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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ)  
Μονάδα Α΄: Συντονισμού & Αξιολόγησης 
της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών 
Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 
Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ. Δ. Κουμπάρου 
Τηλ.: 213-1500964 
Fax: 213-1501045 
E-mail: dkoumpa@mou.gr 
Web:                       www.eysped.gr  

Αθήνα, 30.12.2015 

 

Αρ. πρωτ.: οικ. 141417 

 
 
Προς 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, TK 
81100 Μυτιλήνη 
Υπόψη: 
1. Αμαλίας Πολυδωροπούλου 

τηλ:   22520 36025 
Φαξ:  22510 36009 
e-mail: vice-rector-rdfi@aegean.gr 

2. Στέλιου Κατσανεβάκη 
Τηλ: 22510 36821, 6948080681 
Φαξ: 22510 36809 
e-mail: stelios@katsanevakis.com 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας» στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με ΑΠ 140920/02.09.2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας» στο Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 

2. Την, με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.3.2014), Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2009-2014 — Κατανομή των Πόρων)», 

3. Την, με ΑΠ 140496/11.05.2015, ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ — ΕΟΧ 2009-2014 με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», GRΟ2, του 
Υπουργού ΠΑ.ΠΕ.Ν., 

4. Το από 23.12.2015 αίτημα της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» στο 
Πρόγραμμα GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. 

Κωδικός ΣΑ: 075/8 

Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Περιγραφή: 

Τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία 
οικολογικών λειτουργιών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα μεταφράζονται σε οικονομικές 
υπηρεσίες και αξίες για τον άνθρωπο (MEA 2005). Οι θαλάσσιες και παράκτιες 
περιοχές φυσικών πόρων, αποτελούν ως επί το πλείστον ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίες αν τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης θα συνεχίσουν να παρέχουν βιώσιμες 
αποδόσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι πόροι έχουν εξαντληθεί λόγω κυρίως των 
ανθρωπογενών πιέσεων με σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές συνέπειες (Remoundou 
et al. 2009).      

Η κοινωνικό-οικονομική αποτίμηση είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη 
θαλάσσιων στρατηγικών οι οποίες απαιτούν εντοπισμό και ανάλυση των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση μιας καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης (Good Environmental Status, Οδηγία 2008/56/ΕΚ). Προς αυτήν την 
κατεύθυνση απαιτείται μία οικονομική εκτίμηση των αγαθών και υπηρεσιών του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης με στόχο την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες πολιτικές και τις 
κοινοτικές οδηγίες. Πολλά αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα 
δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές και συνεπώς δεν υπάρχουν 
οικονομικές τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για την αποτίμηση 
της αξίας τους. Ωστόσο, για την αποτίμηση αυτών των αγαθών και των μη 
εμπορεύσιμων υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι περιβαλλοντικής 
αποτίμησης (Bergland et al. 1995; Garrod and Willis 1999; Navrud 2009; Bagstad et al. 
2013).      

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ως διατομεακό εργαλείο πολιτικής, βασίζεται 
στην προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, στοχεύοντας τόσο στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, όσο και στην αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων (Ehler 
and Douvere 2009; Katsanevakis et al. 2011). Η σύγχρονη υλοποίηση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων συνάδει με την ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό-οικονομικών στόχων (Ehler and Douvere 2009). Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για 
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν και να 
εφαρμόσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για τα ύδατά τους το συντομότερο δυνατό 
και το αργότερο έως το Μάρτιο 2021. 

 

Η Πράξη δομείται σε Υποέργα όπως φαίνεται στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 

 

Παραδοτέα της Πράξης:  

 Πρακτικά πρώτης συνάντησης εργασίας (kick-off) 

 Πρακτικά δεύτερης συνάντησης εργασίας 

 Τελικό κείμενο μελέτης με τίτλο «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο 
Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» 

 Χάρτες σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) της χωρικής κατανομής 
στο Αιγαίο όλων των σημαντικών οικοτόπων και ειδών 

 Χάρτες σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στις περιοχές μελέτης 

 Χάρτες σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) χωρικών διαχειριστικών 
μέτρων στις περιοχές μελέτης 

 Χάρτες συσσωρευτικών επιδράσεων σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(GIS) των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις περιοχές μελέτης 

 Αποτίμηση της συνολικής αξίας βασικών αγαθών και υπηρεσιών σημαντικών 
οικοσυστημάτων στη περιοχή του Αιγαίου 

 Αποτίμηση του κόστους της υποβάθμισης τους, το οποίο προκύπτει από 
σενάρια μείωσης του οφέλους σε κύριους οικονομικούς τομείς και στην 
κοινωνική ευημερία από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πιέσεις που 
ασκούνται στα θαλάσσια οικοσυστήματα 

 Βάση δεδομένων με όλα τα χωρικά στοιχεία που θα συλλεχθούν 

 Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων για το προτεινόμενο Δίκτυο Θαλάσσιων 
Προστατευόμενων Περιοχών και το συναφές Χωροταξικό Σχέδιο  

 Χάρτες προτεινόμενου δικτύου προστατευόμενων περιοχών, ζωνών με 
περιορισμούς στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

 Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφορίας 

 Επικοινωνιακά εργαλεία 

 Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
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ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

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

αριθμός 1 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της Πράξης σε 
μήνες 

15 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18/08/2015 

Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών : 30/04/2017 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  390.00,00 € 

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:   390.00,00 €  

Ποσοστό Επιχορήγησης Πράξης: 100% 

Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη:  390.00,00 €  

Χρηματοδότηση από ΕΟΧ: 85% 

Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους: 15% 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Οι δαπάνες της Πράξης είναι επιλέξιμες εάν συμμορφώνονται με το Κεφάλαιο 7 του 
Κανονισμού. 

Η συνδρομή σε είδος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7.3.1(c) του Κανονισμού, 
το συνολικό κόστος για αγορά νέου εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο όταν 
αυτός αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι για την υλοποίηση ή για την 
ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία είναι ουσιαστική για την επίτευξη του 
στόχου/αναμενόμενου αποτελέσματος της Πράξης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 390.000.00,00 € και προτείνεται η εγγραφή της 
στην ΣΑ075/8 με πρόβλεψη κατανομών ανά έτος όπως περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (€) 117.000,00 272.700,00 300,00 390.000,00 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής µέχρι το 30% της συνολικής επιχορηγούμενης 
δηµόσιας δαπάνης μετά την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης.  

Η προκαταβολή και η ενδιάμεση πληρωμή της επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης  
δε μπορεί να ξεπερνά το 80 % της συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης του 
έργου. Πληρωμές μεγαλύτερες του 80% της συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας 
δαπάνης του έργου θα πραγματοποιούνται επί πιστοποιημένων δαπανών. Ο 
Διαχειριστής προγράμματος δύναται να παρακρατά ποσό ίσο με 5% με 10% της 
επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης του έργου το οποίο θα καταβάλλεται κατόπιν 
επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αρμόδια για την επίλυση των όποιων διαφορών μπορεί να προκύψουν κατά την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τα Εθνικά Δικαστήρια. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 
συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής Προγράμματος έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις 
πληρωμές ή και να αξιώνει την επιστροφή τους από το Φορέα Υλοποίησης, στην 
περίπτωση που λαμβάνονται αντίστοιχες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα. 

 

Συνημμένα 

 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης  

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
  

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Γρ. Υπουργού 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) – Μονάδες Α, Β & Γ 

 

ΑΔΑ: 7ΥΣΒ4653Π8-ΚΞ6



 

6 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

 Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  

Νίκης 10, 10563 Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Γρ. Αν. Υπουργού 

 Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
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