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1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ
2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.
Σε ότι αφορά στον Τομέα Μεταφορών, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις
παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ΔΕΔ-Μ με βάση το
Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) της χώρας, την αποτίμηση των μέχρι
σήμερα πολιτικών και παρεμβάσεων στον τομέα (από όλες τις προηγούμενες προγραμματικές
περιόδους), καθώς και τα διαφαινόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) της περιόδου 2007-2013. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν
κυρίως στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας ΠΑΘΕ/Π και στο βασικό και αναλυτικό
διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΔΟΔ), ενώ επιλεγμένες παρεμβάσεις του ΕΠ για τη δημιουργία νέων
ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αφορούν σε λιμάνια και αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και
σε συνδέσεις τους με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει
στην προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη μέσω της επέκτασης των γραμμών ΜΕΤΡΟ και του Προαστιακού, με στόχο τη
σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς στα μητροπολιτικά
κέντρα της χώρας. Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει και παρεμβάσεις που
ενισχύουν

την

περιφερειακή

κινητικότητα

και

βελτιώνουν

τη

συνδεσιμότητα

απομακρυσμένων/νησιωτικών περιοχών, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης των επιπέδων
οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της αεροναυτιλίας.
Η στρατηγική για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιείται με βασική
προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), την
ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση,
όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και την ορθολογική κατανομή των
διαθέσιμων

πόρων,

ενώ

για

τη

μεγιστοποίηση

των

αναμενόμενων

αποτελεσμάτων

προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι βασικές
περιοχές δράσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και ορθολογική
χρήση ενέργειας, τη σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας με
ευρύτερες

παρεμβάσεις

αστικής

αναζωογόνησης,

την

αντιμετώπιση

των

αρνητικών

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτων, τη
βιοποικιλότητα, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και κοινωνικών εταίρων για τα
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περιβαλλοντικά ζητήματα, την υποστήριξη της παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης
περιβαλλοντικών πολιτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους εμπλεκόμενους φορείς για
στήριξη της αντιμετώπισης των παραπάνω αναγκών και της χρηστής διαχείρισης των
περιβαλλοντικών πόρων και υποδομών.

1.1

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Ε.Π.

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι το μεγαλύτερο από άποψη διαθέσιμων κοινοτικών πόρων Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Συγκεκριμένα αξιοποιεί τα
4.334 εκατ. € (ΕΤΠΑ και ΤΣ) από τους συνολικά διαθέσιμους 19.499 εκατ. € κοινοτικούς πόρους
στην Ελλάδα, δηλαδή το 22,22% αυτών.
Τα συνολικά μεγέθη του Προγράμματος, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Ε. Επιτροπή τον
Δεκέμβριο του 2014 [με την C(2014) 10160 final/18-12-2014 Απόφαση της], είναι τα ακόλουθα:
(σε εκατ. €)
ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Σταθμισμένο % συγχ/σης
ΕΤΠΑ
(ποσοστό συγχρ/σης : 80%)
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Ταμείο Συνοχής
(ποσοστό συγχρ/σης : 85%)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.750

2.342

95

5.187

2.275

1.979

80

4.334

(82,7%)

(84,5%)

(83,6%)

(83,6%)

993

141

21

1.155

687

45

13

745

133

28

5

166

173

68

3

244

1.282

1.838

59

3.179

475

363

15

853
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Ο τομέας Μεταφορών του Προγράμματος αξιοποιεί το 52,50% των κοινοτικών πόρων του ΕΠ
(δηλαδή 52,50% = 2.275 εκατ. € / 4.334 εκατ. €).
Ο τομέας Περιβάλλοντος του Προγράμματος αξιοποιεί το 45,66% των κοινοτικών πόρων του ΕΠ
(δηλαδή 45,66% = 1.979 εκατ. € / 4.334 εκατ. €).
Για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΠ αξιοποιείται το 1,84% των κοινοτικών πόρων
του (δηλαδή 1,84% = 80 εκατ. € / 4.334 εκατ. €).

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ

Ε.Π.

