Θέση : Α41 - Λ. Ποσειδώνος & Καλαμακίου-Μεγίστης (μήκους περίπου 50m) 

4) Θέση : Α26 - Λ. Κηφισίας & Πανόρμου (μήκους περίπου 45m) 

5) Θέση : Α8 - Λ. Αθηνών & Σχ. Προβατά (μήκους περίπου 40m) 

6) Θέση : Α46 - Λ. Ποσειδώνος & Αφροδίτης (μήκους περίπου 60m) 

• την εκπόνηση προτύπων μελετών για δύο (2) τύπους πεζογεφυρών, δηλαδή τύπων 

μεταλλικών ή σύμμικτων πεζογεφυρών για ανοίγματα 30, 40 και 50 μ περίπου και 

πεζογεφυρών από σκυρόδεμα για ανοίγματα 30 και 40 μ περίπου. 

Επίσης στην Πράξη περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας για την κατασκευή των επτά (7) πεζογεφυρών. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με πέντε υποέργα: δύο υποέργα μελετών, δύο υποέργα 

κατασκευής και ένα υποέργο που αφορά στις απαραίτητες εργασίες μετατόπισης δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 11.000.000 €  11.000.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 11.000.000 €  11.000.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 11.000.000 €  11.000.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 9.250.000 €  9.250.000 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία κατασκευής της Γέφυρας Γελαδάκη επί της Λ. Μεσογείων, 

ενώ η υλοποίηση των υπολοίπων πεζογεφυρών βρίσκεται στην φάση εκπόνησης 

μελετών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου : 

 

Σύμφωνα με την με α.π. 39927/ΕΥΣ 4774/13-9-2013 εγκύκλιο της ΕΑΣ/ΓΓ 

ΕΣΠΑ/ΥΠΑΝΑΝ για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ» και την 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. Ενίσχυση Προσπελασιμότητας, η Πράξη 

προγραμματίζεται να συμπεριληφθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας θα παρακολουθείται με βάση δείκτες 

(Εκροών και Αποτελέσματος). Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ  

για τον Άξονα προβλέπεται: α) η κατασκευή και αποπεράτωση 258,19 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ και β) η βελτίωση - κατασκευή 13,8 χιλιομέτρων οδών Εθνικού 

Οδικού Δικτύου χαρακτηρισμένου ΤΕΝ.  

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ για τον Άξονα 

προβλέπεται α) η μείωση της χρονοαπόστασης κατά 1:56 ώρες, β) η αύξηση της 

προσπελασιμότητας κατά 9,6 χλμ.ώρα και γ) η μείωση της επικινδυνότητας του οδικού 

δικτύου κατά 26% περίπου (0,171 νεκροί .108 οχηματοχιλιόμετρα). 

Τέλος τα ενταγμένα έργα στο Πρόγραμμα έως 31.12.2014 αναμένεται να δημιουργήσουν 

29.176,05 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 225 νέες 

ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα 

Τεχνικά Δελτία των εν λόγω έργων.   

Έως 31.12.2014 έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία - χρήση 74,23 χλμ αυτοκινητόδρομων εντός 

ΤΕΝ ενώ έχουν δημιουργηθεί 16.662,04 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 97,65 110,98

Στόχος 258,19

Αφετηρία 36,75

Επίτευξη 7,2 7,2

Στόχος 13,8

Αφετηρία 7,2

Επίτευξη 7,2 7,2

Στόχος 13,8

Αφετηρία 7,2

Επίτευξη 0,653 0,653

Στόχος 0,482

Αφετηρία 0,653

Επίτευξη 594 594

Στόχος 478

Αφετηρία 594

Επίτευξη 40,3 40,3

Στόχος 49,9

Αφετηρία 40,3

Επίτευξη 0 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 7.470,08 16.662,04

Στόχος

Αφετηρία 

2102 Επικινδυνότητα οδικού δικτύου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ'

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ

15

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

16 Κατασκευή / αναβάθμιση οδών εκτός 

αυτ/μων ΤΕΝ 

Χρονοαπόσταση

Προσπελασιμότητα

2005 Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού 

Οδικού Δικτύου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

 

 

4.8 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ.Π & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 565.882.353 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Η, σε προγραμματικό επίπεδο, περιλαμβάνει την υλοποίηση 

σιδηροδρομικών παρεμβάσεων σε πέντε (5) συνολικά περιφέρειες, εκ των οποίων δύο (2) 

ανήκουν στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, μία (1) είναι μεταβατική περιφέρεια 

phasing-in και δύο (2) αποτελούν περιφέρειες phasing-out. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις 

γίνονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Μακεδονίας. Έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις της περιφέρειας της Στερεάς 

Ελλάδας, ενώ μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στην Αττική, Κεντρική 

Μακεδονία, Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ολοκλήρωση της 

αναβάθμισης του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου με προτεραιότητα στα τμήματα ΤΕΝ-

Τ.  

Ο Άξονας έχει εξειδικευτεί στο σύνολό του στη Θεματική Προτεραιότητα 17 - «Σιδηρόδρομοι 

ΤΕΝ-Τ» και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικό Δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους και κατόπιν θετικής αξιολόγησης, έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα ακόλουθα έργα:  
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

258250

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑ - 

ΚΙΑΤΟ

31.545.354,90 27.983.884,33 30.726.321,58 27.257.319,87 26.565.507,93 26.499.950,43 

276454

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ - 

ΛΙΑΝΟΚΑΔΙΟΥ - ΔΟΜΟΚΟΥ

762.789.824,77 672.017.835,62 665.792.850,89 586.563.501,63 431.050.775,10 418.189.344,68 

299851

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΜΠΛHΡΩΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜHΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜAΤΩΝ 

ΤΧ1 - ΤΧ5 ΠΕΡΙΟΧHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΝΩΤΙΚHΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΞΙOΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑEΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦHΣ (ΕΓΕ) 

ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΞΙOΣ – ΓEΦΥ

19.552.263,11 17.225.543,80 19.551.295,10 17.224.690,98 18.766.674,93 16.177.761,45 

377139

OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

86.130.998,05 48.732.918,70 38.889.321,49 22.003.578,10 8.123.809,13 8.069.809,13 

900.018.440,83 765.960.182,45 754.959.789,06 653.049.090,59 484.506.767,09 468.936.865,69 

900.018.440,83 765.960.182,45 754.959.789,06 653.049.090,59 484.506.767,09 468.936.865,69 

17

Σύνολο - 17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

Πρόκειται για: 

 Τρία συνεχιζόμενα από το Γ’ΚΠΣ Μεγάλα σιδηροδρομικά έργα του Διευρωπαϊκού 

Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

 Ένα νέο σιδηροδρομικό έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 

Πιο αναλυτικά: 

1. Το έργο «Αποπεράτωση Ηλεκτροκίνησης Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο 

τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 3.1 

του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 258250 σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 495-ΤΣ 43.Φ.71-91.26-02-2010 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις 1872-ΤΣ 368/Φ.93/06-10-2011 και 1118/ΤΣ174//27-06-2013 Αποφάσεις. 

Ως Μεγάλο Έργο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε(2011)1969/1-4-2011 Απόφαση 

της Επιτροπής. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (στη Γ &  Δ΄ Προγραμματική Περίοδο) αφορά 

στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 

ΣΚΑ (Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών) – Κιάτο (105 χλμ περίπου) με Εναέρια Γραμμή 

Επαφής, στην κατασκευή δύο (2) υποσταθμών (Υ.Σ) έλξης και των συναφών 

απαραίτητων συστημάτων. 

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου με πόρους του  ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου πραγματοποιείται 

η ολοκλήρωση της κατασκευής της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής Σ.Γ. ΣΚΑ - Κιάτο στο 

τμήμα Σιδ/κός Σταθμός (ΣΣ) Λιοσίων - Κιάτο, μήκους 99,6 χλμ. περίπου, καθώς και των 

εννέα (9) ενδιάμεσων σταθμών / στάσεων (Θριασίου, Μαγούλας, Ν. Περάμου, Μεγάρων, 

Κινέττας, Αγ. Θεοδώρων, Κορίνθου, Ζευγολατιού και Κιάτου) με τις δευτερεύουσες 
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γραμμές αυτών. Το τμήμα του εκτελούμενου στο ΕΣΠΑ έργου υλοποιείται με τα κάτωθι 

πέντε (5) υποέργα: 

1. Απαλλοτριώσεις των απαραίτητων εκτάσεων για την κατασκευή των υποσταθμών 

έλξης Κορίνθου και Μάνδρας. 

2. Κατασκευή ηλεκτροκίνησης της νέας σ.δ. γραμμής ΣΚΑ – Κιάτο: Αφορά στην 

ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο Υποσταθμών Έλξης (Υ.Σ Μάνδρας και Υ.Σ 

Κορίνθου) και στην κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Επαφής στο τμήμα Σ.Σ. 

Λιοσίων – Κιάτο (κατασκευή θεμελίων, εγκατάσταση στύλων, κονσολών, αγωγών 

επαφής, φέροντα αγωγού, αγωγού επιστροφής και όλων των λοιπών απαραίτητων 

εξαρτημάτων) μήκους 99,6 χιλ. περίπου, στις δοκιμές του συστήματος τόσο στην 

κύρια διπλή γραμμή του εν λόγω τμήματος, όσο και στους εννέα (9) σταθμούς / 

στάσεις του τμήματος, στην εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης της 

ηλεκτροκίνησης στο υφιστάμενο κτίριο του νέου ΣΣ Κορίνθου, στην ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης του συστήματος γειώσεων και της προστασίας των παρακείμενων 

εγκαταστάσεων και στη συντήρηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο της 

σχετικής σύμβασης «μελετο-κατασκευής» για 3 έτη. 

3. Σύνδεση στο σύστημα και κατασκευή των έργων σύνδεσης δύο (2) υποσταθμών 

έλξης (Υ.Σ Μάνδρας, Υ.Σ Κορίνθου) για την ηλεκτροκίνηση της γραμμής. 

4. Μετατοπίσεις Δικτύων ΟΚΩ. 

5. Λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για τα έτη 2007-2014 επιμερισμένες στο παρόν 

έργο. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 37.805.170 € 40.054.916€ 77.860.086 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 31.545.355 € 34.462.122€ 66.007.477 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 27.983.884 € 34.462.122€ 62.446.006 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 23.786.302 € 18.264.925€ 42.051.227 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής συμπεριλαμβανομένης και της 3ετούς συμβατικής 

περιόδου συντήρησης του  συστήματος της ηλεκτροκίνησης που έληξε στις 16-9-2013. 

Ωστόσο, η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής θα γίνει μετά την 

αποκατάσταση από τον ανάδοχο των βλαβών και δολιοφθορών. 
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Σε συνέχεια της υπαγωγής στη διαδικασία της διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών 

μεταξύ της Αναδόχου Κοινοπραξίας που εκτέλεσε το έργο και της ΕΡΓΟΣΕ, εκδόθηκαν, στις 

7-1-2015,  οι υπ’ αριθ. 1/2015, 2/2015 και 3/2015 διαιτητικές αποφάσεις μέσω των οποίων 

προσδιορίστηκαν οι αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον Κύριο του Έργου 

στην Ανάδοχο Κοινοπραξία. Οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και δολιοφθορών 

βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Παράλληλα με τις εργασίες αυτές εκτελούνται και νέες εργασίες, οι οποίες συμπεριελήφθησαν 

στον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ώστε  στο εξής να μειωθούν 

ή και να αποτραπούν τα περιστατικά κλοπών και δολιοφθορών. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα παροχής ισχύος έλξης  της Εναέριας Γραμμής 

Επαφής (ΕΓΕ) ο Υ/Σ Λουτροπύργου, καθώς έχει υποστεί φθορές  το καλώδιο οπτικής ίνας 

και δεν είναι εφικτό να τηλεδιοικείται ο Υ/Σ από το ΚΕΚ Κορίνθου. Στο πλαίσιο εργολαβίας 

(Α.Σ. 10012) μέσω της οποίας εγκαθίσταται σύστημα ραδιοκάλυψης συρμών (GSM-R) στο 

τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο, γίνεται η αποκατάσταση του καλωδίου της οπτικής ίνας. Με την 

αποκατάσταση της οπτικής ίνας θα είναι εφικτή η ένταξη του  Υ/Σ Λουτροπύργου στο 

σύστημα παροχής ισχύος έλξης  της Εναέριας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) και η σύνδεση με το 

σύστημα SCADA της ηλεκτροκίνησης από την εργολαβία Α.Σ. 466, ώστε η τηλεδιοίκηση της 

ηλεκτροκίνησης της γραμμής να γίνεται από το ΚΕΚ στον Σ.Σ. Κορίνθου.  

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν στις 31-12-2014 σε 

26.565.507,93€ (αντιστοιχώντας σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 26.499.950,43 

€). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου: 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ η 

προβλεπόμενη ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της 

αποκατάστασης των βλαβών, εκτιμάται στις 30-10-2015.  

2. Το Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 

Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού» το οποίο αποτελεί Έργο - Γέφυρα μεταξύ του Γ’ 

ΚΠΣ (Μέτρα 2.2, 2.3 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Η του ΕΠ-ΕΠ). Το σχετικό 

έργο με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο 

ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 276454 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 968/Φ.53-91/23-04-2010 

Απόφαση, που τροποποιήθηκε με τις 1927-ΤΣ384/Φ.93/13-10-2011, 2228/Φ.93/30-11-

2011, 2477-ΤΣ538/27-12-2011, 2103-ΤΣ472/Φ.93/07-12-2012 και 1115-ΤΣ171/Φ.93/27-

06-2013 αντίστοιχες Αποφάσεις. 
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Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του έργου στο ΕΠΕΠ αλλά και την αντίστοιχη υπ’ 

αριθμ. Ε(2011) 6071/22-8-2011 Απόφαση Μεγάλου Έργου της ΕΕ, το συνολικό έργο της 

κατασκευής της ΝΔΣΓΥΤ επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως 31-12-2015, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. Ωστόσο, το έργο πρόκειται να τροποποιηθεί, προκειμένου η 

ολοκλήρωσή του να χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

Ήδη έχει αποσταλεί στην Ε.Ε. αίτημα Τροποποίησης της υφιστάμενης Απόφασης 

Μεγάλου Έργου (υπ’ αριθμ. Ε(2011) 6071/22-8-2011) που περιλαμβάνει το τμήμα του 

έργου που θα αποτελεί αντικείμενο του ΕΣΠΑ, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προτάθηκε 

από την Εθνική Αρχή Συντονισμού / ΕΥΣΕ στις 02-03-2015 για χρηματοδότηση στο 

Μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility / CEF). 

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η κατασκευή της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – 

Λιανοκλαδίου - Δομοκού αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της υφιστάμενης μονής γραμμής 

μήκους 122 χλμ, με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μήκους 106 

χλμ. 

Η νέα χάραξη που έχει σχεδιασθεί για ταχύτητες 160-200 χλμ/ώρα, ξεκινά από το 

σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας, κατευθύνεται ανατολικά διασχίζοντας το όρος 

Καλλίδρομο με δίδυμη σήραγγα μήκους 9.036 μέτρων ανά κλάδο και ακολουθώντας 

πεδινή διαδρομή μέσω της πεδιάδας του Σπερχειού ποταμού, καταλήγει στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου. Στη συνέχεια διασχίζει το όρος Όθρυς με δίδυμη 

σήραγγα μήκους 6.380 μέτρων ανά κλάδο και ακολουθώντας πεδινή διαδρομή μέσω της 

αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας, ανέρχεται τον ορεινό όγκο του Δομοκού μέχρι τον 

ομώνυμο Σιδηροδρομικό Σταθμό. 

Το συνολικό έργο της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας – 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού, μήκους 106 χλμ, περιλαμβάνει: 

 Την κατασκευή έργων υποδομής, επιδομής και σιδηροδρομικών σταθμών και 

στάσεων σε όλο το μήκος των 106 χλμ.  

 Την κατασκευή σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και εγκατάστασης 

συστημάτων ραδιοκάλυψης και φωνητικής επικοινωνίας στο ίδιο τμήμα. 

 Εργασίες αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) και συντέλεση των 

απαιτούμενων απαλλοτριώσεων. 

