
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή



ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

Συνολικοί Διαθέσιμοι Πόροι 

3.606,84 €

εκ των οποίων:

1.371,56 εκατ. € (ΚΣ) Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

1.606,45 εκατ. € (ΚΣ) Ταμείο Συνοχης (ΤΣ)

628,83 εκατ. € Εθνική Συμμετοχή

1,371.56

1,606.45

628.83

Συνολικοί διαθέσιμοι πόροι 3.606.846.168,00 

ΕΤΠΑ

Εθνική 
Συμμετοχή

ΤΣ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενεργοβόρο δημόσιο και ιδιωτικό 

κτιριακό απόθεμα.

Υποστήριξη προγραμμάτων ανακαίνισης και λειτουργικής επανένταξης 

κτιρίων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα μεγάλη 

αρχιτεκτονική αξία, με προτεραιότητα στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των 

Δημόσιων κτιρίων

Επισφάλεια για τον ενεργειακό 

εφοδιασμό της Χώρας από 

εισαγόμενες πηγές ενέργειας

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για παραγωγή ηλεκτρικής, 

θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από ΑΠΕ

Περιορισμένη ενεργειακή 

διασυνδεσιμότητα νησιωτικής και 

ηπειρωτικής χώρας

Αναβάθμιση ή/και κατασκευή νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως 

για τη διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα. 

Έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και διανομής ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μειωμένη ανθεκτικότητα στις 

επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής

Επίτευξη των 5 βασικών στόχων(ΒΣ) της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ): 

1) συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

σχετικών με την προσαρμογή 

2) σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού 

προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης, 

3) προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς με 

έμφαση στους πλέον ευάλωτους, 

4) δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,

5) ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας 

μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ανάγκη ενίσχυσης της 

προστασίας και της 

διατήρησης της φύσης, 

ανάδειξης και δημιουργίας 

πράσινων και μπλε 

υποδομών, μεταξύ άλλων 

σε αστικές περιοχές 

1) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων όπως η εμβληματική 

ανάπλαση του Φαληρικού μετώπου σχεδιασμένη στη φιλοσοφία του

Bauhaus. 

2) Ανάπτυξη πράσινων και μπλε υποδομών (GBI), 

3) Eξυγίανση, απορρύπανση και αποκατάσταση μολυσμένων αστικών και 

περιαστικών περιοχών 

4) Bελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με έλεγχο ταυτόχρονα του 

θορύβου σε αστικές περιοχές

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μη αποτελεσματική 

διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, στο βαθμό που 

απαιτείται από τις 

Κοινοτικές οδηγίες και 

ανάγκη μετάβασης σε 

αποδοτική ως προς τους 

πόρους κυκλική οικονομία

1) Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης στερεών αποβλήτων

2) Ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των αποβλήτων 

3) Υιοθέτηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης και εφαρμογής ορθολογικής, 

αποδοτικής και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μειωμένη πρόσβαση στην 

ύδρευση και τη βιώσιμη 

διαχείριση του νερού

1) Ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών προτεραιότητας 

(Β΄, Γ΄). 

2) Aντιμετώπιση του θέματος της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή 

αποδοτικής, βιώσιμης και ορθολογικής Τιμολογιακής Πολιτικής.

3) Εφαρμογή 4 Ολιστικών – Πιλοτικών παρεμβάσεων σε ειδικά επιλεγμένες 

γεωγραφικές περιοχές με δράσεις διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και των 

αστικών λυμάτων. 

4) Ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης σε συνδυασμό με χρήση ΑΠΕ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ -ΥΔΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ανάγκη ενίσχυσης της 

προστασίας και της 

διατήρησης της φύσης, της 

βιοποικιλότητας, μεταξύ 

άλλων σε αστικές περιοχές, 

και μείωση όλων των 

μορφών ρύπανσης

1) Άμεσα καθορισμός των Στόχων Διατήρησης των Ειδών για περιοχές 

κοινοτικού ενδιαφέροντος 

2) Δημιουργία και λειτουργία εθνικού συστήματος παρακολούθησης της 

βιοποικιλότητας 

3) Εξάλειψη των απειλών στα δασικά οικοσυστήματα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Έλλειψη εναλλακτικών 

μορφών αστικής 

κινητικότητας ως μέρος της 

μετάβασης σε οικονομία 

καθαρών μηδενικών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα

1) Προώθηση εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης όπως πχ. το ποδήλατο 

και το βάδισμα αντικαθιστώντας τη μετακίνηση με αυτοκίνητο.

2) Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών και υποστήριξη έργων των ΣΒΑΚ.

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μειωμένη διοικητική 

ικανότητα φορέων

Έμφαση στην ενίσχυση του Capacity Building των υπηρεσιών των φορέων 

(ιδιαίτερα των ΦΟΔΣΑ & ΔΕΥΑ). 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Π 01 «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ - Ενεργειακές Υποδομές» 1.296,07εκ.€ ΕΤΠΑ&ΤΣ

Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001[1] 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σ᾿ αυτήν

Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης εκτός ΔΕΔ-Ε

Π 02 «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 444,06 εκ.€ ΕΤΠΑ&ΤΣ

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Π 03 «Αστική Αναζωογόνηση» 288,90 εκ.€ ΕΤΠΑ&ΤΣ

Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές 
περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Π 04 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία» 795,53 εκ.€ ΤΣ

Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομίας

Π 05 «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων» 640,95 εκ.€ ΤΣ

Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

Η στρατηγική του Προγράμματος οργανώνεται σε 7 βασικές Προτεραιότητες, κάθε μία εκ των 

οποίων συνδέεται με ένα Στόχο Πολιτικής και δύο Προτεραιότητες  για την Τεχνική Βοήθεια:



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Π 06 «Προστασία της Βιοποικιλότητας» 73,69 εκ.€ ΕΤΠΑ

Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές 

περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Π 07 «Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα» 32,35 εκ.€ ΕΤΠΑ

Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα

Π 08 «Τεχνική βοήθεια»  Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του ΚΚΔ 11,36 εκ.€ ΕΤΠΑ

Π 09 «Τεχνική βοήθεια»  Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του ΚΚΔ 23,92  εκ.€ ΤΣ

ΣΥΝΟΛΟ: Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 3.606,84 εκ. € (Δ.Δ.)

Η στρατηγική του Προγράμματος οργανώνεται σε 7 βασικές Προτεραιότητες, κάθε μία εκ των οποίων 

συνδέεται με ένα Στόχο Πολιτικής καθώς και δύο  Προτεραιότητες (ΕΤΠΑ & ΤΣ)για την Τεχνική Βοήθεια:



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
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Π 09
«Τεχνική βοήθεια»  Σύμφωνα με το άρθρο 36 

παράγραφος 4 του ΚΚΔ



ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 

– Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» -> Π/Υ -> 625Μ€ -> ΕΝΑΡΞΗ 05/23 -> ΛΗΞΗ -> 05/2025 

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας Π/Υ -> 170Μ€ -> ΕΝΑΡΞΗ 01/21 -> ΛΗΞΗ -> 12/2025 

Ολοκλήρωση Οικολογικού Πάρκου στο Φαληρικό Όρμο -> Π/Υ -> 140Μ€ -> ΕΝΑΡΞΗ 12/22 -> ΛΗΞΗ -> 12/2025

Προσαρμογή των υφιστάμενων ή / και των εν εξελίξει Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) ή/ και η 

δημιουργία νέων Μονάδων, ως σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (RRF) -> Π/Υ -> 500Μ€ -> ΕΝΑΡΞΗ 

01/21 - > ΛΗΞΗ -> 12/2026. 

Πρωτοβουλία “GR-eco Islands” -> Π/Υ 100Μ€ -> ΕΝΑΡΞΗ 05/23 -> ΛΗΞΗ -> 05/2026 