–

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Τομέας Μεταφορών
Για τον τομέα των Μεταφορών, οι στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες του τομέα
μεταφορών του Προγράμματος, είναι:
Α) Η προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών
και σιδηροδρομικών) και περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με
έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και
αεροδρομίων).
Βασικές προτεραιότητες:
Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές:
Η ολοκλήρωση του κύριου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του ΠΑΘΕ/Π και σταδιακή προσαρμογή του
στο ERTMS (European Rail Traffic Management System) και στο ETCS (European
Train Control System).
Για τις οδικές μεταφορές:
Η υλοποίηση επιλεγμένων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ σε συνέργεια
με τις παρεμβάσεις της περιόδου 2007-2013.
Η βελτίωση της συνδεσιμότητας των Περιφερειών (πρωτεύουσες Νομών) με τα
ΔΕΔ-Μ της χώρας.
Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων/νησιωτικών περιοχών.
Για τις θαλάσσιες μεταφορές, η υλοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων σε λιμάνια του
ΔΕΔ-Μ που βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές και η βελτίωση της ασφάλειας
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ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων. Παρεμβάσεις σε λιμένες
του ΔΕΔ-Μ και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Για τις αεροπορικές μεταφορές, η υλοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων σε αεροδρόμια
του ΔΕΔ-Μ σε νησιωτικές περιφέρειες, που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα των νησιών.
Β) Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμό του συστήματος
μεταφορών.
Βασικές προτεραιότητες:
Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών με υλοποίηση / αναβάθμιση των
σιδηροδρομικών συνδέσεων του βασικού (core) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με
σημαντικά λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ, και με εμπορευματικά / παραγωγικά κέντρα.
Η υλοποίηση/αναβάθμιση οδικών συνδέσεων του βασικού και αναλυτικού ΔΕΔ-Μ
με επιλεγμένα διευρωπαϊκά λιμάνια / αεροδρόμια και με ΒΙ.ΠΕ.
Γ)

Η βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών.
Βασικές προτεραιότητες:
Σε σχέση με την οδική ασφάλεια, με βάση τις ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους, η
βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας και αντίστοιχη

μείωση των τροχαίων

ατυχημάτων με εστιασμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις υψηλής αποδοτικότητας,
καθώς και μέτρα ενεργητικής οδικής ασφάλειας.
Σε σχέση με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ως στόχος του Ε.Π. τίθεται η βελτίωση της
ασφάλειας ναυσιπλοΐας με εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της
θαλάσσιας κυκλοφορίας (π.χ. VTMIS) και συστημάτων / μέσων έρευνας και διάσωσης.
Σε σχέση με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, η υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων μέσω
προμήθειας/ εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
Δ) Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών
μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων).
Βασική προτεραιότητα είναι η σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών
Μέσων Μεταφοράς με την κατασκευή–ολοκλήρωση έργων καθαρών αστικών και
προαστιακών μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).
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Τομέας Περιβάλλοντος
Για τον τομέα του Περιβάλλοντος, οι στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες του τομέα
Περιβάλλοντος του Προγράμματος, είναι:
Ε) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς
των Αποβλήτων και των Υδάτων.
Βασικές προτεραιότητες οι οποίες ιεραρχούνται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το
Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ) όπως:
Η βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Χώρας.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων.
Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση.
Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της
κομποστοποίησης.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων,
με βάση το Εθνικό και τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ.
Η βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά - επικίνδυνα Απόβλητα.
Η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία
Οικισμών.
Ζ) Η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.
Βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή και η
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες.
Η) Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και η ανάσχεση της
απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων.
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Θ) Η Αστική Αναζωογόνηση - Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
Βασικές προτεραιότητες:
Η βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της
πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη,
Η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης,
Η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της επισκεψιμότητας σε
υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
Η διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης
Η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

3. ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Στους Πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 16 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (εκ
των οποίων οι 9 πρώτοι αφορούν στον τομέα Μεταφορών, οι επόμενοι 5 αφορούν στον τομέα
Περιβάλλοντος και οι 2 τελευταίοι αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας και για τους δύο τομείς)
καθώς και οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