Στο φυσικό αντικείμενο της υποδομής της γραμμής περιλαμβάνονται: 
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 2 μεγάλες δίδυμες σήραγγες μήκους περίπου 31 χλμ. μονής γραμμής (Σήραγγες 

Καλλιδρόμου και Όθρυος) 

 12 σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 4,5 χλμ. διπλής γραμμής 

 24 Cut & Cover συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ. διπλής γραμμής 

 49 Σιδηροδρομικές Γέφυρες 

 Η κατασκευή λοιπών τεχνικών έργων (Ανισόπεδες Διαβάσεις, μικρά υδραυλικά, 

αποκατάσταση οδικού δικτύου) 

 2 νέοι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί στο Μώλο και τον  Άγιο Στέφανο 

 2 νέες στάσεις στις Αγγείες και το Θαυμακό. 

Σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠΕΠ, το 

τμήμα του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκτελείται με τα κάτωθι 

υποέργα: 

1. Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των 

χωματουργικών και λοιπών έργων για τη Νέα Σιδ/κή Γραμμή (Σ.Γ.) Τιθορέας - 

Λιανοκλαδίου, στο τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (ΧΛΜ 0+000) έως ΧΛΜ 19+000. 

3. Α’ Φάση Κατασκευής χωματουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή 

Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Τιθορέας - Λιανοκλαδίου στο 

τμήμα από χλμ. 40 έως χλμ. 54, των Υπολειπόμενων Εργασιών στο τμήμα από χλμ. 

19 έως χλμ. 40 και του Κτιρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Μώλου. 

4. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της νέας διπλής ΣΓΥΤ στο 

τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός. 

5. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη σήραγγα 

Όθρυος) της νέας διπλής ΣΓΥΤ Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

7. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ. 52+000 της νέας διπλής ΣΓΥΤ 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

8. Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της νέας διπλής ΣΓΥΤ Τιθορέας - 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

9. Ολοκλήρωση μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή της νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας - Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

12. Εγκατάσταση συστήματος GSMR της Ν.Δ.Σ.Γ. Τιθορέα – Δομοκός. 

13. Ολοκλήρωση Φυτοτεχνικών εργασιών για την κατασκευή της  νέας διπλής Σ.Γ. 

Τιθορέα – Λιανοκλάδι. 
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14. Φυτοτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της νέας διπλής Σ.Γ Λιανοκλάδι – Δομοκός. 

15. Προμήθεια 56 τεμ. αλλαγών τροχιάς για την κατασκευή της επιδομής της νέας διπλής 

ΣΓΥΤ Λιανοκλαδίου - Δομοκού στο τμήμα από ΧΘ 10+000 έως έξοδο ΣΣ Δομοκού. 

17. Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για το έργο: Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων της 

νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας - Λιανοκλαδίου στο τμήμα από ΣΣ 

Τιθορέας (χλμ 0+000) έως χλμ 19+000. 

18. Υπολειπόμενες εργασίες υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, επιδομής, Η/Μ 

εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης της ΝΔΣΓΥΤ 

Λιανοκλάδι – Δομοκός. 

19. Τριμερής σύμβαση με Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και ΔΕΗ για τη σύνδεση των 2 Υποσταθμών 

(Ανθήλη & Καλλιπεύκη) ηλεκτρικής έλξης στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 150KWH στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός (ΑΔ 724). 

20. Μελέτες για τη σύμβαση ΑΔΜΗΕ. 

21. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Α.Σ. 535/06: Υπολειπόμενες εργασίες για την 

ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για 

τη νέα Σ.Γ. Τιθορέας – Λιανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (χλμ 0+000) έως χλμ 

19+000. 

22. Λειτουργικές δαπάνες ΕΡΓΟΣΕ ετών 2007-2015, επιμερισμένες στο παρόν έργο. 

23. Υπολειπόμενες εργασίες υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, επιδομής, Η/Μ 

εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης της ΝΔΣΓΥT στο 

τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι. 

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν τόσο στην εκτέλεση όλων των συμβάσεων 

υποδομής, όσο και στην υλοποίηση του προγράμματος δημοπράτησης των 

υπολειπόμενων συμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου, σε σχέση με τον 

προγραμματισμό της ΕΡΓΟΣΕ κατά την ένταξη της Πράξης στο ΕΠΕΠ, οδήγησαν σε 

αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου, η οποία, σύμφωνα με 

τον τρέχοντα προγραμματισμό της ΕΡΓΟΣΕ, αναμένεται το 2017. 

Συνεπεία των ανωτέρω, στην από 16-12-2013 εγκεκριμένη 2η Αναθεώρηση του ΕΠΕΠ 

(Απόφαση C(2013)9498 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), αποτυπώθηκε ουσιαστικά ότι το 

έργο θα συνεχιστεί χρηματοδοτικά στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.  

Η ολοκλήρωση του έργου προτάθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού / ΕΥΣΕ στις 02-

03-2015 για χρηματοδότηση στο Μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF). 
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Αντίστοιχα, στις 18-02-2015 υποβλήθηκε προς την Ε.Ε. Αίτημα Τροποποίησης της 

Απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του ενταγμένου στο ΕΠΕΠ 2007-2013 

Μεγάλου Έργου, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται σχετική Τροποποίηση 

της Απόφασης Ένταξης. 

Ειδικότερα, το έργο στο ΕΣΠΑ πρόκειται να τροποποιηθεί με μείωση του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού στα 456,87 M€ περιλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο τις συμβάσεις 

κατασκευής υποδομής, τις απαλλοτριώσεις και τις εργασίες ΟΚΩ, καθώς και τις 

αναλογούσες στο έργο, λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ (υποέργα 

1,3,4,5,7,8,9,15,17,20,21,22). 

Στο CEF προτάθηκε η ολοκλήρωση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 444,3Μ€, η 

οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης 635/2013              , τις μελλοντικές 

συμβάσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι εργασίες που αφορούν την 

εγκατάσταση συστήματος GSMR, τη σύνδεση στο δίκτυο υψηλής τάσης, τις φυτοτεχνικές 

εργασίες, την τεχνική παρακολούθηση των γεφυρών και την ολοκλήρωση 

αντιπλημμυρικών έργων Σπερχειού ποταμού, εργασίες ΟΚΩ και τις τυχόν απαιτούμενες 

απαλλοτριώσεις, καθώς και τις αναλογούσες στο αντίστοιχο έργο λειτουργικές δαπάνες 

της ΕΡΓΟΣΕ. 

 

 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου:  
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Με βάση τα στοιχεία του ενταγμένου στις 31/12/14 έργου τα οικονομικά στοιχεία αυτού 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 926.519.464 € 789.239.519 € 1.715.758.983 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 762.789.825 € 609.168.714 € 1.371.958.538 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 672.017.836 € 609.168.714 € 1.281.186.549 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 571.215.160 € 304.584.357 € 875.799.517 € 

 

Mε βάση το υποβληθέν στις 18-02-2015 Αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης της Ε.Ε. 

για την έγκριση του ενταγμένου στο ΕΠΕΠ 2007-2013 Μεγάλου Έργου και την από 02-

03-2015 υποβληθείσα Αίτηση για χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του έργου από το 

Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility / CEF), ο πίνακας με 

τα οικονομικά στοιχεία του έργου διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CEF ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

 

551.905.405 € 563.067.054 € 789.239.519 € 1.904.211.978 € 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

 

444.287.780 € 456.873.216 € 609.168.714 € 1.510.329.710 € 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 

 

352.675.640 € 362.665.959 € 609.168.714 € 1.324.510.312 € 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

299.774.294 € 308.266.065 € 304.584.357 € 912.624.716 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Μέχρι τις 31/12/2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 

431.050.775,1 € (αντιστοιχούν σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 

418.189.345 €). 

Αναφορικά με τις εργασίες κατασκευής της υποδομής: 

1. Στο τμήμα Τιθορέας –Λιανοκλαδίου (μήκους 54χλμ): 

 Στο υπο-τμήμα χλμ 0-19, (σύμβαση 535/06 και 535-1/11), όπου περιλαμβάνεται η 

δίδυμη σήραγγα Καλλιδρόμου, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα 

με την από 28-11-2013 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, τόσο για την 

κύρια (υποέργο 1) όσο και για τη Συμπληρωματική Σύμβαση (υποέργο 21), ενώ στις 

15-07-2014 εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Το φυσικό 
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αντικείμενο που αφαιρέθηκε από τη σύμβαση (σύμφωνα με τον από 13-12-2013 

εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ), και συγκεκριμένα οι μη εκτελεσθείσες εργασίες των εξωτερικών 

έργων και η κατασκευή των καναλιών σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, του αγωγού 

αποστράγγισης και μέρους της πλήρωσης του μηνίσκου της σήραγγας του υπογείου 

τμήματος, έχουν συμπεριληφθεί στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 635. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 19-40, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών υποδομής έχει 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (μέσω της σύμβασης 150/99). Υπολειπόμενες 

εργασίες όπως η κατασκευή μικρών τεχνικών, η κατασκευή των στρώσεων 

διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής από Χ.Θ. 32+777 έως Χ.Θ. 39+900 και η 

κατασκευή παράπλευρων οδών κατά μήκος της χάραξης για την αποκατάσταση του 

θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξυπηρέτηση των όμορων ιδιοκτησιών από Χ.Θ. 

32+777 έως Χ.Θ. 39+900, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, περιλαμβάνονται στο 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 278/05 που αφορά τις εργασίες στο 

τμήμα χλμ. 40-54. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 40-54, (σύμβαση 278/05), έχει υλοποιηθεί περίπου το 70% 

του φυσικού αντικειμένου. Μετά και τη λήξη της οριακής προθεσμίας του έργου (20-

09-2011), εκδόθηκε διαταγή για την οριστική διακοπή των εργασιών της σύμβασης 

στις 16-03-2012. Το εναπομένον φυσικό και οικονομικό αντικείμενο συμπεριλήφθηκε 

στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 635. 

2. Στο τμήμα Λιανοκλαδίου – Δομοκού (μήκους 52χλμ): 

     στο υπο-τμήμα χλμ 0-14, (σύμβαση 471/06), υλοποιήθηκε περίπου το 90% του 

φυσικού αντικειμένου και εκδόθηκε η διαταγή για την οριστική διακοπή των εργασιών 

της σύμβασης στις 02-05-2011. Το υπολειπόμενο αντικείμενο (αφορά ποσοστό 5% 

της παράπλευρης οδοποιίας, 15% των επιχωμάτων και ολοκλήρωση ορισμένων 

τεχνικών) συμπεριλήφθηκε στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 635. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 14-25, (σύμβαση 470/07), όπου περιλαμβάνεται η σήραγγα 

Όθρυος, στις 23-08-2012 έληξε η οριακή προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών, με 

το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο να ανέρχεται περίπου σε 70%. Η καθυστέρηση 

στην εξέλιξη του έργου οφείλεται κυρίως σε διαχειριστικούς λόγους, ενώ υπήρξε 

καθυστέρηση στην κήρυξη & συντέλεση των απαραίτητων απαλλοτριώσεων. Στις 26-

09-2013 εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-12-2014, οπότε και 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, σύμφωνα με την από 16-01-2015 εκδοθείσα Βεβαίωση 

Περαίωσης Εργασιών.. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 25-52, (σύμβαση 458/07), μετά το πέρας της οριακής 

προθεσμίας στις 20-03-2013 αλλά και της εγκεκριμένης έως 20-03-2014 παράτασης, 
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ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, πλην της κατασκευής της ΆΔ-Τεχνικό πανίδας στη ΧΘ 

27+8 λόγω μη συντέλεσης απαλλοτρίωσης. Αναμένεται απόφαση από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για τη διαχείριση της σύμβασης. Σημειώνεται ότι, η 

αφαιρεθείσα – μέσω του 3ου ΑΠΕ - από τις εργασίες της σύμβασης σιδηροδρομική 

γέφυρα ΣΓ26, συμπεριλήφθηκε στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 635. 

Έχει συντελεσθεί σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, ενώ 

αναμένεται η έκδοση εφετειακών αποφάσεων για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης ορισμένων ήδη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων. Μετά την κήρυξη στις 

28-8-2013 της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του υποσταθμού ηλεκτροκίνησης στη 

θέση Περιβόλι, εξακολουθεί να εκκρεμεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή 

του υποσταθμού στη θέση Ανθήλη. Οι δύο υποσταθμοί πρόκειται να κατασκευασθούν 

μέσω της εργολαβίας 635. 

Την 18η-12-2013 υπογράφηκε η σύμβαση 635/2013, με π/υ 374.242.810,48€ (χωρίς 

ΦΠΑ και αναθεώρηση) και συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών 32 μήνες. Η 

σύμβαση περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της υποδομής, 

την ανακαίνιση ή/και την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την κατασκευή της 

επιδομής, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της ηλεκτροκίνησης της 

ΝΔΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός. Από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου 

ορίζεται ως Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών στο 

τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι, χρόνος 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 

έως 18-12-2015.  

Ωστόσο, έως 31-12-2014 δηλαδή σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης (ήτοι ποσοστό 37,5% της συνολικής προθεσμίας περάτωσης), 

πιστοποιήθηκαν εργασίες αξίας μόλις 26,72Μ€ (ποσοστό 7,2% του συνολικού 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης), εκ των οποίων τα 21,03Μ€ αφορούν το τμήμα 

Τιθορέα - Λιανοκλάδι και τα 5,69Μ€ το τμήμα Λιανοκλάδι -Δομοκός. Παρατηρείται 

συνεπώς πολύ σημαντική καθυστέρηση στο ρυθμό υλοποίησης των εργασιών. Η ομαλή 

εξέλιξη της σύμβασης κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ολοκλήρωση του συνόλου του 

έργου.  

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, η ολοκλήρωση του έργου, η οποία 

περιλαμβάνει τη σύμβαση 635 καθώς και μελλοντικές συμβάσεις συνοδών έργων, 

προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού CEF, ενώ θα ακολουθήσει 

σχετική Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠΕΠ, προκειμένου να 

αποτυπωθεί επακριβώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου που υλοποιείται 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου: 

Το Δεκέμβριο 2013 υπογράφηκε η σύμβαση για τις υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, 

επιδομής, Η/Μ, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνίες (ΑΔ 635/2013). Οι συμβάσεις για την 

εγκατάσταση του συστήματος GSMR αλλά και για τις φυτοτεχνικές εργασίες 

προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν το Δεκέμβριο 2015. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα 

του έργου (τόσο για το τμήμα του έργου που υλοποιείται στο ΕΣΠΑ, όσο και για τις κύριες 

συμβάσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση για 

χρηματοδότηση στο CEF) αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

Σήραγγα Καλλιδρόμου – Κύρια Σύμβαση                                            28.06.2006                28.09.2013 

Α φάση υποδομής στο τμήμα χλμ 40-54 (Τιθ–

Λιαν)         
23.09.2005              16.03.2012 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 0-14 (Λιαν – Δομ)                     27.12.2006               02.05.2011 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 14 -25 (Λιαν – Δομ)                  23.04.2007                31.12.2014 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 25 - 52 (Λιαν – Δομ)                 20.11.2007                31.12.2015 

Απαλλοτριώσεις                                                           14.06.2007                31.12.2015 

Εργασίες ΟΚΩ                                                             01.01.2007                31.12.2015 

GSMR                                                                        Ιούνιος  2016         Δεκέμβριος 2017 

Φυτοτεχνικές εργασίες στο τμήμα Τιθ–Λιαν.                   Ιούλιος 2016     Νοέμβριος 2018         

Φυτοτεχνικές εργασίες στο τμήμα Λιαν–Δομ.                   Ιούλιος 2016          Νοέμβριος 2018         

Προμήθεια 56 τεμ. αλλαγών τροχιάς 05.03.2008 30.04.2010 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Η/Μ Καλλιδρόμου                17.04.2008 18.11.2010 

Σήραγγα Καλλιδρόμου – Συμπληρωματική σύμβαση 23.12.2011 23.12.2012 

Λειτουργικές δαπάνες ΕΡΓΟΣΕ ετών 2007-2015, 

επιμερισμένες στο παρόν έργο 01.01.2007 31.12.2015 

Υπολειπόμενες εργασίες υποδομής και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, 

σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης 

της ΝΔΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός 

18.12.2013 31.12.2017 

 

 

 

Προβλήματα - Απαιτούμενες Ενέργειες : 
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Οι καθυστερήσεις σε όλες τις συμβάσεις υποδομής αλλά και στον προγραμματισμό των 

δημοπρατήσεων των υπολειπόμενων συμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου, 

οδήγησαν σε αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου. Επιπλέον, 

σημαντική καθυστέρηση εμφανίσθηκε ιδιαίτερα στην έναρξη της υλοποίησης της 

σύμβασης 635/2013. Η ΕΡΓΟΣΕ θα πρέπει να προχωρήσει : 

 σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ομαλοποιηθεί ο ρυθμός 

υλοποίησης της σύμβασης 635, 

 στην επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των 

υπολειπόμενων συμβάσεων, και 

 στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων απαλλοτριώσεων. 

