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Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ζην πιαίζην ηνπ ζηόρνπ «Δπελδύζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε» 

ηνπ 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) αξηζ. .../.. ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλόλσλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ θνηλώλ δηαηάμεσλ γηα 

ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθό Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα 

ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθό Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, όζνλ αθνξά ην 

ππόδεηγκα γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ ζηόρνπ «Δπελδύζεηο 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε», θαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 

1299/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηόρνπ ηεο Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο από 

ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, όζνλ αθνξά ην ππόδεηγκα γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ζηόρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο 

CCI <0.1 type="S" maxlength="15" input="S" “SME”> 

Σίηινο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Ώεηθφξνο 

Ώλάπηπμε 

Έθδνζε 1 

Πξψην έηνο 2014 

Σειεπηαίν έηνο 2023 

Βπηιέμηκν απφ <0.6 type="D" input="G"“SME > 

Βπηιέμηκν έσο <0.7 type="D" input="G"“SME > 

Ώξηζκφο απφθαζεο ΒΚ <0.8 type="S" input="G"“SME > 

Δκεξνκελία απφθαζεο ΒΚ <0.9 type="D" input="G"“SME > 

Ώξηζκφο ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο 

ΚΜ 
<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME > 

Δκεξνκελία ηξνπνπνηεηηθήο 

απφθαζεο ΚΜ 
<0.11 type="D" input="M"“SME > 

Δκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο ηνπ ΚΜ 
<0.12 type="D" input="M"“SME > 

Πεξηθέξεηεο NUTS πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα 
<0.12 type="S" input="S“SME > 
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Τπόκλεκα ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Πεδίσλ: 
 

ηχπνο: N = αξηζκφο, D = εκεξνκελία, S = ζηνηρεηνζεηξά, C = ηεηξαγσλίδην επηινγήο, P = πνζνζηφ, B = 

Boolean 

απφθαζε: N = Αελ απνηειεί κέξνο ηεο απφθαζεο ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

εηζαγσγή: M = ρεηξσλαθηηθά, S = επηινγή, G = απφ ην ζχζηεκα 

―maxlength‖= Μέγηζηνο αξηζκφο ραξαθηήξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελψλ  

PA – Y = Σν ζηνηρείν κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν απφ ηε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο 

TA – NA = δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε  

TA – NA = δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ  

SME = ηζρχεη θαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ θνηλά ρξεκαηνδνηηθά κέζα εγγχεζεο θαη 

ηηηινπνίεζεο ρσξίο αλψηαην φξην γηα ΜΜΒ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ΒΣΒπ 
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ΣΜΖΜΑ 1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΤΠΝΖ, ΒΗΩΗΜΖ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΖ 

ΤΝΟΥΖ  

1.1. ηξαηεγηθή γηα ηε ζπκβνιή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Έλσζεο γηα ηελ έμππλε, βηώζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε θαη ηελ 

επίηεπμε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο 

1.1.1. Πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα ζπκβάιεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη δίρσο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο.  

1.1.1.1.Σο γενικό πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Ε.Π. «Τποδομέρ Μεηαθοπών, 

Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» (Ε.Π. ΤΜΠΕΡΑΑ) 

Δ Βιιάδα ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε δηεζλψο ζηηο αγνξέο απφ ην 2008, θπξίσο ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο 

χπαξμεο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ειιείκκαηνο ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ (εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ), θαη ηνπ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ δαλεηζκνχ ηεο 

(σο % ΏΒΠ). Δ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε κεγέζπλε ηηο ζπζζσξεπκέλεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο απηψλ ησλ ρξφλησλ αδπλακηψλ θαη επηηάρπλε ηελ πησηηθή πνξεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2013 θαηαγξάθεθε ζπλερήο κείσζε 

ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο ρψξαο (αζξνηζηηθά κείσζε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 

25%) θαη ελίζρπζε ηεο απφθιηζεο απφ ην κέζν φξν ηεο ΒΒ-27. Σν εζληθφ εηζφδεκα 

ζε θαηά θεθαιήλ Μνλάδα Ώγνξαζηηθήο Αχλακεο (ΜΏΑ) κεηψζεθε αηζζεηά, 

επαλεξρφκελν ην 2010 ζε ηηκέο ηνπ 2006. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ 

κεηψζεθε αζξνηζηηθά θαηά 20% ηελ ίδηα πεξίνδν. Aπφ ην 2007 παξαηεξήζεθε 

ελίζρπζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζε επίπεδν ρψξαο, κε ηε ζέζε ηεο 

Ώηηηθήο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Νφηηνπ Ώηγαίνπ λα εληζρχεηαη ζπγθξηηηθά κε ηηο 

θησρφηεξεο Πεξηθέξεηεο (Ήπεηξνο, Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, Θεζζαιία θαη 

Πεινπφλλεζνο). Παξάιιεια, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

κείσζε ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (πξσηνγελήο/ δεπηεξνγελήο/ ηξηηνγελήο), αιιά νη ηνκείο πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν είλαη ν δεπηεξνγελήο θαη ν ηξηηνγελήο, κε ηελ απαζρφιεζε 

ζηνλ δεπηεξνγελή λα έρεη κεησζεί θαηά 38,3% απφ ην 2007 κέρξη θαη ην 2012. 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο είραλ επίζεο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, ιφγσ: κείσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ, πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο θαη 

εγγπνιεςίαο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κείσζεο ησλ θπθινθνξηαθψλ 

θφξησλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ εζφδσλ απφ ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ (δηφδηα θιπ) 

θαη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Σα απνηέιεζκα ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ ήηαλ πνιιά κε θπξηφηεξα: (α) ηελ αλαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο 

δαλείζηξηεο Σξάπεδεο ησλ έξγσλ παξαρψξεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλεηνδξφκσλ, γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν έηε, κέρξη ηελ επαλεθθίλεζή ηνπο ζην 

ηέινο ηνπ 2013 ζηε βάζε κηαο λέαο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ζηα έξγα απηά 

θαη (β) ηελ πξνβιεκαηηθή εμέιημε πνιιψλ άιισλ ζπκβάζεσλ δεκφζησλ έξγσλ 

(ιφγσ πησρεχζεσλ εξγνιεπηηθψλ εηαηξηψλ ή αδπλακίαο πξνψζεζεο ησλ έξγσλ 

ιφγσ πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο θ.α.). 

Σν 2013, ελ ηνχηνηο, είλαη ην πξψην έηνο θαηά ην νπνίν ε Βιιεληθή νηθνλνκία 

επηδεηθλχεη ζεκάδηα αλάθακςεο, κε επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο θαη 
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ζπγρξφλσο πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ. Σαπηφρξνλα, κε ηελ 

επαλεθθίλεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ηε 

ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο δηεζλψο, έρεη γίλεη αηζζεηή ε 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζε φηη αθνξά ηηο δηαζέζεηο μέλσλ εηαηξεηψλ θαη επελδπηψλ γηα 

επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο ζηελ Βιιάδα (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, δξφκνπο). Ώπηέο 

νη ζεηηθέο εμειίμεηο, θαίλεηαη, χζηεξα απφ κηα αξλεηηθή πνξεία ηεζζάξσλ εηψλ, φηη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ απαηηνχκελε νξκή γηα κηα κφληκε αληηζηξνθή ηνπ 

αξλεηηθνχ θιίκαηνο θαη γηα κηα πνξεία ζεκαληηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, εθφζνλ 

ππνζηεξηρηνχλ κε ηα θαηάιιεια αλαπηπμηαθά/ επελδπηηθά κέηξα. 

ην πιαίζην απηφ, ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014-2020 είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ 

αλάπηπμεο. Σν Βηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Ώλάπηπμεο (ΒΠΏ) 2014-2020 

απνηειεί θξίζηκν ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ζρεδίνπ γηα επαλάθακςε ηεο Βιιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμε εληφο ηνπ γεληθφηεξνπ νξάκαηνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

‗Βπξψπε 2020‘. ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΒΠΏ 2014-

2020, νη Βζληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ ελζσκάησζαλ 

φινπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηηο Μεηαθνξέο θαη ην Πεξηβάιινλ Βπξσπατθνχο ζηφρνπο 

γηα ηελ πεξίνδν απηή, θαη έιαβαλ ππφςε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, σο ην ηνκεαθφ Β.Π. ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 γηα ηηο 

Μεηαθνξέο θαη ην Πεξηβάιινλ, θαιείηαη λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο εζληθνχ επηπέδνπ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο Βζληθνχο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ ηνκέσλ ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή. Οη Βζληθνί ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 γηα ηηο 

Μεηαθνξέο θαη ην Πεξηβάιινλ  απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

1.1.1.2 Οι ηπαηηγικοί ζηόσοι ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηων 

Μεηαθοπών 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-

2020, επηιέγνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πέληε ρξεκαηνδνηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην ηεχρνο ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 3 «Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» θαη ε 

ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 4 «Αλάπηπμε, εθζπγρξνληζκφο θαη ζπκπιήξσζε 

ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε». πσο ξεηά αλαθέξεηαη, 

ζηηο ππφςε ππνδνκέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνδνκέο Μεηαθνξψλ. 

Δ ζρεηηθή Βζληθή ζηνρνζεζία γηα ηνλ ηνκέα Μεηαθνξψλ δηαηππψλεηαη ζηελ 

ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 σο εμήο: «Κεληξηθφο 

αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ ηνκέα Μεηαθνξψλ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

παξακέλεη ε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ θαη ε 

πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ. πλεπψο, ε νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ 

πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ βαζηθνχ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ), ε 

αλαβάζκηζε ησλ ιηκέλσλ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ζην 

πιαίζην θαη ηεο πεξί ιηκέλσλ  κειέηεο)  ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ε επέθηαζε/ εθζπγρξνληζκφο ηνπ κηθξνχ ζε έθηαζε 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα ζπγθιίλεη ηερλνινγηθά κε ηα επξσπατθά 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη ε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ζπληζηνχλ ηηο άκεζεο θαη 

ζεκαληηθφηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνκέα. ηηο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηεο πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ θαη 
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νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθά κέζα κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο), ζε 

ζπλέξγεηα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 3 ’Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – 

κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ’». 

Βπηπιένλ, ε Βζληθή ζηνρνζεζία γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ζηε 

πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, δηαηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο 3 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία 

θηιηθή ζην πεξηβάιινλ’», γηα ηελ Ώλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο Γσήο κε ζεβαζκφ ζην 

Πεξηβάιινλ, σο εμήο: «…επηδηψθεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ, 

θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (πξναζηηαθφο, κεηξφ, ηξακ). 

Πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα, θαη ρξνληθά, απνηειεί ε πινπνίεζε έξγσλ πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, φπσο ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ θαη 

νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθά κέζα κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο) πνπ 

άπηνληαη ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ θαη 

νη νπνίεο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007-2013». 

Γηα ηνλ ηνκέα Μεηαθνξψλ oη παξαπάλσ ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ (Θ) ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ ζπλεξγνχλ άκεζα ζηελ ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ Μεηαθνξψλ 

θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνπ Θ 7 

«Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηχσλ» θαη ηνπ Θ 4 «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο». Βηδηθφηεξα, νη βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο θάζε Θεκαηηθνχ ηφρνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ επίηεπμε 

ελφο αξηζκνχ νκαδνπνηεκέλσλ επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Τπφ ηνλ Θ 7, νη επηινγέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΐηψζηκσλ Μεηαθνξψλ θαη 

ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ γίλνληαη κε βάζε ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ηεζζάξσλ (I, II, III θαη IV) 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 θαη ησλ αληίζηνηρσλ επί κέξνπο 

ζηφρσλ: 

I) Πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ησλ Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ 

Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) κε έκθαζε ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ, κε επί κέξνπο ζηφρνπο:  

1) Σελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 

ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο σο αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ,  

2) Σελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ (core) νδηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

νδηθνχ ΑΒΑ-Μ, 

3) Σελ πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ιηκάληα ηνπ ΑΒΑ-Μ ηεο 

ρψξαο πνπ βειηηψλνπλ ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζχκθσλα κε ηελ ππφ 

δηακφξθσζε ηξαηεγηθή Ώλάπηπμεο ηνπ Βζληθνχ Ληκεληθνχ 

πζηήκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Ώηγαίνπ, 

4) Σελ πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε αεξνδξφκηα ηνπ ΑΒΑ-Μ 

ζε λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, πνπ βειηηψλνπλ ηε 

ζπλδεζηκφηεηα ησλ λεζηψλ θαη εληζρχνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

II) Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο, 
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πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, κε επί κέξνπο ζηφρνπο: 

5) Σελ πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε πινπνίεζε ή/θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ (core) 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π κε ζεκαληηθά ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ 

θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ, θαζψο θαη κε εκπνξεπκαηηθά / παξαγσγηθά 

θέληξα. 

6) Σελ ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο φισλ ησλ κέζσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ κε 

πινπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε  νδηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ θαη 

αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ κε επηιεγκέλα δηεπξσπατθά ιηκάληα θαη 

αεξνδξφκηα, θαζψο θαη κε ΐΕ.ΠΒ., ζε ζπλέξγεηα κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. 

III) Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο κε 

ηηο ππφινηπεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο, κε επί κέξνπο ζηφρνπο: 

7) Σε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

(πξσηεχνπζεο Ννκψλ, δηνηθεηηθά θέληξα, θιπ) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε πινπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ ζπλδέζεσλ κε ηα ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο. 

8) Σελ ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο δπζπξφζηησλ/λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

(νδηθέο ζπλδέζεηο κε ιηκάληα, αεξνδξφκηα εθηφο ΑΒΑ-Μ), γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ  / αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζε αλεπαξθή πξνζβαζηκφηεηα. 

IV) ΐειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξψλ, κε επί κέξνπο ζηφρνπο: 

9) Σε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε  

κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο 

παξεκβάζεηο πςειήο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. ηνπηθέο βειηηψζεηο κειαλψλ 

ζεκείσλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη άιισλ νδψλ ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, 

κέζσ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ παξεκβάζεσλ αλά Πεξηθεξεηαθφ 

Αηακέξηζκα). 

10) Σε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΎαο θαη ηεο θχιαμεο ιηκέλσλ, κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ή/θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη θχιαμεο ιηκέλσλ (π.ρ. ζπζηήκαηα VTMIS, 

ηήξεζε θσδηθνχ ISPS, θιπ.) θαη ηελ πεξαηηέξσ ελαξκφληζε κε 

αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. 

11) Σε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε/βειηίσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο, ηελ εγθαηάζηαζε / αλαβάζκηζε Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, 

εμνπιηζκνχ θαη απηνκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ αεξνλαπηηιίαο, ηελ 

εγθαηάζηαζε/αλαβάζκηζε ηερληθψλ ζπλεξγείσλ ππνζηήξημεο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο επηβαηψλ, ηεο αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ θαη 

ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο θαη ηελ ελαξκφληζε κε αληίζηνηρα 

επξσπατθά πξφηππα. 

 Τπφ ηνλ Θ 4, ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε/επέθηαζε έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πνιπηξνπηθήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε 

κέζσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη ζρεηηθέο επηινγέο γίλνληαη κε βάζε ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε πέκπηνπ (V) ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηνπ ΒΠΏ 2014-
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2020 θαη ησλ αληίζηνηρσλ επί κέξνπο ζηφρσλ: 

V) Ώλάπηπμε θαη επέθηαζε βηψζηκσλ θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 

(αζηηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ινηπψλ θαζαξψλ επηθαλεηαθψλ 

κέζσλ), κε επί κέξνπο ζηφρνπο: 

12) Σελ θαηαζθεπή – νινθιήξσζε έξγσλ θαζαξψλ αζηηθψλ θαη 

πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (Ώζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε) κε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ 

κεηαθνξψλ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΜΒΣΡΟ, ΣΡΏΜ θαη Πξναζηηαθφ ζε 

ζπλέξγεηα κε ηνλ Θ 7) κε ζηφρν ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ Μέζσλ Μεηαθνξάο. 

13) Σελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ηε δηαζχλδεζε 

ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ήπησλ ηξφπσλ 

κεηαθνξάο (πεδή, πνδήιαην θιπ.)  

Οη αλσηέξσ ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μεηαθνξψλ, ζα επηηεπρζνχλ κέζσ πινπνίεζεο ησλ αθφινπζσλ πξνγξακκάησλ / 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ:  

α) ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 2014-2020, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ΒΣΠΏ θαη ην Σ, 

β) ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ Β.Π. (ΠΒΠ) ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ,   

γ) ηεο Βηδηθήο Γξακκήο Αηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ Βπξψπε - Connecting 

Europe Facility» (CEF) ηεο ΒΒ, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε  πςειήο 

απφδνζεο, βηψζηκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηαζπλδεδεκέλσλ δηεπξσπατθψλ 

δηθηχσλ ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

πφξνπο ηνπ Σ θαη  

δ) ησλ Πξνγξακκάησλ Αηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ ζηφρνπ ηεο Βπξσπατθήο 

Βδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΒΒ) πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΒΣΠΏ.  

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ είλαη πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ (ΒΣΠΏ θαη Σ..) θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεί κέζσ ησλ Σακείσλ απηψλ θπξίσο ηηο βαζηθέο ππνδνκέο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ε φηη αθνξά ηηο 

Μεηαθνξέο, ζα απνζθνπεί θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ησλ 

Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ 3 θαη 4 πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Σα 13 ΠΒΠ είλαη επίζεο πνιπηνκεαθά θαη πνιπηακεηαθά, πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο 

θαη έξγα πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ. 

ηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ 

Πξνηεξαηνηήησλ 1, 3 θαη 4, αιιά θαη ηεο 2 γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Σν CEF αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη, κέζσ ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, 

θπξίσο ζεκαληηθέο ψξηκεο παξεκβάζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.  

ζνλ αθνξά ηελ δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, 

ηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα ΒΒ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα απνηειέζκαηα θαη 

λα ζπκβάινπλ ζηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. 

1.1.1.3  Σα αναμενόμενα αποηελέζμαηα ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηων 

Μεηαθοπών 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Θ7 γηα ηα Σακεία ΒΣΠΏ θαη πλνρήο 

πεξηιακβάλνληαη ε πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ «βαζηθψλ» 

αμφλσλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ, ε βειηίσζε δεηθηψλ  
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πνιπηξνπηθφηεηαο ζηηο κεηαθνξέο, ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζε φια ηα 

ππνζπζηήκαηα ησλ Μεηαθνξψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο 

θαη άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά 

απνκνλσκέλσλ θαη δχζθνια πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ. 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Θ4 γηα ηα Σακεία ΒΣΠΏ θαη πλνρήο 

πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε θαηαζθεπή πξφζζεησλ γξακκψλ 

Μεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ (Μεηξφ) θαη καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζεξήο 

ηξνρηάο (Σξακ, Πξναζηηαθφο), ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ζε Ώζήλα θαη Θεζζαινλίθε απφ γξακκέο Μεηξφ. 

1.1.1.4 Η ζςμβολή ηος Ε.Π. ΤΜΠΕΡΑΑ ζηοςρ ζηπαηηγικούρ ζηόσοςρ και ηα 

αποηελέζμαηα ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηων Μεηαθοπών 

1.1.1.4.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. 

