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Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος 

 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 69/14 

 
Θέμα: Αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης. 
 
Σχετ. 1. Αρ. πρωτ. 17917/14-4-2014 έγγραφο του ΥΠΑΑΝ «Εφαρμογή της εγκυκλίου 

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε 
νέες εντάξεις έργων». 
2. Αρ. πρωτ. 21198/6-5-2014 έγγραφο του ΥΠΑΑΝ «Αποσαφήνιση εγκυκλίου 
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε 
νέες εντάξεις έργων». 
3. Αρ. πρωτ. οικ. 126110/27-5-2014 έγγραφό σας (αναστολή έκδοσης αποφάσεων 
προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης). 
 
 

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

Όπως γνωρίζετε, με την έκδοση των ανωτέρω σχετικών, έχουν δημιουργηθεί σημαντικά 

προβλήματα σε πλήθος ενταγμένων πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, τα οποία έχουν άμεσες δυσμενείς 

επιπτώσεις στις μελετητικές/συμβουλευτικές εταιρείες της χώρας, τις οποίες εκπροσωπεί ο 

Σύνδεσμός μας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αφενός αναστολή εν εξελίξει διαγωνιστικών και 

προσυμβατικών διαδικασιών, αφετέρου παύση δημοπράτησης νέων συμβάσεων μελετών και 

έργων. 

Επειδή, όπως κατανοείτε, στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία δοκιμάζεται η 

βιωσιμότητα των μελετητικών επιχειρήσεων, το Ε.Π. που διαχειρίζεται το Υπουργείο σας έχει 

υψηλή σημασία για τις εταιρείες/μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε το πρόγραμμα 

εξυγίανσης του ΕΠΕΡΡΑΑ που έχετε υποβάλει στην Ε.Ε., προκειμένου να ενημερώσουμε 

σχετικώς τα μέλη μας. 

Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους είναι ότι 

παρουσιάσθηκε σοβαρό πρόβλημα «ανωριμότητας» των έργων που ήθελε να εντάξει η χώρα 

μας στο εκάστοτε Πρόγραμμα χρηματοδότησης, κυρίως εξ αιτίας της μη ύπαρξης έτοιμων 

σχετικών μελετών. Για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων ενόψει της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020) πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί και να 

επιταχυνθεί η εκπόνηση των μελετών, προκειμένου να υπάρχουν πλήρως ώριμα έργα και να 

επιτευχθεί η στόχευση για εμπροσθοβαρή έναρξη της υλοποίησης των έργων και των 

εκταμιεύσεων της νέας περιόδου (βλ. και 1ο σχετ.).  
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μέλος: 

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι η αυτονόητη ορθολογική προσέγγιση επιβάλλει να μην 

απενταχθεί καμία μελέτη, αλλά αντιθέτως να ληφθούν μέτρα υποβοήθησης, διευκόλυνσης, αλλά 

και προστασίας (βλ. φαινόμενο υπερβολικών εκπτώσεων) των δικαιούχων, με στόχο την 

έγκαιρη, άρτια και ποιοτική εκπόνηση των μελετών όλων των προγραμματιζόμενων έργων και 

προγραμμάτων. 

Τέλος, δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για ενημέρωση και συνεργασία στα θέματα που 

άπτονται του τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο για την τρέχουσα 

όσο και για την νέα προγραμματική περίοδο, και ζητούμε σχετική συνάντηση μαζί σας. 

Εν αναμονή επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 