Απαιτείται η στενή παρακολούθηση του έργου και η επιτάχυνση των ενεργειών για την 

κατά το δυνατό ταχύτερη υλοποίησή του. 

 

3. Το  Μεγάλο Έργο «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 2.5 του 

ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Η του ΕΠΕΠ). Το σχετικό Έργο, με το φυσικό 

αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 377139 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΔΑΜ 2074-ΤΣ461/Φ.93/06-12-2012 

Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Όσον αφορά την εγκριτική Απόφαση Μεγάλου Έργου από την ΕΕ, στις 26-5-2014 και 28-

5-2014 η Επιτροπή απέρριψε τις δύο Αιτήσεις έγκρισης του Μεγάλου Έργου της 

σηματοδότησης διαιρεμένου σε έργο - γέφυρα μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ και σε έργο 

διαχωρισμένο (phased project) ανάμεσα στη Δ’ και στην Ε΄ Προγραμματική Περίοδο 

(ΠΠ), με κύριο αίτημα την απαίτηση ολοκλήρωσης στη διάρκεια του ΕΣΠΑ, του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου που είχε περιγραφεί (και εγκριθεί) στην αντίστοιχη Αίτηση 

Μεγάλου Έργου - Γέφυρα του Γ’ ΚΠΣ.  

Η ΕΔΑ Μεταφορών στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, προέβη στον εκ νέου 

διαχωρισμό του έργου στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (4η και 5η Προγραμματική 

Περίοδο). Στη συνέχεια υποβλήθηκε νέα Αίτηση Μεγάλου Έργου με την ονομασία 

«Ολοκλήρωση σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης  (ΕTCS LEVEL 1) σε 3 τμήματα  του 

σιδ/κού άξονα ΠΑΘΕΠ και ολοκλήρωση τηλεπικοινωνιών (GSM-R) στον ίδιο άξονα (πλην 
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των τμημάτων Κιάτο - Πάτρα, Τιθορέα - Δομοκός και Θεσσαλονίκη -Ειδομένη)». Στην 

Αίτηση περιλαμβάνονται δράσεις που είχαν περιγραφεί στην Αίτηση Μεγάλου Έργου – 

Γέφυρα του Γ’ ΚΠΣ και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη διάρκεια του ΕΣΠΑ. 

Οι δράσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συνολικής παρέμβασης, θα 

αποτελέσουν νέο έργο που θα εκτελεστεί και υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ στη νέα 

Προγραμματική Περίοδο. 

Η Αίτηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 21-10-2014 αξιολογήθηκε και μετά την 

αποστολή σχετικών παρατηρήσεων από την Επιτροπή (στις 03-03-2015) θα 

επανυποβληθεί ώστε να εκδοθεί στη συνέχεια Απόφαση έγκρισης.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναμένεται η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του 

ενταγμένου έργου με σκοπό την αποτύπωση του νέου διαχωρισμού του φυσικού 

αντικειμένου αυτού. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στο σιδ/κό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (πλην 

Τιθορέα - Δομοκός) καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη -Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη 

- Ειδομένη (συνολικού μήκος 597 χλμ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, έχει προγραμματιστεί να 

υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων συμβάσεων (υποέργων). Αναλυτικότερα το έργο 

περιλαμβάνει: 

(1) Την ανάταξη και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στα 

τμήματα ΣΚΑ - Οινόη, Δομοκός - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, την 

αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς και υλικών επιδομής στα τμήματα Οινόη - Δαύλεια & 

Δομοκός - Λάρισα καθώς και εργασίες επιδομής στο τμήμα Φιλαδέλφεια – Γαλλικός. Η 

σύμβαση υπεγράφη στις 26-9-2014. 

(2) Την προμήθεια συστήματος γραμμής ETCS-Level 1 για 541 χλμ του σιδ/κού άξονα 

ΠΑΘΕ/Π (υποέργο-γέφυρα με το έργο με ΜIS 116431 / υποέργο 2, του Μέτρου 2.5 του 

ΕΠ ΣΑΑΣ, Αρ. Σύμβασης 10005, στο οποίο χρεώθηκε η προκαταβολή της εν λόγω 

σύμβασης): 

 Εκπόνηση των ειδικών μελετών για τα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΘΕ/Π, 

συνολικού μήκους 358,2 χλμ. εκ του συνόλου των 541 χλμ, δεδομένου ότι με 

πόρους του Γ’ ΚΠΣ εκπονήθηκαν οι ειδικές μελέτες που αφορούν στα τμήματα 

μήκους 182,8 χλμ. Οι ειδικές μελέτες αφορούν τον προσδιορισμό θέσεων 

εγκατάστασης ραδιοφάρων και LEU, τις αναγκαίες καλωδιώσεις και τη 

διασύνδεση των ανωτέρω με το σύστημα σηματοδότησης κάθε σταθμού.  
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 Την προμήθεια του υπολειπόμενου 30% των υλικών της σύμβασης ETCS 

γραμμής (το 70% παραλήφθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ ΣΑΑΣ). 

 Την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού ETCS σε 

όλα τα τμήματα του ΠΑΘΕ/Π συνολικού μήκους 541 χλμ. 

(3) Την προμήθεια συστήματος ETCS-Level 1 οn board για 114 συρμούς με σύμβαση σε 

ισχύ από το Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 2.5 / MIS 116431 / υποέργο 1, Αρ. Σύμβασης 10004), αλλά 

χωρίς εκτελεσμένο κατά τη Γ’ ΠΠ φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο. 

(4) Την εγκατάσταση σύγχρονου  συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-level 1 

στο τμήμα Θεσσαλονίκη (ΤΧ1) - Πολύκαστρο, μήκους 56 χλμ. 

(5) Λειτουργικές δαπάνες ΕΡΓΟΣΕ ετών 2007-2015, επιμερισμένες στο παρόν έργο. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου                 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 113.183.126 € 3.652.637 € 116.835.763 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 86.130.998 € 3.652.637 € 89.783.635 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 48.732.919 € 3.652.637 € 52.385.556 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 41.422.981 € 1.826.318 € 43.249.299 € 

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω Π/Υ δεν έχουν ληφθεί υπόψη του τα έργα του GSM-R και 

της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ETCS, τα οποία αν τελικά ενταχθούν στο 

συγκεκριμένο έργο, θα αυξήσουν αντίστοιχα το συνολικό Π/Υ της πράξης. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το έργο εντάχθηκε στα τέλη 2012. Μέχρι τις 31-12-2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες 

στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 8.123.809,13 € (αντιστοιχούν σε 8.069.809 € 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). Ας σημειωθεί ότι οι δαπάνες υπολείπονται 

σημαντικά της προόδου του φυσικού αντικειμένου λόγω του τρόπου πληρωμής (το 

σημαντικότερο μέρος της αμοιβής καταβάλλεται με την εκτέλεση των προβλεπόμενων 

δοκιμών και την αποδοχή των συστημάτων / εξοπλισμού). 

Το υποέργο 1 βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε με 

προθεσμία υποβολής την 04-02-2014. Η οικεία σύμβαση υπεγράφη στις 26-09-2014 και 

προβλέπει διετείς εργασίες υλοποίησης (ημ/νία ολοκλήρωσης η 26η-09-2016), 

ακολουθούμενες από τριετείς υπηρεσίες συντήρησης. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει δεν 

έχουν όμως καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ, καθώς αναμένεται, με βάση το νέο 

σχεδιασμό του έργου της σηματοδότησης, η απένταξη του συγκεκριμένου υποέργου και 

η ένταξή του στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (βλέπε ανωτέρω). 
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Το υποέργο 2 εξελίσσεται ικανοποιητικά όμως καθυστερούν οι τελικές διασυνδέσεις του 

συστήματος λόγω μη επαρκώς λειτουργούσας σηματοδότησης (εξάρτηση από το Υ/Ε 1), 

καθώς και οι τελικές δοκιμές, λόγω εξάρτησης με το υποέργο ETCS συρμού (η ύπαρξη 

εξοπλισμένων συρμών και λειτουργούσας σηματοδότησης είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη και επιτυχή διεξαγωγή των δοκιμών / ελέγχων 

αποδοχής). 

Στο υποέργο 3 έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για όλους τους τύπους συρμών και οι 

εγκαταστάσεις σε 65 συρμούς διαφόρων τύπων.  Επιπλέον, εγκρίθηκε από το ΔΣ της 

ΕΡΓΟΣΕ το αίτημα παράτασης του αναδόχου μέχρι 29-06-2016 καθώς και η αφαίρεση 

του συστήματος Euroloop από το φυσικό αντικείμενο του έργου με αντίστοιχη μείωση του 

οικονομικού αντικειμένου κατά 1,6 εκ. €.  

Για το υποέργο 4 η αναμενόμενη διενέργεια διαγωνισμού εκτιμάται εντός του α’ τριμήνου 

2016.  

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 Ανάταξη σηματοδότησης                                            04.09.2014                04.09.2016 

2
ο
 ETCS L.1 Γραμμής 05.09.2007              31.12.2016 

3
ο 

Εκπόνηση μελετών, προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού ETCS on board σε 114 

συρμούς                     

30.05.2007               29.06.2016 

4
ο 

Εκπόνηση μελετών, προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος σηματοδότησης και συστήματος ETCS 

στο τμήμα Θεσσαλονίκη (ΤΧ1) - 

Πολύκαστρο                  

Δεκέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2018 

 

4. Το έργο «Ανακαίνιση γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση 

σηματοτεχνικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της 

ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός - Γέφυρα και κατασκευή Εναέριας Γραμμής Επαφής 

(ΕΓΕ) της ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός - Γέφυρα», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 299851, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 2738 -ΤΣ175.Φ.93.08-10-2010 Απόφαση 

που τροποποιήθηκε με την 738.Φ.93.11-04-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου, περιλαμβάνει: 

 την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης και την κατασκευή νέας 

συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κύριας κυκλοφορίας, 
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 εργασίες σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης στην ευρύτερη περιοχή του 

ΣΣ Θεσσαλονίκης μεταξύ της περιοχής ΤΧ1-ΤΧ5, 

 τη συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής της ενωτικής Αξιού – Γέφυρας, 

 την ηλεκτροκίνηση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 4 χλμ περίπου, Αξιού 

- Γέφυρας, 

 την αντικατάσταση 2 μεταλλικών σιδ/κών γεφυρών στη περιοχή της Σίνδου με 

γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το έργο υλοποιείται με μία (1) εργολαβία κατασκευής (ένα υποέργο) . 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 23.937.361 €  23.937.361 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 19.552.263 €  19.552.263 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 17.225.544 €  17.225.544 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 14.641.712 €  14.641.712 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Το έργο ξεκίνησε στα μέσα του 2009 και προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο 2011. Λόγω καθυστερήσεων που προήλθαν από διοικητικά και τεχνικά θέματα 

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητήθηκε και εγκρίθηκε παράταση 6 μηνών μέχρι τα 

τέλη Φεβρουαρίου 2012.  

Από 31-12-2014 το έργο έχει ολοκληρωθεί συμπεριλαμβανομένης και της φάσης 

συντήρησης. 

Μέχρι τις 31-12-2014 καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ επιλέξιμες δαπάνες ύψους 18.766.675 € 

(η αντίστοιχη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 16.177.761€). 

Απομένουν οι διοικητικές ενέργειες ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου του 

τακτοποιητικού λογαριασμού και της οικονομικής εκκαθάρισης του έργου, ενέργειες οι 

οποίες μπορεί να επιφέρουν μικρές τροποποιήσεις στα αναφερόμενα ποσά. 

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση Δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά τους Δείκτες Εκροών, ορίζονται στο Πρόγραμμα 

για την παρακολούθηση του Άξονα Η, οι ακόλουθοι βασικοί δείκτες στόχοι:  
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 Η κατασκευή και αποπεράτωση διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής 

εντός ΤΕΝ-Τ, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του ΕΣΠΑ 62,4 χλμ. γραμμής 

με υποδομή-επιδομή-ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο - Αθήνα - Θεσσαλονίκη .  

Ως δείκτης αποτελέσματος ορίζεται στο ΕΠ-ΕΠ ο χρόνος διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 

με στόχο να μειωθεί από 4:30 ώρες σε 4:00 ώρες. 

Τα προαναφερόμενα ενταγμένα έργα, αφορούν στην επίτευξη των στόχων για την κατασκευή 

και αποπεράτωση διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ και για 

τη μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος, τα ενταγμένα έργα αναμένεται να 

δημιουργήσουν 9.186 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. 

Έως 31.12.2014 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν αποδοθεί σε χρήση 8,4 χλμ διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής 

γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ.  Το έργο ΣΚΑ – ΚΙΑΤΟ που συμβάλει στην προαναφερθείσσα 

υλοποίηση με 4,4 χλμ αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος σιδηροδρομικής 

γραμμής στον Άξονα Αθήνα – Πάτρα (μήκους 105,4χλμ) για το οποίο έχει συμπεριληφθεί το 

μέρος του που αποδίδεται στα πλαίσια της Παρούσας Περιόδου (ισοδύναμο μήκος συμβολής 

στο ΕΠ-ΕΠ). Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 1 2

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 379,4 379,4

Στόχος 433,4

Αφετηρία 371

Επίτευξη 270 270

Στόχος 240

Αφετηρία 270

Επίτευξη 3.669,00 4.937,00

Στόχος

Αφετηρία 

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η'

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

13 Αριθμός Έργων

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2118 Χρόνος διαδρομής: Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 

 

 

4.9 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 9.532.075 €)    

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Θ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε λιμάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (phasing out), καθώς και δράσεις 

ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην επικράτεια.  
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Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με 

Δυνητικό Δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ και το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθηκαν προτάσεις από τους δικαιούχους, 

και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα  

ακόλουθα έργα:      

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

11 277741
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΩΝ
4.367.957,00 4.367.957,00 4.367.957,00 4.367.957,00 873.531,40 873.531,40 

4.367.957,00 4.367.957,00 4.367.957,00 4.367.957,00 873.531,40 873.531,40 

30 303114 ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 14.021.136,03 11.940.399,44 10.023.282,73 8.535.827,57 4.630.193,25 3.620.338,56 

14.021.136,03 11.940.399,44 10.023.282,73 8.535.827,57 4.630.193,25 3.620.338,56 

18.389.093,03 16.308.356,44 14.391.239,73 12.903.784,57 5.503.724,65 4.493.869,96 

Σύνολο - 11

Σύνολο - 30

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

1. Το έργο «ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ» το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 303114 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5323.10-12-

2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4402.25-10-2013 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του  έργου είναι η ολοκλήρωση των έργων στο Λιμάνι Τούρλου της Μυκόνου. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 

στη παράκτια ζώνη, την κατασκευή των κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαία 

έργα, όπως οδοί κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης, χώροι αναμονής κ.λ.π. 