3.1

Χρηματοδοτικά στοιχειά ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ.
ΤΟΥ Ε.Π.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

330.879.783

6,49%

173.000.000

216.250.000

3,99%

Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

430.000.000

505.882.353

9,92%

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες σε μετάβαση

100.000.000

125.000.000

2,31%

16.298.720

20.373.400

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

281.247.815

1,14%

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες σε μετάβαση

33.200.000

41.500.000

Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

50.045.000

58.876.471

1,15%

Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

72.500.000

85.294.118

1,67%

περιφέρειες

670.557.585

838.196.982

15,47%

Όλες οι περιφέρειες

448.333.000

527.450.589

10,34%

2.275.182.120

2.749.703.696

52,50%

ΕΤΠΑ

Ταμείο Συνοχής

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΟΥ Ε.Π.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ

33.683.000

42.103.750

21.763.500

27.204.375

38.553.500

48.191.875

98.171.734

115.496.158

περιφέρειες

11.080.000

13.850.000

Περιφέρειες σε μετάβαση

4.941.487

6.176.859

26.840.918

33.551.148

1.399.153

2.798.306

2.599.746

5.199.492

1.739.936.902

2.046.984.591

40,15%

1.978.969.940

2.341.556.554

45,66%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ.

περιφέρειες

ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2,17%

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ

περιφέρειες

ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

2,27%

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΕΤΠΑ

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ

περιφέρειες

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ

0,99%

0,09%

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ

περιφέρειες

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταμείο Συνοχής

Όλες οι περιφέρειες

ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΟΥ Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ

ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

16.088.595

4.975.472

6.219.340

περιφέρειες

3.414.607

4.268.259

Όλες οι περιφέρειες

58.504.396

68.828.702

1,35%

79.765.351

94.733.196

1,84%

Περιφέρειες σε μετάβαση

0,49%

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΤΠΑ

ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

12.870.876

περιφέρειες

Ταμείο Συνοχής

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

4.333.917.411 5.186.665.146

100%

Σημειώνεται ότι οι πόροι Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος είναι κοινοί για το σύνολο του
Προγράμματος και θα αξιοποιηθούν αναλογικά για τους δύο τομείς.
Στο σχήμα που ακολουθεί, παρατίθεται η Διαγραμματική Απεικόνιση της Δομής του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

(Τομείς

Παρέμβασης,

Θεματικοί

Προτεραιότητας).
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Στόχοι,

Ταμεία

χρηματοδότησης,

Άξονες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Τ.Σ.
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Σ.)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΤΠΑ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α.)

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

2ος ΑΠ 2.

Α.Π. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

Α.Π. ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &

3ος

ΑΠ 3.
ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α.Π. (ΤΣ)

4ος ΑΠ 4.
Α.Π. ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ &
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
6.
6ος ΑΠ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α.Π. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7

1ος ΑΠ 1.

ΑΠ 5.

5ος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α.Π. ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(ΕΤΠΑ)

7ος ΑΠ 7.

9ος ΑΠ 9.

8ος ΑΠ 8.

Α.Π. ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Α.Π. ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

10ος

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΠ 10.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Α.Π. ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11ος

ΑΠ 11.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α.Π. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ 5

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &

Α.Π. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠ 14.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

Α.Π. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

12ος

ΑΠ 12.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ

Α.Π. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

(ΤΣ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠ 13.
13ος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ 6

14ος

Α.Π. ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
16ος ΑΠ 16.
Α.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

15ος ΑΠ 15.
Α.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

9

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.2

Στόχοι και δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος οι
θεματικοί στόχοι, οι επενδυτικές προτεραιότητες, οι ειδικοί στόχοι και οι δράσεις.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ &
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Συμβολή στην ολοκλήρωση του
βασικού Διευρωπαϊκού (core
ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα
ΠΑΘΕ/Π

Ολοκλήρωση βασικού (Core)
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και
σύγχρονων συστημάτων
σηματοδότησης και
τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα
τμήματα του σιδηροδρομικού
δικτύου ΠΑΘΕ/Π