ΤΜΠΔΡΑΑ 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηηο Μεηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ξπζκηζηηθέο παξακέηξνπο:  

1. Σηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζπλαθψλ αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πζηάζεσλ θαη Οδεγηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

Βπξσπατθφ επίπεδν.  

2. Σελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, βάζεη ηνπ ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Βπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ (ΠΒΜ) κε νξίδνληα ην 2025, ηελ απνηίκεζε 

ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα, θαη ηα 

δηαθαηλφκελα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Β.Π. Βλίζρπζε ηεο 

Πξνζπειαζηκφηεηαο (ΒΠ-ΒΠ) ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. 

3. Σελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηηο Μεηαθνξέο θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (3
ε
 Βγθχθιηνο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ΒΠ 2014-2020, Ώ.Π. 885/ΒΤΏΏΠ 74/10-01-2014). 

Βηδηθφηεξα, θάζε ξπζκηζηηθή παξάκεηξνο ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, σο αθνινχζσο: 

1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο πλαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οδεγηψλ 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζρεδηάδεηαη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 κε αλάπηπμε εηδηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, πνπ ζα ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ, 

εζληθνχ επηπέδνπ παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα, ζε ζπλέξγεηα κε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν κέζσ ηεο CEF θαη κε κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα πινπνίεζε απφ ηα ΠΒΠ.  

Βπηπιένλ, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ιακβάλεη ππφςε ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

(ΚΠ), ην Βζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ην ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα 

Βπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ – Βιιάδα 2025, ηηο Βηδηθέο πζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηε ρψξα, ηηο ζέζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ Βιιάδα 

(Position Paper – Greece 2014-2020), ηνπο ζηφρνπο γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο Β2020,  θαζψο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Λεπθήο ΐίβινπ 2011. 

2. Ώμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αλάγθεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ 
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Οη παξεκβάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ αθνξνχζαλ θπξίσο έξγα γηα 

νινθιήξσζε θαη επέθηαζε ησλ Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

πξσηίζησο ζηα ππνζπζηήκαηα ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη 

δεπηεξεπφλησο ζε εθείλα ησλ ζαιάζζησλ (ππνδνκέο ζε ζεκαληηθά ιηκάληα) θαη 

αεξνπνξηθψλ (ππνδνκέο ζε ζεκαληηθά αεξνδξφκηα) κεηαθνξψλ.  

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο λέαο Βπξσπατθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ, ε πιήξεο 

νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ (core) ΑΒΑ-Μ έρεη νξίδνληα ην έηνο 

2030. Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 νινθιεξψζεθε ζρεδφλ ζην 

ζχλνιφ ηνπ ην βαζηθφ Αηεπξσπατθφ Οδηθφ Αίθηπν ηεο ρψξαο θαη ζπλερίζζεθε ε 

αλάπηπμε ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.  

Βηδηθφηεξα, γηα θάζε κεηαθνξηθφ ππνζχζηεκα, έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013 (31-12-2015) εθηηκάηαη φηη: 

ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζα έρεη νινθιεξσζεί πεξίπνπ 80% ηνπ κήθνπο ηνπ 

θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα Πάηξα-Ώζήλα–Θεζζαινλίθε-Βηδνκέλε/Πξνκαρψλαο 

(ΠΏΘΒ/Π). Βθηηκάηαη φηη σο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-13 (31/12/2015) ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε 547 ρηιηνκέηξσλ δηπιήο 

ειεθηξνθηλνχκελεο θαη 67 ρηιηνκέηξσλ κνλήο ειεθηξνθηλνχκελεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο εληφο ΣΒΝ-Σ. ην ζχλνιφ ηνπ ν άμνλαο ζα παξακέλεη αλεπαξθήο ζε 

ηερλνινγία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ/δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

ΐαζηθέο αλάγθεο επνκέλσο ζα παξακέλνπλ ε θαηαζθεπή/αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο 

θαη επηδνκήο ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΠΏΘΒ/Π πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, 

θαη εθηελείο παξεκβάζεηο ζεκαηνδφηεζεο – ηειεδηνίθεζεο - ηειεπηθνηλσληψλ γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ άμνλα. Παξάιιεια, ην πθηζηάκελν αλαιπηηθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Ώλαηνιή–Αχζε (Θεζζαινλίθε-

έξξεο – Ξάλζε - Ώιεμαλδξνχπνιε–Βιιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα) ζην ηκήκα έξξεο 

– Ξάλζε, θαζψο θαη ζην ηκήκα Ξάλζε – Ώιεμαλδξνχπνιε – Βιιελνβνπιγαξηθά 

ζχλνξα πνπ απνηεινχληαη απφ κνλή γξακκή κε θαηά ηκήκαηα πησρά γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρξήδνπλ ηνπηθψλ βειηηψζεσλ. Βπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

έιιεηςε ζηδεξνδξνκηθψλ πξνζβάζεσλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΠΏΘΒ/Π ζε ζεκαληηθά 

θέληξα δηαθίλεζεο θνξηίσλ, φπσο επηιεγκέλα ιηκάληα ηνπ αλαιπηηθνχ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ, εκπνξεπκαηηθά θέληξα θαη ΐΕΠΒ, ζεσξνχληαη πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο νη ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο κε απηά.  

ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

ην ζχλνιν ηνπ βαζηθνχ (core) δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ νδηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

κε πξνδηαγξαθέο απηνθηλεηφδξνκνπ (motorway), κε εμαίξεζε ηνλ δηαζπλνξηαθφ 

άμνλα ζχλδεζεο ηεο Βγλαηίαο Οδνχ κε ηε λφηηα Ώιβαλία, κήθνπο πεξίπνπ 68 ρικ. 

Βπίζεο, ζα έρνπλ νινθιεξσζεί σο απηνθηλεηφδξνκνο ή νδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ: ηέζζεξηο θάζεηνη άμνλεο ηεο 

Βγλαηίαο νδνχ (ηάηηζηα-Εεξνπεγή–Κξπζηαιινπεγή, Κνδάλε-Φιψξηλα-Νίθε, 

Ώξδάλην–Οξκέλην, Κνκνηελή-Νπκθαία-Βιιελνβνπιγαξηθά χλνξα), ζεκαληηθέο 

δηαζπλδέζεηο ηνπ βαζηθνχ (core) νδηθνχ δηθηχνπ κε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο (απηνθηλεηφδξνκνο Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα/πάξηε, 

θεληξηθφ ηκήκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Β65, νδηθφο άμνλαο ζχλδεζεο ηνπ Ώθηίνπ 

κε ηελ Εφληα Οδφ), θαη ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ ηεο Κξήηεο Βηδηθφηεξα, 

εθηηκάηαη φηη σο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-13 (31/12/2015) ζα έρεη νινθιεξσζεί 

ε θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε 2.465 ρηιηνκέηξσλ απηνθηλεηνδξφκσλ δηπινχ 

θιάδνπ θαη δξφκσλ ηαρείαο θπθινθνξίαο εληφο ΣΒΝ-Σ. 

Ώπφ ηελ παξαπάλσ απνηίκεζε, δηαπηζηψλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάγθε γηα θαηά 

πξνηεξαηφηεηα νινθιήξσζε επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ινηπνχ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ 



 21    

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ππφ πινπνίεζε ζρεδηαζκφ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη 

εμππεξεηνχλ ηε δηαζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο κε ην βαζηθφ 

(core) νδηθφ δίθηπν θαη ηνπο θχξηνπο αλαπηπμηαθνχο/ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ δηθηχνπ (πξσηεχνπζεο λνκψλ, δηνηθεηηθά θέληξα πεξηθεξεηψλ, ιηκάληα 

θιπ.), θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κεγάισλ λεζησηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. Βπηπξφζζεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη εμίζνπ ζεκαληηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ απνηεινχλ ε βειηίσζε θξίζηκσλ ζπλδέζκσλ γηα ελίζρπζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε έκθαζε ζε πξσηεχνπζεο λνκψλ θαη 

πεξηθεξεηαθά θέληξα πνπ δελ εμππεξεηνχληαη άκεζα απφ ηα ΑΟΑ, θαζψο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ζα έρνπλ γίλεη 

παξεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ 

(core) ΑΒΑ-Μ (Πεηξαηάο - Εθφλην, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Δγνπκελίηζα) θαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ (comprehensive) ΑΒΑ-Μ (Καβάια, ΐφινο, Λαχξην, Ραθήλα, Μχθνλνο, 

Ρφδνο, Μπηηιήλε, Ππζαγφξεην, Κέξθπξα, νχδα, Καιακάηα), θαζψο θαη ζε ινηπά 

ιηκάληα (π.ρ. Ώιεμαλδξνχπνιε, Ναχπιην, Υάιθε, Μεζηά Υίνπ θαη άιια 

πεξηθεξεηαθνχ θαη λεζησηηθνχ ραξαθηήξα). Κχξηνη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ είλαη 

ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ε 

αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αθηνπινΎαο, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε 

ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

Βληνχηνηο, δελ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηα ρέδηα Γεληθήο Ώλάπηπμεο (Μaster Plan) ησλ ιηκέλσλ, θαη δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πιήξνπο δηαζθάιηζεο φισλ ησλ ελδεηθλπφκελσλ δηαζπλδέζεσλ 

(ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ) επηιεγκέλσλ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ κε ηα ρεξζαία 

δίθηπα ησλ ΑΒΑ-Μ. Αηαπηζηψλεηαη επνκέλσο αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο θαη δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηα ινηπά Αηεπξσπατθά 

Αίθηπα (ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο ζπλδέζεηο), κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη 

κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.  

ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ζα έρνπλ 

πινπνηεζεί παξεκβάζεηο ζε Ώ/Α ηνπ βαζηθνχ (core) ΑΒΑ-Μ (Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, 

Δξάθιεην) θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηελ ζπλδεζηκφηεηα 

λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ (π.ρ. Υαληά, εηεία, Ρφδνο, Κάξπαζνο, άκνο, Εθαξία, 

Κσο, Λήκλνο, θηάζνο, Γάθπλζνο), θαζψο θαη ζε άιια επηιεγκέλα Ώ/Α ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο αεξνκεηαθνξψλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα (Ν. Ώγρίαινο, Καζηνξηά, 

Άθηην). Θα είλαη ζε εμέιημε παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο/επέθηαζεο ζηα Ώ/Α 

Θεζζαινλίθεο θαη Υαλίσλ θαη δελ ζα έρνπλ πινπνηεζεί πξφζζεηεο αλαγθαίεο 

παξεκβάζεηο ζε λεζησηηθά Ώ/Α (Ρφδνο, Κέξθπξα, Κσο, Μπηηιήλε, αληνξίλε, 

Μχθνλνο, θηάζνο, Πάξνο, Κεθαιιελία, Υίνο, Γάθπλζνο, Εθαξία, Ώζηππάιαηα θαη 

Κάιπκλνο). Ώλαγθαία είλαη επνκέλσο ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνδξνκίσλ θαη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ ζηα αεξνδξφκηα.  

ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο νη παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχζαλ ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Θξηαζίνπ 

ηδεξνδξνκηθνχ Κέληξνπ (Σακείν πλνρήο θαη ΠΒΠ Ώηηηθήο), ηε ζηδεξνδξνκηθή 

ζχλδεζε ηνπ Θξηαζίνπ κε ην ιηκέλα ηνπ Ν. Εθνλίνπ (Σακείν πλνρήο) θαη ηε 

ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα Ώιεμαλδξνχπνιεο (ΠΒΠ Μαθεδνλία – Θξάθε). 

ην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο πξφθιεζεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηεπξσπατθψλ 

πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξηθψλ δηαδξφκσλ, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα πινπνίεζε 
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ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ άιισλ ζεκαληηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ ιηκέλσλ πέξαλ 

ησλ ιηκέλσλ Ν. Εθνλίνπ θαη Ώιεμαλδξνχπνιεο (Πάηξα, Θεζζαινλίθε, Καβάια, 

ΐφινο) θαη ηε κέζσ απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ ζηαδηαθή άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

δηαζπλδέζεηο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ κε έληαμή ηνπο ζε πνιπηξνπηθνχο κεηαθνξηθνχο δηαδξφκνπο 

(πνιπηξνπηθφο δηάδξνκνο Θξηαζίνπ–Πάηξαο–Σεξγέζηεο–Μνλάρνπ, δηάδξνκνο 

Ώηγαίνπ-Μαχξεο Θάιαζζαο, δηάδξνκνο Ώζήλαο-Θεζζαινλίθεο–φθηαο–

ΐνπθνπξεζηίνπ/Κσλζηάληδαο–ΐνπδαπέζηεο) θαη ηελ πξναπαηηνχκελε γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζαιάζζηα ζπλεξγαζία. 

ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη λα επηδησρζεί ε πινπνίεζε θπξίσο  

ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο θχξηνπο ιηκέλεο, πνπ απνηεινχλ βαζηθέο πχιεο 

κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. Βπίζεο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί: (α) πξνψζεζε έξγσλ θαη 

ελεξγεηψλ γηα ιεηηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή έληαμε ηεο ρψξαο ζην ζπγθνηλσληαθφ 

δηάδξνκν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαηά κήθνο ηνπ βφξεηνπ ηφμνπ ηεο Μεζνγείνπ 

(κέξνο ηνπ πνιπηξνπηθνχ Αηαδξφκνπ 4 Orient/East-Med Ώκβνχξγν/Ρνζηφθ - 

Μπνπξγθάο/ Σνπξθηθά χλνξα – Πεηξαηάο - Λεπθσζία, δηάδξνκνο Ώλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ πνπ ελψλεη ηηο ζαιάζζηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ ΐνξξά, ηεο ΐαιηηθήο, ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Μεζνγείνπ, γεγνλφο πνπ βειηηζηνπνηεί ηε ρξήζε ησλ 

ιηκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ‗ζαιάζζησλ αξηεξηψλ‘), (β) βειηίσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ κεηαθνξψλ κε εζηίαζε ζηε 

δηαηξνπηθφηεηα, (γ) αλάπηπμε, πξνψζεζε θαη ελίζρπζε/ελδπλάκσζε ηνπ ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics), θαη (δ) αλάπηπμε ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ 

«θνκβηθνχ ζεκείνπ» πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο δηαδξνκέο θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ θαη 

ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ Ώδξηαηηθή. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ νη παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

είραλ ηηο παξαθάησ επηπηψζεηο αλά ππνζχζηεκα κεηαθνξψλ: 

Χο πξνο ηελ νδηθή αζθάιεηα, έρεη πξνζδηνξηζηεί φηη ε θαηά ηα ηειεπηαία έηε 

παξαηεξνχκελε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε φξνπο απψιεηαο αλζξσπίλσλ 

δσψλ, πέξαλ απφ ηελ ζεηηθή ζπκβνιή ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξεκβάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, 

νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δ αληίζηνηρε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ αηπρεκάησλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δηαλπζέληα νρεκαηνρηιηφκεηξα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε.  

πλεπψο, γηα λα εδξαησζνχλ νη βειηηψζεηο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη λα κεησζνχλ 

δξαζηηθά νη δείθηεο αηπρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ζα απαηηεζεί, πέξαλ ησλ έξγσλ 

αλαβάζκηζεο ηνπ βαζηθνχ ΑΟΑ, θαη ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κέηξσλ 

βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ, θαη 

ελφο πξνγξάκκαηνο κέηξσλ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε ρξήζε ελεξγεηηθψλ κέζσλ 

απφ ηελ ΒΛ.Ώ. θαη ην Π.. Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ζα αλαιεθζνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (ΠΒΠ) θαη ζα 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ζην αλαιπηηθφ ΑΟΑ. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΎαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ζα έρνπλ 

γίλεη εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο (VTMIS) ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή αξσληθνχ, 

Βιεπζίλαο, Ν. Βπβντθνχ, Παηξατθνχ θαη ηκήκαηνο ηνπ Ενλίνπ πειάγνπο, ηελ 

πινπνίεζε ζηαζκψλ πξφιεςεο/ θαηαπνιέκεζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ηελ 

πξνκήζεηα αεξνζθαθψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ ζθαθψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαζψο 

θαη ππνδνκψλ ππνζηήξημεο.  

Αελ ζα έρνπλ πινπνηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο 
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αζθάιεηαο λαπζηπινΎαο θαη ηεο αζθάιεηαο ιηκέλσλ (επέθηαζε ζπζηήκαηνο VTMIS 

θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θχιαμεο ιηκέλσλ ISPS). Ώπαξαίηεηεο είλαη 

πεξαηηέξσ νξηδφληηεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο 

λαπζηπινΎαο, ζπκπιεξσκαηηθέο φζσλ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πινπνηεζεί, κε έκθαζε 

ζε εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΎαο θαη ησλ 

ιηκέλσλ (επέθηαζε ζπζηεκάησλ VTMIS θαη ISPS).  

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο έρνπλ γίλεη εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο 

πξνκήζεηαο κεηεσξνινγηθνχ ξαληάξ ζην Αηεζλή Ώεξνιηκέλα Ώζελψλ, πξνκήζεηαο 

αεξνζθαθψλ ειέγρνπ ξαδηνλαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ, αθηηλνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ 

ειέγρνπ απνζθεπψλ ζε 23 Ώ/Α ηνπ ΑΒΑ-Μ (Θεζζαινλίθε, Ρφδνο, Δξάθιεην, 

Κέξθπξα, Κσο, Λήκλνο, Υαληά, Γάθπλζνο, άκνο, Καβάια, Υίνο, Μχθνλνο, 

θηάζνο, Κάξπαζνο, αληνξίλε, Μήινο, Ν. Ώγρίαινο, Άθηην, Ώζηππάιαηα, 

Κάιπκλνο, Άξαμνο, Κάζνο θαη Καζηειφξηδν) θαη ινγηζκηθνχ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. 

Ώλαγθαία είλαη ε  πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηεο ηειεκαηηθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή πςειφηεξσλ επηπέδσλ αζθαιείαο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

ε ζρέζε κε ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο, θεληξηθφ άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ κέζσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε δηαδξφκνπο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο αλεμάξηεηνπο απφ ηηο ζπλζήθεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Πξνεμάξρνληα ξφιν θαηέρεη ην δίθηπν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξφδξνκνπ (κεηξφ) 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ην ηξνθνδνηηθφ ιεσθνξεηαθφ ζχζηεκα θαη, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κεηξνπνιηηηθήο Ώζήλαο, θαη απφ ην ηξακ, ελψ ην πξναζηηαθφ / πεξηθεξεηαθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζπκπιεξψλεη ην ζχζηεκα δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο, 

εμππεξεηψληαο θαηά θχξην ιφγν ηελ δηαζχλδεζε ησλ θπξίσο αζηηθψλ πεξηνρψλ κε 

ηα πξνάζηηα θαη ηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα. 