στον επιβατικό Λιμένα ( νησίδα ) την κατασκευή και διαμόρφωση των χερσαίων χώρων, 

καθώς και την κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας ( τουριστικός σταθμός και κτίριο 

καταστημάτων). 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ. ( Έργο Γέφυρα), όπου έγινε η 

κατασκευή των χερσαίων χώρων του τουριστικού και επιβατικού τμήματος της νησίδας 

και η κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών. Μεγάλο 

μέρος των εργασιών θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., με 2 εργολαβίες 

κατασκευής, όπου πρόκειται να γίνουν τα κτιριακά έργα της νησίδας και οι οδοί 

κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης και λοιπά έργα στην παράκτια ζώνη του λιμένα. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας λιμένος Τούρλου Μυκόνου 

2. Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου Μυκόνου 

3. Σύμβουλος επίβλεψης 

4. Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης έργων επιδομής 
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5. Ο.Κ.Ω. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 14.763.135,92 15.144.200,40 29.907.336,32 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 14.021.136,03 11.993.952,75 26.015.088,78 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 11.940.399,44 11.993.952,75 23.934.352,19 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10.149.339,52 8.995.464,56 19.144.804,08 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31.12.14 το φυσικό αντικειμένο έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του, ενώ η 

υλοποίηση της πράξης στο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 33% (63,9% επί του συνόλου του έργου). 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 4.630.193€ 

(αντιστοιχούσα πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.620.339€). 

Για το υποέργο 1 "Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας λιμένος Τούρλου Μυκόνου", η 

σύμβαση υπογράφηκε στις 10.01.2012. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 95%. 

Για το υποέργο 2 "Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου 

Μυκόνου", η σύμβαση υπογράφηκε στις 23/10/2014. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας Λιμένος 

Τούρλου Μυκόνου                

10.01.2012 10.04.2014 

2
ο
  Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης 

Λιμένος Τούρλου Μυκόνου      

23.10.2014 23.04.2016 

 

2. Το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός φαρικού δικτύου ελληνικών θαλασσών», το οποίο 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277741 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2088.07-05-

2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1036/5-3-2014 Απόφαση. Η 

πράξη μεταφέρθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ΄ του Προγράμματος (ο οποίος με 

βάση τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος καταργήθηκε) στον Άξονα Προτεραιότητας 

Θ΄ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1549/4-6-2014 2014 Απόφαση Ένταξης.        
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Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια εκατόν ογδόντα (180) πλωτών 

φωτοσημαντήρων, κατασκευασμένων από πολυαιθυλένιο, αποτελούμενους από: 

(α) Σύστημα αγκυροβολίας 

(β) Πλαστικό πλωτήρα 

(γ) Μεταλλική υπερκατασκευή στην οποία θα είναι εγκατεστημένα το φωτιστικό σώμα και 

τα επισήματα, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών. 

Το έργο υλοποιείται με ένα υποέργο που αφορά στην προμήθεια των πλωτών 

φωτοσημαντήρων. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.367.957€  4.367.957€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.367.957€  4.367.957€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.367.957€  4.367.957€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3.712.763 €  3.712.763 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Για το έργο προμήθειας ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η 

σχετική σύμβαση στις 19.12.2013. Η παραλαβή και αποπληρωμή της προμήθειας των 

εκατόν ογδόντα (180) πλωτών φωτοσημαντήρων έχει ολοκληρωθεί.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Η πράξη θα ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2015. 

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση το Δείκτη 

Εκροών «Αριθμός Λιμένων που αναβαθμίζονται» όπου σύμφωνα με τον εν ισχύ 

προγραμματισμό η τιμή στόχου του δείκτη είναι 1. Όσον αφορά στους Δείκτες 

Αποτελέσματος, τα ενταγμένα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 113 ισοδύναμα 

ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και 27 ισοδύναμες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία των έργων.  

Έως 31.12.2014 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχει ολκληρωθεί το νέο έργο του εκσυγχρονισμού του φαρικού δικτύου ελληνικών 
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θαλασσών, αλλά δεν έχει αποδοθεί σε χρήση ο λιμένας της Μυκόνου. Έχουν δημιουργηθεί 

221  ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Τα παραπάνω 

στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 1

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 0 0

Στόχος 1

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 41,00 221,00

Στόχος

Αφετηρία 

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2301 Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της 

πράξης

13 Αριθμός Έργων

 

 

4.10 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 68.624.146 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Ι’ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε αεροδρόμια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης καθώς και σε 

μεταβατικής στήριξης, οι οποίες αφορούν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό 

εγκαταστάσεων υφιστάμενων αεροδρομίων (π.χ. επέκταση / εκσυγχρονισμό διαδρόμων και 

δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών, κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ.) και στην εγκατάσταση 

συστημάτων ασφαλείας στο δίκτυο των αεροδρομίων. 

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη Θεματική Προτεραιότητα 29 - "Αερολιμένες" και 

έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς Δικαιούχους την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τις (πρώην) ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθηκαν προτάσεις από τους Δικαιούχους 

και κατόπιν θετικής αξιολόγησης έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα  ακόλουθα έργα: 
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) 

ΕΝΤΑΞΗ 

(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

464971

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ‘Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ’

43.934.695,09 43.934.695,09 43.934.695,09 43.934.695,09 9.470.677,56 9.470.677,56 

464983

Κατασκευή Πύργου Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και 

χώρων στάθμευσης προσωπικού αεροδρομίου και 

τουριστικών λεωφορείων στο πλαίσιο του Έργου 

Επέκτασης Κτιρίου Αεροσταθμού, λοιπών Βοηθητικών 

Εγκαταστάσεις & Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου 

στον Κρατικό Αερολιμ

3.696.429,16 2.832.943,31 3.696.429,16 2.832.943,31 1.040.431,72 1.040.431,72 

464991
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
4.713.492,28 4.713.492,28 4.713.492,28 4.713.492,28 4.713.492,28 4.713.492,28 

465067

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ 

ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΣΚΙΑΘΟΥ

10.469.544,34 10.469.544,34 10.469.544,34 10.469.544,34 4.803.530,43 4.609.674,03 

494131

Υποστηρικτικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 

αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

452.193,88 354.067,81 452.193,88 354.067,81 195.034,41 152.711,94 

494135

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" 

(ΚΑΘΜ)

93.633.473,47 93.633.473,47 93.633.473,47 93.633.473,47 58.638.163,65 54.399.034,72 

156.899.828,22 155.938.216,30 156.899.828,22 155.938.216,30 78.861.330,05 74.386.022,25 

156.899.828,22 155.938.216,30 156.899.828,22 155.938.216,30 78.861.330,05 74.386.022,25 

Σύνολο - 29

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

29

 

Πιο αναλυτικά: 

1. Το Μεγάλο Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» το οποίο αποτελεί Έργο - Γέφυρα μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ 

(Μέτρο 5.1 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Ι του ΕΠΕΠ). Το σχετικό έργο με το 

φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ αρχικά 

με κωδικό ΟΠΣ 277204 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1502/Φ.95/10-06-2010 Απόφαση, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.  1417/Φ95/21-07-2011, 342/Φ.95/22-02-

2012 και 1152/Φ.95/1-7-2013 Αποφάσεις. Στη συνέχεια, κατόπιν της υπ’ αριθμ. C(2012) 

9427 final/19.12.2012 Απόφασης της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της ΕΕ, το έργο 

διαχωρίστηκε σε 2 πράξεις με βάση τις εργασίες που ενέχουν κρατική ενίσχυση και αυτές 

που αποτελούν άσκηση δημόσιας εξουσίας με κωδικούς ΟΠΣ 494135 και 494131 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1923/Φ.95/18.11.2014 και 1922/Φ.95/18.11.2014 

αντίστοιχες Αποφάσεις. Η Αίτηση Μεγάλου Έργου εγκρίθηκε από την ΕΕ με την υπ’ 

αριθμ. C(2013) 1889 final/3.4.2013 Απόφαση.   

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (στις Γ’ &  Δ΄ Προγραμματικές Περιόδους) 

περιλαμβάνει τα εξής: 

(α) Την επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου 10-28 του αεροδρομίου κατά 1.000 μ. 

προς τη θάλασσα, ώστε να αποκτήσει συνολικό μήκος 3.440 μ., συνοδευόμενη από την 

κατασκευή παράλληλου τροχόδρομου, συνδετήριων τροχόδρομων, δαπέδων αναμονής 

αεροσκαφών (α/φ) και όλων των απαραίτητων τεχνικών έργων και υποδομών.  
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(β) Την αναβάθμιση του υφιστάμενου χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28, ώστε να 

αντιμετωπισθούν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν και να αποκτήσει το τμήμα αυτό 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της επέκτασης, για να είναι λειτουργικό.  

(γ) Τις εργασίες απομάκρυνσης των παλαιών βομβών που βρέθηκαν στο υπάρχον τμήμα 

του διαδρόμου 10-28 που αναβαθμίζεται. 

(δ) Την κατασκευή χερσαίου τμήματος παράλληλου τροχόδρομου στο υφιστάμενο 

χερσαίο τμήμα του διαδρόμου 10-28, μήκους 2.440 μ.  

(ε) Την επίβλεψη από τη ΙΣΤ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων των εργασιών αναβάθμισης  του 

διαδρόμου 10-28. 

(στ) Υπηρεσίες συμβούλων, απαραίτητες λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου  καθώς και 

μελέτες σχεδιασμού και προγραμματισμού του έργου. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου προς υλοποίηση στη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013 υλοποιείται από δύο πλέον πράξεις (κωδ. ΟΠΣ 494135 & 494131) οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

A. Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)» (κωδ. ΟΠΣ 494135) 

 Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου 

τροχοδρόμου) του ΚΑΘΜ, η οποία περιλαμβάνει: 

α) Ολοκλήρωση της περιμετρικής θωράκισης (προστασία ποδός, τελικές επιχώσεις, 

κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων, κατασκευή ανωδομής) για την 

προστασία του επιχώματος της επέκτασης από τους προσπίπτοντες 

κυματισμούς. 

β) Ολοκλήρωση επιχώσεων έως τη στάθμη οδοστρωσίας. 

γ) Κατασκευή τεχνικών (ανοιχτών τάφρων και κιβωτοειδών οχετών από σκυρόδεμα 

για την απορροή των ομβρίων υδάτων). 

δ) Κατασκευή οδοστρωσίας - ασφαλτικών (κατασκευή ευκάμπτου οδοστρώματος 

συνολικού πάχους 1,10 m, στο διάδρομο, παράλληλο τροχόδρομο, συνδετήριο 

τροχόδρομο και δάπεδο αναμονής και 0,75 m αντίστοιχα ερείσματα, κατασκευή 

περιμετρικής οδού στο περίγραμμα του επιχώματος πλάτους 5,50m με 0,75 m 

ερείσματα εκατέρωθεν συνολικού μήκους 2.693 m από εύκαμπτο οδόστρωμα 

συνολικού πάχους 0,50 m).  

ε)  Ολοκλήρωση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (εγκατάσταση εξοπλισμού και 

κατάλληλης φωτοσήμανσης και συστημάτων ελέγχου για λειτουργία του διαδρόμου 
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με ενόργανη προσέγγιση ακριβείας (ILS CAT-II) από το άκρο 10, που επεκτείνονται 

στη θάλασσα κατά 750 m επιπλέον, απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

για τη θέση του έργου και του συστήματος των δύο διαδρόμων σε ενοποιημένη 

λειτουργία). 

 Συνέχιση του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας 

στο έργο: "Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά 

παραλλήλου τροχoδρόμου) του ΚΑΘΜ". 

 Αναβάθμιση του υπάρχοντος τμήματος του διαδρόμου 10-28 ώστε να 

αντιμετωπισθούν υπάρχοντα προβλήματα και να αποκτήσει χαρακτηριστικά (αντοχής 

και λειτουργικά) παρόμοια αυτού της επέκτασης στη θάλασσα, με: (α) εξυγίανση 

υποδομής, (β) αντικατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων, 

(γ) ανακατασκευή δαπέδου αναμονής στο άκρο 28 του διαδρόμου (δ) έργων για την 

ενεργοποίηση του τροχιοδρόμου F ως διαδρόμου κατά την εκτέλεση εργασιών 

αναβάθμισης του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28 και (ε) απαιτούμενες Η/Μ 

υποδομές για την ενοποίηση του συστήματος φωτοσήμανσης. 

 Νέο Τεχνικό Σύμβουλο για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στο έργο: "Επέκταση 

διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχoδρόμου) 

του ΚΑΘΜ", μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της επέκτασης. 

B. Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» 

(κωδ. ΟΠΣ 494131) 

 Παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών αναβάθμισης αντοχής χερσαίου 

τμήματος διαδρόμου 10-28 από επόπτη αρχαιολόγο και,  

 Έρευνα – εκκαθάριση από βόμβες που βρέθηκαν στο χώρο που εκτελείται το έργο 

της αναβάθμισης της αντοχής του χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 Κρατικού 

Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" και συγκεκριμένα σε μια έκταση συνολικά 

915 στρεμμάτων, στην οποία θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών σε διάφορα βάθη 

(διάδρομος, ζώνες ασφαλείας, περιοχή τροχοδρόμου προς διαμόρφωση για 

προσωρινή λειτουργία). 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργων 

A. Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)» (κωδ. ΟΠΣ 494135) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  

(συμπ/νης ιδίας συμμετοχής) 160.419.099 € 54.111.199 € 214.530.298 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 93.633.473 € 47.817.259 €* 141.450.732 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 79.588.453 € 23.908.629 € 103.497.082€ 

*Επιλέξιμο ποσό Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης. Μετά την υπ’αριθμ. C(2012) 9427 final/19.12.2012 απόφαση 
της ΕΕ τμήμα της εθνικής δημόσιας δαπάνης χαρακτηρίστηκε ιδία συμμετοχή ΥΠΑ με τα ποσά να 
διαμορφώνονται ως ακολούθως: Ενωσιακή συνδρομή 23.908.629€, Εθνική δημόσια δαπάνη 
13.532.284€, ιδία συμμετοχή ΥΠΑ 16.670.286, Σύνολο 54.111.199 

 
 

B. Έργο «Υποστηρικτικές εργασίες για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του 

Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» (κωδ. ΟΠΣ 494131) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 530.000 €  530.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 452.194 €  452.194 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 354.068 €  354.068 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 300.958 €  300.958 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση των έργων 

A. Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)» (κωδ. ΟΠΣ 494135) 

Όσον αφορά στη σύμβαση της επέκτασης, εγκρίθηκε παράταση μέχρι τις 31/12/2015. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, η διάστρωση άμμου και αμμοχάλικου εξυγίανσης και η 

τοποθέτηση των κατακόρυφων πλαστικών στραγγιστηρίων. Έχει μεταφερθεί και αποτεθεί 

το 93,5% του συνολικά απαιτούμενου αμμοχάλικου για την κατασκευή του επιχώματος. 

Ολοκληρώθηκε η βαθιά δονητική και η δυναμική συμπύκνωση. Όσον αφορά την 

περιμετρική θωράκιση, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή με λιθορριπή 0,5-50kg, και έχουν 

κατασκευαστεί 1440 μ.μ τεχνητών ογκολίθων και 890 μ.μ ανωδομής. Ολοκληρώθηκαν οι 

οικοδομικές εργασίες στους οικίσκους ελέγχου και στον τροφοδοτικό υποσταθμό. 

Ολοκληρώθηκε το δίκτυο μέσης τάσης και η υποδομή φωτοσήμανσης, εκτός της 

διασταύρωσης των δύο διαδρόμων. 
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Όσον αφορά στη σύμβαση της αναβάθμισης, εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης των 

εργασιών μέχρι τις 30/06/2015. Έχουν εκτελεστεί εργασίες αποξήλωσης ασφαλτικού και 

σκυροδέματος της Α΄ φάσης. Εκτελούνται οι εκσκαφές σταδιακά στα τμήματα που 

αποδίδει το Τάγμα Εκκαθαρίσεων Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ / η αρμόδια στρατιωτική 

υπηρεσία) εκκαθαρισμένα από βόμβες. Εκτελούνται επίσης επιχώσεις και εργασίες 

οδοστρωσίας Α΄ φάσης. 