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών
προς το περιβάλλον και με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα συστημάτων
μεταφορών (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών
συνδέσεων και των αερολιμενικών
υποδομών, με σκοπό την προώθηση
της βιώσιμης περιφερειακής και
τοπικής κινητικότητας

Ενίσχυση των συνδυασμένων
εμπορευματικών μεταφορών με
διασύνδεση του βασικού
σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με
λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ
και γειτονικούς αναπτυξιακούς
πόλους

Σύνδεση βασικού (Core)
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με
λιμάνια ΔΕΔ-Μ και ΒΙ.ΠΕ.

7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση
ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας
και διαλειτουργικών
σιδηροδρομικών συστημάτων, και
προώθηση μέτρων για τη μείωση του
θορύβου

Βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο
σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με
ταυτόχρονη εξοικονόμηση
ενέργειας

Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό
(core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την
εξασφάλιση διαλειτουργικότητας

Συμβολή στην ολοκλήρωση του
βασικού Διευρωπαϊκού (core
ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα
ΠΑΘΕ/Π

Ολοκλήρωση βασικού (Core)
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π σε
περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ενίσχυση των συνδυασμένων
μεταφορών (επιβατικών και
εμπορευματικών) με την
επέκταση / αναβάθμιση του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου
Αττικής

Σύνδεση βασικού (Core)
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με
λιμάνια ΔΕΔ-Μ σε περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ
7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών
προς το περιβάλλον και με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα συστημάτων
μεταφορών (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών
συνδέσεων και των αερολιμενικών
υποδομών, με σκοπό την προώθηση
της βιώσιμης περιφερειακής και
τοπικής κινητικότητας

02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(ΤΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ
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Ενίσχυση της
προσπελασιμότητας περιοχών
της χώρας, με υλοποίηση
σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
Βελτίωση των επιπέδων οδικής
ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ
και εφαρμογή συναφών
δράσεων πρόληψης και
αντιμετώπισης των τροχαίων
ατυχημάτων

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων του
αναλυτικού ΔΟΔ
Κατασκευή/ αναβάθμιση τμημάτων
του αναλυτικού ΔΟΔ της
ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων
του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ
Παρεμβάσεις επί αξόνων του
αναλυτικού ΔΟΔ για τη βελτίωση της
Οδικής Ασφάλειας
Ενεργητική Οδική Ασφάλεια

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
(ΕΤΠΑ)

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩ
Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(ΕΤΠΑ)

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΤΣ)

08 - ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(ΕΤΠΑ)

Προώθηση των
βιώσιμων
μεταφορών και της
άρσης των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους
τους τομείς

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ &
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΤΣ)

Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους
τους τομείς

10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Υποστήριξη της
μετάβασης σε μια
οικονομία χαμηλών

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών
προς το περιβάλλον και με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα συστημάτων
μεταφορών (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών πλωτών οδών και των
θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών
συνδέσεων και των αερολιμενικών
υποδομών, με σκοπό την προώθηση
της βιώσιμης περιφερειακής και
τοπικής κινητικότητας
4e - Προώθηση στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων
4v - Προώθηση στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων
4c - Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης
της ενέργειας και της χρήσης

11

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ενίσχυση της
προσπελασιμότητας περιοχών
της χώρας, με υλοποίηση
σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
Βελτίωση των επιπέδων οδικής
ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ
και εφαρμογή συναφών
δράσεων πρόληψης και
αντιμετώπισης των τροχαίων
ατυχημάτων
Ενίσχυση κινητικότητας με
σύνδεση δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και
ενίσχυση της συνδεσιμότητας
δυσπρόσιτων ορεινών /
παραμεθόριων /
απομακρυσμένων νησιωτικών
περιοχών για την αντιμετώπιση
κοινωνικών / αναπτυξιακών
προβλημάτων
Εκσυγχρονισμός των
παρεχόμενων υπηρεσιών
εμπορευματικών μεταφορών
λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο
διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου
Ενίσχυση της ασφάλειας των
θαλάσσιων επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών και
της αποτελεσματικότητας της
έρευνας και διάσωσης στη
θάλασσα
Βελτίωση της συνδεσιμότητας
και του επιπέδου εξυπηρέτησης
αεροσκαφών και επιβατών σε
περιφερειακά νησιωτικά
αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Βελτίωση της ασφάλειας
εγκαταστάσεων σε νησιωτικά
αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και
βελτίωση της ασφάλειας
αεροναυτιλίας