Δ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γξακκήο 1 ηνπ ΔΏΠ) ζην 

Λεθαλνπέδην Ώζελψλ απνηέιεζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαη ζπλερίδεη 

λα απνηειεί θαη ζηελ πεξίνδν 2014-2020, ηνλ θνξκφ ησλ δνκηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζην ζχζηεκα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κε θάζε λέα γξακκή λα δεκηνπξγεί 

πνιιαπιαζηαζηηθή επηξξνή ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο 

ζπγθνηλσλίαο φρη κφλν ζηε δψλε άκεζεο εμππεξέηεζεο ηεο γξακκήο, αιιά θαη ζην 

ζπλνιηθφ δίθηπν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη γεληθφηεξα ζην ζχλνιν ηεο 

αζηηθήο πεξηνρήο. Οη παξεκβάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζηνλ ηνκέα απηφ 

αθνξνχζαλ επελδχζεηο ζην δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζε ζχγρξνλεο ππνδνκέο 

κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο. Βθηηκάηαη φηη σο θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

(επηιεμηκφηεηα έσο 31-12-2015) ζα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη 

απνπεξάησζε 92 ρηιηνκέηξσλ γξακκήο καδηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΔΏΠ, 

ΣΡΏΜ, Πξναζηηαθφο) θαη 42 ρηιηνκέηξσλ Μεηξφ. 

Δ παξάιιειε κε ην κεηξνπνιηηηθφ ζηδεξφδξνκν αλάπηπμε ηνπ ηξνρηνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ηεο κεηξνπνιηηηθήο Ώζήλαο. 

Γσηηθήο ζεκαζίαο παξέκβαζε ζην δίθηπν ηξακ ηεο κεηξνπνιηηηθήο Ώζήλαο 

απνηειεί ε ειιείπνπζα ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, πνπ 

νδήγεζε κέρξη ζήκεξα ζε απίζρλαλζε ηεο εκβέιεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ. Δ 

πξνγξακκαηηζκέλε επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο παξαιηαθήο γξακκήο  ηξακ πξνο ηελ 

θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά (ΠΒΠ Ώηηηθήο) ζα πξνζδψζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην 

ζπγθεθξηκέλν δεκφζην κεηαθνξηθφ κέζν, ηφζν ζηηο ελδνθεληξηθέο κεηαθηλήζεηο φζν 

θαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά κε ηηο λφηηεο θαη 
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αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπέδηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

γξακκήο Μεηξφ απφ Ώηγάιεσ κέρξη Πεηξαηά θαη κε ηα πθηζηάκελα ινηπά 

ζπγθνηλσληαθά δίθηπα φπσο ε γξακκή 1 ηνπ ΔΏΠ θαη ην πξναζηηαθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, εμαζθαιίδνληαη πνιιαπιέο ζπλέξγεηεο ησλ δεκφζησλ κέζσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα νπζηαζηηθή κεγέζπλζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο ζην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνο, απφ 

θαη εληφο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά κε πξφδειε ηελ ιεηηνπξγηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζή ηεο. 

Δ ζε εμέιημε αλάπηπμε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο δηαηξέρεη θαηά ηελ δηακήθε 

έλλνηα ηελ γξακκηθήο δηάηαμεο θεληξηθή πεξηνρή ηεο πφιεο επηηπγράλνληαο, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα πξνο ηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο 

ζπλνηθίεο, θαη ζεκαληηθή απνθφξηηζε ησλ δηακήθσλ θεληξηθψλ αξηεξηψλ ηεο πφιεο 

θαη ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ. Δ παξάιιειε αλάπηπμε δπν θιάδσλ ζηελ νηθηζηηθή δψλε λφηηα θαη 

αλαηνιηθά ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο πφιεο εμαζθαιίδεη ηελ «θξίζηκε κάδα» πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξφδξνκνπ 

κε ην ππφινηπν ζχζηεκα ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε ιεσθνξεία, κε βάζε ηελ 

νπνία κπνξεί λα δνκεζεί έλα ζχζηεκα δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο αξθνχλησο 

ειθπζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ σο ελαιιαθηηθφ κέζν απέλαληη ζηα ηδησηηθά 

κεηαθνξηθά κέζα, κε πξνθαλέο ιεηηνπξγηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο γηα ηελ 

πφιε. 

3. Αηαζέζηκνη Πφξνη 

Δ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

πιήξσο νη παξαπάλσ αλάγθεο απαηηεί δεκφζηνπο πφξνπο πνιχ πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο δηαζέζηκνπο ζην πιαίζην ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. Με δεδνκέλε δε ηελ 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ ρψξα, είλαη πξνθαλέο φηη απαηηνχληαη: (α) ε 

δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Β.Π. θαηά ηξφπν πνπ λα 

κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηνπο ηειηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο (δεκφζηνπο/εζληθνχο, 

θνηλνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο) θαη (β) ε αλάδεημε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη 

ζπλέξγεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΒΠ θαη ηνπ πξνζηηζέκελνπ νθέινπο ζε 

ελδερφκελεο αλεμάξηεηεο δξάζεηο κφριεπζεο ηδησηηθψλ πφξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020.  

Δ αλαδηάξζξσζε θαη ζπλέρηζε ησλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο Ώπηνθηλεηνδξφκσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 (12/2015) πνπ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

βξέζεθαλ ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ γηα πεξίπνπ 2,5 ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ ησλ νπνίσλ ην θπζηθφ αληηθείκελν  απνκεηψζεθε 

ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο, απφ ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 2014-2020, δεκηνπξγεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πξνψζεζε λέσλ κεγάισλ έξγσλ κεηαθνξψλ κε ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξάιιεια, ν θνηλφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, ησλ ΠΒΠ θαη ηνπ CEF ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, έγηλε κε ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε απφ ηε  

ζπλεξγαζία, ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ απηψλ, κέζσ ηεο 

δηαξθνχο δηαζχλδεζεο ησλ έξγσλ ηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ 

ζηφρσλ ζε Βζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

1.1.1.4.2 ηξαηεγηθνί ηφρνη θαη Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ  

Με βάζε ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ ξπζκηζηηθψλ παξακέηξσλ, 

δηακνξθψλνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, κε ην αθφινπζν 

ζθεπηηθφ:  

Οη πέληε ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 πεξηνξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο κε 
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ελνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ I κε ηνλ III θαη πεξηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ ζηφρνπ II. Βηδηθφηεξα,  ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ΕΕΕ πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαθνξηθέο ππνδνκέο εληάζζεηαη απφ ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζε έλαλ εληαίνπ 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ), ν νπνίνο ζα αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ζα εμππεξεηείηαη ηφζν απφ παξεκβάζεηο ζε 

θχξηεο ππνδνκέο φζν θαη απφ παξεκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ 

ΑΒΑ-Μ κε ιηκάληα, εκπνξεπκαηηθνχο ζηαζκνχο, ΐΕ.ΠΒ. θιπ.  

Παξνκνίσο, ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ΕΕ, εληάζζεηαη απφ ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν 

(Ώ) ελψ ην αληηθείκελν ηεο πξνψζεζεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ εληάζζεηαη 

ζε μερσξηζηφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (ΐ) ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη IV  θαη V ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ελζσκαηψλνληαη σο  έρνπλ 

ζην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ σο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη (Γ) θαη (Α) αληίζηνηρα.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο: 

Α)  Πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκώλ ηνπ βαζηθνύ ΓΔΓ-Μ 

(νδηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε  ηνπ 

αλαιπηηθνύ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό, αιιά θαη 

επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο  ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ), 

Β) Πξνώζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ,  

Γ)   Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξώλ, 

Γ)  Αλάπηπμε θαη επέθηαζε βηώζηκσλ θαη νηθνινγηθώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ 

(αζηηθώλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ινηπώλ θαζαξώλ επηθαλεηαθώλ 

κέζσλ). 

Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Α) ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηόρσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ Η θαη 7, 8 ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ ΗΗΗ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο 

πεξηφδνπ 2014-2020 ηίζεηαη ε πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ (core) 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο σο βαζηθνχ, αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε ηηο εμήο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο 

ρψξαο ζηελ θαηεχζπλζε ΐνξξάο – Νφηνο (Πάηξα – Ώζήλα – Θεζζαινλίθε – 

Βηδνκέλε / Πξνκαρψλαο - ΠΏΘΒ/Π) ζε ζπλέξγεηα κε ηελ CEF, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν άμνλαο απνηειεί ηκήκα ηνπ Πνιπηξνπηθνχ 

Αηαδξφκνπ Μεηαθνξψλ IV Ώλαηνιή/ Ώλαηνιηθή Μεζφγεηνο (Orient/East-

Med Corridor Λεπθσζία - Πεηξαηάο – Μπνπξγθάο / Σνπξθηθά ζχλνξα – 

Ώκβνχξγν/Ρνζηφθ). 

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θχξηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην 
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ERTMS (European Rail Traffic Management System) θαη ζην ETCS 

(European Train Control System). 

o Αεπηεξεχνπζα πξνηεξαηφηεηα: αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θιάδνπ ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ζηελ θαηεχζπλζε Ώλαηνιή – Αχζε (Θεζζαινλίθε – 

έξξεο - Ώιεμαλδξνχπνιε – Οξκέλην). 

Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

ηίζεηαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

νδηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ε νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ (core) νδηθνχ ΑΒΑ-Μ, κε ηηο 

παξαθάησ πξνηεξαηφηεηεο:  

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: πινπνίεζε επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

νδηθνχ ΑΒΑ-Μ πνπ εληζρχνπλ ηε «ζπλεθηηθφηεηα» ηφζν ηνπ νδηθνχ φζν θαη 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ΑΒΑ-Μ φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζε ζπλέξγεηα κε 

ηηο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

o Αεπηεξεχνπζα πξνηεξαηφηεηα: αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ βαζηθνχ (core) 

δηαζπλνξηαθνχ νδηθνχ άμνλα ζχλδεζεο κε ηε λφηηα Ώιβαλία απφ Εσάλληλα 

(Ώ/Κ Βγλαηίαο) έσο Καθθαβηά ζε απηνθηλεηφδξνκν / νδφ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο. 

Χο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη επίζεο ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε: 

o ΐειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (πξσηεχνπζεο 

Ννκψλ, δηνηθεηηθά θέληξα θιπ) θαη πινπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ ζπλδέζεσλ κε ηα ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο, 

o Βλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο δπζπξφζηησλ/λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (νδηθέο 

ζπλδέζεηο κε ιηκάληα, αεξνδξφκηα εληφο ή εθηφο ΑΒΑ-Μ), γηα αληηκεηψπηζε 

θνηλσληθψλ/αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε αλεπαξθή 

πξνζβαζηκφηεηα. 

Γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, σο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη ε πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ζε ιηκάληα ηνπ ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο πνπ βειηηψλνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ζχκθσλα κε ηελ ππφ δηακφξθσζε απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 

Ώηγαίνπ ηξαηεγηθή Ώλάπηπμεο ηνπ Βζληθνχ Ληκεληθνχ πζηήκαηνο, κε ηελ 

παξαθάησ πξνηεξαηφηεηα: 

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: επέθηαζε ππνδνκψλ γηα αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

εμππεξέηεζεο επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ ιηκέλσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ. 

Γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη ε πινπνίεζε 

εζηηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε αεξνδξφκηα ηνπ ΑΒΑ-Μ ζε λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο, πνπ βειηηψλνπλ ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ λεζηψλ θαη εληζρχνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

2) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Β) ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηόρσλ 5 θαη 6 ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ ΗΗ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη ε πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε πινπνίεζε ή/θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα ΠΏΘΒ/Π κε ζεκαληηθά ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ, 
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θαη κε εκπνξεπκαηηθά / παξαγσγηθά θέληξα, κε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο κε ηα ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ 

ΑΒΑ-Μ θαη ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα.  

o Αεπηεξεχνπζα πξνηεξαηφηεηα: ζπκπιήξσζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζπλδέζεσλ κε ΐΕ.ΠΒ. θαη ιηκάληα ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ, κε πξννπηηθή 

αλάπηπμήο ηνπο.  

Χο επηπιένλ ζηφρνο ηίζεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο φισλ ησλ κέζσλ ηνπ 

ΑΒΑ-Μ κε πινπνίεζε/αλαβάζκηζε νδηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ θαη αλαιπηηθνχ 

ΑΒΑ-Μ κε επηιεγκέλα δηεπξσπατθά ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα θαη κε ΐΕ.ΠΒ., ζε 

ζπλέξγεηα κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, κε ηελ εμήο πξνηεξαηφηεηα: 

o Κχξηα πξνηεξαηφηεηα: νδηθέο ζπλδέζεηο δηεπξσπατθψλ ιηκαληψλ θαη 

αεξνδξνκίσλ ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο ρψξαο. 

3) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Γ) ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηόρσλ 9, 10 θαη 11 ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ IV ηνπ ΔΠΑ 2014-

2020  

ε ζρέζε κε ηελ νδηθή αζθάιεηα, κε βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο είλαη απαξαίηεηεο εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ζε 

επηθίλδπλα ηκήκαηα ηνπ εζληθνχ (αλαιπηηθφ ΑΟΑ πνπ δελ έρεη αλαβαζκηζζεί) θαη 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ/επαξρηαθνχ δηθηχνπ (εθηφο ΑΟΑ), θαη ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζε φιε ηε ρψξα. Χο ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηελ 

νδηθή αζθάιεηα ηίζεληαη: 

o ΐειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη αληίζηνηρε  κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο παξεκβάζεηο 

πςειήο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. ηνπηθέο βειηηψζεηο κειαλψλ ζεκείσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ).  

o Βπηιεγκέλεο απνδνηηθέο παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην 

πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΎαο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη ε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο λαπζηπινΎαο θαη ηεο θχιαμεο ιηκέλσλ κε εγθαηάζηαζε ή βειηίσζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη θχιαμεο ιηκέλσλ (π.ρ. 

ζπζηήκαηα VTMIS, ηήξεζε θσδηθνχ ISPS, θιπ.) θαη πεξαηηέξσ ελαξκφληζε κε 

αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνλαπηηιίαο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο ζηφρνο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ηίζεηαη ε πινπνίεζε 

νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο κέζσ 

πξνκήζεηαο/ εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Βληαίνπ Βπξσπατθνχ Οπξαλνχ, 

πξνκήζεηαο/εγθαηάζηαζεο αθηηλνζθνπηθψλ κεραλεκάησλ απνζθεπψλ ζε λεζησηηθά 

θπξίσο Ώ/Α ηνπ ΑΒΑ-Μ, θαη βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επηιεγκέλσλ λεζησηηθψλ Ώ/Α ηνπ ΑΒΑ-Μ κέζσ ελίζρπζεο ηεο πεξίθξαμεο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ θαη θσηνζήκαλζεο πηζηψλ θαη εκπνδίσλ. 

4) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Γ) ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζηόρσλ 12 θαη 13 ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ V ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

αθήο πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Ώλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο 
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Μεηαθνξψλ ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Πεξηνρψλ Ώζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο απνδίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηε βηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαη ησλ θξίζηκσλ αλεπαξθεηψλ  ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηνπ σο πξνο ηα ηδησηηθά κεηαθνξηθά κέζα. 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην θαη ηηο αλάγθεο γηα ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, αιιά θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηφδνπ 

2014-2020 ηίζεηαη ε θαηαζθεπή–νινθιήξσζε έξγσλ θαζαξψλ αζηηθψλ θαη 

πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (Ώζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε) κε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ κεηαθνξψλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΜΒΣΡΟ θαη Πξναζηηαθφο ζε ζπλέξγεηα κε ην Θ7) κε ζηφρν 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ Μέζσλ Μεηαθνξάο. 

1.1.1.4.3 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα  ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ  

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ πεξηιακβάλνληαη ε 

πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε 

έκθαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ) θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ), ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ, ε βειηίσζε ηεο  

πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε αλακελφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο απφ ηηο 

κεηαθνξέο, ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ κε 

έκθαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ, θαη ε 

ζπκβνιή ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

πεξηθεξεηαθφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ θαη δχζθνια πξνζβάζηκσλ 

πεξηνρψλ. 

Βπίζεο, ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ πεξηιακβάλνληαη ε 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο κε θαηαζθεπή θπξίσο πξφζζεησλ γξακκψλ Μεηξνπνιηηηθνχ 

ζηδεξνδξφκνπ (Μεηξφ) θαη γξακκψλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο 

(Πξναζηηαθφο), ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο 

κεηαθηλήζεηο ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ζε Ώζήλα θαη Θεζζαινλίθε απφ γξακκέο Μεηξφ. 

1.1.1.5 Οι ηπαηηγικοί ζηόσοι ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηος 

Πεπιβάλλονηορ 

Δ Βζληθή ζηνρνζεζία γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο δηαηππψλεηαη ζηελ 

ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 3 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - Μεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 σο εμήο: «Βαζηθή επηδίσμε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ». ην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο 3 ηίζεληαη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 

o Πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

– ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα γηα δεκηνπξγία λέαο ‗πξάζηλεο‘ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε γλψκνλα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

o Μείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θιηκαηηθνχ απνηππψκαηνο ηεο γεσξγηθήο 
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θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελίζρπζε ηεο δαζνπξνζηαζίαο θαη 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, σο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο πφξνπ γηα 

αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ν νηθνηνπξηζκφο.  

o Ώλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, κέζσ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο, θαηά ην δπλαηφλ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ σο πφξσλ, 

νινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο 

θαη κείσζε ηνπ ζνξχβνπ, θαη πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο.  

o Τινπνίεζε έξγσλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ, πνπ 

δελ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, θαη 

πνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Βιιάδαο 

πξνο λέεο επελδχζεηο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

o Αηαρείξηζε, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη κεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, 

κέζσ δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ (θπξίσο ησλ 

εμαξηψκελσλ απφ ηε δαζνθνκία), ζηήξημεο ηεο δπλακηθήο ηνπ γεσξγηθνχ 

ηνκέα γηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ. 

o Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ηφζν σο ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο φζν θαη σο ζεκαληηθή 

αλαπηπμηαθή δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ θαη ηεο 

πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα αμηνπνίεζε ησλ ΏΠΒ, πξνψζεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ-ζεξκφηεηαο-ςχμεο θαη πξνψζεζε 

ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ελέξγεηαο ζηε ρακειή θαη κέζε ηάζε. 

Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα θαη ηδηαίηεξα 

ζηα δεκφζηα θηήξηα, ελψ ζα επηδησρζεί θαη ε ππνζηήξημε ησλ θησρψλ 

λνηθνθπξηψλ κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο. 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζπκβάιιεη ε 

πξνψζεζε ηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ ελέξγεηα. Δ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο απηνχο ζα 

επηδησρζεί ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη πξνζαξκνγήο-αλαβάζκηζεο 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Οη παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο πινπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ (Θ) ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 

πνπ ζπλεξγνχλ άκεζα ζηελ πξναγσγή ηνπ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνπ 

Θ 4 «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο», ηνπ Θ 5 «Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ» θαη ηνπ Θ 6 

«Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο 

ησλ πφξσλ» . 

 Τπφ ηνλ Θ 4, νη επηινγέο γηα κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γίλνληαη κε βάζε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο 
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ελέξγεηαο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο θαη θηίξηα θαη ηελ ρξήζε ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ πςειήο απφδνζεο. 