Η παροχή υπηρεσιών νέου Τεχνικού Συμβούλου ξεκίνησε από την 26η/06/2014 με την 

παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, της προόδου υλοποίησης των εργασιών, συμμετοχή με 

ειδικευμένο γεωτεχνικό στις δειγματοληψίες και εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων των 

ενσωματούμενων στο έργο υλικών, παρακολούθηση των καθιζήσεων από Τοπογράφο 

Μηχανικό, παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών λιμενικών και Η/Μ από αντίστοιχες 

ειδικότητες καθώς και των μέτρων ασφαλείας. 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/2014 ανέρχονταν σε 

58.638.164 € (αντιστοιχεί σε 54.399.035 συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

 
B. Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» 

(κωδ. ΟΠΣ 494131) 

Το Τάγμα Εκκαθαρίσεων Ναρκών Ξηράς έχει εκκαθαρίσει το 75% του διαδρόμου 10-28, 

καθώς και τις παρακείμενες ζώνες ασφαλείας. Απομένει προς εκκαθάριση το τμήμα του 

διαδρόμου 10-28 στο σημείο που διασταυρώνεται με το διάδρομο 16-34.  

Συνεπακόλουθη είναι και η υλοποίηση του αντικειμένου του έτερου υποέργου, της 

παρουσίας συμβούλου αρχαιολογίας προς εποπτεία των εργασιών.  

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/2014 ανέρχονταν σε 

195.034€ (αντιστοιχεί σε 152.712 € συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των έργων αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες: 

A. Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)» (κωδ. ΟΠΣ 494135) 

Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

Επέκταση προς θάλασσα 01-09-2009 31-12-2015 

Τεχνικός Σύμβουλος 01-09-2009 31-12-2012 

Αναβάθμιση Υφιστάμενου διαδρόμου 24-12-2012 30-06-2016 

Νέος Τεχνικός Σύμβουλος 30-06-2014 31-12-2015 
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B. Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» 

(κωδ. ΟΠΣ 494131) 

Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες 15-09-2013 31-12-2015 

Ανίχνευση και εξουδετέρωση βομβών στην 

περιοχή που εκτελείται το έργο της αναβάθμισης 
19-09-2013 31-12-2015 

 

2. Το Μεγάλο Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ''Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ''» (ΚΑΧΝΔ).  

Το Μεγάλο αυτό Έργο εντάχθηκε αρχικά ως ενιαία Πράξη στον άξονα προτεραιότητας Δ΄ 

του ΕΠΕΠ, με κωδικό ΟΠΣ 364946, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 261/Φ95/08-02-2012 

Απόφαση Ένταξης, που τροποποιήθηκε με την 1729/Φ.95/11-10-2012 Απόφαση. Η 

Απόφαση Ένταξης της εν λόγω Πράξης ανακλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2107/06-12-2013 

Απόφαση. 

Από το Δεκέμβριο 2013 και με γνώμονα τη διαχειριστική εναρμόνιση του έργου με τα 

προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. C(2012)5071/25-07-2012 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα κρατικών ενισχύσεων που συνδέονται με τη 

συγκεκριμένη παρέμβαση, το Μεγάλο Έργο εκσυγχρονισμού του αερολιμένα Χανίων 

υλοποιείται μέσω δύο διακριτών Πράξεων:  

 της Πράξης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ‘Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ’»,  με κωδικό ΟΠΣ 464971, που 

αφορά την κατασκευή της επέκτασης του κτιρίου αεροσταθμού, τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή αμαξοστασίου κ.λπ., η οποία αποτελεί το 

τμήμα του έργου που χαρακτηρίζεται ως Συμβατή  Κρατική Ενίσχυση (για συντομία 

«Πράξη Κρατικής Ενίσχυσης») και εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με τη με αρ. πρωτ. 

2252/Φ.95/18-12-2013 Απόφαση και  

 της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

''Ι.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ''», με κωδικό ΟΠΣ 464983, που αφορά την κατασκευή Πύργου 
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Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και δύο (2) χώρων στάθμευσης προσωπικού και 

τουριστικών λεωφορείων χωρίς αντίτιμο. Η συγκεκριμένη Πράξη, εντάχθηκε στον 

Άξονα Προτεραιότητας Ι΄ του ΕΠΕΠ με τη με α.π.. 2251/Φ.95/18-12-2013 Απόφαση. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει το τμήμα του έργου που αποτελεί 

άσκηση δημόσιας εξουσίας από το κράτος (κατασκευή  πύργου ελέγχου) και μη 

επιλέξιμες δράσεις (κατασκευή χώρων στάθμευσης) επί τη βάσει της με α.π. 

C(2012)6071/25-7-2012 εγκριτικής απόφασης. 

Οι δύο (2) αυτές Πράξεις εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας Ι’ του Προγράμματος 

μετά την έγκριση της 2ης αναθεώρησης του ΕΠΕΠ (Δεκ. 2013).  

Στη συνέχεια (εντός του 2015) και μετά από αίτημα του φορέα κατασκευής του έργου, οι 

δύο Πράξεις τροποποιήθηκαν ως προς τα επιμέρους οικονομικά τους αντικείμενα, χωρίς 

μεταβολή του φυσικού αλλά και του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της αντίστοιχης 

σύμβασης. Η τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής 

του δικαιούχου της ενίσχυσης (ΥΠΑ) και τη μείωση της δημόσιας συνεισφοράς (α.π. 

5043/9-4-2015 για την πράξη που σχετίζεται με την κατασκευή του κτιρίου αεροσταθμού 

και α.π. 3314/6-3-2015 για την κατασκευή του πύργου ελέγχου και των χώρων 

στάθμευσης). 

Το Μεγάλο Έργο εκσυγχρονισμού του αερολιμένα Χανίων (που περιλαμβάνει το φυσικό 

αντικείμενο των δύο πράξεων) είχε εγκριθεί, αρχικά, με τη με α.π. C(2013)2054/10-4-

2013 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, επί του παρόντος, βρίσκεται σε φάση 

τροποποίησης, ώστε να ληφθούν υπόψη τα νεότερα δεδομένα (τροποποίηση Π/Υ λόγω 

συμβασιοποίησης του έργου, χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής). 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Α. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης που περιλαμβάνει το τμήμα του συνολικού έργου 

που αποτελεί συμβατή Κρατική Ενίσχυση (ΟΠΣ 464971), καλύπτει τα εξής: 

 Επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού (από 13.325,5 τ.μ. σε 31.368,53 τ.μ.), 

αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων 

 Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου (2.566 τ.μ.) 

 Κατασκευή νέου κτιρίου χώρου φύλαξης απορριμμάτων (483,5 τ.μ.) 

 Διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος χώρου των προαναφερομένων. 

Β. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης που αφορά τον Πύργο Ελέγχου (ΟΠΣ 464983) 

περιλαμβάνει: 
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 Κατασκευή νέου κτιρίου Πύργου Ελέγχου (1.872,98 τ.μ.) [εκτός πεδίου ελέγχου 

κρατικών ενισχύσεων λόγω άσκησης δημόσιας εξουσίας] 

 Κατασκευή δύο (2) χώρων στάθμευσης προσωπικού και τουριστικών λεωφορείων 

(χωρίς αντίτιμο), το κόστος των οποίων προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους 

της ΥΠΑ. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

A. Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 464971  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 56.040.156 € - 56.040.156 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 42.949.176€ - 42.949.176€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 42.949.176€ - 42.949.176€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 36.506.799 € - 36.506.799 € 

 

B. Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 464983 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 5.353.660 - 5.353.660 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 3.696.429 - 3.696.429 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 2.832.943 - 2.832.943 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2.408.002 - 2.408.002 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το Μεγάλο Έργο εκσυγχρονισμού του αερολιμένα Χανίων υλοποιείται, μέσω μίας, κοινής 

και για τις δύο προαναφερόμενες Πράξεις, σύμβασης κατασκευής. 

Η δημοπρασία του έργου διεξήχθη στις 10-04-2012, ενώ η σύμβαση εκτέλεσής του 

υπεγράφη στις 17-06-2013 με συνολικό τίμημα ύψους 61.393.816 € (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) και συνολική προθεσμία λήξης 30 μήνες από την υπογραφή της (προβλεπόμενη 

λήξη στις 17-12-2015). 

Το εκτιμώμενο οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στην Πράξη Κρατικής Ενίσχυσης 

(Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις & Διαμόρφωση 

Περιβάλλοντα Χώρου) ανέρχεται σε 56.040.156 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου. Η δαπάνη 

της Πράξης προβλέπεται να καλυφθεί σε ποσοστό 23,36% μέσω Ιδιωτικής συμμετοχής 

της ΥΠΑ. 
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Στα τέλη του 2014, η αξία των πιστοποιημένων εργασιών3 που αντιστοιχούσαν στην 

Πράξη Κρατικής Ενίσχυσης (ΟΠΣ 464971), αναλογούσε σε ποσοστό 25,3% του 

εκτιμώμενου συμβατικού τιμήματος για το συγκεκριμένο τμήμα του συνολικού έργου.  Οι 

εργασίες είχαν σημειώσει πρόοδο, τόσο σε ότι αφορά την Ανατολική και τη Δυτική 

Επέκταση του Κτιρίου του Αεροσταθμού, όσο και στην κατασκευή του Αμαξοστασίου, του 

νέου χώρου στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και της ράμπας σύνδεσης του Αεροσταθμού με 

το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών. 

Μέχρι τις 31-12-2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες της Πράξης 

Κρατικής Ενίσχυσης (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 464971) ανέρχονταν σε 9.470.678 € 

(αντιστοιχεί σε ισόποση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

Το εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στην Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 464983 

(δηλ. της δεύτερης Πράξης του Μεγάλου Έργου εκσυγχρονισμού του αερολιμένα 

Χανίων), μετά την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, ανέρχεται σε 5.353.660 €. 

Έως τα τέλη του 2014, η αξία των πιστοποιημένων εργασιών που αντιστοιχούσαν στην 

εν λόγω Πράξη αναλογούσε σε ποσοστό 55,8% επί του εκτιμώμενου επιμερισμένου 

συμβατικού τιμήματος για τα συγκεκριμένα τμήματα του έργου. Αναλυτικότερα, το 

ποσοστό της αξίας των πιστοποιημένων εργασιών επί του εκτιμώμενου επιμερισμένου 

συμβατικού τιμήματος διαμορφώθηκε σε 46,8% για την κατασκευή του Πύργου Ελέγχου 

και σε 75,8% για την κατασκευή των μη επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση Χώρων 

Στάθμευσης. 

Τα προαναφερόμενα ποσοστά είναι ενδεικτικά της σημαντικής προόδου που είχε 

συντελεστεί σε ότι αφορά την κατασκευή, τόσο του νέου Πύργου Ελέγχου, όσο και των 

μη επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση Χώρων Στάθμευσης. 

Έως τις 31-12-2014 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες της πράξης με 

κωδικό ΟΠΣ 464983 ανέρχονταν σε 1.040.432 € (αντιστοιχούσε με βάση την εικόνα του 

ΟΠΣ σε ισόποση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του φορέα κατασκευής ως προς την εξέλιξη του συνολικού έργου, 

αναμένεται ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα υπάρξει δηλαδή μια 

παράταση 6 μηνών. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο αυτή (δηλ. μετά 

τα τέλη του  2015) θα αφορούν, κυρίως, την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου 

αεροσταθμού. 

                                            

3
 συμπεριλαμβάνονται εκτελεσθείσες εργασίες, ημιτελείς εργασίες, υλικά επί τόπου και απολογιστικά ασφάλτου 
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Το οικονομικό αντικείμενο που αναμένεται να εκτελεστεί εκτός περιόδου επιλεξιμότητας, 

ήτοι μετά την 31η/12/2015, θα καλυφθεί από  εθνικούς πόρους και ιδία συμμετοχή ΥΠΑ. 

 

3. Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», το 

οποίο εντάχθηκε αρχικά στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 337134, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 

1079.Φ.95.31-05-2011 Απόφαση Ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

2227/Φ.95/30-11-2011 και 1871/Φ.95/05-11-2012 Αποφάσεις. Σε συνέχεια της έκδοσης 

της υπ’ αριθμ. C(2013) 787 final / 20.2.2013 Απόφασης της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ, το 

έργο εντάχθηκε ως έργο κρατικής ενίσχυσης βάσει της υπ’ αριθμ. 2266/Φ.95/19.12.2013 

Απόφασης Ένταξης και με κωδικό ΟΠΣ 465067. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο των εργασιών στο α/δ Σκιάθου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών διαστάσεων 300m Χ 120m = 

36.000m2. 

 Aνακατασκευή υφιστάμενου συνδετήριου τροχόδρομου 70m και κατασκευή νέου 

τροχόδρομου 70m (συνολικό μήκος 140m). 

 Επέκταση του διαδρόμου προς βορρά κατά 110m. 

 Κατασκευή εσωτερικής υπηρεσιακής οδού 530m. 

 Λοιπές απαραίτητες εργασίες όπως αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου της 

περιοχής (συνολικό μήκος οδικού δικτύου ~1.545m), σήμανση έργων, υδραυλικά 

έργα, τεχνικά έργα, έργα αποκατάστασης ανενεργού λατομείου, έργα πρασίνου, 

κατασκευή δεξαμενής διαχωρισμού ελαφρών υγρών, Η/Μ εργασίες και περίφραξη 

τμήματος του αεροδρομίου. 

Το έργο υλοποιείται με μία (1) εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις.  

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 13.149.390 €  13.149.390 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 10.469.544 €  10.469.544 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 10.469.544 €  10.469.544 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 8.899.113 €  8.899.113 € 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 14/06/2013. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου είναι στις 14/07/2015. Ωστόσο εκτιμάται ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί πριν 

το τέλος του 2015. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

 Έχει  ολοκληρωθεί η επέκταση του διαδρόμου προς Βορρά.  

 Έχουν γίνει χωματουργικές εργασίες και επιστρώσεις πεδίου ελιγμών, οδικού δικτύου 

και περιβάλλοντα χώρου Α/Δ.  

 Στο δάπεδο στάθμευσης των αεροσκαφών έχουν γίνει καθαιρέσεις, τμήμα των 

εργασιών εκσκαφής καθώς και των υδραυλικών έργων και στην περιμετρική οδό 

έχουν πιστοποιηθεί καθαιρέσεις κτισμάτων, περιφράξεων, επενδεδυμένων τάφρων 

κ.λπ.    

 Έχει υλοποιηθεί μέρος των καθαιρέσεων στο ανενεργό λατομείο και έχουν ξεκινήσει 

οι εργασίες αποκατάστασής του και συγκεκριμένα τεχνικά έργα.  

 Τέλος, έχουν γίνει εργασίες εξυγίανσης της υφιστάμενης εγκατάστασης 

φωτοσήμανσης, καθώς και οι απαιτούμενες προσωρινές μετατοπίσεις των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και δικτύων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση των 

ενδιάμεσων φάσεων του έργου. 

Οι καταχωρημένες στο ΟΠΣ επιλέξιμες δαπάνες στις 31-12-2014 ανέρχονταν σε 

4.803.530 € (αντιστοιχεί σε 4.609.674 συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

 

4. Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 464991, σύμφωνα με την 

υπ. αριθμ. 2236/Φ.95/17-12-2013 Απόφαση.  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 103 ακτινοσκοπικών συσκευών 

ελέγχου αποσκευών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κανονισμών 

(2320/2002, 622/2003, 781/2005). Οι συσκευές είναι εφοδιασμένες με λογισμικό TIP 

(THREAT IMAGE PROJECTION). Οι συσκευές ανιχνεύουν εκρηκτικά και άλλα 

επικίνδυνα αντικείμενα και διαχωρίζουν τα υλικά ανάλογα με τη σύσταση (ΟΡΓΑΝΙΚΑ - 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ). Οι συσκευές αντικαθιστούν παλαιότερες που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των ευρωπαϊκών κανονισμών ή συμπληρώνουν τον εξοπλισμό των αεροδρομίων. Η 

σημερινή κατανομή των ανωτέρω συστημάτων έχει καταγραφεί ως ακολούθως: 
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α) 92 συσκευές στα 23 ακόλουθα αεροδρόμια: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΩ, ΛΗΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΧΙΟΥ, 

ΜΥΚΟΝΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΜΗΛΟΥ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΚΤΙΟΥ, 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΡΑΞΟΥ, ΚΑΣΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ. 

β) 2 συσκευές που τοποθετήθηκαν αργότερα σε 2 αεροδρόμια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

γ) 1 συσκευή στο κέντρο ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων & εφαρμογών της ΥΠΑ. 