Προώθηση των καθαρών
αστικών και προαστιακών
μεταφορών (Μετρό και
Προαστιακός) στη μητροπολιτική
περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προώθηση των καθαρών
αστικών μεταφορών (Μετρό) στη
μητροπολιτική περιοχή της
Αθήνας
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας για μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων των
αστικών μεταφορών στο
περιβάλλον στη μητροπολιτική
περιοχή της Αθήνας
Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα

ΔΡΑΣΕΙΣ
Κατασκευή τμημάτων του
αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια
Κρήτης

Παρεμβάσεις επί του αναλυτικού
ΔΟΔ περιφερειών μετάβασης για τη
βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ Ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας

Αναβάθμιση υποδομών λιμένων του
βασικού (Core) ΔΕΔ-Μ

Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων
διαχείρισης της θαλάσσιας
κυκλοφορίας, ασφάλειας
ναυσιπλοίας και έρευνας και
διάσωσης στη θάλασσα
Βελτίωση της συνδεσιμότητας
νησιωτικών περιφερειών μέσω
παρεμβάσεων σε υφιστάμενα
αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ
της χώρας
Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων
αεροναυτιλίας και διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας
Ασφάλεια υποδομών και
συστημάτων νησιωτικών
αεροδρομίων του αναλυτικού ΔΕΔΜ

Κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης

Κατασκευή του Μετρό Αθήνας

Βελτίωση του συστήματος αστικών
συγκοινωνιών Αττικής

Ενεργειακές αναβαθμίσεις
Δημόσιων Κτιρίων
Παραγωγή ενέργειας από μονάδες

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(ΕΤΠΑ)

11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ
(ΕΤΠΑ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους
τους τομείς

Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή,
της πρόληψης και
της διαχείρισης
κινδύνων

Διαφύλαξη και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα
της στέγασης
4e - Προώθηση στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών CO2 για όλα τα
είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις
αστικές περιοχές, συμπεριλ/νης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε
Νοσοκομεία

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και της
Επισκεψιμότητας σε
Υποβαθμισμένες Περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής

4g - Προώθηση της χρήσης της
συμπαραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση
βάσει της ζήτησης για χρήσιμη
θερμότητα

Διεύρυνση της χρήσης της
τηλεθέρμανσης

5i - Στήριξη των επενδύσεων για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
καθώς και των τεχνικών που
βασίζονται στο οικοσύστημα

Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας στην
Κλιματική Αλλαγή

5ii - Προώθηση των επενδύσεων για
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις
καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Πρόληψη, διαχείριση και
αποκατάσταση καταστροφών
από πλημμύρες

6.b - Επενδύσεις στον τομέα των
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Βελτίωση και διασφάλιση του
πλαισίου ορθολογικής και
αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Χώρας

6.d - Προστασία και αποκατάσταση
της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των
υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ
άλλων μέσω του δικτύου Natura
2000, και των πράσινων υποδομών

Βελτίωση του πλαισίου
διατήρησης, διαχείρισης και
αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Βελτίωση της Κινητικότητας και της
Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια
Αττικής

