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Τίτλος Προγράμματος: 
GR02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 11.188.235 €  
9.510.000 € EEA-Grants (85%) 
1.678.235 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15%) 
 
Διαχειριστής Προγράμματος: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην  Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) 
 
 



GR02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών 
Υδάτων» 

 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την 
ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων και των 
δικαιούχων χωρών 

 

Ειδικός στόχος Προγράμματος 

Καλή περιβαλλοντική κατάσταση ευρωπαϊκών εσωτερικών και 
θαλάσσιων υδάτων 



GR02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών 
Υδάτων» 

3 Αποτελέσματα 

 

1ο αποτέλεσμα: Ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδατικών πόρων 

2ο αποτέλεσμα: Βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων 
υδάτων 

3ο αποτέλεσμα: Αύξηση της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση 
θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 



1ο Αποτέλεσμα 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και εσωτερικών 
υδατικών πόρων 

 

Τρία (3) αναμενόμενα παραδοτέα/εκροές 
 

Τρεις (3) ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποβολής προτάσεων  

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.500.000 € 
 

 

Δημοσίευση των προσκλήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2014 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 6 Φεβρουαρίου 2015 



1ο Αποτέλεσμα - Επιλέξιμες Δράσεις/εκροή:  

 

• κατασκευή/προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή διυλιστηρίων νερού (ή 
αντικατάσταση, επέκταση, αναβάθμιση υπαρχόντων μονάδων) σε νησιά ή 
οποιαδήποτε άλλη υποδομή που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του 
νερού 

• μελέτες, έρευνες, απογραφές, υποστήριξη και ανάπτυξη μουσειακών συλλογών, 
ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων κ.λπ. που αυξάνουν τη γνώση και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων 
που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, απώλεια βιοποικιλότητας ή θα 
επηρεαστούν  από την κλιματική αλλαγή 

• μελέτες, έρευνες, απογραφές, ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων, κ.λπ. που 
αυξάνουν τη γνώση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική 
πολιτική ή την προστασία/διαχείριση των παράκτιων περιοχών και σχετικές 
παρεμβάσεις μικρής κλίμακας 

 

 

 

 



ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ – 1ο Αποτέλεσμα  
  

Παραδοτέο-εκροή Πρόσκληση Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1ο GR.02.01 3.500.000 

2ο  
 

GR.02.02 1.500.000 

3ο GR.02.03 1.500.000 



Υποβληθείσες Προτάσεις - 1ο Αποτέλεσμα                  

Πρόσκληση/εκροή Αριθμός προτάσεων 
που υποβλήθηκαν 

Αριθμός έργων 
που εντάχθηκαν 

GR.02.01/1η εκροή 19 4 

GR.02.02/2η εκροή 29 4 

GR.02.03/3η εκροή 43 4 

ΣΥΝΟΛΟ 91 12 



Υποβληθείσες Προτάσεις (π/υ) - 1ο Αποτέλεσμα                  

Πρόσκληση/εκροή π/υ προτάσεων που 
υποβλήθηκαν (€) 

π/υ έργων που 
εντάχθηκαν (€) 

GR.02.01/1η εκροή 20.303.300 3.481.250 

GR.02.02/2η εκροή 10.651.620 1.555.270 

GR.02.03/3η εκροή 16.475.420 1.487.330 

ΣΥΝΟΛΟ 47.430.340 6.523.850 



1o ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
  

• Τα 12 έργα εντάχθηκαν στις 2 Σεπτέμβριου 2015  και είναι σε 
φάση υλοποίησης 

• 6 από τα 12 έργα έχουν εταίρους από τις Δότριες χώρες 

• Δόθηκε παράταση υλοποίησης των 12 έργων έως 30 
Απριλίου 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 7.14 του Κανονισμού 
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1η Πρόσκληση:  GR02.01  

Δείκτης εκροής: Παραγωγή ποιοτικώς βελτιωμένου νερού για 
ύδρευση ή άρδευση 

Τιμή στόχος: 2.500,00 m3/ημέρα 

Τιμή στόχος των 4 ενταγμένων έργων: >8.500 m3/ημέρα 

 



2η Πρόσκληση: GR02.02 

Δείκτης εκροής: Αριθμός μελετών που οδηγούν στην αύξηση της 
γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προστασία και διαχείριση των υδάτων 

Τιμή στόχος: 2 

Τιμή στόχος των 4 ενταγμένων έργων: 13 



3η Πρόσκληση: GR02.03 

Δείκτης εκροής: Αριθμός μελετών ή/και παρεμβάσεων που 
οδηγούν σε αύξηση της γνώσης σχετικά με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική 
ή την προστασία/διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών 

Τιμή στόχος: 4 

Τιμή στόχος των 4 ενταγμένων έργων: 4 



2ο Αποτέλεσμα 

Βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων 

 