 Τπφ ηνλ Θ 5, νη επηινγέο γίλνληαη κε βάζε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Τπφ ηνλ Θ 6, νη επηινγέο γηα δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

γίλνληαη κε βάζε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Κνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ζηνπο ηνκείο απνβιήησλ θαη πδάησλ, ελψ ζα 

πξνσζεζνχλ εκβιεκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηε βειηίσζε θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο,  πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο Βζληθήο ζηνρνζεζίαο ζην πιαίζην ηεο  

εμππεξέηεζεο ησλ Θ 4, 5 θαη 6, ηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηέζζεξεηο 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΒΠΏ 2014-2020: 

1) Εθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ 

απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ. 

2) Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή -  Πξφιεςε  θαη  Αηαρείξηζε Κηλδχλσλ. 

3) Αηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο. 

4) ΐηψζηκε Ώζηηθή Ώλάπηπμε - Ώζηηθή Ώλαδσνγφλεζε. 

Οη αλσηέξσ ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ζα επηηεπρζνχλ κέζσ πινπνίεζεο ησλ αθφινπζσλ πξνγξακκάησλ / 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ:  

α) ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ,  

β) ηνπ Β.Π. Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΒΠΏΝΒΚ), 

γ) ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ Β.Π. (ΠΒΠ) ηεο πεξηφδνπ, 

δ) ηνπ Β.Π. Μεηαξξχζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα, 

ε) Σνκεαθψλ Β.Π. πνπ αθνξνχλ γεσξγία-αιηεία-ζαιάζζηα πξνζηαζία-δαζνθνκία. 

Δ ζπλδπαζκέλε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ Πξνγξακκάησλ ζηελ επίηεπμε θαζελφο απφ 

ηνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 γηα ην πεξηβάιινλ έρεη 

ζρεδηαζηεί σο εμήο: 

1) Εθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ 

Ώπνβιήησλ θαη ησλ Τδάησλ. 

ην πιαίζην ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη 

ηεξαξρηθά πιένλ θξίζηκνπ κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο έλαληη ηνπ 

Βπξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ, ησλ ζρεηηθψλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

αηξεζηκνηήησλ θαη ησλ ινηπψλ δηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο. 

Πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο, θξίζηκεο δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ.  

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνσζνχληαη ε 

απνηειεζκαηηθή, ζχκθσλε κε ηελ ηεξαξρία θαη αζθαιήο δηαρείξηζε, ε πξφιεςε 

παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάθηεζεο πφξσλ (πιηθψλ ή ελεξγεηαθψλ) απφ ηα απφβιεηα, θαη 

ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ. Δ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία-πιαίζην 2008/98/ΒΚ έγθεηηαη 

ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ κε γλψκνλα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ. Δ ‗αλαπηπμηαθή δηάζηαζε‘ ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ αλαδεηθλχεηαη θαη 
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πξνσζείηαη κε κφριεπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο 

δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ‗βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο‘. Δ ζηξαηεγηθή απηή πξνσζείηαη θαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηάιιεισλ δξάζεσλ κέζσ ηνπ ΒΠΏΝΒΚ, φπσο 

δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο θαη άιισλ ξεπκάησλ 

απνβιήησλ (ζπζθεπαζίεο, έληππν ραξηί  θ.ιπ.). Δ πξνψζεζε νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ ζπληειείηαη κε 

βάζε ηνλ Βζληθφ θαη ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28 θαη 29 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΒΚ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο 94/62/ΒΚ θαη ηε ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο (νδεγία 1999/31/ΒΚ). Δ αλαζεψξεζε ηνπ Βζληθνχ ρεδηαζκνχ Αηαρείξηζεο 

Ώπνβιήησλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ ζα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ απηψλ. 

ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθρσξεζνχλ ζηα ΠΒΠ ζε φιεο ηηο Καηεγνξίεο 

Πεξηθεξεηψλ (πφξνη Σακείνπ πλνρήο) πεξηιακβάλνληαη θπξίσο παξεκβάζεηο 

ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε δίθηπα απνρέηεπζεο. Ώλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο, ζηηο εθρσξνχκελεο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ/αζηηθψλ απνβιήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπηθά δίθηπα πξάζηλσλ ζεκείσλ 

(γηα ηα νπνία ε κε-επίηεπμε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο επηβάιιεη ρξεκαηνδφηεζε 

απφ δεκφζηνπο πφξνπο), αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο / αλαθχθισζεο 

(θνκπνζηνπνίεζεο) βηναπνβιήησλ θαη δηθηχνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 

αλάπηπμε ππνδνκψλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΏΒΚΚ) ζε πεξηνρέο κε ρακειή πξφζβαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο θ.ιπ. Βπηπιένλ, ζηα ΠΒΠ 

πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο απηέο ηνπ ΒΠ ΤΜΠΒΡΏΏ πνπ 

ζπκβάιινπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Βζληθνχ 

ρεδηαζκνχ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ θαη ηεο ηξαηεγηθήο γηα ην Πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια, ην Β.Π. Μεηαξξχζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα θαιχπηεη ηε δεκηνπξγία 

ηθαλνηήησλ (capacity building) ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ/ θαλνληζηηθνχ/ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ, ηε δεκηνπξγία / 

βειηίσζε εξγαιείσλ ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ινγνδνζίαο, ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο γηα ηα χδαηα δηακνξθψλεη έλα ηδηαίηεξα 

ζχλζεην πιαίζην πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ. ην πιαίζην ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζα 

επηδησρζεί ε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία 91/271, 

πνπ αθνξά δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 

(ΒΒΛ θαη ΑΏ), κε πξνηεξαηφηεηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ 

ζπιινγήο γηα θάιπςε ησλ νηθηζκψλ ΐ' θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο. Δ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο-πιαίζην 2000/60 ζπλδέεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, πηέζεηο, 

ρξήζε θ.ιπ.), ηελ πξνζηαζία πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ αλαζεψξεζε / 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ πδαηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ. Θα 

πξνσζεζνχλ επίζεο ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε εθαξκνγέο πξφιεςεο, ειέγρνπ 

θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δηαξξνψλ (φπσο ε πξνψζεζε ηεο «επθπνχο» πδξνκέηξεζεο) 

θπξίσο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, ε δηαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο πδάησλ 

θνιχκβεζεο, ε θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία γηα ηε 
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Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, θαη ε ηεξαξρεκέλε θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ Οδεγία 2007/60/ΒΚ γηα αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ ΠΒΠ πξνβιέπνληαη δξάζεηο γηα 

ζπκπιήξσζε θαη «πχθλσζε» δηθηχσλ χδξεπζεο, ζηνρεπκέλε εθαξκνγή δξάζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρέδηα Αηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ζπλδένληαη κε 

ηελ Οδεγία 2000/60/ΒΚ, θαη κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ (θξάγκαηα, δηεπζεηήζεηο ξεκάησλ θιπ). 

2) Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή -  Πξφιεςε  θαη  Αηαρείξηζε Κηλδχλσλ. 

Μείδνλα πξφθιεζε γηα ηε ρψξα απνηειεί ε πξνψζεζε παξεκβάζεσλ ζηνρεπκέλσλ 

ζηνλ κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 

θαηαζηξνθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

απνηχπσζε θαη αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη είηε κε θπζηθνχο θηλδχλνπο είηε κε αλζξσπνγελή ξχπαλζε, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. ην 

πιαίζην απηφ, ζα πξνσζεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο, 

δξάζεηο, κέηξα, θαη δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο θαη ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη ησλ κνλάδσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα πξφιεςε, πξνζηαζία, 

απνθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 

απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πιεκκπξψλ, δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο/ 

αθηψλ, ζεηζκψλ θιπ.). Δ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ζπλδπάδεηαη κε παξεκβάζεηο δηαηήξεζεο ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο. 

3) Αηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηελ νινθιεξσκέλε 

αζηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε θαζψο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, ζην πιαίζην ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

πξνβιέπνληαη νξηδφληηνπ θπξίσο ραξαθηήξα δξάζεηο (πξνεηνηκαζίαο ή εμεηδίθεπζεο 

εζληθψλ επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ), αιιά θαη παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλνπ, 

εκβιεκαηηθνχ ή/θαη πηινηηθνχ ραξαθηήξα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αληίζηνηρσλ 

παξεκβάζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηηο αλσηέξσ,  πξνβιέπεηαη ζηα ΠΒΠ (γηα 

νινθιήξσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ησλ Σνπίσλ), θαη ζην ΒΠΏΝΒΚ (γηα νηθν-επηρεηξεκαηηθφηεηα, έξεπλα θαη 

αλάπηπμε θαη έμππλε εμεηδίθεπζε ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο  

/ eco-innovation). πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, 

αιηείαο, ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο θαη δαζνθνκίαο πξνσζνχληαη κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ Σνκεαθψλ Β.Π. 

4) ΐηψζηκε Ώζηηθή Ώλάπηπμε - Ώζηηθή Ώλαδσνγφλεζε. 

Δ εθαξκνγή ηνπ Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη 

νινθιήξσζε ηεο αλαζεψξεζεο θαη εμεηδίθεπζε ησλ 12 πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ην 

Γεληθφ θαη κε ηα επηθαηξνπνηνχκελα Βηδηθά Πιαίζηα. Δ ρσξνζέηεζε θαη δηθηχσζε 

ζπγθξνηεκέλσλ «επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ» θαη ε εμπγίαλζε θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε άηππσλ παξαγσγηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 
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απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαη ζα θαιπθζνχλ ζε ζπλέξγεηα ηνπ Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ κε ην ΒΠΏΝΒΚ. ηφρνο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ν 

εμνξζνινγηζκφο θαη ε βειηίσζε ηεο ζπλνρήο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε 

απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

ππνινίπσλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα ζα 

παξέρνληαη νη αλαγθαίεο θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ, 

ηζφξξνπεο, ζπλεθηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ. Παξάιιεια, 

ζην πιαίζην ησλ ΠΒΠ πξνιέπνληαη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ, ζηνρεπκέλεο εθαξκνγήο ΓΒΠ θ.ιπ. Δ 

νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη ε ζχληαμε δαζηθψλ 

ραξηψλ, πνπ απνηειεί παξέκβαζε εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ νξζνινγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, εληάζζεηαη ζην Β.Π. Μεηαξξχζκηζε ηνπ 

Αεκφζηνπ Σνκέα.  

1.1.1.6 Σα αναμενόμενα αποηελέζμαηα ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηος 

Πεπιβάλλονηορ 

ηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ ζπλδπαζκφ άκεζσλ παξεκβάζεσλ ζηνπο Θ 4, 5 θαη 6, αιιά θαη ζηνπο Θ 3, 8 

θαη 11. ζνλ αθνξά ηηο άκεζεο παξεκβάζεηο, ηνλίδεηαη φηη εθηφο απφ ην ΒΣΠΏ θαη 

ην Σακείν πλνρήο, αιιειεπηδξνχλ ηα ΒΓΣΏΏ θαη ην ΒΣΘΏ. 

ην πιαίζην ηνπ Θ 4 (ΒΣΠΏ), αλακέλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 Μείσζε ησλ εηήζησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά 2,85 Mtoe 

ην 2020 ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 2005, 

 πκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

θαη ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

 πκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κνλάδσλ ΔΘΤΏ. 

ην πιαίζην ηνπ Θ 5 (ΒΣΠΏ θαη Σ), αλακέλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 ηαδηαθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή απξφβιεπηεο αηηίεο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ θαη βειηίσζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

ην πιαίζην ηνπ Θ 6 (ΒΣΠΏ θαη Σ), αλακέλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 ηα ζηεξεά απφβιεηα: ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ, αχμεζε 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ, αχμεζε αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο κε 

ρσξηζηή ζπιινγή ξεπκάησλ, δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε ππνδνκέο αλάθηεζεο 

/ δηάζεζεο απνβιήησλ θαη κείσζε εδαθηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο: πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ αζηηθά ιχκαηα, απνδνηηθή ρξήζε 

ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ γηα βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαζθάιηζε ηεο θαιήο 



 34    

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πγξψλ 

απνβιήησλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία απφ 87% (2010) ζε 95% (2020). 

 ην θπζηθφ πεξηβάιινλ/ βηνπνηθηιφηεηα/ δάζε: νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ 

Natura 2000 θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζήο ηνπ, 

πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία θαη ησλ ζαιαζζίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ δέρνληαη πηέζεηο απφ ηελ αιηεία. 

 ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή 

αλαδσνγφλεζε: βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ 

πεξηβάιινλ, βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο κε πξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, πξνψζεζε ηεο ζαιάζζηαο ρσξνηαμίαο θαη 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο, κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο θαη 

ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. 

Δ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αληηκεησπίδεηαη απφ 

άιια Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.  

1.1.1.7 Η ζςμβολή ηος Ε.Π. ΤΜΠΕΡΑΑ ζηοςρ ζηπαηηγικούρ ζηόσοςρ και ηα 

αποηελέζμαηα ηος ΕΠΑ 2014-2020 για ηον ηομέα ηος Πεπιβάλλονηορ 

1.1.1.7.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. 

ΤΜΠΔΡΑΑ γηα ην Πεξηβάιινλ 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ην Πεξηβάιινλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ξπζκηζηηθέο παξακέηξνπο:  

1. Σηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζπλαθψλ αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πζηάζεσλ θαη Οδεγηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

Βπξσπατθφ επίπεδν.  

2. Σελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηελ απνηίκεζε ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ 

θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα, θαη ηα δηαθαηλφκελα απνηειέζκαηα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Β.Π. ΠΒΡΏΏ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. 

3. Σελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (3
ε
 Βγθχθιηνο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ΒΠ 2014-2020, Ώ.Π. 885/ΒΤΏΏΠ 74/10-01-2014). 

Βηδηθφηεξα, θάζε ξπζκηζηηθή παξάκεηξνο ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, σο αθνινχζσο: 

1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο πλαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οδεγηψλ 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζρεδηάδεηαη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 κε αλάπηπμε εηδηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, πνπ ζα ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ 

πνπ ζπκβάινπλ ηεξαξρηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Βπξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

θεθηεκέλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθρσξνχληαη πφξνη ηνπ Σ ζηα ΠΒΠ εηδηθά γηα 

πξνψζεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ, ελψ αμηνπνηνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη ησλ ΠΒΠ γηα δξάζεηο, φπσο κλεκνλεχνληαη αλσηέξσ.  

Βπηπιένλ, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ιακβάλεη ππφςε ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

(ΚΠ), ην Βζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ, ηηο Βηδηθέο πζηάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ρψξα, ηηο ζέζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα 

ηελ Βιιάδα (Position Paper – Greece 2014-2020), ηνπο ζηφρνπο γηα έμππλε, 
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βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο Β2020,  

θαη ηηο Οδεγίεο, πζηάζεηο, θαηεπζχλζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

Βπξσπατθφ πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν. 

2. Ώμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αλάγθεο ηνπ ηνκέα  

Καηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 ε εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ Σνκέα 

Πεξηβάιινληνο θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη 

αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη 

βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Δ 

ζηξαηεγηθή απηή αληηκεησπίδεη ηηο δχν βαζηθέο αλάγθεο: ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην 

επξσπατθφ πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν θαη ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε 

ππνδνκέο ζρεηηδφκελεο θπξίσο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαη εμεηδηθεχεηαη 

ζε δχν ζηφρνπο: 

 Ώεηθφξνο Αηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη 

ησλ Ώζηηθψλ Κέληξσλ (Έδαθνο, Τδαηηθφ Πεξηβάιινλ, Ώηκφζθαηξα, Φχζε). 

 ΐειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαη ηεο απφθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο 

θαη ησλ Πνιηηψλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΒΠΠΒΡΏΏ αθνξνχλ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, 

παξνρή άκεζσλ εληζρχζεσλ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ράξαμεο θαη εθαξκνγήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

βηνπνηθηιφηεηα, Τδαηηθφ Πεξηβάιινλ, Έδαθνο, Ώηκφζθαηξα/ Ώθνπζηηθφ 

Πεξηβάιινλ/ Ώθηηλνβνιίεο, Υσξνηαμία – Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο, Κιηκαηηθή 

αιιαγή, θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζία / Πξφιεςε Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ. 

Ώληίζηνηρεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ παξεκβάζεηο ησλ ΠΒΠ θαη ηνπ Β.Π.  

Ώληαγσληζηηθφηεηα - Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013. 

Οη βαζηθέο αλάγθεο θαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ Σνκέα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή, επηθαηξνπνίεζε θαη εμπγίαλζε ηνπ ΒΠΠΒΡΏΏ θαη ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο ρψξαο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ Πεξίνδν 2014-2020, 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Κάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα κε επηδεηθηηθνχ 

ραξαθηήξα παξεκβάζεηο ζε δεκφζηα θηίξηα. 

2. ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θπξίσο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο κέζσ ρξήζεο 

κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ,  αμηνπνίεζεο ησλ ΏΠΒ, παξεκβάζεσλ ζε Ννζνθνκεία κε 

γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο – ειεθηξηζκνχ (ΔΘΤΏ) θ.ιπ.  

3. χλδεζε ηεο βηψζηκεο πνιπηξνπηθήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

πξάζηλσλ κεηαθνξψλ κε επξχηεξεο παξεκβάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 

4. Ώληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ελδερφκελα αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο νη πιεκκχξεο. 

5. Ώληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ.   

6. Ώπεμάξηεζε απφ ηελ εδαθηθή δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη δηαζθάιηζε 

επαξθνχο, ιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ελεξγεηψλ/ππνδνκψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

7. Βλεξγεηαθή αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξε αλάθηεζε ππνπξντφλησλ ζηεξεψλ 
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απνβιήησλ. 

8. Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

9. Ώπνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρψξσλ. 

10. πζηεκαηηθή εθαξκνγή απνδνηηθψλ κεζφδσλ ρξήζεο λεξνχ γηα αχμεζε 

επάξθεηαο, πξφιεςε θαη έιεγρν ησλ δηαξξνψλ θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ, ηδίσο ζηε γεσξγία. 

11. Οινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ Βγθαηαζηάζεσλ Βπεμεξγαζίαο Λπκάησλ γηα 

θάιπςε ησλ νηθηζκψλ ΐ‘ πξνηεξαηφηεηαο θαη αχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ 

πιεζπζκνχ ζηνπο νηθηζκνχο Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο κε πινπνίεζε ππνδνκψλ 

απνρέηεπζεο (κε ζπκπιήξσζε θαη πχθλσζε ησλ ππαξρφλησλ) θαη 

εγθαηαζηάζεσλ Βπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. 

12. Πξνζαξκνγή θαη κεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα. 

13. Λεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, ραξαθηεξηζκφο  Γσλψλ 

Βηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. 

14. Ώληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηνπ ζνξχβνπ ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. 

15. Βλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

16. ηξαηεγηθέο, ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία γηα παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη 

αμηνιφγεζε αμηφπηζησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα δηακφξθσζε 

ζπλεθηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ θαη ηνπ Βζληθνχ Υσξνηαμηθνχ 

Πιαηζίνπ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο, ηεο 

ζαιάζζηαο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθήο θαη πνηνηηθήο 

ελζσκάησζεο ηνπ επξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ.   

17. Αεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ζηήξημε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ 

αλαγθψλ θαη ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη 

ππνδνκψλ. 