Ολοκλήρωση/Επέκταση των
υποδομών για την αύξηση της
δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω
της συμπαραγωγής Τηλεθέρμανση στις Περιφ.
Μετάβασης: Δυτ. Μακεδονίας
(Κοζάνη, Φλώρινα, Αμύνταιο) και
Πελοποννήσου (Μεγ/λη)
Μελέτες για τις επιπτώσεις και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη
διαχείριση των φθοριούχων αερίων
που βλάπτουν τη στοιβάδα του
όζοντος
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας
των οικοσυστημάτων, της
βιοποικιλότητας και των Δασών
Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων
διαχείρισης των κινδύνων
πλημμυρών (Επικαιρ/σηΑναθεώρηση Σχ.Διαχ. κινδύνων
πλημμύρας, Έργα διευθέτησης
χειμάρρων/ ρεμάτων (π.χ. Ρέμα
ΕΣΧΑΤΙΑΣ, Αντιπλημμυρική
προστασία Άρτας), Δίκτυο
καταγραφής υδρολογικών
πληροφοριών και
κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού
Μητρώου υδρολογικής
πληροφορίας, Επιστημονική
υποστήριξη εφαρμογή της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ, Ενημέρωση
ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα διαχείρισης κινδύνων
πλημμύρας)
Οργανωτική, λειτουργική, και
διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και των λοιπών
σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών
Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται
από την εφαρμογή των Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών και, γενικότερα, την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία για την
προστασία και διαχείριση των
υδατικών πόρων
Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών και
διαχειριστικών δομών περιοχών
Natura 2000
Εποπτεία, παρακολούθηση και
σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων
οικοτόπων και ειδών και των
Περιοχών Natura 2000

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ)

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Διαφύλαξη και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

Διαφύλαξη και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

6.e - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των
πόλεων, την αναζωογόνηση και την
απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων
για τον περιορισμό του θορύβου

Βελτίωση του πλαισίου
διαχείρισης και εφαρμογής για
την αναβάθμιση της πολιτικής
για την Χωρική Ανάπτυξη

6.b - Επενδύσεις στον τομέα των
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Βελτίωση και διασφάλιση του
πλαισίου ορθολογικής και
αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων
της Χώρας στις Περιφέρειες
Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

6.d - Προστασία και αποκατάσταση
της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των
υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ
άλλων μέσω του δικτύου Natura
2000, και των πράσινων υποδομών

Βελτίωση του πλαισίου
διατήρησης, διαχείρισης και
αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητας στις
Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ.
Ελλάδας

6.e - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των
πόλεων, την αναζωογόνηση και την
απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων
για τον περιορισμό του θορύβου

Βελτίωση του πλαισίου
διαχείρισης και εφαρμογής για
την αναβάθμιση της πολιτικής
για την
Χωρική Ανάπτυξη στις
Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ.
Ελλάδας

6i - Επενδύσεις στον τομέα των
αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να

Πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων, προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση, χωριστή
συλλογή και ανακύκλωση

13

ΔΡΑΣΕΙΣ
Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης
οικοτόπων / ειδών και Περιοχών
Natura 2000
Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των
επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα
είδη
Συμβολή στη διατήρηση του
δασικού περιβάλλοντος
Διατήρηση των γενετικών πόρων
Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού
και αξιοποίησης των
περιβαλλοντικών πόρων, για την
προώθηση ενιαίας και βιώσιμης
εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης
Πολεοδομικός και Αστικός
Σχεδιασμός για την ανάπτυξη
βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων»
(Smart Cities)
Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης του αέρα
Προώθηση μέτρων περιορισμού του
θορύβου
Οργανωτική, λειτουργική, και
διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και των λοιπών
σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών
Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται
από την εφαρμογή των Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών και, γενικότερα, την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία για την
προστασία και διαχείριση των
υδατικών πόρων
Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών και
διαχειριστικών δομών περιοχών
Natura 2000
Εποπτεία, παρακολούθηση και
σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων
οικοτόπων και ειδών και των
Περιοχών Natura 2000
Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης
οικοτόπων / ειδών και Περιοχών
Natura 2000
Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των
επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα
είδη
Συμβολή στη διατήρηση του
δασικού περιβάλλοντος
Διατήρηση των γενετικών πόρων
Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού
και αξιοποίησης των
περιβαλλοντικών πόρων, για την
προώθηση ενιαίας και βιώσιμης
εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης
Πολεοδομικός και Αστικός
Σχεδιασμός για την ανάπτυξη
βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων»
(Smart Cities)
Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης του αέρα
Προώθηση μέτρων περιορισμού του
θορύβου
Προώθηση δράσεων πρόληψης
παραγωγής αποβλήτων
Προώθηση οικιακής
κομποστοποίησης

