
 

 

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» Δεκέμβριος 2017 

 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης - «Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα» 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 

2017 η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε 

για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, όπου 

έχει εξειδικευτεί το 72,45% των δράσεων, έχουν 

εκδοθεί 61 προσκλήσεις, που αντιστοιχούν στο 

57,05% της Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ, έχουν 

ενταχθεί 263 έργα (42,24%), ενώ έχει δρομολογηθεί 

και η εκχώρηση 261 εκ. ευρώ.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επίσης για 

τις υψηλότατες αποδόσεις του Άξονα 02 (Τεχνολογίες 

Πληροφορίας) και 05 (αντιπλημμυρικά), ενώ έγινε 

ξεχωριστή αναφορά στην ειδική διαδικασία προτεραιοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει ακολουθηθεί 

ώστε να υλοποιηθούν μόνο έργα σημαντικής εμβέλειας και σκοπιμότητας. Μέχρι την ημέρα της Επιτροπής, στον Α.Π. 05 είχαν 

ενταχθεί 16 αντιπλημμυρικά έργα, με προϋπολογισμό €63 εκ., και το ποσοστό συμβασιοποίησης ανερχόταν στο 57,27%, το 

υψηλότερο μεταξύ των ΠΕΠ και σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΕΣΠΑ.  

Οι επόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του Άξονα 4 με την έκδοση προσκλήσεων ενεργειακής 

αναβάθμισης σχολείων και δημοτικών κτιρίων, η ένταξη του «μεγάλου έργου» της κρουαζιέρας στον Πειραιά, η έκδοση 

προσκλήσεων για νέους παιδικούς σταθμούς ύψους €12 εκ., για εξοπλισμούς Νοσοκομείων ύψους €15 εκ., για εξοπλισμούς σε 

μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης ύψους €9 εκ. και η μεγάλη αναθεώρηση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020.  

Τέλος έγινε ενημέρωση με τη μορφή videos και slides για τα εξής έργα: Τηλεματική ΟΑΣΑ, Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΟΧΕ ΒΑΑ 

Αθήνα-Πειραιάς-ΑΣΔΑ-Νότιος Τομέας, Βρεφονηπιακό Σταθμό Γαλατσίου, Παιδικό Σταθμό Χαλανδρίου, Αποχέτευση Αν.Αττικής, 

Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων, Εκδήλωση Επιχειρηματικότητας «Η Αττική Επιχειρεί» και Europe in my Region, 

τα οποία μπορείτε να βρείτε, μαζί με τις παρουσιάσεις, στο site του www.pepattikis.gr. 

Ενταγμένα έργα/ παρεμβάσεις στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

 

ΟΧΕ – ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων 

Πρωτοβουλίες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και παρεμβάσεις που ενισχύουν την εικόνα της 

μητρόπολης περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της 

Αθήνας. Στις δράσεις του προγράμματος «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία» 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: €3,2 εκ. για την προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων, €1,8 εκ. για την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ΑμΕΑ, €2,8 εκ. για την υποστήριξη εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων με αξιοποίηση κλειστών καταστημάτων 

στο κέντρο της Αθήνας και €759.000 για τη δημιουργία χώρου πολιτισμού «Ο κόσμος της Μαρίας Κάλλας». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 85 εκατομμύρια ευρώ 

 

http://www.pepattikis.gr/


 

 

Διαχείριση Αστικών Λυμάτων  

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαχείριση των αστικών λυμάτων σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, επιλύοντας 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν για δεκαετίες οι κάτοικοι και αποτελούν αιτία καταδικαστικών αποφάσεων και επιβολής 

προστίμων στην Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 έχουν ενταχθεί ήδη τα έργα κατασκευής 

δικτύου ακαθάρτων για την Παιανία, τα Μέγαρα (έργο β’φάσης) και τα Γλυκά Νερά Παιανίας, η αποχέτευση ακαθάρτων στην 

περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς, η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας 

και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου και η αποχέτευση της παραλιακής ζώνης του Λαυρίου. Τα παραπάνω έργα συμπληρώνουν τις 

αναμενόμενες εντός του 2018 μεγάλες συμβάσεις αποχέτευσης στις περιοχές Ραφήνα-Αρτέμιδα και Νέα Μάκρη-Μαραθώνα και 

δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Ανατολικής Αττικής. 

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 36 εκατομμύρια ευρώ 

 

 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 73% Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02  

 

(γράφημα από την παρουσίαση της πορείας ενεργοποίησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης) 

Στην πρώτη θέση απορρόφησης στον Άξονα Προτεραιότητας 02 αναδείχθηκε το ΠΕΠ Αττικής μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, με την ένταξη της «Δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», 

ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εντάξεων για το 2017 στον συγκεκριμένο Άξονα, καθιστώντας την Περιφέρεια Αττικής πρωτοπόρα 

σε δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο Άξονας Προτεραιότητας 02 εμφανίζει ποσοστό ενεργοποίησης 

73,3%, ρυθμό εκτέλεσης έργων 68,1% και απορρόφηση 64,57%.  

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, με την αναμενόμενη ένταξη της πράξης για την παροχή δωρεάν Wi-Fi στα λεωφορεία, τρόλεϊ και 

τραμ του ΟΑΣΑ και στις στάσεις αναμονής των επιβατών αλλά και με την εκχώρηση πόρων στις αστικές αρχές Αθήνας, Πειραιά, 

Δυτικής Αθήνας και Νοτίου Τομέα, θα ολοκληρωθεί η εξειδίκευση και ενεργοποίηση του συνόλου των πόρων του Άξονα 

Προτεραιότητας 02, που ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.   