δ) 5 συσκευές στα ΛΕΚ (κεντρικές αποθήκες) είτε ως εφεδρεία των εγκατεστημένων, είτε 

για μεταφορά και τοποθέτηση σε αερολιμένες μόλις ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. 

ε) 1 μη επιλέξιμη συσκευή στην Πάχη Μεγάρων. 

στ) 2 μη επιλέξιμες συσκευές στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.839.335 €    4.839.335 €   

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.713.492 €  4.713.492 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.713.492 €  4.713.492 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4.006.468 €    4.006.468 €   

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το αντικείμενο της Πράξης έχει υλοποιηθεί πλήρως και εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης 

Ολοκλήρωσης της Πράξης. Εκκρεμεί η καταχώρηση δελτίου διορθώσεων στο ΟΠΣ για 

ποσό 49.442 €, έπειτα από την έκθεση ελέγχου της DG REGIO 

(2013/DG/REGIO/C3/1327/1) στο ΕΠΕΠ. Οι καταχωρημένες στο ΟΠΣ επιλέξιμες 

δαπάνες στις 31/12/2014 ανέρχονταν σε 4.713.492 € (αντιστοιχούσες σε ισόποση 

συγχρηματοδούμενη δημόσια δαπάνη) και θα διαμορφωθούν σε 4.664.050 €. 

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση Δείκτες 

Εκροών και Αποτελέσματος. Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα προβλέπεται η ολοκλήρωση της 

κατασκευής 110 m διαδρόμου προσαπογειώσεων (Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται ο 

ισοδύναμος δείκτης για την υλοποίηση του αεροδρομίου Μακεδονίας), η κατασκευή κτιρίων 
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αεροσταθμών επιφάνειας 36.291m2 καθώς και κατασκευή/αναβάθμιση δαπέδων στάθμευσης 

επιφάνειας 36.000 m2. 

Ως δείκτης αποτελέσματος για τον Άξονα προβλέπεται στο ΕΠ-ΕΠ ο αριθμός Α/Δ της Χώρας 

με δυνατότητα υπερατλαντικών πτήσεων, που αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα (1) με την 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στο Α/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

Τα ενταγμένα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 2.045 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 176 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία τους (σε 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).   

Έως 31.12.2014 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων, έχουν δημιουργηθεί 1036,12 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας για τη κατασκευή 

των έργων. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 0 0

Στόχος 36.291

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0

Στόχος 36.000

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0

Στόχος 110

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0

Στόχος 1

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 1.000,00 1.036,12

Στόχος

Αφετηρία 

2203 Χώροι αεροδρομίων που 

κατασκευάζονται/αναβαθμίζονται 

(δάπεδα στάθμευσης) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2203 Χώροι αεροδρομίων που 

κατασκευάζονται/αναβαθμίζονται 

(κτήρια αεροσταθμών) 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

2204 Μήκος διαδρόμου 

προς/απογειώσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2206 Α/Δ με δυνατότητα 

υπερατλαντικών πτήσεων

 

 

4.11 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ: - €) 

Ο Άξονας με βάση τη 2η Αναθεώρηση έχει καταργηθεί. 

4.12 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: - €) 

Ο Άξονας με βάση τη 2η Αναθεώρηση έχει Καταργηθεί. 
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4.13 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Π.Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 22.383.369 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονας Προτεραιότητας αφορά την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του τμήματος του 

Ε.Π.-Ε.Π που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εξασφαλίζει τους πόρους, τα μέσα 

και το κατάλληλα ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό για την επιτυχή ωρίμανση των 

διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, 

ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος.  

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται ποσό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

ύψους 62.000.000 €, ενώ στην ΕΔΑ Μεταφορών έχει εκχωρηθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 

συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 13.000.000 €.   

Αναλυτικότερα η χρήση της Τεχνικής Βοήθειας τόσο του Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ (ΕΤΠΑ) 

όσο και του Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ (Ταμείο Συνοχής) παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.2 

«Τεχνική Βοήθεια». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  

 

Σήμερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 

περιλαμβάνονται 21 Μεγάλα Έργα κατά την έννοια του Άρθρου 39 του Κανονισμού 

1083/2006, δηλαδή έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50 εκατ. €, για τα οποία 

υποβάλλονται στην ΕΕ αιτήσεις (ΑΕΣ) και εκδίδεται ειδική για το καθένα απόφαση της 

Επιτροπής. 

H συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΕΠ 

σύμφωνα με τις υποβληθείσες Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Συνδρομής ανέρχεται σε 5.481 εκατ. 

€. Τα 15 εξ αυτών είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και τα υπόλοιπα 6 της 

τ.ΕΔΑ Μεταφορών. 

Έχουν εκδοθεί συνολικά εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δέκα εννέα 

(19) Μεγάλα Έργα. 

Εντός του 2014 υποβλήθηκε ένας νέος Φάκελος για το Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση 

σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης ( ΕTCS LEVEL 1) σε 3 τμήματα του σιδ/κού άξονα ΠΑΘΕΠ 

και ολοκλήρωση τηλεπικοινωνιών (GSM-R) στον ίδιο άξονα (πλην των τμημάτων Κιάτο- 

Πάτρα, Τιθορέα- Δομοκός και Θεσσαλονίκη -Ειδομένη)» ενώ εκκρεμεί η υποβολή του 

Φακέλου του Μεγάλου Έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 1ο & 2ο 

Τμήμα». 

Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η μεταφορά του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης 

Προβληματικών Τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο Τμήμα «Παραδείσια – 

Τσακώνα»» στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) και 

εκδόθηκε η υπ. αριθμ. C(2015)/2454/22-04-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ακολουθεί κατωτέρω αναλυτικός πίνακας. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice/commission/decision/display.do?objectUniqId=5737
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A/A

Α/Α

 ΠΙΝΑΚΑ 

64 ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΕΣΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΣ)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ 

Ε.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΕΧΕ 

ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ε.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΑΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ

880.338.306

238.481.761

2 4

Αποπεράτωση οδικών υποδομών του 

αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα 

και κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

342.856.255 342.856.255
C(2012)4101

13-06-12


19/12/13
(υποβλήθηκε  αίτημα 

τροποποίησης)

Διακοπή εξέτασης του φακέλου 

Μεγάλου Έργου μετά από αίτημα 

των ελληνικών αρχών λόγω 

επαναδιαπραγμάτευσης όρων της 

Σύμβασης Παραχώρησης

445.303.440

231.407.833

423.174.691

401.499.555

547.205.409

279.000.000

6 35
Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού: 

Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 68.649.773 81.861.141

C(2012)6876

08-10-12 
 Ιούνιος 2015

Τροποποίηση για να περιλάβει τα 

έσοδα από τα διόδια

7 14

Αποπεράτωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού 

Θεσσαλονίκη (Δερβένι) - Σέρρες - Προμαχώνας : 

Τμήματα Λαχανάς - Α/Κ Χριστού και Κάτω Αμπέλα - 

Α/Κ Πετριτσίου

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 103.077.754 176.701.635
C(2011)3785

07-06-11
 Σεπτέμβριος 2015

Τροποποίηση λόγω αλλαγής άξονα 

και για να περιλάβει τα έσοδα από τα 

διόδια 

8 62

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – 

Κρυσταλλοπηγή” Τμήμα: “Κορομηλιά – 

Κρυσταλλοπηγή”

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 117.025.812 131.901.159
C(2012)7078

04-10-12 
 Σεπτέμβριος 2015

Τροποποίηση  λόγω αλλαγής άξονα 

και για να περιλάβει τα έσοδα από τα 

διόδια

9 61
Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού “Κοζάνη – 

Φλώρινα – Νίκη” Τμήμα: “Φλώρινα – Νίκη”
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 58.428.841 60.647.212

C(2012)6879

08-10-12
 Ιανουάριος 2015 Τροποποίηση λόγω αλλαγής άξονα

10 37

Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. 

Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – 

Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – 

ΟΑΚ Α.Ε. 73.667.625 102.273.321
C(2013)3470

12-06-13
 Μάιος 2015 Τροποποίηση λόγω αλλαγής άξονα

11 38
Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)
ΟΑΚ Α.Ε. 82.959.737 79.086.139

C(2014) 3563

26-05-14

12 15
Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου 

με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

212.832.896 212.832.896
C(2012)3492

01-06-12
 Ιούλιος 2015

Τροποποίηση λόγω "phasing" και 

αλλαγής άξονα

13 41

Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος 

«Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες» του ΠΑΘΕ, 

υποτμήματα: «Ν. Κοίτη Σπερχειού – Α/Κ Ροδίτσας» 

και «Α/Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – Α/Κ Ραχών»

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

116.888.112 123.985.742
C(2014)5803

08-08-14

14 36
Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ 

με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

55.421.465 55.098.032
C(2013)3513

12-06-13

15 15
Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 1ο 

& 2ο Τμήμα

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

8.596.386 8.596.386 Μάιος 2015

15 4.734.020.096 4.822.250.913 14 1 7

ΙΙ.  ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1 3
Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ-Κιάτο 
ΕΡΓΟΣΕ 27.084.540 27.983.884

C(2011)1969

01-04-11

2 5

Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηρογραμμικής 

γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού

ΕΡΓΟΣΕ 362.665.959 672.017.836
C(2011)6071

22-08-11
 Φεβρουάριος 2015

Τροποποίηση λόγω "bridging" από 

Γ' ΚΠΣ

3 29

Ολοκλήρωση σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στον 

σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (πλην 

Τιθορέα - Δομοκός) καθώς και στα τμήματα 

Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη - 

Προμαχώνας

ΕΡΓΟΣΕ 42.125.477 48.732.919 23/10/14

Επίκειται αποστολή απαντήσεων σε 

ερωτησεις ΕΕ για να προχωρήσει σε 

έκδοση εγκριτικής απόφασης

4 70
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 

στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη
ΕΡΓΟΣΕ 158.124.843

C(2014)5399

30-07-14

93.633.473

354.068

42.949.176

2.832.943

6 746.996.659 888.504.299 5 1 2

21 5.481.016.755 5.710.755.212 19 2 9

Υπεβλήθη 

12/6/2015

Τροποποίηση λόγω αλλαγής άξονα 

και προσαρμογής στο συμβατικό 

Π/Υ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 

ΣΤ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

10

30

Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές 

Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα 

Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. 

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

46.767.638

822.481.130
C(2013)8212

16-12-2013 

110.228.202

851.305.881

Δ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

Αποπεράτωση Οδικού Άξονα "Μαλιακός – Κλειδί"

C(2013)8214

16-12-13

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής 

Ελλάδας (Ε65): Τμήμα «Ξυνιάδα – Τρίκαλα»

C(2013)8213

16-12-13

C(2013)1889

03-04-13

Αποπεράτωση Οδικού Άξονα «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από 

Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ 

Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 

συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - 

Χαλκίδα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ι. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ  Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

6
C(2013)2054

10-04-13

44

5

4

Α. ΟΔΙΚΑ

1 6

43

Αποπεράτωση Οδικού Άξονα "Ελευσίνα – Κόρινθος 

– Πάτρα"

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.149.594.191

5

Συμβάσεις Παραχώρησης

Δημόσια Έργα

670.234.2383 42
C(2013)8215

16-12-13 

ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΆΡΘΡΟ 16 ΚΑΝ. 1083/2006) 

Σύμφωνα και με την απαίτηση του ‘Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού  1083/2006,  τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης 

εξαιτίας της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας, των πεποιθήσεων, της ηλικίας 

ή του γενετήσιου προσανατολισμού, και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 

Αυτό εξασφαλίζεται στο επίπεδο του προγραμματισμού μέσω της διαμόρφωσης των στόχων 

και του σχεδιασμού υλοποίησης, ενώ στο επίπεδο της εφαρμογής οι αρχές αυτές 

διασφαλίζονται μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης για την ένταξη των πράξεων στο 

Πρόγραμμα και μέσω των διοικητικών διαδικασιών των αρμόδιων φορέων υλοποίησης. 

Τέλος,  στο  επίπεδο  της  παρακολούθησης  και  της  αξιολόγησης  του  Προγράμματος,  τα 

ποσοτικά   και   ποιοτικά   αποτελέσματα   αξιολόγησης   των   δράσεων   παράγονται   από 

διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των 

φύλων. 

Το ΕΠ-ΕΠ είναι, εν γένει, ουδέτερο ως προς τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.  

Όσον αφορά στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσβασής 

τους στα μέσα μεταφοράς και μετακίνησής τους στους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων, 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις η οποία θα πρέπει να τηρείται σε όλες τις 

φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος και η τήρησή της διασφαλίζεται μέσω των κριτηρίων 

ένταξης πράξεων στο ΕΠ και των προδιαγραφών κατασκευής των έργων (π.χ. στα μέσα 

σταθερής τροχιάς), όπου συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε σταθμούς και οχήματα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού με κινητικά 

προβλήματα ή δυσκολίες. Κατά την υλοποίηση του ΕΠ-ΕΠ, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα, προκειμένου οι δράσεις του να ενσωματώνουν τις ανωτέρω διαστάσεις όπου 

απαιτείται.  

Σημειώνεται ότι το 2009 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της ΕΥΔ 

ΕΠ-ΕΠ, της ΕΔΑΜ και της αρμόδιας υπηρεσίας (Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης - 

ΕΥΘΥ) του ΥΠΟΙΑΝ, για την διαμόρφωση της εξειδίκευσης του κριτηρίου αξιολόγησης Γ4 
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«Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» και 

την εφαρμογή του κριτηρίου για συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠ-ΕΠ έργα υποδομών. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την προτεινόμενη από την ΕΥΘΥ 

τροποποίηση (απόφαση έγκρισης με α.π. 8125 / 3-2-2010) και το κριτήριο Γ4 εξειδικεύτηκε 

τελικά με την ενσωμάτωση και των σχετικών παρατηρήσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ.  

Κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 δεν διεκπεραιώθηκαν περαιτέρω ενέργειες και 

επαφές για τα θέματα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και της ισότητας των δύο φύλων. 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Σε ότι αφορά στη χρήση της Τεχνικής Βοήθειας και ειδικότερα την φυσική και οικονομική 

πρόοδο των δράσεων των θεματικών προτεραιοτήτων 85 και 86 των Αξόνων 

Προτεραιότητας ΣΤ και ΙΓ αρμοδιότητας της τ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. υλοποιήθηκαν τα εξής:  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ’ 7.936.071 3.101.639 

Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους-Οφέλους και συμπλήρωση ΑΕΧΕ 
για το έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
30.000,00 25.000,00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ 350.000,00 103.094,27 

Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) στο 
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο των Περιφερειών αμιγούς στόχου 

σύγκλισης 
3.450.480,80 1.255.856,15 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κ.α.) ΤΗΣ 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ - ΕΤΠΑ 
839.780,00 699.467,90 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ 242.000,00 9.940,50 

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των Υπηρεσιών που υλοποιούν το 
έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 

123.123,00 123.123,00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ1 ΤΟΥ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ. 

713.400,00 62.749,15 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες- Τεχνικοί σύμβουλοι της Διεύθυνσης 
Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.) 

2.187.287,50 822.407,96 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ’ 53.332.057 26.742.871 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
147.600,00 - 

Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους για το έργο: «Σύμβαση 
Παραχώρησης , Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από 

Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – 
Μαλιακός 

30.750,00 17.220,00 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΛΑΜΙΑ - ΡΑΧΕΣ» 
35.000,00 18.204,00 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 384.700,00 96.661,30 

Μελέτες βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά 
τμήματα) 

9.873.773,22 5.948.355,67 

Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) στο 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο των Περιφερειών Στατιστικής 

Σύγκλισης και Σταδιακής Εισόδου 
3.900.457,60 1.061.201,70 

Μελέτες υποδομών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 
Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών 

συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
1.601.422,28 73.330,20 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ 

1.124.693,55 840.578,88 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)» 
76.260,00 20.787,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ -ΨΑΧΝΑ) 

1.714.594,17 1.714.494,02 

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού 2.464.228,00 121.992,92 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κ.α.) ΤΗΣ 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. 
3.000.000,00 1.900.127,99 

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών κόστους - οφέλους των 
έργων Μετρό. 