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
αποδοτικότητας των
πόρων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της
κομποστοποίησης

Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής
συλλογής ανακυκλωσίμων και
βιοαποβλήτων
Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων
Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και
Δικτύωσή τους.
Παρακολούθηση και υποστήριξη
εφαρμογής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και
των εθνικών σχεδίων πρόληψης και
διαχείρισης αποβλήτων.
Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων σε
νησιά και μικρούς
απομακρυσμένους οικισμούς
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση
υποδομών ολοκλ/μένης διαχείρισης
αποβλήτων.
Μονάδες διάθεσης αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων σε
νησιά.
Δημιουργία μονάδων επεξ/σίας
ιλύων από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων.
Δράσεις υποστήριξης Δήμων και
ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης
κοινού
Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης
Επικινδύνων Αποβλήτων
(βιομηχανικών, νοσοκομειακών
κ.λπ.).
Έργα αποκατάστασης ρυπασμένων
χώρων
Επέκταση και εκσυγχρονισμός
συστημάτων συλλογής και
επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
(ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους
οικισμούς Β' προτεραιότητας
(πληθυσμός >15.000 ι.π. και
διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και
σταδιακή ολοκλήρωση των
υποδομών συλλογής και
επεξεργασίας στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός
Εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών
χαρακτηριστικών εξόδου
Παρακολούθηση της λειτουργίας
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας
εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Δράσεις για την εφαρμογή της
Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης
την περίοδο 2014- 2020
Εφαρμογή της Οδηγίας για την
Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο
της Ρύπανσης (96/61/ΕΚ και
2008/1/ΕΚ) στους υδατικούς πόρους
Οδηγία για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης
(91/676/ΕΟΚ)
Προστασία του περιβάλλοντος και

Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της
ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων, με βάση τους
επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. Διασφάλιση της αυτάρκειας σε
δίκτυα υποδομών ανάκτησης και
διάθεσης.

Βελτίωση της διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων και της
περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Ρυπασμένων Χώρων από
Βιομηχανικά - Επικίνδυνα
Απόβλητα

Βελτίωση της συλλογής και
επεξεργασίας αστικών λυμάτων
κατά κατηγορία Οικισμών με
βάση τις κατευθύνσεις της
Οδηγίας για την επεξεργασία
αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
6ii - Επενδύσεις στον τομέα των
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Προστασία και Διαχείριση των
Υδατικών Πόρων

14

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
ιδίως του εδάφους κατά τη
χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία
(Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)
Παρακολούθηση και καταγραφή της
κατάστασης των θαλάσσιων
υποπεριοχών / Αναβάθμιση και
λειτουργική επικαιροποίηση του
δικτύου παρακολούθησης
Δράσεις για την εφαρμογή της αρχής
ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για
τους σκοπούς του Άρ.9 της Οδηγίας
2000/60/ ΕΚ
Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών
για την εξασφάλιση της επάρκειας
του νερού για όλες τις χρήσεις
Δράσεις προσδιορισμού,
καταγραφής ελέγχου και
παρακολούθησης των απολήψεων
επιφανειακού και υπόγειου νερού
και αποθήκευσης επιφανειακού
νερού
Δράσεις για τις σημειακές πηγές
απορρίψεων που ενδέχεται να
προκαλέσουν ρύπανση

Βελτίωση της Ποιότητας και της
Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

6iii - Προστασία και αποκατάσταση
της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των
υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ
άλλων μέσω και του δικτύου Natura
2000, και των πράσινων υποδομών

Ανάσχεση της Απώλειας της
Βιοποικιλότητας και της
Υποβάθμισης των Λειτουργιών
των Οικοσυστημάτων

6iv - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των
πόλεων, την αναζωογόνηση και την
απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων
για τον περιορισμό του θορύβου