3. Αηαζέζηκνη Πφξνη 

Δ πιήξεο ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο απαηηεί 

ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο πνιιαπιάζηνπο ησλ δηαζέζηκσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, 

αθφκα θαη ηνπ ΒΠΏ 2014-2020. Με δεδνκέλε δε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ 

ρψξα, είλαη πξνθαλέο φηη απαηηνχληαη: (α) δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Β.Π. θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηνπο ηειηθά 

δηαζέζηκνπο πφξνπο (δεκφζηνπο/εζληθνχο, θνηλνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο) θαη (β) 

αλάδεημε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΒΠ θαη 

ηνπ πξνζηηζέκελνπ φθεινπο ζε ελδερφκελεο αλεμάξηεηεο δξάζεηο κφριεπζεο 

ηδησηηθψλ πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκαληηθψλ επθαηξηψλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο (eco-

industry / πξάζηλε νηθνλνκία) πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ΒΠΏΝΒΚ θαη κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ο θνηλφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, ηνπ 
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ΒΠΏΝΒΚ, ηνπ Β.Π. Μεηαξξχζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα, ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ 

Β.Π. (ΠΒΠ) ηεο πεξηφδνπ, θαη άιισλ ζρεηηθψλ Σνκεαθψλ Β.Π. ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο έγηλε κε ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε απφ ηε  

ζπλεξγαζία, ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ζε Βζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

1.1.1.7.2 ηξαηεγηθνί ηφρνη θαη Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ  

Αεδνκέλνπ φηη ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζα απνηειέζεη ην επίθεληξν γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίνδν 2014-2020 είλαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα:  

Δ) Δθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θεθηεκέλνπ ηεο Δ.Δ. 

ζηνπο ηνκείο ησλ Απνβιήησλ θαη ησλ Τδάησλ, πνπ εμππεξεηείηαη από 

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ Θ4 θαη Θ6, 

Ε) Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή -  Πξόιεςε  θαη  Γηαρείξηζε 

Κηλδύλσλ, πνπ εμππεξεηείηαη από παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ5, 

Ζ) Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, πνπ 

εμππεξεηείηαη από παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ6, θαη 

Θ) Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε - Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε, πνπ εμππεξεηείηαη από 

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ4. 

Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Δ)  

Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο: 

o Πξνψζεζε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ κε βάζε επηθαηξνπνηεκέλα ζρέδηα δηαρείξηζήο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 28 θαη 29 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΒΚ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14 

ηεο Οδεγίαο 94/62/ΒΚ θαη ηε ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ 

αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (Οδεγία 

1999/31/ΒΚ), κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε θαηάιιεινπ εζληθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΐηνκεραληθψλ Με 

Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ (ΐΜΒΏ) θαη ησλ Βπηθηλδχλσλ Ώπνβιήησλ (ΒΏ). 

πγθεθξηκέλα: 

 Οινθιήξσζε ή/θαη πινπνίεζε ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο αλάγθεο φπσο ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα, ή ζε πεξηνρέο κε πζηέξεζε ππνδνκψλ, κε 

θαηάιιειε πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 ηνρεπκέλεο δξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζε λεζηά θαη κηθξνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο. 

 Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο 

(θνκπνζηνπνίεζεο) βηναπνβιήησλ θαη δηθηχνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο.  

 Αεκηνπξγία δηθηχνπ «Πξάζηλσλ εκείσλ». Γηα ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο κε 

απνδεδεηγκέλε αληαπνδνηηθφηεηα, ζα επηδησρζεί ρξεκαηνδφηεζε θαη κέζσ 

κφριεπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ηνπ ΒΠΏΝΒΚ. 

 Ώλάπηπμε θαη επέθηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ζε λεζηά. 

 Ώλάπηπμε ππνδνκψλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=135&Itemid=
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θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΏΒΚΚ) ζε πεξηνρέο κε ρακειή πξφζβαζε 

ησλ αληίζηνηρσλ πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο. 

 Αεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηιχνο απφ 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ πξφιεςεο παξαγσγήο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ, θαη ΐηνκεραληθψλ Με Βπηθίλδπλσλ 

Ώπνβιήησλ (ΐΜΒΏ) θαη ησλ Βπηθηλδχλσλ Ώπνβιήησλ (ΒΏ). 

 Ώλάπηπμε ππνδνκψλ αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο ΐηνκεραληθψλ Με 

Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ (ΐΜΒΏ) θαη ησλ Βπηθηλδχλσλ Ώπνβιήησλ (ΒΏ), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο αξρήο ν ξππαίλσλ πιεξψλεη. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνβιήησλ ζα επηδησρζεί ρξεκαηνδφηεζε κέζσ κφριεπζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, δηαζθαιίδνληαο θαη ζρεηηθέο ζπλέξγεηεο φπνπ είλαη ηερληθά, 

ηερλνινγηθά ή/θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ. 

o Πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ απφ απφβιεηα ρψξσλ, 

ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

απνθαηάζηαζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ. 

Γηα ηα πγξά απφβιεηα θαη ηα χδαηα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο: 

o Κάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο 91/271 θαη 2000/60 θαη 

εηδηθφηεξα: 

 πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά Καηεγνξία Οηθηζκψλ. 

 ηνρεπκέλε θαη ηεξαξρεκέλε εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ 

Λεθαλψλ Ώπνξξνήο ηεο Υψξαο Αξάζεηο γηα εθαξκνγή ηεο αξρήο 

αλάθηεζεο θφζηνπο, θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΒΚ. 

 Αξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ. 

 Ανκηθά έξγα ελίζρπζεο χδξεπζεο θαη έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ - Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επάξθεηαο ηνπ λεξνχ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο.  

o Κάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ινηπέο Οδεγίεο (χδαηα θνιχκβεζεο, 

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, ζαιάζζηα ρσξνηαμία θ.ιπ.). 

2) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Ε)  

o Βθπφλεζε επηκέξνπο ζρεδίσλ δξάζεο γηα πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ζε ηνκεαθφ επίπεδν. 

o Αξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

o Βλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί φηη θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν, φπσο παξάθηηεο θαη 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη επαίζζεηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

o Καηαζθεπή θξαγκάησλ θαη έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ/ξεκάησλ γηα πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κε βάζε ηεξάξρεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ. 

o Βλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ κε πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ελίζρπζε 

εηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 
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3) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Ζ)  

o Οινθιήξσζε ηεο θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο 

92/43/ΒΟΚ (γηα δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο) θαη 2009/147/ΒΚ (πξψελ 79/409/ΒΟΚ, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ 

αγξίσλ πηελψλ). 

o Ώλάπηπμε "Βζληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο" ησλ πεξηνρψλ NATURA 

2000. 

o Αηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ NATURA. 

o Βζληθά ρέδηα Αξάζεο θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ  ζε Γψλεο 

Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΒΠ). 

o Αηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 

o Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα εηζβάιινληα μεληθά είδε. 

o Αηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ - Πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο. 

o ηνρεπκέλε απνθαηάζηαζε νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

"πξάζηλσλ ππνδνκψλ". 

4) ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ (Θ)  

o Ώμηνιφγεζε θαη Ώλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο (ΦΒΚ128Ώ/2008). 

o Ώλάπηπμε Βζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ην ηνπίν θαη ηε ζαιάζζηα ρσξνηαμία κε 

εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο. 

o Ώμηνιφγεζε, Ώλαζεψξεζε θαη Βθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο Βηδηθψλ 

Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο (ΐηνκεραλία, 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Οηθηζηηθφ Αίθηπν, ΏΠΒ θ.ιπ.). 

o Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ΐηψζηκεο Ώζηηθήο Ώλάπηπμεο, ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο 

έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο. 

o Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηε 

Θαιάζζηα Υσξνηαμία -Πηινηηθέο παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο παξαθηίσλ δσλψλ. 

o Οινθιήξσζε/Βπέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο. 

o Βπηθαηξνπνίεζε ΓΟΒ. 

o Πηινηηθέο κειέηεο αλαβάζκηζεο ππθλνδνκεκέλσλ πεξηνρψλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

o Ώλαγλψξηζε νξίσλ κηθξψλ νηθηζκψλ εηδηθνχ ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ θ.ιπ. ελδηαθέξνληνο. 

o Έξγα αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο ερνξχπαλζεο ζε εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο 2002/49/ΒΚ. 

o Βπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Βζληθνχ Αηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Ώηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο (ΒΑΠΏΡ) έηζη ψζηε λα θαιχπηεη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (π.ρ. πεξηνρέο ιηκέλσλ) θαη 

πεξηζζφηεξα είδε ξχπσλ. 

o Βπηθαηξνπνίεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

o πζηήκαηα θαη εξγαιεία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη επηθχξσζεο ησλ 
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δεδνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

o Βθπφλεζε κειεηψλ θαη αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ ελζσκάησζε Βπξσπατθψλ 

Οδεγηψλ θαη ηελ επαξθή παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο θαη πιήξνπο εθαξκνγήο 

ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πεξηιακβάλνληαη 

πξνεηνηκαζία θαη εμεηδίθεπζε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, 

αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζε θνξείο θπξίσο 

πεξηθεξεηαθήο / ηνπηθήο θιίκαθαο, θαη δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηνπο Κνηλσληθνχο 

Βηαίξνπο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο ελίζρπζεο ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

δηαβνχιεπζεο (social engineering), κε έκθαζε ζηελ άξζε ησλ αληηδξάζεσλ 

ρσξνζέηεζεο / ιεηηνπξγίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. 

1.1.1.7.3 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα  ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ  

Σα θχξηα αλακελφκελα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Β.Π. ΤΜΒΠΒΡΏΏ είλαη: 

 Οπζηαζηηθή ελαξκφληζε κε ην Βπξσπατθφ Πεξηβαιινληηθφ Κεθηεκέλν ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο.  

 ΐειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φινπο 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο φπσο πεξηβάιινλ, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη 

πξάζηλε νηθνλνκία. 

 Αηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

αλαδσνγφλεζεο, θπξίσο κέζσ εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεσλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο αιιά θαη κηθξφηεξσλ, πηινηηθνχ ραξαθηήξα, δξάζεσλ. 

 ΐειηίσζε ηεο πξφιεςεο θαη αληαπφθξηζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 Μείσζε ησλ πιεκκπξψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ 

βηνηφπσλ, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο Natura 2000, ζε ζπλδπαζκφ κε εμνξζνινγηζκφ 

ηεο δηνίθεζεο, επηηήξεζεο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. 

 Μείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, αχμεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο κε ρσξηζηή 

ζπιινγή απνβιήησλ, πξνψζεζε βηψζηκσλ επελδχζεσλ αλάθηεζεο απνβιήησλ 

θαη νινθιήξσζε θαηάιιεινπ δηθηχνπ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαη 

αχμεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ (κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ΒΠΏΝΒΚ).  

 Ώχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απφ ηα αζηηθά ιχκαηα.  

 Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

 Βθαξκνγή πηινηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ 

δσλψλ. 

 Βλζσκάησζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη αλαδσνγφλεζε. 

 Μείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηνπ ζνξχβνπ, κέζσ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζεο ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ βηνθιηκαηηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 Βλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ. 

 

1.1.2. Ώηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχκθσλν εηαηξηθήο ζρέζεο, κε βάζε ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, εζληθψλ αλαγθψλ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο, εηδηθέο αλά ρψξα, ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 121 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΒΒ θαη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 παξάγξαθνο 4 ηεο ΛΒΒ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε.  

Πίλαθαο 1:  Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο ησλ ζεκαηηθώλ ζηόρσλ θαη ησλ επελδπηηθώλ 

πξνηεξαηνηήησλ  

Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθόο 

ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ 

Βληαίνπ Βπξσπατθνχ Υψξνπ 

Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 

δίθηπν ηνπ Αηεπξσπατθνχ 

Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-

Μ) 

Βμππεξεηνχληαη νη ηξαηεγηθνί ηφρνη Ώ 

‗Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ (νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε έκθαζε 

ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη 

επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη 

αεξνδξνκίσλ)‘, ΐ ‗Πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ‘ θαη Γ ‗ΐειηίσζε ηεο 

Ώζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ‘. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ Αηεπξσπατθψλ 

Αηθηχσλ  δελ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηεο 

πεξηφδνπ 2007-13, ιφγσ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θξίζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θπξίσο ησλ 

Έξγσλ Παξαρψξεζεο Ώπηνθηλεηνδξφκσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ (core) νδηθνχ 

θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ΑΑΜ ηεο ρψξαο κε 

γλψκνλα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ παξακέλεη 

σο ζεκαληηθφηαηε αλάγθε ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Δ επηινγή ηνπ 

Θ7 θαη ηεο ελ ιφγσ Βπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο ζα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε 

εηδηθψλ ζηφρσλ ελφο ΒΠ ην νπνίν ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απηψλ. Δ νινθιήξσζε 

ηνπ ΑΟΑ έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2007-2013. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

Βπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο κε ηνλ Θ7 ζα 

ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε θαη ηνπ βαζηθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ Αηεπξσπατθνχ δηθηχνπ ζε 

ζπλέξγεηα κε παξφκνηεο δξάζεηο ηνπ CEF. Λνηπέο 

παξεκβάζεηο ζην αλαιπηηθφ δίθηπν ηνπ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο Βπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ηεο λέαο 

πεξηφδνπ. 

7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Βλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη 

ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο 

ππνδνκέο ΑΒΑ-Μ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαηξνπηθψλ θφκβσλ 

Βμππεξεηνχληαη νη ηξαηεγηθνί ηφρνη Ώ 

‗Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ (νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε έκθαζε 

ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη 

επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη 

αεξνδξνκίσλ)‘ θαη Γ ‗ΐειηίσζε ηεο Ώζθάιεηαο 
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Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθόο 

ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

ησλ κεηαθνξψλ‘. 

Ώπφ ζρεηηθή αλάιπζε SWOT δηαπηζηψλεηαη ε 

αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, 

θαζψο θαη γηα θάιπςε θαηά ην δπλαηφλ ηεο 

αλεπαξθνχο δηαζχλδεζεο κέζσλ θαη δηθηχσλ, 

πξσηεπνπζψλ λνκψλ θαη κεηξνπνιηηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ κε ηα δίθηπα κεηαθνξψλ, ησλ 

θαηνίθσλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθψλ θαη 

νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Βληνπίδεηαη επίζεο 

έιιεηςε πξνζβάζεσλ ζε θέληξα δηαθίλεζεο 

θνξηίσλ φπσο ηα ιηκάληα, νη βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο θαη ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο Βπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο κε 

ην Θ7 ζα ζπκβάιεη ζηελ ελζσκάησζε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζπλδέζεσλ δεπηεξεπφλησλ θαη 

ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο ΑΒΑ-Μ. 

Λνηπέο παξεκβάζεηο ζε θέληξα δηαθίλεζεο 

θνξηίσλ φπσο ιηκάληα, βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη 

εκπνξεπκαηηθά θέληξα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο ίδηαο Βπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο λέαο πεξηφδνπ. 

7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ρακεινχ 

ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

ησλ ιηκέλσλ, ησλ 

πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, 

κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Βμππεξεηνχληαη νη ηξαηεγηθνί ηφρνη Ώ 

‗Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ (νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε έκθαζε 

ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη 

επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη 

αεξνδξνκίσλ)‘, ΐ ‗Πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ‘ θαη Γ ‗ΐειηίσζε ηεο 

Ώζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ‘. 

Ο Πξνγξακκαηηζκφο ηεο λέαο πεξηφδνπ αθνξά ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, φπσο 

ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο θαη ιηκάληα/ 

αεξνδξφκηα θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν γηα πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 

2007-2013 ζπλερίζζεθε ε αλάπηπμε ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηνλ βαζηθφ άμνλα 

ΠΏΘΒ/Π, αιιά ππήξμε ζρεηηθή πζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε  ζπλδέζεσλ ηνπ ΠΏΘΒ/Π θαη ησλ 

θιάδσλ ηνπ κε βαζηθά ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο κε 

ηνλ Θ7 ζα ζπκβάιεη ζηελ ελζσκάησζε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ θπξίσο κε ζαιάζζηα 

κέζα θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηελ 

νινθιήξσζε βαζηθψλ ιηκαληψλ θαη 

αεξνδξνκίσλ. Δ ζχλδεζε ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο 

Πάηξαο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε 

ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

λεσηεξηζηηθψλ ηχπσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθόο 

ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

Βκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Θξηαζίνπ. 

7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Ώλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ 

πςειήο πνηφηεηαο 

Βμππεξεηνχληαη νη ηξαηεγηθνί ηφρνη Ώ 

‗Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ (νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ (κε έκθαζε 

ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη 

επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη 

αεξνδξνκίσλ)‘, θαη ΐ ‗Πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ‘. 

ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαηά ηελ πεξίνδν 

2007-2013 έκθαζε δφζεθε ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ειιείπνπζαο ππνδνκήο κε ζχγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο ζε πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αλεπαξθνχο πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. Καηά ηε 

ηξέρνπζα πεξίνδν ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο, 

πέξαλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ 

μεθίλεζαλ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζχγρξνλεο επηδνκήο κε ζπζηήκαηα 

ειεθηξνθίλεζεο, ζεκαηνδφηεζεο, ηειεδηνίθεζεο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Βπίζεο ζην πθηζηάκελν 

δίθηπν θαη ζε δηαζπλνξηαθά ηκήκαηα ζα 

εμαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

κε ην δίθηπν γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη κε βάζε 

ζχγρξνλεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο. Δ 

ελζσκάησζε ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

ζην πιαίζην ηνπ Θ7 εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγηθή 

νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη απνδίδεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζην ζχλνιν ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ παξεκβάζεσλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο (Θαιάζζηνο Αηάδξνκνο 

Ώδξηαηηθήο-Ενλίνπ, ηδεξνδξνκηθφο Αηάδξνκνο 

Βχμεηλνπ Πφληνπ – Ώηγαίνπ θιπ.). 

4. Τπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο/ 

νινθιήξσζεο έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 

αζηηθά θέληξα κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε 

κέζσλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα 

ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 

άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Α 

‗Ώλάπηπμε θαη επέθηαζε βηψζηκσλ θαη 

νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ 

κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ινηπψλ θαζαξψλ 

επηθαλεηαθψλ κέζσλ‘. 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, 

ην πςειφ κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην 

γεγνλφο φηη απηφο παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν 

δπλακηθφ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπληνληζκέλσλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

βηψζηκε πνιπηξνπηθή αζηηθή θηλεηηθφηεηα. Δ 

θαηαζθεπή / νινθιήξσζε έξγσλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαζθεπή 

γξακκψλ Μεηξφ θαη πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Βπνκέλσο 

θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα επηινγήο 
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Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθόο 

ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

ηεο ζρεηηθήο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

4. Τπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο/ 

νινθιήξσζεο έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 

αζηηθά θέληξα κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε 

κέζσλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

έμππλεο  ελέξγεηαο θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο 

δεκφζηεο ππνδνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ  θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Θ ‗ΐηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε – αζηηθή αλαδσνγφλεζε‘, κέζσ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ επίηεπμεο ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε 

ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

εκβιεκαηηθέο Αεκφζηεο Τπνδνκέο (επηδεηθηηθφο 

ραξαθηήξαο). 

4. Τπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο/ 

νινθιήξσζεο έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 

αζηηθά θέληξα κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε 

κέζσλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα 

γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ 

πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ 

πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Θ ‗ΐηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε – αζηηθή αλαδσνγφλεζε‘ κέζσ: 

 Πνιενδνκηθήο/πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο 

ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ κε ηαπηφρξνλε πξνψζεζε  

ελεξγεηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε ελεξγνβφξεο 

δεκφζηεο ππνδνκέο. 

 ΐειηίσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο (αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε, έληνλνο ζφξπβνο, αηζζεηηθή 

ππνβάζκηζε, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θιπ). 

 Ώπνθαηάζηαζεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο 

θηηξίσλ ζπάληαο αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο ζε ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ. 

 Ώληηζηξνθήο ηνπ πθηζηάκελνπ θιίκαηνο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο ζην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Αεκηνπξγίαο πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πεξηπάηνπ 

θαη αλαςπρήο. 

 Τηνζέηεζεο ηχπσλ παξέκβαζεο 

(Οινθιεξσκέλε Βδαθηθή Βπέλδπζε) κε 

ζπλδπαζκφ πφξσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη απφ 

άιια Β.Π. (Ώλάπιαζε Οδνχ Παλεπηζηεκίνπ). 

4. Τπνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο/ 

νινθιήξσζεο έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 

αζηηθά θέληξα κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε 

κέζσλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο 

θαη ειεθηξηζκνχ κε πςειή 

απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο 

γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Θ ‗ΐηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε – αζηηθή αλαδσνγφλεζε‘ κέζσ: 

 Βιαρηζηνπνίεζεο απσιεηψλ ζπκπαξαγσγηθήο 

ηζρχνο. 

 Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΒΚ 

 Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2010/75/ΒΒ, 

ζχληαμε Μεηαβαηηθνχ ρεδίνπ Μείσζεο 

Βθπνκπψλ SO2, ΝΟΥ θαη ζσκαηηδίσλ απφ 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Εθαλνπνίεζεο ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ 

Καηαλνκήο Αηθαησκάησλ Βθπνκπψλ φπνπ 

«θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρζεί ε 

ζπκπαξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηειεζέξκαλζεο» 

 Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΒΒ 

5. Πξνψζεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Γ 

‗Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή – πξφιεςε 

θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ‘ κέζσ ησλ εμήο: 

 Βπξσπατθή Οδεγία 2009/29/ΒΚ (άξζξν 

10.3ε) θαη Ώλαθνίλσζε ηεο Βπξ. Βπηηξνπήο 
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ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 

ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 

αληηκεηψπηζεο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

βαζηδφκελσλ ζην 

νηθνζχζηεκα πξνζεγγίζεσλ 

COM(2014)15 final (πιαίζην πνιηηηθήο γηα ην 

θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ηελ πεξίνδν 2020 - 

2030) 

 Μειέηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε εζληθφ 

επίπεδν θαη λα θαιχςνπλ ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα, ζχκθσλα κε: χκβαζε-Πιαίζην γηα 

ηηο Κιηκαηηθέο Ώιιαγέο (UNFCCC, άξζξν 

3/παξ. 3 θαη άξζξν 4/παξ.1β & ε), 

Πξσηφθνιιν Κπφην (άξζξν 10β), θαη 

Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ 

Κιηκαηηθή Ώιιαγή (Μεμηθφ, COP-16).   

 Βθαξκνγή ησλ Βπξ. Καλνληζκψλ 842/2006 & 

1005/2009 

 "Λεπθή ΐίβινο" ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο: 

Δ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο: 

πξνο έλα επξσπατθφ πιαίζην δξάζεο» 

[COM(2009)147 ηειηθφ], Βπξ. Ώπφθαζε 

2007/779 (πεξί δεκηνπξγίαο Κνηλνηηθνχ 

Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ΤΏ 

1299/2003, θαη ρέδην ΠΠ Ξελνθξάηεο. 

5. Πξνψζεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 

ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 

αληηκεηψπηζεο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ 

θηλδχλσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ζε 

θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Γ 

‗Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή – πξφιεςε 

θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ‘ κέζσ ησλ εμήο: 

 Βθαξκνγή ρεδίσλ Αηαρείξηζεο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη πιεκκπξψλ. 

 Βηδηθέο δξάζεηο γηα αχμεζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο παξάθηησλ θαη 

παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ. 

 Βηδηθέο δξάζεηο γηα αχμεζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ πιεκκπξψλ. 

 Ώπνδνηηθή ρξήζε πδαηηθψλ απνζεκάησλ γηα 

βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ. 

 Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο / 

Βθαξκνγή Οδεγίαο Πιαηζίνπ γηα ηε 

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή. 

 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ ιεηςπδξίαο. 

 Βλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

6. Αηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 

ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 

κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 

απαηηήζεηο  - Τπνδνκέο θαη 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Β 

‗Βθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Β.Β. ζηνπο 

ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ‘ κέζσ: 

 Ώληηκεηψπηζεο ησλ ζεκαληηθψλ αλαγθψλ γηα 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Εθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ. 

 Αεκηνπξγίαο ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο 

λένπο ΦνΑΏ θαη ζε φιν ηνλ "θχθιν" 

δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Οινθιήξσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ 
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ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Αηαρείξηζε ηεξεψλ 

Ώπνβιήησλ 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ κε βάζε ηνλ ΒΑΏ θαη ηνπο 

ΠΒΑΏ. 

 Πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο αζηηθψλ θαη κε 

απνβιήησλ. 

 Βθαξκνγήο ηεο  Οδεγίαο 2008/98/ΒΒ γηα ηα 

απφβιεηα. 

 Γεληθφηεξα εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ 

Οδεγηψλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθή 

ρξήζε ησλ Πφξσλ. 

6. Αηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 

ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 

κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 

απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη 

Αηαρείξηζε Τγξψλ 

Ώπνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ 

Πφξσλ 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Β 

‗Βθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Β.Β. ζηνπο 

ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ‘ κέζσ: 

 ηξαηεγηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Β.Β. κε 

ζηφρν ηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζηε Υψξα. 

 Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΒΚ 

 Βθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ 

Λεθαλψλ Ώπνξξνήο θαη ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΒΚ. 

 Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΒΟΚ 

 Βπέθηαζεο  θαη εθζπγρξνληζκνχ ζπζηεκάησλ 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ  

 Τπνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ (ΒΒΛ) γηα θάιπςε ησλ 

ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ ΐ' πξνηεξαηφηεηαο 

(πιεζπζκφο > 15.000 η.π. θαη δηάζεζε ζε 

θαλνληθφ απνδέθηε) θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο 

(πιεζπζκφο 2.000-15.000 η.π.) πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΒΟΚ κε 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

αμηνπνίεζεο ησλ εθξνψλ. 

 Οξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ππνδνκψλ 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε 

κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ αηρκήο 

<2.000 ΜΕΠ). 

 Βθαξκνγήο Οδεγηψλ γηα χδαηα θνιχκβεζεο. 

6. Αηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 

ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ 

εδάθνπο θαη πξναγσγήο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη 

ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 

θαη ησλ «πξάζηλσλ» 

ππνδνκψλ 

Βμππεξεηείηαη ν ηξαηεγηθφο ηφρνο Δ 

‗Αηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο‘ κέζσ ησλ εμήο: 

 Ώλάδεημε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ζπάλησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη νηθνηφπσλ 

 Βθκεηάιιεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

επθαηξηψλ  

 Οδεγία 2009/147/ΒΟΚ (πξψελ 79/409/ΒΟΚ)  

 Οδεγία 92/43/ΒΟΚ 

 Οινθιήξσζε Βζληθνχ πζηήκαηνο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ πεξηνρψλ NATURA 

2000 

 Βπνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ζρεδηαζκφο 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ NATURA 

2000 

 Βθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο 
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Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

βηνπνηθηιφηεηαο (νηθνηφπσλ, πεξηνρψλ NATURA, 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θιπ) 

 Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

 Βπηθαηξνπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηνλ νηθνηνπξηζκφ 

 Βζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηηο Βηδηθέο Γψλεο 

Αηαηήξεζεο ηνπ δηθηχνπ "Φχζε 2000" ηεο 

ρψξαο 

 Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

νηθνηνπξηζκνχ ζε Βζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά 

Πάξθα 

 Βθαξκνγή ρεδίσλ Αηαρείξηζεο - πκβάζεηο 

δηαρείξηζεο 

 Βθαξκνγή ρεδίνπ Αηαρείξηζεο αλά 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

 Βζληθφ ρέδην Βπφπηεπζεο - θχιαμεο εηδψλ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΓΒΠ (ΚΤΏ νξηδνληίσλ 

κέηξσλ) 

 Βζληθά ρέδηα Αξάζεο / Αηαρείξηζεο γηα ηα 

Βίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο Γψλεο Βηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΤΏ ΟΡΕΓΟΝΣΕΧΝ) 

 Βθαξκνγή ρεδίσλ δξάζεο (ΚΤΏ 

ΟΡΕΓΟΝΣΕΧΝ) 

6. Αηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 

ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Ώλάιεςε δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 

αλαδσνγφλεζεο θαη 

απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνο αλαζπγθξφηεζε 

πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 

ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Βμππεξεηνχληαη νη ηξαηεγηθνί ηφρνη Θ 

‗ΐηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε – αζηηθή 

αλαδσνγφλεζε‘ θαη Δ ‗Αηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο‘ κέζσ 

ησλ εμήο: 

 Ώληηζηξνθή ηνπ πθηζηάκελνπ θιίκαηνο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο. 

 Βκβιεκαηηθή αλάπιαζε παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

Φαιεξηθνχ ξκνπ γηα κεγαιχηεξε δηάρπζε 

ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην 

κεηξνπνιηηηθφ θέληξν. 

 Οινθιεξσκέλνο παξάθηηνο ζρεδηαζκφο θαη 

ζηξαηεγηθέο. Αξάζε κεηξνπνιηηηθήο θαη 

δηεζλνχο εκβέιεηαο. 

 ΐειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο (αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε, έληνλνο ζφξπβνο, αηζζεηηθή 

ππνβάζκηζε, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, θιπ) 

 Ώπνθαηάζηαζε θαη επαλαιεηηνπξγία θηηξίσλ 

ζπάληαο αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο. 

 Αεκηνπξγία πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πεξηπάηνπ, 

πισηψλ δηαδξνκψλ θαη αλαςπρήο. 

 Βθαξκνγή Οδεγηψλ 2008/50/ΒΚ θαη 

2004/107/ΒΚ 

 Βθαξκνγή Οδεγίαο IED (2010/75) 

 Βθαξκνγή Οδεγίαο 2002/49/ΒΚ 

 Βπηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ΓΟΒ θαη 

ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ. 

 χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή χκβαζε ηνπ 

Σνπίνπ (Ν. 3827/2010), ππνρξέσζε ηεο  

Βιιάδαο είλαη ε θαηάξηηζε Βζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ην Βιιεληθφ Σνπίν θαη 
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Δπηιεγκέλνο ζεκαηηθόο 

ζηόρνο 

Δπηιεγκέλε επελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο 

αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Βθαξκνγή Βζληθψλ θαη Βπξσπαηθψλ 

πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα 

ρσξνηαμία. 

 χκθσλα κε ηνλ Ν.2742/99, ε αλαζεψξεζε 

ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθιηκαηηθψλ 

πιηθψλ, εξγαιείσλ  θαη ηερληθψλ. 

 

1.2. Αηηηνιόγεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

Ώηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (δειαδή ηεο ππνζηήξημεο ηεο Έλσζεο) γηα θάζε ζεκαηηθφ 

ζηφρν θαη, θαηά πεξίπησζε, θάζε επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε.  

πκπιήξσζε θεηκέλνπ κεηά ηε δηακφξθσζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ex ante 

αμηνιφγεζεο. 
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Πίλαθαο 2:  Δπηζθόπεζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 

ΑΕΒΤΡΧΠΏΨΚΟ 

ΕΑΔΡΟΑΡΟΜΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ & ΤΝΑΒΒΕ 

(Σ) 

Σ 301.247.816,00 6,95% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ 

Βπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΑΒΑ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1.1  
Ώπνπεξάησζε ππεξαζηηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ ΐαζηθνχ 

ηδεξνδξνκηθνχ Άμνλα ΠΏΘΒ/Π 

(Έξγν Πνιπηξνπηθνχ Αηαδξφκνπ 

Μεηαθνξψλ IV - Orient/ East-

Med Corridor). 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο  

Ώ4 Βμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ΜΣ / 
ζπξκνρηιηφκεηξν 

Ώ8 Ώχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 1.2  
Ώλάπηπμε ζπλδέζεσλ ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ κε 

ΐΕ.ΠΒ. θαη ιηκάληα. 

Ώ8 Ώχμεζε κεξηδίνπ 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7d 
Ώλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. 

Δηδηθόο ηόρνο 1.3  
Σνπηθέο βειηηψζεηο ζην βαζηθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 

Ώ4 Βμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ΜΣ / 
ζπξκνρηιηφκεηξν 

Ώ9 Μείσζε ρξφλνπ 

δηαθνπήο νδηθνχ 
δηθηχνπ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 

ΑΕΒΤΡΧΠΏΨΚΟ 

ΕΑΔΡΟΑΡΟΜΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ (ΒΣΠΏ) 

ΒΣΠΏ 173.000.000,00 3,99% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ 

Βπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΑΒΑ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2.1 
Ώλαβάζκηζε αζηηθψλ/ 

πξναζηηαθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

ΐαζηθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Άμνλα 

ΠΏΘΒ/Π (Έξγν Πνιπηξνπηθνχ 

Αηαδξφκνπ Μεηαθνξψλ IV - 

Ώ1 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο  

Ώ9 Μείσζε ρξφλνπ 

δηαθνπήο νδηθνχ 
δηθηχνπ 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

Orient/ East-Med Corridor). 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 

ΑΕΒΤΡΧΠΏΕΚΟ ΟΑΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ ΚΏΕ ΟΑΕΚΔ 

ΏΦΏΛΒΕΏ (Σ) 

Σ 587.545.000,00 13,56% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ 

Βπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΑΒΑ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 3.1  

Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ 

ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ 

άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 

Ώ2 ΐειηίσζε 

Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Ώ3 Μείσζε 

Βπηθηλδπλφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 3.2   
Καηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΑΟΑ ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο. 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 

Ώ2 ΐειηίσζε 

Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Ώ3 Μείσζε 
Βπηθηλδπλφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 3.3  
Βληνπηζκέλεο  παξεκβάζεηο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αλαβάζκηζε 

/ βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ. 

Ώ3 Μείσζε 

Βπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 

ΑΕΒΤΡΧΠΏΕΚΟ ΟΑΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ (ΒΣΠΏ)  

ΒΣΠΏ 100.000.000,00 2,31% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ 

Βπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 

Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΑΒΑ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 4.1 
Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ 

πνπ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη 

ηελ πεξίνδν 2007-2013, θαζψο 

θαη θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ 

ηνπ ΑΟΑ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο.  

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 

Ώ2 ΐειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Ώ3 Μείσζε 
Βπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5 
ΒΝΕΥΤΔ 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ 

ΚΕΝΔΣΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ 

ΐΒΛΣΕΧΔ 

ΤΝΑΒΕΜΟΣΔΣΏ 

ΝΔΕΧΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 

ΒΣΠΏ 49.498.720,30 1,14% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7b 
Βλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζχλδεζεο 

δεπηεξεπφλησλ θαη ηξηηεπφλησλ 

θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο ΑΒΑ-Μ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηξνπηθψλ 

θφκβσλ. 

Δηδηθόο ηόρνο 5.1   

Βλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κέζσ 

α) αλαβάζκηζεο ιηκέλσλ θαη 

αεξνδξνκίσλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ κε ηαπηφρξνλε κέξηκλα 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 

Ώ2 ΐειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο  

Ώ3 Μείσζε 
Βπηθηλδπλφηεηαο 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΏΠΟΜΏΚΡΤΜΒΝΧΝ 

ΠΒΡΕΟΥΧΝ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη β) αλάπηπμεο/αλαβάζκηζεο 

νδηθψλ ζπλδέζεσλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κε 

ηνπο θφκβνπο ηνπ ΑΒΑ-Μ. 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 6 
ΘΏΛΏΕΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΕΚΒ 

ΤΠΟΑΟΜΒ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΝΏΤΕΠΛΟΨΏ (Σ) 

Σ 55.000.000,00 1,27% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

θηλεηηθφηεηαο.  

Δηδηθόο ηόρνο 6.1  
Παξεκβάζεηο ζε ιηκέλεο ηνπ 

ΑΒΑ-Μ θαη αλαβάζκηζε/ 

εθζπγρξνληζκφο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ώ5 Ώχμεζε 

ρσξεηηθφηεηαο ιηκέλα 

(αξηζκφο ζέζεσλ 
παξαβνιήο πινίσλ) 

Δηδηθόο ηόρνο 6.2  
ΐειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

λαπζηπινΎαο 

Ώ5α Ώξηζκφο 

βειηησηηθψλ 
παξεκβάζεσλ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7 
ΏΒΡΟΠΟΡΕΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΕΚΒ 

ΤΠΟΑΟΜΒ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΏΒΡΟΝΏΤΣΕΛΕΏ (Σ) 

Σ 40.000.000,00 0,92% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

θηλεηηθφηεηαο.  

Δηδηθόο ηόρνο 7.1 
Ώλαβάζκηζε πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αζθαιείαο ηνπο γηα βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ. 

Ώ6 Ώξηζκφο 

παξεκβάζεσλ ζε 

ππνδνκέο Ώ/Α θαη 
ππνδνκέο αζθάιεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 7.2 
ΐειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

αεξνλαπηηιίαο, 

Ώ6α Πνζνζηφ 

ζπκκφξθσζεο κε 

δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο 

αεξνκεηαθνξψλ 
(ICAO, ETES θιπ) 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 8 
ΚΏΘΏΡΒ ΏΣΕΚΒ 

ΒΣΠΏ 670.557.585,92 15,47% 
Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 

ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 

εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

Δηδηθόο ηόρνο 8.1 
Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ (ΒΣΠΏ)  εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 

άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ινηπψλ κέζσλ ΜΜΜ ζηαζεξήο 

ηξνρηάο ζηε Θεζζαινλίθε 

Ώ7 Πξφζζεηνο 

πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ 

κέζα ζηαζεξήο 

ηξνρηάο 

Ώ.12 Βθηηκψκελε 

εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9 
ΚΏΘΏΡΒ ΏΣΕΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ & 

ΐΒΛΣΕΧΔ ΏΣΕΚΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 

(Σ) 

Σ 298.333.000,00 6,88% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 

ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 

εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 

άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθόο ηόρνο 9.1   
Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

επέθηαζεο ηεο  Γξακκήο 3 ηνπ 

Μεηξφ Ώζήλαο (ηκήκα Υατδάξη – 

Πεηξαηάο), θαη αλαβάζκηζε ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ 

Μ.Μ.Μ. ζηαζεξήο ηξνρηάο ηεο 

Ώζήλαο κε θνκβηθά ζεκεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ (ιηκάληα, 

ζηδ. ζηαζκνί).  