90.000,00 44.400,00 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του 
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της ΕΟΑΕ για να 

εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 
122.400,00 44.625,00 

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου λειτουργίας του Εργαστηρίου της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
820.138,21 - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 380.990,00 190.018,50 

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εγνατίας Οδός Α.Ε. 95.000,00 43.000,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ON-GOING ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

1.000.000,00 362.130,45 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 
8.000.000,00 180.888,75 

Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και 
αντίστοιχων Άρθρων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Δημόσιων 

Έργων 
2.899.850,00 - 

Τεχνική Υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην εκπόνηση μελετών 
κόστους-oφέλους για την αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής 

Θεσσαλονίκης 
60.000,00 11.688,30 

Τεχνική Υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του έργου 

"Κάθετος Άξονας της Εγνατίας οδού “A/K Κλειδίου - Α/Κ Αξιού – 
Εύζωνοι”" 

30.000,00 15.584,40 

Τεχνική υποστήριξη της ΔΜΕΟ για τη διερεύνηση της εφικτότητας - 
σκοπιμότητας της υπογειοποίησης των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και 

Αλιπέδου 
147.600,00 62.730,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

35.400,00 35.400,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

OMC/TENTEC ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔ-Μ), 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

49.200,00 49.200,00 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ 

80.000,00 - 

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ 
για την κάλυψη Ειδικών Διαχειριστικών Απαιτήσεων των έργων του ΕΠ-

ΕΠ 
80.000,00 59.998,51 

Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Eνίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών 
15.088.000,00 13.830.252,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤ’, ΙΓ’ (τ. ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ) 61.268.128 29.844.510 

 

Όσον αφορά στα έργα αρμοδιότητας τ. ΕΔΑ Μεταφορών, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 

εντάχθηκαν μέχρι 31/12/2014, στους Άξονες ΣΤ και ΙΓ τα σαράντα (44) έργα που 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με συνολικό Π/Υ 3.182.947 € (σε 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ’ 690.832 424.187 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ/ΣΑΑΣ 2000-
2006 ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ 

50.430,00 50.430,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ/ΣΑΑΣ 2000-2006 

ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 
124.476,00 124.476,00 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΠΑ 40.000,00 536,28 

Μελέτη σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους και σύνταξη αίτησης 
χρηματοδότησης για το Μεγάλο έργο ΕΣΠΑ του ΕΠ-ΕΠ: Νέος 

Αεροσταθμός στο Α/Δ Χανίων 
48.216,00 48.216,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 

12.300,00 5.436,60 

Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΔΑ Μεταφορών για την αποτύπωση της 
προετοιμασίας έργων / δράσεων για την πέμπτη προγραμματική 

περίοδο (Ε’ ΠΠ), 2014 - 2020 
98.400,00 65.313,00 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
– ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – 

ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

86.100,00 54.243,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10.000,00 5.584,20 

Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης απαλλοτριουμένων 
εκτάσεων σε τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο-Πάτρα και 
Αρχαία Κόρινθος-Κιάτο από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ). 

35.000,00 33.556,00 

MΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

15.990,00 0,00 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ KAI ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

165.000,00 36.395,84 

Σύμβουλος για την υποστήριξη των διαδικασιών κλεισίματος Απόφασης 
5701/04 του Ταμείου Συνοχής 

4.920,00 0,00 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ’ 2.492.115 1.409.799 

Σχέδιο προσδιορισμού προυποθέσεων βελτίωσης των επιβατικών 
μεταφορών που εκτελούν τα ταξί της χώρας και αξιοποίηση της 

ευρωπαικής εμπειρίας 
104.550,00 104.550,00 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 
104.550,00 104.550,00 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

71.340,00 71.340,00 

Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στην 
Αττική 

108.240,00 108.240,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 
92.250,00 18.450,00 

Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια 75.000,00 25.479,20 

Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Λογιστικής Υποστήριξης της ΕΔΑ 
Μεταφορών του ΕΠ-ΕΠ /ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για το διάστημα 2010-2012 

122.877,00 122.877,00 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

8.548,50 8.548,50 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2010-2011 

123.000,00 95.841,60 

ΜΙΚΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

50.000,00 47.902,95 

Εκπαιδεύσεις Προσωπικού 50.000,00 0,00 

Τεχνικός σύμβουλος για την διερεύνηση ανάπτυξης αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την 

ευρύτερη περιοχή 
55.350,00 55.350,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΧΕ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΣΠΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΘΕΛ 
12.177,00 12.177,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΧΕ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΣΠΑ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΣΑΠ» 
12.300,00 12.300,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

121.068,90 121.068,90 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΠΑ 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ Α/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" 
72.324,00 72.324,00 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 140.000,00 12.121,55 

Μελέτη για τα ΚΤΕΛ: Λειτουργία του Συστήματος και Δυνατότητες 
Απελευθέρωσης της Αγοράς 

110.700,00 110.700,00 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τ. ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2014 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποβοήθησης της ΕΔΑΜ στον 
έλεγχο του προς δημοπράτηση έργου «Υπολειπόμενες εργασίες 

υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, επιδομής, η/μ 
εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης 

της ΝΔΣΓ Τιθορέα – Δομοκός» (Α.Δ. 635) και στην επιτόπια 
Επαλήθευση του υποέργου 1 της Πράξης "Αποπεράτωση προαστιακού 

σιδ/κού σταθμού Αττικής, τμήμα ΣΚΑ - 3 ΓΕΦΥΡΕΣ". 

5.000,00 5.000,00 

Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού-Εξωτερικού Ταμείου Συνοχής 142.000,00 38.710,95 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ/ ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

2012-2014 
153.750,00 81.829,44 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.920,00 4.920,00 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΚΤΕΟ 

36.900,00 36.900,00 

Μελέτη αντιμετώπισης επιπτώσεων κατάργησης αμαξοστασίου 
Ελληνικού και αναδιοργάνωσης δρομολογίων 

147.600,00 0,00 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - 
ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
49.200,00 44.280,00 

Εκπόνηση Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 73.800,00 8.240,00 

Ανάπτυξη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και σύγχρονου νομικού 
πλαισίου για την Εφοδιαστική (Logistics) στην Ελλάδα 

147.600,00 49.200,00 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 14+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 25+000 (ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΗΡΑΓΓΑ) ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Δ. 470/200" 

40.000,00 36.897,62 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 

17.220,00 0,00 

Μελέτη ζήτησης μεταφορών, ανάλυση κόστους οφέλους και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Τιθορέα - 
Δομοκός στο CEF 

67.650,00 0,00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

123.000,00 0,00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Υ.Π.Α. ΩΣ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ. 

49.200,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤ’, ΙΓ’ (τ. ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 3.182.947 1.833.986 

 

Μέχρι 31/12/14 τα σχετικά έργα παρουσίασαν δαπάνες που ανέρχονται συνολικά σε 

31.678.496 € (βλ. ανάλυση στους ανωτέρω πίνακες) ή ποσοστό 49,15% του συνολικού Π/Υ 

των ενταγμένων έργων: 

 3.525.826 € για τα έργα του Άξονα ΣΤ (Τεχνικής Υποστήριξης Αξόνων ΕΤΠΑ) 

 28.152.670 € για τα έργα του Άξονα ΙΓ (Τεχνικής Υποστήριξης Αξόνων Ταμείου 

Συνοχής). 
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 Δείκτες παρακολούθησης 

Τα ενταγμένα στους Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ’ και ΙΓ’ έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 

612 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.  

Έως 31.12.2014 με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα έργων- 

έχουν δημιουργηθεί 357,36 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής 

τους. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 27,07 152,13

Στόχος

Αφετηρία 

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη λειτουργία της πράξης

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επίτευξη 1,74 0

Στόχος

Αφετηρία 

Επίτευξη 146,12 205,23

Στόχος

Αφετηρία 

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της 

πράξης

 

 

6.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.3.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Σύμφωνα με το σχετικό Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ-ΕΠ έχει ξεκινήσει η Β’ Φάση (από τις 

τρεις) αυτού, η οποία μεταξύ άλλων δίνει έμφαση στην απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο 

και την εξέλιξη του Ε.Π.-Ε.Π. προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό στους πολίτες 

O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου ανέρχεται σε 

1 εκ.€. 

6.3.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος, και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ-ΕΠ, η Διαχειριστική Αρχή 

έχει ξεκινήσει από το έτος 2010 την επίσημη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΕΠ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epep.gr.  

Η ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ, ενημερώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2014 αναλυτικά με το 

πλήρες υλικό των Προσκλήσεων για υποβολή των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης 

πράξεων από το ΕΠ-ΕΠ, τις σχετικές Αποφάσεις Ένταξης και τις τροποποιήσεις αυτών, 

καθώς και τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων.  
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Τα πλήρη κείμενα των Προσκλήσεων αναρτώνται ήδη από το 2013 και στην ιστοσελίδα 

www.espa.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως και ο κατάλογος 

των Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ενημέρωση του καταλόγου των Δικαιούχων στην εν 

λόγω ιστοσελίδα, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014. Αντίστοιχη ενημέρωση έγινε 

και στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ.   

Η ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ προσφέρει πληροφόρηση, ως οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 7 

παρ. 2 σημείο δ’ του Κανονισμού 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «Καθορισμός των 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το 

Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.)» σχετικά με τον Πίνακα των Δικαιούχων του Προγράμματος, τα έργα 

των οποίων έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τους τίτλους των έργων/πράξεων, καθώς και το ποσό της συνολικής 

δημόσιας δαπάνης και της επιλέξιμης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημόσιας δαπάνης 

κάθε έργου.  

Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε το έτος 2014 για όλες τις εξελίξεις επί του Ευρωπαϊκού και 

Εθνικού θεσμικού πλαισίου. Πρόβαλε φωτογραφικό υλικό των έργων που είναι ενταγμένα 

στο Πρόγραμμα και λειτουργούσε Μηχανή Αναζήτησης συνδυαστικών δεδομένων. Η 

ιστοσελίδα εξελίσσεται γενικότερα ώστε να περιλάβει μελλοντικά παραδείγματα καλής 

πρακτικής, σημαντικές εκδηλώσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α. σχετικά με το 

ΕΠ-ΕΠ. 

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση τους Προσπελασιμότητας» είναι 

διαθέσιμες και μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, (www.espa.gr) που προαναφέρθηκε, ο οποίος αποτελεί μία πύλη 

συγκεντρωμένης πληροφόρησης για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και 

απευθύνεται σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και ευρύ κοινό. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoespa@mnec.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό 

γραφείο εξυπηρέτησης (helpdesk) για κάθε ενδιαφερόμενο που ζητά πληροφορίες για όλα τα 

ΕΠ του ΕΣΠΑ (μεταξύ των οποίων και το ΕΠ-ΕΠ).  

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα www.saas.gr της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τομέας Μεταφορών/τ. 

ΕΔΑ Μεταφορών, η οποία είναι διασυνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ, υπάρχει και 

ενημερώνεται διαρκώς ειδική ενότητα για το ΕΣΠΑ, που περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα 

προγραμματικά κείμενα, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τις εκδοθείσες Προσκλήσεις, τα 

κριτήρια ένταξης των πράξεων, τις αποφάσεις ένταξης πράξεων, κατάλογο Δικαιούχων 

πράξεων κλπ., στο πλαίσιο της αντίστοιχης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων 

του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 

http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:infoespa@mnec.gr
http://www.saas.gr/
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Τέλος, η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει διαρκώς ως οφείλει, τον επίσημο διαδικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.anaptyxi.gov.gr, με στοιχεία που 

αφορούν στην υλοποίηση των έργων που υλοποιούνται από το ΕΠ-ΕΠ. Ο εν λόγω 

ιστότοπος,  παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

τη διάχυση της πληροφόρησης. 

Διακριτό πεδίο της ιστοσελίδας του ΕΠ-ΕΠ δημιουργήθηκε για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

αξιοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια του έτους 2014 για το σχεδιασμό της στρατηγικής και του 

νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στο πεδίο αυτό αναρτήθηκε 

αναλυτικά όλο το κανονιστικό πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020 και οι σχετικές οδηγίες της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ. Επίσης, αναρτήθηκαν όλα τα κείμενα 

διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής μεταφορών της ΠΠ 2014-

2020 (αποφάσεις ΟΣΠ, ΣΠΕΜ). Τέλος, στο πεδίο αυτό αναρτήθηκαν και όλα τα απαραίτητα 

κείμενα για τη διαβούλευση με στόχο τη σύνταξη του τελικού νέου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

 

6.3.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

Μετά από σχετική διαβούλευση με ευθύνη της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ, η οποία έχει την ευθύνη για 

τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών δημοσιότητας και 

πληροφόρησης για το ΕΣΠΑ εκδόθηκε ο Οδηγός Επικοινωνίας, ο οποίος και διαβιβάστηκε με 

ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής και της τ. ΕΔΑ Μεταφορών σε όλους τους Δικαιούχους και 

Δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να 

συνεισφέρει στην προσπάθεια για μία ενιαία ταυτότητα σε όλες τις δράσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και να διευκολυνθούν στην εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας..  

Το περιεχόμενο του Οδηγού περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των 

Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων 

Διαχείρισης και  των Δικαιούχων των έργων, ως προς την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα 

του ΕΣΠΑ και τις προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των ΕΠ 

και των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Ελλάδα. 

Βα΄σει του εν λόγω οδηγού δίνονται συστηματρικά οδηγίες προς τους Δικαιούχους για 

θέματα δημοσιότητας του Προγράμματος. 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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6.3.4   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης των έργων του ΕΣΠΑ, 

σε διαρκή βάση παρακολουθούνται από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και τ. ΕΔΑ 

Μεταφορών, οι ενέργειες δημοσιότητας από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο των 

εκτελούμενων έργων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων, παρακολούθηση άλλων δράσεων 

δημοσιότητας κλπ), ώστε να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες κανονιστικές απαιτήσεις και 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης κάθε έργου και το συνημμένο 

σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που υπογράφει ο Δικαιούχος. 

Στο πλαίσιο αυτό η τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και η τ.ΕΔΑ Μεταφορών με σχετική αλληλογραφία και 

κατά τη διάρκεια του 2014 έδωσαν οδηγίες σε όλους τους Δικαιούχους και Δυνητικούς 

Δικαιούχους του Προγράμματος και απαντούσαν σε ερωτήματά τους, σχετικά με την 

υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων και αναμνηστικών πλακών των έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

Η επικοινωνία με τους Δικαιούχους έγινε ως επί το πλείστον με την χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τηλεφωνικής επικοινωνίας και λιγότερο με ανταλλαγή εγγράφων. Όλη η 

διαχείριση της επικοινωνίας με τους Δικαιούχους έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

γραπτές Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 που εφάρμοζαν οι 

Υπηρεσίες με τήρηση αντίστοιχων αρχείων.  

Επιπλέον, στην τ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ λειτούργησε και εντός του 2014 ηλεκτρονικό γραφείο 

πληροφοριών στη διεύθυνση contacτ@epoalaa.gr και αντίστοιχα στην τ.ΕΔΑ Μεταφορών 

λειτούργησε ηλεκτρονικό γραφείο πληροφοριών, στη διεύθυνση infosaas@mou.gr, μέσω των 

οποίων απαντήθηκαν ερωτήματα ενδιαφερομένων από το ευρύ κοινό για τα έργα του 

Προγράμματος. 

6.3.5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Κατά το έτος 2014 προκηρύχθηκε ο ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη 

Αναδόχου του έργου «Δημοσιότητα – Πληροφόρηση – Προβολή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την περίοδο 2014-2015». Στόχος 

της ενέργειας είναι η προβολή και δημοσιοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - τομέας τέως ΥΠΥΜΕΔΙ, που περιλαμβάνονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ), μετά τη 2η 

Αναθεώρησή του, η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τον προσδιορισμό της 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ- 

ΕΠ για την περίοδο 2014-2015, λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες Πληροφόρησης και 

mailto:contacτ@epoalaa.gr
mailto:infosaas@mou.gr
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Δημοσιότητας του ΕΠ-ΕΠ που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι την ανάθεση του έργου με 

απώτερο στόχο την απόκτηση γνώσης του περιεχομένου και της εξέλιξης του ΕΠ-ΕΠ 

προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό στους Δυνητικούς Δικαιούχους, τους Δικαιούχους και 

το ευρύ κοινό. 