Προώθηση της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και της αστικής
αναζωογόνησης

Ενίσχυση των συστημάτων και
των διαδικασιών διοίκησης και
εφαρμογής των Αξόνων
Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του
Προγράμματος
Ενίσχυση της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων των
Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ
του Προγράμματος

15 - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

15

Αντιμετώπιση αρνητικών
επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος
Ευαισθητοποίηση Χρηστών και
ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων για
τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της
εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης
Παρακολούθηση και καταγραφή της
κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα,
πιέσεις, χρήση) των υδάτων της
Χώρας
Δράσεις για την προώθηση της
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης
του νερού
Εφαρμογή της διαχείρισης
Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών
Natura 2000 για την μετρήσιμη
βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για
τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας

Βελτίωση και αναζωογόνηση του
αστικού περιβάλλοντος μέσω
ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και
καινοτόμων παρεμβάσεων

Υποστήριξη λειτουργίας της
Διαχειριστικής Αρχής
Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση
και αποτελεσματική υλοποίηση
πράξεων
Πληροφόρηση & Επικοινωνία

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

16 - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενίσχυση των συστημάτων και
των διαδικασιών διοίκησης και
εφαρμογής των Αξόνων
Προτεραιότητας ΤΣ του
Προγράμματος.
Ενίσχυση της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων των
Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του
Προγράμματος

Αξιολογήσεις – Οριζόντιες δράσεις
Ε.Π.

4. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει σημαντικά «Μεγάλα Έργα» (Μ.Ε.), κατά την έννοια των άρθ.
100 έως 103 του Καν. 1303/2013 της Ε.Ε. για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες
συγχρηματοδότησης. Το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων του προγράμματος
(εκτιμάται σε 75%) θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση αυτών των Μεγάλων Έργων.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα 23 Μεγάλα Έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εκ των
οποίων τα 14 είναι έργα του τομέα Μεταφορών (σιδηροδρομικά, οδικά, μετρό) και τα 9 είναι έργα
του τομέα Περιβάλλοντος (αντιπλημμυρικό, ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης
απορριμμάτων).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άξονες
προτεραιότητας

Έργο
α/α
1.
2.
3.
4.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο
τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)
Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας
και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)

5.

Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και
σύνδεση λιμένα Λαυρίου

6.

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος»

7.

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα»
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής
Ελλάδας» (Ε65)
Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό
Άξονα Βορρά – Νότου – φάση Β’ (ΕΡΓΟ PHASING)
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια
συρμών - Φάση Β΄ (ΕΡΓΟ PHASING)

8.
9.
10.
11.
12.

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και
Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄ (ΕΡΓΟ PHASING)

13.

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό
Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία– Φάση Β΄ (ΕΡΓΟ
PHASING)

14.

Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεϊκου –Γουδή" (*)
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ΑΠ1
Διευρωπαϊκό
Σιδηροδρομικό Δίκτυο
και Συνδέσεις (ΤΣ)
ΑΠ2
Διευρωπαϊκό
Σιδηροδρομικό
(ΕΤΠΑ)

ΑΠ3
Διευρωπαϊκό
δίκτυο
και
ασφάλεια (ΤΣ)

Δίκτυο

οδικό
οδική

ΑΠ8
Καθαρές
αστικές
μεταφορές (ΕΤΠΑ)
ΑΠ9
Καθαρές
αστικές
μεταφορές & βελτίωση
αστικού περιβάλλοντος
(ΤΣ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠ11
Εφαρμογή στρατηγικών
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
(ΤΣ)

1.

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς

2.

Ύδρευση Κέρκυρας

3.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ (Β) & ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Γ)

4.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών ΡΑΦΗΝΑΣ
(Β) & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Β)

5.

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων

6.

8.

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού
Τομέα Θεσσαλονίκης
Οριζόντια Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

9.

Φράγμα Χαβρία

7.
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ΑΠ14
Διατήρηση και
προστασία του
Περιβάλλοντος Προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης
των πόρων (ΤΣ)