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο 

Ώ7 Πξφζζεηνο 

πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ 

κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

Ώ.12 Βθηηκψκελε 

εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 9.2   
Βθαξκνγή κέηξσλ απαξαίηεησλ 

γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη 

επνρνχκελσλ θαη γηα έιεγρν θαη 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ. 

Ώ1 Μείσζε 

Υξνλναπφζηαζεο  

Ώ4 Βμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ΜΣ / 

ζπξκνρηιηφκεηξν  

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

10:  ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ 

ΒΠΕΣΒΤΞΔ 

ΥΏΜΔΛΧΝ 

ΒΚΠΟΜΠΧΝ 

ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ 

ΒΣΠΏ 94.000.000,00 2,17% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 

ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4c 
ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο 

δεκφζηεο ππνδνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ 

θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δηδηθόο ηόρνο 10.1 

Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην 

Αεκφζην θαη επξχηεξν Αεκφζην 

Σνκέα 

Ώ.10 Παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ 

κνλάδεο ΔΘΤΏ 

Ώ.11 Μείσζε ηεο 

εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ησλ 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΏΝΘΡΏΚΏ ΜΒ 

ΒΜΦΏΔ ΣΕ 

ΏΣΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ 

ζηέγαζεο. δεκνζίσλ θηηξίσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 

εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 

άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθόο ηόρνο 10.2 Πξνψζεζε 

ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Πνιενδνκηθψλ / Ώζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηε  ΐηψζηκε 

Ώζηηθή Ώλάπηπμε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο Ώζηηθήο 

Ώλαδσνγφλεζεο. 

Ώ.12 Βθηηκψκελε 

εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 

Ώ.13Ώλνηρηνί ρψξνη 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο 

Ώ.14 Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ 

αξηζκνχ επηζθέςεσλ 

ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη πφινπο έιμεο 
επηζθεπηψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 10.3 Πξνψζεζε 

ηεο επίηεπμεο ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα κέζσ επεμεξγαζίαο 

(θνκπνζηνπνίεζεο) 

ΐηναπνβιήησλ 

Ώ.15 Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο 
απνβιήησλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4g 
Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ κε πςειή απφδνζε 

βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε 

ζεξκφηεηα 

Δηδηθόο ηόρνο 10.4 Πξνψζεζε 

ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο 

Ώ.16 Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

11:  ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ 

ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔΝ 

ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ 

Σ 98.171.734,16 2,27% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 5 

Πξνψζεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 5.a 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 11.1: Βλίζρπζε 

ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηηο 

παξάθηηεο/παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο θαη ζε δαζηθά 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΏΛΛΏΓΔ, ΣΔ  

ΠΡΟΛΔΦΔ ΚΏΕ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΚΕΝΑΤΝΧΝ 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 

ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 

αληηκεηψπηζεο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

νηθνζπζηήκαηα 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 5.b 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ζε θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 11.2: Πξφιεςε, 

δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε 

θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 

απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο 

ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε 

εδάθνπο/αθηψλ, ζεηζκψλ θιπ) 

Ώ.17 Πιεζπζκφο πνπ 

σθειείηαη απφ 

αληηπιεκκπξηθά 

κέηξα 

Ώ.18 Πιεζπζκφο πνπ 

σθειείηαη απφ κέηξα 

δαζηθήο 
ππξνπξνζηαζίαο 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

12:  ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ 

ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ - 

ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΣΔ 

ΏΠΟΑΟΣΕΚΔ 

ΥΡΔΔ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 

(ΒΣΠΏ) 

ΒΣΠΏ 46.861.303.68 1,08% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 

Αηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 

ζηνπο ηνκείο ησλ 

απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, 

εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6.b 

Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 

κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο 

θαη Αηαρείξηζε Τγξψλ Ώπνβιήησλ 

θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 12.1: Οξηδφληηεο 

Αξάζεηο Βθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΒΚ γηα ηελ ζπλνιηθή, 

νξζνινγηθή θαη αεηθφξν 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ηεο Υψξαο. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6.d 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο θαη 

πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ 

«πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 12.2: Βθαξκνγή 

ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα. Αηαηήξεζε, 

δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 

Οινθιήξσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο θαη  ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ 

NATURA 2000 

Ώ.19 Βπηθάλεηα 

νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν 

λα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξν θαζεζηψο 
δηαηήξεζεο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα  6.e 

Ώλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 

Δηδηθόο ηόρνο 12.3: ΐειηίσζε 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ 

αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

Ώ.12  Βθηηκψκελε 

εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο 

ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), 

ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζνξχβνπ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

13:  ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ 

ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ - 

ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΣΔ 

ΏΠΟΑΟΣΕΚΔ 

ΥΡΔΔ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 

(Σ) 

Σ 1.739.936.902,00 40,15% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 

Αηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 

ζηνπο ηνκείο ησλ 

απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, 

εκβιεκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6.a 

Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο 

Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 

κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο  

Δηδηθόο ηόρνο 13.1: Μείσζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 

ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 

απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηιχνο απφ 

Βγθαηαζηάζεηο Βπεμεξγαζίαο 

Λπκπάησλ 

Ώ.15 Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο 
απνβιήησλ 

Δηδηθόο ηόρνο 13.2: Τπνδνκέο 

θαη δίθηπα νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε βάζε 

ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο ΠΒΑΏ 

Ώ.15 Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο 
απνβιήησλ 

Δηδηθόο ηόρνο 13.3: Αηαρείξηζε 

Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθέο 

Ώπνθαηαζηάζεηο Ρππαζκέλσλ 

Υψξσλ 

Ώ.15 Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο 
απνβιήησλ  

Ώ.20 πλνιηθή 

επηθάλεηα 

απνθαηεζηεκέλνπ 
εδάθνπο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6.b 

Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 

κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

Δηδηθόο ηόρνο 13.4: 

πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή 

Οινθιήξσζε Τπνδνκψλ 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά 

θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε βάζε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ 

Ώ.21 Πξφζζεηνο 

πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ 

βειηησκέλε 
επεμεξγαζία ιπκάησλ 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο 

θαη Αηαρείξηζε Τγξψλ Ώπνβιήησλ 

θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

(91/271/ΒΟΚ) 

Δηδηθόο ηόρνο 13.5: Βθαξκνγή 

Οδεγηψλ θαη Πηινηηθέο 

Παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο 

Τδάηηλνπο Πφξνπο 

Ώ.21 Πξφζζεηνο 

πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ 

βειηησκέλε 
επεμεξγαζία ιπκάησλ 

Δηδηθόο ηόρνο 13.6: 

Παξαθνινχζεζε θαη ζηνρεπκέλε 

εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ 

Αηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Ώπνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα 

κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΒΚ 

Ώ.22  Πξφζζεηνο 

πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ 

βειηησκέλε παξνρή 
λεξνχ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 6.e 

Ώλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 

αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο 

ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), 

ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 13.7: 

Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/ 

αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε  

ΐηψζηκε Ώζηηθή Ώλάπηπμε θαη 

ηελ πξνψζεζε επξχηεξεο 

Ώζηηθήο Ώλαδσνγφλεζεο 

Ώ.13 Ώλνηρηνί ρψξνη 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο 

Ώ.14 Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ 

αξηζκνχ επηζθέςεσλ 

ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη πφινπο έιμεο 
επηζθεπηψλ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

14 ΣΒΥΝΕΚΔ 

ΤΝΑΡΟΜΔ ΒΣΠΏ 

ΒΣΠΏ 21.260.955,00 0,49%   

  

Δηδηθόο ηόρνο 14.1   
Δ παξνρή Σερληθήο θαη 

Βπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο  ζε 

φια ηα ηερληθά θαη δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ Ώμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο ΒΣΠΏ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ζπκβνπιεπηηθψλ θαη 

A.23 Βπηηπρήο 

νινθιήξσζε έξγσλ 

ΒΣΠΏ Β.Π. 
ΤΜΠΒΡΏΏ 

A.26 Βμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Μεγάισλ Έξγσλ 

ΒΣΠΏ Β.Π. 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΜΔ

ΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΝΩΖ (ζε 

επξώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΈΝΩ-

Ζ ΓΗΑ ΣΟ 

Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΗ 

ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο, 

Αηθαηνχρνπο θαη ελ δπλάκεη 

Αηθαηνχρνπο Έξγσλ γηα αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ, σξίκαλζε, έληαμε 

έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, 

έιεγρν αμηνιφγεζε θαη 

δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ Έξγσλ. 

ΤΜΠΒΡΏΏ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

15 ΣΒΥΝΕΚΔ 

ΤΝΑΡΟΜΔ ΣΏΜΒΕΟΤ 

ΤΝΟΥΔ 

Σ 58.504.395.98 1,35%     

Δηδηθόο ηόρνο 15.1   
Παξνρή Σερληθήο/ Βπηζηεκνληθήο 

Τπνζηήξημεο  ζε φια ηα ηερληθά 

θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα γηα 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ 

Β.Π. θαη εμαζθάιηζε 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο Αηαρεηξηζηηθέο 

Ώξρέο, Αηθαηνχρνπο θαη ελ 

δπλάκεη Αηθαηνχρνπο Έξγσλ γηα 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ, σξίκαλζε, 

έληαμε έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, 

έιεγρν αμηνιφγεζε θαη 

δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ Έξγσλ. 

A.24 Κιείζηκν 

παξεκβάζεσλ 

πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

A.25. Βπηηπρήο 

νινθιήξσζε έξγσλ 
Σ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

A.26 Βμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Μεγάισλ Έξγσλ Σ 

Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

A.27 Βπαξθήο 

πξνβνιή θαη 

δεκνζηφηεηα ηνπ Β.Π. 
ΤΜΠΒΡΏΏ 
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ΣΜΖΜΑ 2 ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

2.A. Πεξηγξαθή ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο, εθηόο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο  

2.A.1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 1 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

1 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν & πλδέζεηο 

(Σ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΕ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΕ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΕ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΕ 

2.A.1.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Με βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Β.Π. θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ ΒΑΒΣ, ην ππνζχζηεκα ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ δχν ηακεία ρξεκαηνδφηεζεο (Σ θαη 

ΒΣΠΏ), γηα θαζέλα απφ ηα νπνία δηακνξθψζεθε έλαο δηαθξηηφο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο.  

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαιχπηεη έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (ηνλ Θ 7) θαη πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ ΑΒΑ-Μ, νη 

νπνίεο ρσξνζεηνχληαη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ΏΠ 1 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σ, πνπ κπνξεί λα θαιχπηεη παξεκβάζεηο ΑΒΑ-Μ ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο (άξζξν 96, παξ. 1 Καλνληζκνχ αξηζ. 1303/2013)  
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2.A.1.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

325.350.837,75 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

20.066.827,21 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

8.991.530,33 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 
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2.A.1.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.1.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

2.A.1.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 1.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Απνπεξάησζε ππεξαζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Βαζηθνχ ηδεξνδξνκηθνχ 

Άμνλα ΠΑΘΔ/Π (Έξγν Πνιπηξνπηθνχ Γηαδξφκνπ Μεηαθνξψλ IV - 

Orient/East-Med Corridor). 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα 

ΠΏΘΒ/Π επηδηψθεηαη ε ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο πνπ ρσξνζεηείηαη ζην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδαο θαη δηαζπλδέεη ηελ Ώζήλα κε ηελ 

Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα θαη άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο, θαζψο θαη 

κε ηα θχξηα επηβαηηθά θαη εκπνξεπκαηηθά ιηκάληα θαη ζπγθνηλσληαθά 

/ζηδεξνδξνκηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Δ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ γηα ηηο επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο ζα επέιζεη πξσηίζησο 

ιφγσ κείσζεο ηεο ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα, θαζψο θαη 

απφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο.  

Παξάιιεια, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ άμνλα επηηπγράλεηαη ε 

θαηαζθεπή / αλαβάζκηζε ηκεκάησλ ηνπ Πνιπηξνπηθνχ Αηαδξφκνπ 

Μεηαθνξψλ IV (Orient/East-Med Corridor)  ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε 

ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Αηαδξφκνπ θαη ε 

ζηδεξνδξνκηθή δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηνπο θφκβνπο κεηαθνξψλ 

ηεο Κεληξηθήο Βπξψπεο. Βπίζεο, πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ κεηαθνξηθψλ αιπζίδσλ κέζσ ζεκαληηθψλ ιηκέλσλ 

ηεο ρψξαο (π.ρ. κέζσ ιηκέλα Πάηξαο – αιπζίδα Ενλίνπ / Ώδξηαηηθήο 

θαη κέζσ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο – αιπζίδα Μαχξεο Θάιαζζαο - 

Ώηγαίνπ), πξνζειθχνληαο δηεζλή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία θαη 

θφξηνπο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη αλαβαζκίδνληαο ην ξφιν ηεο ρψξαο 

σο δηεζλνχο εκπνξεπκαηηθνχ θφκβνπ.  ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη ε 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ηνλ 

ζηδεξφδξνκν έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, 

απφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξερφκελσλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο κεηαθνξάο. 

Βπηπιένλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεζεο ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

άμνλα επηηπγράλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελψ κε ηα θαηλνηφκα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη δηαρείξηζεο εληζρχεηαη ε βησζηκφηεηα 

ηεο παξερφκελεο ζηδεξνδξνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη επηηπγράλεηαη 

απμεκέλε, αζθαιήο θαη πςειήο πνηφηεηαο κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη 

αγαζψλ.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 

Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα 

ΏΘΔΝΏ - ΠΏΣΡΏ  

ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ - ΠΡΟΜΏΥΧΝΏ 

ξεο : 

ιεπηά 

 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014   Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

 Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

 Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

 Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

 Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

 ηνηρεία ΒΛΣΏΣ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα 

ΏΘΔΝΏ - ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

Λεπηά ηεο 

ψξαο 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ4 
Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ΜΣ  / 

ζπξκνρηιηφκεηξν 
(%) 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ8 Ώχμεζε κεξηδίνπ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ 

Πνζνζηφ 

(%) 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.1.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.1.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 1.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο απνπεξάησζεο θαη δξάζεηο αλαβάζκηζεο 

ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη επηδνκήο, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο / 

ηειεδηνίθεζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π. Οη δξάζεηο αθνξνχλ: 

 Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, φπσο  

ε θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ώζήλαο (ΚΏ–Πάηξαο) ζηα ηκήκαηα 

Ρίν–Πάηξα θαη Ρνδνδάθλε–Ρίν, πνπ δηαζπλδέεη ζηδεξνδξνκηθά ην ιηκάλη θαη ηελ πφιε 

ηεο Πάηξαο κε ηελ Ώζήλα θαη ην Βκπνξεπκαηηθφ Κέληξν ζην Θξηάζην.  

 Ώλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο κνλήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνθίλεζεο ζην δηαζπλνξηαθφ άμνλα Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο πνπ δηαζπλδέεη 

ζηδεξνδξνκηθά ηελ ρψξα κε ηε ΐνπιγαξία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε Ρνπκαλία θαη ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Βπξψπεο θαη εληάζζεηαη ζην Έξγν Πξνηεξαηφηεηαο Νν.22. 

 Ώλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ 6
νπ

 πξνβιήηα ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο 

κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ΠΏΘΒ/Π) θαη ηηο γξακκέο Θεζζαινλίθε – Βηδνκέλε θαη 

Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο. 

 Βγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε 

επηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, φπσο ε νινθιήξσζε ζεκαηνδφηεζεο-

ηειεδηνίθεζεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα Ώζήλα–Θεζζαινλίθε (πιελ ηκήκαηνο Σηζνξέα 

-Ανκνθφο) θαη ζηα ηκήκαηα Θεζζαινλίθε-Πνιχθαζηξν θαη Θεζζαινλίθε–Πξνκαρψλαο, 

θαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ξαδηνθάιπςεο GSM-R ζηνλ 

ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα ΠΏΘΒ/Π.  

Δ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 1.1 είλαη ζεκαληηθή, δηφηη 

πινπνηνχληαη ηα ειιείπνληα αθξαία ηκήκαηα ηνπ ΠΏΘΒ/Π κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη αθ‘ 

ελφο ε ζηδεξνδξνκηθή-ζαιάζζηα δηαζχλδεζε κε ηε Απηηθή Βπξψπε (Εηαιία) κέζσ ιηκέλα 

Πάηξαο θαη αθεηέξνπ ε ζηδεξνδξνκηθή δηαζχλδεζε κε ηα ινηπά ΐαιθάληα θαη ηελ Κεληξηθή 

Βπξψπε (κέζσ Βηδνκέλεο θαη Πξνκαρψλα). Δ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε 

ησλ παξερφκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ, ελψ ε 

πινπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΠΏΘΒ/Π κε ηνπο ιηκέλεο Πάηξαο θαη Θεζζαινλίθεο 

ζπκβάιιεη ζηε πξνψζεζε ηνπ Πνιπηξνπηθνχ Αηαδξφκνπ Μεηαθνξψλ IV - Orient/East-Med 

Corridor) θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. 
 

2.A.1.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 
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Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ πξψηε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ) ησλ Μεηαθνξψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 20114-2020: «Ζ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ 

θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ θαη 

ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ, θαη αεξνδξνκίσλ)» κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 1.1 επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ αθνξά ην ζηδεξνδξνκηθφ ΑΒΑ-Μ κε θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα:  

o Σελ νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο ζηελ θαηεχζπλζε 

ΐνξξάο – Νφηνο (Πάηξα – Ώζήλα – Θεζζαινλίθε – Βηδνκέλε / Πξνκαρψλαο - 

ΠΏΘΒ/Π) ζε ζπλέξγεηα κε ηελ CEF, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν άμνλαο απνηειεί 

ηκήκα ηνπ Πνιπηξνπηθνχ Αηαδξφκνπ Μεηαθνξψλ IV Ώλαηνιή/ Ώλαηνιηθή 

Μεζφγεηνο (Orient/East-Med Corridor Λεπθσζία - Πεηξαηάο – Μπνπξγθάο / 

Σνπξθηθά ζχλνξα – Ώκβνχξγν/Ρνζηφθ). 

o Σελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα 

ΠΏΘΒ/Π θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ERTMS (European Rail Traffic 

Management System) θαη ζην ETCS (European Train Control System). 

Δ δεχηεξε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (ΐ): «Πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξψλ» κε παξφκνηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα κε ην ζηφρν (Ώ). Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 

1.1 επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (ΐ) ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζαιάζζησλ – ζηδεξνδξνκηθψλ, φζν θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ κε θχξηα πξνηεξαηφηεηα: 

o ηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο κε ηα ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ηα εκπνξεπκαηηθά 

θέληξα.  