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου πραγματοποιήθηκε εντός του Α’ 

εξαμήνου του 2015. Η τελική αμοιβή του αναδόχου δεν θα ξεπεράσει τα 700.000 € σύμφωνα 

με τη σχετική σύμβαση. Πηγή συγχρηματοδότησης είναι το Ταμείο Συνοχής.  

Μέσω του έργου του Συμβούλου Δημοσιότητας θα γίνει και η σχετική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα 

πραγματοποιηθούν, καθώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών 

κυρίως αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

6.3.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις δημοσιότητας: 

A. Δημιουργία banner και αφισών για την 7η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής 

Ασφάλειας (Π/Υ 2.263,20 ευρώ) 

Δημιουργήθηκε ένα (1) banner και τριάντα μία (31) αφίσες που σηματοδότησαν τις δράσεις 

της «7ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας». Το banner και οι αφίσες έφεραν τα λογότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς Πληροφόρησης & Δημοσιότητας των 

ταμείων χρηματοδότησης. Χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης Πανελλαδικής Εβδομάδας 

Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 

Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) από 16 έως 

23 Μαρτίου 2014. 

 

Β. Καταχωρήσεις στο 3μηνιαίο περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ. για το 2014 

(Π/Υ 2.460 ευρώ) 

Η ανάθεση αφορούσε τέσσερις (4) μονοσέλιδες καταχωρήσεις, μια σε κάθε τεύχος του 

3μηνιαίου περιοδικού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ. (Σύλλογος Ελλήνων 

Συγκοινωνιολόγων). 

 

Γ. Δημιουργία video για ενημέρωση κοινού για την ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις 

στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας «International Level Crossing Awareness Day'' 

(Π/Υ 2.460 ευρώ) 
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Δημιουργήθηκε video για την ενημέρωση του κοινού για την ασφάλεια στις ισόπεδες 

διαβάσεις στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διεθνούς καμπάνιας. Το video έφερε τα 

λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς Πληροφόρησης & 

Δημοσιότητας των ταμείων χρηματοδότησης και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

καμπάνιας ενημέρωσης του κοινού με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την 

ασφάλεια στις ανισόπεδες διαβάσεις (ILCAD) που έχει οριστεί στις 3 Ιουνίου. Αυτή η ημέρα 

διοργανώνεται από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(UNECE), τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) και άλλους διεθνείς εταίρους.  

Το ανωτέρω είχε αποδέκτες το ευρύ κοινό και τους φορείς που ενδιαφέρονται και έχουν 

αντίκτυπο στην Οδική Ασφάλεια και ασφάλεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Ελλάδα. 

 

Δ. Ανάθεση του έργου «Προβολή του προγράμματος ΕΠ-ΕΠ στην έκδοση 

ημερολογίων αφιερωμένα στην Οδική Ασφάλεια από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας 

και Εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη & μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων “ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ” (Ι.Ο.ΑΣ.)» (Π/Υ 2.460ευρώ) 

Εκδόθηκαν επιτραπέζια ημερολόγια αφιερωμένα στην Οδική Ασφάλεια, με χρήσιμες 

συμβουλές & tips για κάθε εποχή του χρόνου και σε κάθε μήνα αντίστοιχα και σχετικά 

μηνύματα οδικής συμπεριφοράς και γονεϊκά πρότυπα, με τίτλο: «Μάθε παιδί μου… Κ.Ο.Κ.», 

τα οποία υποστηρίχθηκαν με χαρακτηριστικά σκίτσα και κείμενα. Το ανωτέρω είχε αποδέκτες 

το ευρύ κοινό και τους φορείς που ενδιαφέρονται και έχουν αντίκτυπο στην Οδική Ασφάλεια 

με στόχο την υπενθύμιση για το πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Στα 

ημερολόγια προβλήθηκε το λογότυπο του ΕΠ-ΕΠ και του ΕΣΠΑ, καθώς και όλα τα τα 

λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς Πληροφόρησης & 

Δημοσιότητας των ταμείων χρηματοδότησης 

6.3.7 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 1828/2006 της 

Επιτροπής μεριμνούν για την ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κτίρια 

των τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και τ. ΕΔΑ Μεταφορών από τις 9 Μαΐου και για μία εβδομάδα. 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠ-ΕΠ  

Το 2014, αν και είχε προγραματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 27 Νοέμβρη η Ετήσια 

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ε.Ε και των Διαχειριστικών Αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, (στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003 
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άρθρο 68 παρ. 2), η συνέντηση αυτή αναβλήθηκε λόγω φόρτου εργασίας με τη κατάρτιση 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 181 - 

Objective Priority Theme Form of Finance Territory Economic Activity Location
Allocated Community 

Contribution
CON 11 01 00 11 GR11 463.167,70

CON 11 01 00 11 GR12 418.844,63

CON 11 01 00 11 GR13 42.483,00

CON 11 01 00 11 GR14 71.842,47

CON 11 01 00 11 GR21 616.354,97

CON 11 01 00 11 GR22 343.188,17

CON 11 01 00 11 GR23 265.870,13

CON 11 01 00 11 GR24 365.429,47

CON 11 01 00 11 GR25 100.652,17

CON 11 01 00 11 GR30 2.006.487,45

CON 11 01 00 11 GR41 487.614,65

CON 11 01 00 11 GR42 170.130,48

CON 11 01 00 11 GR43 145.697,81

CON 11 01 01 11 GR11 524.942,12

CON 11 01 01 11 GR12 330.885,74

CON 11 01 01 11 GR14 619.974,75

CON 11 01 01 11 GR21 601.873,29

CON 11 01 01 11 GR22 520.416,76

CON 11 01 01 11 GR23 579.246,48

CON 11 01 01 11 GR24 167.436,16

CON 11 01 01 11 GR25 687.855,19

CON 11 01 01 11 GR30 3.488.253,25

CON 11 01 01 11 GR41 393.706,59

CON 11 01 01 11 GR43 597.347,93

CON 17 01 01 11 GR12 16.179.333,28

CON 17 01 01 11 GR14 651.169,26

CON 17 01 01 11 GR23 230.404.922,46

CON 17 01 01 11 GR24 1.302.338,52

CON 17 01 01 11 GR25 2.854.356,20

CON 17 01 01 11 GR30 9.689.963,90

CON 17 01 02 11 GR24 456.972.128,18

CON 17 01 05 11 GR12 13.838.589,46

CON 17 01 05 11 GR14 5.860.523,34

CON 17 01 05 11 GR23 257.190.117,87

CON 17 01 05 11 GR24 125.964.078,72

CON 17 01 05 11 GR25 2.854.356,20

CON 17 01 05 11 GR30 14.899.317,97

CON 21 01 01 11 GR12 14.259.307,97

CON 21 01 01 11 GR23 46.833.327,13

CON 21 01 02 11 GR12 123.268.671,48

CON 21 01 02 11 GR14 574.105.346,78

CON 21 01 02 11 GR24 3.152.368,74

CON 21 01 02 11 GR43 1.510.771,99

CON 21 01 05 11 GR11 69.581.969,46

CON 21 01 05 11 GR12 150.196.389,83

CON 21 01 05 11 GR13 163.666.115,35

CON 21 01 05 11 GR14 349.006.097,13

CON 21 01 05 11 GR21 280.909.839,13

CON 21 01 05 11 GR23 1.296.500.571,59

CON 21 01 05 11 GR24 317.034.148,18

CON 21 01 05 11 GR25 548.197.022,21

CON 21 01 05 11 GR43 67.223.218,17

CON 22 01 01 11 GR14 4.487.458,12

CON 22 01 01 11 GR24 22.997.221,47

CON 22 01 02 11 GR23 23.374.999,99

CON 22 01 05 11 GR14 13.200.108,03

CON 23 01 05 11 GR23 37.739.999,99

CON 23 01 05 11 GR25 35.054.849,99

CON 29 01 01 11 GR11 46.825,56

CON 29 01 01 11 GR12 80.035.864,36

CON 29 01 01 11 GR14 49.703,73

CON 29 01 01 11 GR22 175.568,17

CON 29 01 01 11 GR23 48.707,44

CON 29 01 01 11 GR30 67.636,92

CON 29 01 01 11 GR41 70.515,09

CON 29 01 01 11 GR42 334.974,34

CON 29 01 01 11 GR43 166.601,58

CON 29 01 03 11 GR11 122.648,05

CON 29 01 03 11 GR12 383.601,36  
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Objective Priority Theme Form of Finance Territory Economic Activity Location
Allocated Community 

Contribution
CON 29 01 03 11 GR14 9.029.299,38

CON 29 01 03 11 GR22 459.857,72

CON 29 01 03 11 GR23 127.577,17

CON 29 01 03 11 GR30 177.158,30

CON 29 01 03 11 GR41 184.696,95

CON 29 01 03 11 GR42 877.383,01

CON 29 01 03 11 GR43 40.188.864,49

CON 30 01 01 11 GR11 19.369.522,42

CON 30 01 01 11 GR23 7.306.928,31

CON 30 01 03 11 GR41 5.341.665,83

CON 30 01 03 11 GR42 10.149.338,59

CON 53 01 00 11 GR11 1.287.607,20

CON 53 01 00 11 GR14 967.823,17

CON 53 01 00 11 GR21 7.530.952,71

CON 53 01 00 11 GR22 319.784,02

CON 53 01 00 11 GR23 16.602.178,81

CON 53 01 00 11 GR25 963.587,62

CON 53 01 00 11 GR41 597.918,47

CON 53 01 00 11 GR43 93.182,10

CON 53 01 01 11 GR12 467.500,00

CON 53 01 01 11 GR30 9.350.000,00

CON 85 01 00 11 GR00 12.960.137,00

CON 85 01 00 11 GR11 1.172.849,69

CON 85 01 00 11 GR12 1.698.328,92

CON 85 01 00 11 GR13 861.471,01

CON 85 01 00 11 GR14 888.440,68

CON 85 01 00 11 GR21 1.157.550,13

CON 85 01 00 11 GR22 845.537,83

CON 85 01 00 11 GR23 675.111,13

CON 85 01 00 11 GR24 406.232,45

CON 85 01 00 11 GR25 955.524,43

CON 85 01 00 11 GR30 1.102.516,41

CON 85 01 00 11 GR41 612.772,19

CON 85 01 00 11 GR42 334.305,01

CON 85 01 00 11 GR43 754.265,68

CON 85 01 01 11 GR11 350,63

CON 85 01 01 11 GR12 89.270,43

CON 85 01 01 11 GR13 44.635,21

CON 85 01 01 11 GR14 3.155,63

CON 85 01 01 11 GR23 2.805,00

CON 85 01 01 11 GR24 55.794,02

CON 85 01 01 11 GR25 9.201,25

CON 85 01 01 11 GR30 271.167,02

CON 85 01 01 11 GR42 33.476,41

CON 85 01 02 11 GR12 81.831,23

CON 85 01 02 11 GR13 40.915,61

CON 85 01 02 11 GR24 119.144,52

CON 85 01 02 11 GR30 51.144,52

CON 85 01 02 11 GR42 30.686,71

CON 85 01 03 11 GR12 44.635,21

CON 85 01 03 11 GR13 22.317,61

CON 85 01 03 11 GR24 27.897,01

CON 85 01 03 11 GR30 27.897,01

CON 85 01 03 11 GR42 16.738,21

CON 85 01 05 11 GR11 6.661,88

CON 85 01 05 11 GR12 181.723,25

CON 85 01 05 11 GR13 78.111,62

CON 85 01 05 11 GR14 59.956,88

CON 85 01 05 11 GR23 144.301,10

CON 85 01 05 11 GR24 193.392,03

CON 85 01 05 11 GR25 43.026,15

CON 85 01 05 11 GR30 139.459,53

CON 85 01 05 11 GR42 58.583,72

CON 86 01 00 11 GR00 590.468,23

CON 86 01 00 11 GR11 782.528,94

CON 86 01 00 11 GR12 721.876,70

CON 86 01 00 11 GR13 698.926,70

CON 86 01 00 11 GR14 787.698,52

CON 86 01 00 11 GR21 792.793,14

CON 86 01 00 11 GR22 766.819,49  
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Objective Priority Theme Form of Finance Territory Economic Activity Location
Allocated Community 

Contribution
CON 86 01 00 11 GR23 778.806,14

CON 86 01 00 11 GR24 715.429,40

CON 86 01 00 11 GR25 800.819,49

CON 86 01 00 11 GR30 1.058.373,99

CON 86 01 00 11 GR41 745.940,46

CON 86 01 00 11 GR42 683.217,25

CON 86 01 00 11 GR43 766.819,49

CON 86 01 01 11 GR00 94.095,00

CON 86 01 01 11 GR11 62.782,28

CON 86 01 01 11 GR12 1.526.560,38

CON 86 01 01 11 GR13 82.675,72

CON 86 01 01 11 GR14 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR21 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR22 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR23 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR24 1.560.749,70

CON 86 01 01 11 GR25 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR30 367.856,15

CON 86 01 01 11 GR41 1.306,88

CON 86 01 01 11 GR42 62.006,79

CON 86 01 01 11 GR43 1.306,88

CON 86 01 02 11 GR11 52.792,36

CON 86 01 02 11 GR12 151.572,16

CON 86 01 02 11 GR13 75.786,08

CON 86 01 02 11 GR14 52.792,36

CON 86 01 02 11 GR21 38.714,39

CON 86 01 02 11 GR22 38.714,39

CON 86 01 02 11 GR23 38.714,39

CON 86 01 02 11 GR24 94.732,60

CON 86 01 02 11 GR25 52.792,36

CON 86 01 02 11 GR30 94.732,60

CON 86 01 02 11 GR41 38.714,39

CON 86 01 02 11 GR42 56.839,56

CON 86 01 02 11 GR43 38.714,39

CON 86 01 03 11 GR11 145.178,98

CON 86 01 03 11 GR12 82.675,72

CON 86 01 03 11 GR13 41.337,86

CON 86 01 03 11 GR14 145.178,98

CON 86 01 03 11 GR21 106.464,59

CON 86 01 03 11 GR22 106.464,59

CON 86 01 03 11 GR23 106.464,59

CON 86 01 03 11 GR24 51.672,33

CON 86 01 03 11 GR25 145.178,98

CON 86 01 03 11 GR30 51.672,33

CON 86 01 03 11 GR41 106.464,59

CON 86 01 03 11 GR42 31.003,40

CON 86 01 03 11 GR43 147.448,19

CON 86 01 05 11 GR11 241.964,97

CON 86 01 05 11 GR12 289.365,03

CON 86 01 05 11 GR13 144.682,51

CON 86 01 05 11 GR14 328.004,02

CON 86 01 05 11 GR21 177.440,98

CON 86 01 05 11 GR22 177.440,98

CON 86 01 05 11 GR23 177.440,98

CON 86 01 05 11 GR24 9.240.654,77

CON 86 01 05 11 GR25 299.324,34

CON 86 01 05 11 GR30 391.170,84

CON 86 01 05 11 GR41 177.440,98

CON 86 01 05 11 GR42 108.511,88

CON 86 01 05 11 GR43 177.440,98  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

 

 
 

Αθήνα,  
Α.Π.: 

 
 
30-06-2014 
οικ. 3063 
 

Ταχ. Δ/νση: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Email: 

Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα  
K. Δοκουμετζίδου 
2131500885 
210-6930188 
kdokoumetzidou@epoalaa.gr  

  
 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έγκρισης –μέσω γραπτής διαδικασίας - της 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» 
 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας 2007-2013», με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 (παρ.Β) του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της, εκλήθη μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας 
«ΔΙΑΥΛΟΣ» με το υπ’ αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 2969/24-6-2014 έγγραφο του Προέδρου της κ. 
Ε.Σιμόπουλου, να εγκρίνει με γραπτή διαδικασία την Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 
2013 του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013». 
 
Με την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας, και αφού ελήφθησαν υπόψη οι επισημάνσεις των 
μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης οι οποίες απεστάλησαν εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας και ενσωματώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση όλες οι απαραίτητες διορθώσεις,  
 
η Επιτροπή Παρακολούθησης: 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 2013 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».  
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  

 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Εσωτερική Διανομή                                                                      

1) Φ.Ε Δ 07.7                                                                             
2) Μονάδες Α1’, Α2’, Β’, Γ’, Δ’ 
3) Προϊσταμένη ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 
4) Προϊσταμένη Μονάδας Α1’  