2 αναμενόμενα παραδοτέα/εκροές 

 

1 Προκαθορισμένο έργο:  

Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης  
θαλάσσιων υδάτων 

Προϋπολογισμός: 2.500.000 € 

 

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
(ΕΛΚΕΘΕ) 



Το προκαθορισμένο έργο εντάχθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2015  και 
είναι σε φάση υλοποίησης 

 

Υλοποιείται με 5 υποέργα (4 εκ των οποίων αντιστοιχούν σε 
Προμήθειες και 1 σε αυτεπιστασία)   

 

Δόθηκε παράταση υλοποίησης των του προκαθορισμένου έως 30 
Απριλίου 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 7.14 του Κανονισμού ΧΜ 

ΕΟΧ 2009-2014) 

Έχει υπογραφεί η απόφαση αυτεπιστασίας  

Έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης για τα 2 υποέργα των 
προμηθειών  

 



Προκαθορισμένο έργο 

Δείκτης εκροής 1: Ολοκληρωμένα προγράμματα 
παρακολούθησης των θαλασσίων υδάτων που 
έχουν εφαρμοστεί, πρβλ. Οδηγία 2008/56/ΕΚ 
άρθρο 5 (2iv) 

Τιμή στόχος: 1 

Τιμή στόχος έργου: 1 



Προκαθορισμένο έργο 

Δείκτης εκροής 2: Θαλάσσιες υποπεριοχές [βλ. Οδηγία 
2008/56/ΕΚ, άρθρο 4(2)], όπου ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης έχει εφαρμοστεί 

Τιμή στόχος: 3 

Τιμή στόχος έργου: 3 



3ο Αποτέλεσμα 

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με την ολοκληρωμένη 
διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 

 

Παραδοτέα:  

 

Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης Ι: Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των υδατικών 
πόρων 

 

Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης ΙΙ: Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών 
πόρων σε ιδρύματα των Δότριων Χωρών. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.500.000 € 

 



3ο Αποτέλεσμα 

1ο Παραδοτέo:  

Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης Ι: Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στον τομέα των υδατικών πόρων 

Προϋπολογισμός: 900.000 €  

Επιχορηγήσεις: 5.000 € min, 10.000 € max 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι: Δημόσια σχολεία (μαθητές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 

εκπαιδευτικοί  τους) 

Διαχειριστής ΜΣΕ Ι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 



3ο Αποτέλεσμα 

 

Πορεία Υλοποίησης 1ου Παραδοτέου 

 

Τα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα 
υλοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2015-2016 

Η έκδοση ανοικτής πρόσκλησης προς τα δημόσια 
σχολεία αναμένεται σύντομα 

 

 

 



3ο Αποτέλεσμα 

2ο Παραδοτέo:  

Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης ΙΙ: Υποτροφίες σε απόφοιτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης των 
θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων σε ιδρύματα των 
Δότριων Χωρών. 

Προϋπολογισμός: 600.000 €  

Επιχορηγήσεις: 5.000 € min, 30.000 € max 

 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι: Διδάκτορες/ Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Διαχειριστής ΜΣΕ ΙΙ: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 



Διμερείς Σχέσεις 

 

Προϋπολογισμός: 200.000 €.  

 

13/1/2015, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων 
μεταξύ των Δοτριών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)  και της  Ωφελούμενης  
χώρας, της Ελλάδας, που αντιστοιχεί στο «measure» Α 

Αποτέλεσμα: 6 από τα 12 έργα έχουν εταίρους από τις Δότριες χώρες, που  

 

Σύντομα θα ενεργοποιηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των Πράξεων για τη διευκόλυνση της δικτύωσης, την ανταλλαγή και τη 
μετάδοση τεχνογνωσίας  μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης και των εταίρων τους, 
καθώς και άλλων σχετικών φορέων των Δότριων Χωρών, που αντιστοιχούν στο 
«measure» B 



Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Προγραμματισμένες Δράσεις: 
 

Τρεις (3) εκδηλώσεις :  

α) κατά την έναρξη του προγράμματος 

β) κατά την υλοποίηση  του προγράμματος        

γ) με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

Οργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων  

Προωθητικές ενέργειες (φυλλάδια κ.λπ.)  

Δημοσιεύσεις προσκλήσεων σε εθνικό και τοπικό τύπο 

Προϋπολογισμός: 107.000 € 



Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

 

12/01/2015 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ημερίδα του προγράμματος 

 

12/10/2015 πραγματοποιήθηκε τεχνική  συνάντηση εργασίας με σκοπό την 
αναλυτική ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης των ενταγμένων στο 
πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών και Θαλάσσιων 
Υδάτων» έργων για το ισχύον Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των 
έργων και η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών 

 



Ευχαριστώ 