 

 

2.A.1.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.1.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
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πξνηεξαηφηεηα επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 1: Καηαζθεπή λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα Ρίν – Πάηξα 

Δ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκπιεξψζεη έλα ειιείπνληα ζχλδεζκν ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ΑΒΑ-Μ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ άλεηε, αμηφπηζηε θαη αζθαιή επηβαηηθή κεηαθίλεζε θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθή θαη εθινγηθεπκέλε εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά κεηαμχ Ώζήλαο θαη Πάηξαο. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο δπλακηθήο 

κεηαθνξηθήο αιπζίδαο κε εζηίαζε ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ηεο Ώδξηαηηθήο Θάιαζζαο 

απφ/πξνο ηελ Κεληξηθή Βπξψπε, θαη ζηελ απνπεξάησζε ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα ΠΏΘΒ/Π γηα ηελ νινθιεξσκέλε ζηδεξνδξνκηθή δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο. 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 2:  Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αζήλαο (ΚΑ) – 

Πάηξαο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε–Ρίν (επηδνκή, ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε) 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκπιεξψζεη έλα ειιείπνληα ζχλδεζκν ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ζα πξνσζήζεη ηελ άλεηε θαη αζθαιή επηβαηηθή θαη 

εκπνξεπκαηηθή κεηαθίλεζε κεηαμχ Ώζήλαο θαη Πάηξαο. Παξάιιεια, ε εμαζθάιηζε άλεηεο, 

βηψζηκεο θαη αζθαινχο κεηαθίλεζεο ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ κέζσ νινθιεξσκέλεο ζηδεξνδξνκηθήο δηαζχλδεζεο ηεο ρψξαο. Βπηπιένλ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο δπλακηθήο 

κεηαθνξηθήο αιπζίδαο κε εζηίαζε ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ηεο Ώδξηαηηθήο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Βπξψπεο.  

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 3: Οινθιήξσζε ζεκαηνδφηεζεο-ηειεδηνίθεζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε (πιελ Σηζνξέα-Γνκνθφο) θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα Θεζζαινλίθε – 

Πνιχθαζηξν θαη Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα βειηηψζεη ην παξερφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη 

αζθάιεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ, ζε κεγάιν 

ηκήκα ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο, κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ 

κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε κείσζε ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 4: Αλαβάζκηζε ππνδνκήο θαη επηδνκήο πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο. 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκπιεξψζεη έλαλ ειιείπνληα ζχλδεζκν ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη ζα πξνσζήζεη θπξίσο ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ηεο ρψξαο 

απφ/πξνο ηελ Κεληξηθή Βπξψπε θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη πξνδηαγξαθέο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ απξφζθνπηε ξνή εκπνξεπκάησλ απφ ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο 

πξνο/απφ ηελ Κεληξηθή Βπξψπε θαη ηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ 

Μεγάινπ Έξγνπ ζα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε Βκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζην βφξεην ηκήκα 

ηεο ρψξαο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο, θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε 

κηαο δπλακηθήο κεηαθνξηθήο αιπζίδαο κε εζηίαζε ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ησλ ΐαιθαλίσλ 

θαη ηεο Κεληξηθήο Βπξψπεο. Βπηπιένλ, ζα ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζε ζπλέξγεηα κε ηελ εηδηθή γξακκή δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ 

Βπξψπε», θαη ζα βειηηψζεη ηε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηε ΐνπιγαξία. 
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2.A.1.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β1 

Καηαζθεπή λέαο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ή 

δηαδξφκνπ 

ρικ Σ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 

 Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β2 

Ώλαβάζκηζε πθηζηάκελεο 

κνλήο ή δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

(ππνδνκή, επηδνκή) 

ρικ Σ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 

 

Β3 

Ώλαβάζκηζε πθηζηάκελεο 

κνλήο ή δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

(ζπζηήκαηα) 

ρικ Σ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 

 

 

2.A.1.3.2. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 2 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

2.A.1.3.2.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 1.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Αλάπηπμε ζπλδέζεσλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ κε ΒΗ.ΠΔ. θαη  

ιηκάληα  

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο Έλσζεο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθνληαη είλαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζε φηη αθνξά ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, θαζψο πινπνηνχληαη ζπλδέζεηο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κε ζεκαληηθά ιηκάληα θαη ΐΕ.ΠΒ., πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηδησθφκελεο θαη απφ άιια πξνγξάκκαηα 

παξεκβάζεηο ζηα ιηκάληα θαη ζηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα, αλακέλεηαη 

λα έρνπλ ζεηηθή επίπησζε (κείσζε) ζην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο 

αλά κνλάδα κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, ηδηαίηεξα ζηα ζπζθεπαζκέλα 

θνξηία. Χο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο αλακέλεηαη ε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ πνπ 

ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα (~2%) 

θαη επνκέλσο, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ σο πξνο ηα νδηθά κέζα 

κεηαθνξάο. Παξάιιεια, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 
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ζηδεξνδξφκνπ ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ν ζηφρνο αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ  αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ  ζπζηεκάησλ 

ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ζαιάζζησλ-ζηδεξνδξνκηθψλ κέζσλ θαη  

ζηελ έκκεζε ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ8 Ώχμεζε κεξηδίνπ 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ 
Πνζνζηφ (%) Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 

 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

 Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ 

και ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.1.3.2.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.1.3.2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 1.2 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλάπηπμεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ 

ΐΕ.ΠΒ. θαη ιηκέλσλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκήο 

ζχλδεζεο, ησλ γξακκψλ κεηαθφξησζεο απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ή/θαη ηα ζαιάζζηα κέζα, 

ησλ γξακκψλ αλακνλήο ζηε ρεξζαία δψλε ησλ ιηκέλσλ. Χο παξαδείγκαηα δξάζεσλ 

αλαθέξνληαη νη δξάζεηο ζχλδεζεο ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ΐΕ.ΠΒ. 1 θαη ΐΕ.ΠΒ. 2 ηνπ 

ΐφινπ θαη ηνπ ιηκέλα ΐφινπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην .. Λαηνκείν ΐφινπ, θαζψο 

θαη ε ζχλδεζε ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ώιεμαλδξνχπνιεο. Δ ζπκβνιή 

ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 1.2 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ δηακνξθψλνληαη ειιείπνπζεο ζπλδέζεηο κε ζεκαληηθνχο πφινπο 

παξαγσγήο θαη κε ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο θαη εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ σο πξνο ηα νδηθά κέζα κεηαθνξάο.  

 

2.A.1.3.2.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν 

(ΐ) ησλ Μεηαθνξψλ: «Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Μεηαθνξψλ», κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Δ πξνηεξαηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ (ΐ), είλαη: 

o ζπκπιήξσζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κε ΐΕ.ΠΒ. θαη ιηκάληα ηνπ αλαιπηηθνχ 

ΑΒΑ-Μ, κε πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπο.  
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2.A.1.3.2.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.1.3.2.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 

Οη παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 1.2 αθνξνχλ αλάπηπμε ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζπλδέζεσλ κνλήο γξακκήο κηθξνχ κήθνπο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνπο πινπνίεζεο (απφ 10 

έσο 30 εθαη. Βπξψ) θαη δελ πεξηιακβάλνπλ κεγάια έξγα. 

 

2.A.1.3.2.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β1 

Καηαζθεπή 

λέαο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκ

ηθήο 

γξακκήο ή 

δηαδξφκνπ 

ρικ Σ 
Ληγφηεξν 

Αλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο/ Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

 Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

 

2.A.1.3.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 3 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 
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2.A.1.3.3.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 1.3 

Δηδηθφο ζηφρνο  Σνπηθέο βειηηψζεηο ζην βαζηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο Έλσζεο 

Σα απνηειέζκαηα   πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

βειηηψζεσλ ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ αθνξνχλ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο 

ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. Χο 

απνηέιεζκα ησλ βειηηψζεσλ απηψλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ 

νκνηνγελή ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά κήθνο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π ν νπνίνο έρεη 

θαηαζθεπαζζεί θαηά ηκήκαηα ζην πιαίζην πξνεγνχκελσλ 

Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο. Βπηπιένλ, νη 

ηνπηθέο βειηηψζεηο ζα αθνξνχλ θαη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΏΘΒ/Π ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

δηεζλνχο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο. Ώθνξνχλ θπξίσο ζηελ 

ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή / επηδνκή, θαη ηελ ελέξγεηα.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ4 

Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ΜΣ  / ζπξκνρηιηφκεηξν 

(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

% Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
 2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

 Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ9 
Μείσζε ρξφλνπ δηαθνπήο 

νδηθνχ δηθηχνπ 

ξεο : ιεπηά 

/εκέξα 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ9 
Μείσζε ρξφλνπ δηαθνπήο 

νδηθνχ δηθηχνπ 

ξεο : ιεπηά 

/εκέξα 
Πεξηθέξεηεο 

Μεηάβαζεο 
 2014  

Ώ9 
Μείσζε ρξφλνπ δηαθνπήο 

νδηθνχ δηθηχνπ 

ξεο : ιεπηά 

/εκέξα 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ 

και ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.1.3.3.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.1.3.3.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 1.3 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο θπξίσο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ΠΏΘΒ/Π γηα εμαζθάιηζε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. Χο παξαδείγκαηα δξάζεσλ αλαθέξνληαη ηνπηθέο βειηηψζεηο 

θαηά κήθνο ηνπ ΠΏΘΒ/Π ζηε Θεζζαιία θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία γηα εμαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γξακκήο θαη ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ 

ΠΏΘΒ/Π Λάξηζα–ΐφινο. Δ ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 1.3 αλακέλεηαη 

λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα 

ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΠΏΘΒ/Π θαη πινπνηείηαη, ζε 

ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Πξνγξακκάησλ, ε αλάπηπμε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 

2.A.1.3.3.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1. 

Δ πξψηε αξρή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζηφρν (Ώ) «Ζ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο 

ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ 

(κε έκθαζε ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ, θαη 

αεξνδξνκίσλ)» κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ 

αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ 

εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 1.3 επηιέρζεθαλ 

γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) κέζσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο:  

o εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π 

θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ERTMS (European Rail Traffic Management 

System) θαη ζην ETCS (European Train Control System). 

Δ δεχηεξε αξρή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζηφρν (ΐ) «Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξψλ», κε παξφκνηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα κε ην ζηφρν (Ώ). Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 1.3 

επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (ΐ) φζνλ αθνξά ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ. 
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2.A.1.3.3.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.1.3.3.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 1.3 πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηνπ ΠΏΘΒ/Π ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαη. Βπξψ θαη άιιεο παξεκβάζεηο ρακειφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπλέπεηα ν ΏΠ ζην 

ζχλνιφ ηνπ λα κελ πεξηιακβάλεη κεγάια έξγα. 

 

2.A.1.3.3.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β3 

Ώλαβάζκηζε 

πθηζηάκελεο κνλήο 

ή δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο 

(ζπζηήκαηα) 

ρικ Σ 

Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέ

λεο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο/ Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

 Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β14 
Ώξηζκφο ζεκείσλ 

Ώληζνπεδνπνίεζεο 

αξηζκφο 

νινθιεξσκέλ

σλ  

παξεκβάζεσλ 

Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέ

λεο 

 

 

2.A.1.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 



 

 74    

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.1.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, 

δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημ

ο για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ ζημαζίαρ 

ηος δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

           

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.1.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 

024 226.071.861,34  

025 33.134.782,39  

035 17.341.568,36  

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
024 17.056.803,13 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
024 7.642.800,78 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
01 276.548.212,09 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
01 17.056.803,13 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
01 7.642.800,78 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 
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Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 

01 117.220.012,56  

02 69.141.845,59  

03 90.186.353,94 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 

01 5.272.320,68  

02 6.689.281,93 

03 5.095.200,52  

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 

01 2.547.600,26  

02 2.547.600,26  

03 2.547.600,26  

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 
07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.1.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν & πλδέζεηο (Σ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ (ΏΠ 

14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο θαη ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα κεγάια έξγα: Καηαζθεπή λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην 

ηκήκα Ρίν – Πάηξα θαη Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ώζήλαο 

(ΚΏ) – Πάηξαο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε–Ρίν (επηδνκή, ειεθηξνθίλεζε, 

ζεκαηνδφηεζε) πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ Βηδηθφ ηφρν 1.1. 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαλζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ 

γηα ηηο δξάζεηο απνπεξάησζεο ππεξαζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ΐαζηθνχ ηδεξνδξνκηθνχ 

Άμνλα ΠΏΘΒ/Π (Βηδηθφο ηφρνο 1.1), φπσο ην κεγάιν έξγν: Καηαζθεπή λέαο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ώζήλαο (ΚΏ) – Πάηξαο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε–Ρίν 

(επηδνκή, ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε), ηηο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλδέζεσλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΑΒΑ-Μ κε ΐΕ.ΠΒ., ιηκάληα θαη εκπνξεπκαηηθά 

ηδεξνδξνκηθά Κέληξα (Βηδηθφο ηφρνο 1.2) θαη ηηο δξάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΠΏΘΒ/Π ζηε Θεζζαιία θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (Β.. 1.3).  

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.2. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 2 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

2 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΕ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΕ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΕ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΕ 

2.A.2.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 θαιχπηεη έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ 7, θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ έλα Βπξσπατθφ Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην ΒΣΠΏ. Οη παξεκβάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο θαηά κήθνο ηνπ ΠΏΘΒ/Π πνπ αθνξνχλ αληζνπεδνπνηήζεηο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο σο πξνο ην νδηθφ δίθηπν θαη αλαβαζκίζεηο ηεο πθηζηάκελεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. 

2.A.2.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

216.250.000,00 € 
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Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

2.A.2.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.2.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

2.A.2.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 2.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Αλαβάζκηζε  αζηηθψλ / πξναζηηαθψλ  ηκεκάησλ ηνπ Βαζηθνχ 

ηδεξνδξνκηθνχ Άμνλα ΠΑΘΔ/Π (Έξγν Πνιπηξνπηθνχ Γηαδξφκνπ 

Μεηαθνξψλ IV - Orient/East-Med Corridor). 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο Έλσζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αζηηθψλ / πξναζηηαθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζηελ πεξηθέξεηα Ώηηηθήο 

επηδηψθεηαη βειηίσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο εμππεξέηεζεο ηεο 

επηβαηηθήο δήηεζεο κεηαμχ ηεο Ώηηηθήο θαη ηεο ΐηνκεραληθήο 

πεξηνρήο ησλ Οηλνθχησλ, θαζψο θαη ησλ ελδηάκεζσλ κεηαθηλήζεσλ 

πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ή πξννξηζκφ ηηο πεξηνρέο απηέο (ιεθαλνπέδην 

Ώζήλαο θαη Οηλφθπηα). Χο θχξην απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο 

αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ γηα 

θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο απφ/πξνο ηα Οηλφθπηα έλαληη ησλ 

ηδησηηθψλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο. Δ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζα επέιζεη θπξίσο ιφγσ κείσζεο ηεο 

ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηνπ 

βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα, αιιά θαη απφ ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζρεηηθά 

ρακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο/κεηαθνξάο.  

Παξάιιεια, κε ηελ αλαβάζκηζε / ππνγεηνπνίεζε αζηηθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ άμνλα ΠΏΘΒ/Π επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε πςειήο πνηφηεηαο 

ζπλεθηηθψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ, ελψ σο παξάιιεινο ζηφρνο ηίζεηαη ε πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο κέζσ κείσζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ζνξχβνπ θαη ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ 

ηελ απνθπγή δηαθνπήο ηεο νδηθήο θπθινθνξηαθήο ξνήο θαη κέζσ 

δηακφξθσζεο πξφζζεησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπλνρήο 

ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηη

α 

εκθέζεων 

Ώ1 

Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: 

Σκήκα ΏΘΔΝΏ - 

ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

Λεπηά ηεο 

ψξαο 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Ώ9 

Μείσζε ρξφλνπ δηαθνπήο νδηθνχ 

δηθηχνπ 
ξεο:Λεπηά Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.2.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.2.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 2.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζηελ πεξηθέξεηα Ώηηηθήο. Οη 

δξάζεηο αθνξνχλ: α) αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζε 

ηεηξαπιή γξακκή κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, κε εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνθίλεζεο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο γηα αχμεζε 

ρσξεηηθφηεηαο θαη άξζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, φπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζην 

ηκήκα ΚΏ-Οηλφε, πνπ βειηηψλεη ζην ηκήκα απηφ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο, θαη β) ππνγεηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζε αζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε ππνγεηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ 

ζην ηκήκα .. Ώζελψλ – Σξεηο Γέθπξεο, γηα εμαζθάιηζε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

Δ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 2.1 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο αλαβαζκίδνληαη ηα αζηηθά θαη πξναζηηαθά ηκήκαηα ηνπ ΠΏΘΒ/Π θαη κεηαμχ άιισλ 

εληζρχεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή εμππεξέηεζε ησλ επηβαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε ηε ΐΕ.ΠΒ ησλ 

Οηλνθχησλ. Βπηπιένλ, κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ππνγεηνπνίεζεο αζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

άμνλα εμαζθαιίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο νδηθήο απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή θπθινθνξία ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζε αζθαιέζηεξεο κεηαθηλήζεηο επηβαηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ θαη ζε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο. Οη 

ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Πξνγξακκάησλ γηα 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο θαη 

δηακφξθσζε εθηεηακέλσλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ζηηο δψλεο δηέιεπζεο. 

 

2.A.2.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ πξψηε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ) ησλ Μεηαθνξψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020: «Ζ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ 

θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ θαη 

ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ, θαη αεξνδξνκίσλ)» κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 2.1 επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ 
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ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ αθνξά ην ζηδεξνδξνκηθφ ΑΒΑ-Μ ζε ζπλέξγεηα κε 

άιινπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο:  

o νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο ζηελ θαηεχζπλζε ΐνξξάο 

– Νφηνο (Πάηξα – Ώζήλα – Θεζζαινλίθε – Βηδνκέλε / Πξνκαρψλαο - ΠΏΘΒ/Π). 

 
 

2.A.2.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.2.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 1:  Αλαβάζκηζε ΠΑΘΔ/Π: ηκήκα ΚΑ - Οηλφε (ρσξίο ηε ζχλδεζε κε ΚΑ) 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθήο 

κεηαθνξάο πςειήο αζθάιεηαο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο θαη λα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο ζηδεξνδξνκηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζηα αζηηθά θαη πξναζηηαθά ηκήκαηα ηνπ βαζηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ/Π, θαη λα πξνζειθχζεη 

επηβαηηθή θίλεζε απφ ηα ηδησηηθά νδηθά κέζα κεηαθνξάο γηα ηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο 

απφ/πξνο ηελ εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ.   

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 2: Τπνγεηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ ζην ηκήκα .. Αζελψλ – 

Σξείο Γέθπξεο 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα ζηδεξνδξνκηθήο 

κεηαθνξάο πςειήο αζθάιεηαο. Δ ππνγεηνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα ΠΏΘΒ/Π ζηελ Ώζήλα, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο δψλεο 

δηέιεπζεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζηηθήο ζπλέρεηαο θαη ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο. Δ ρξήζε ηνπ Έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζηε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε 

ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζνξχβνπ θαη ηεο ξχπαλζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο απφ ηελ απνθπγή δηαθνπήο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη κέζσ δηακφξθσζεο 

πξφζζεησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζην πιαίζην ηεο ζπλνρήο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο ελίζρπζεο 

ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Δ επηθαλεηαθή δψλε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ ζα απνδνζεί 

ζε ρξήζε γηα εμππεξέηεζε ηεο ηνπηθήο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ησλ εγθάξζησλ ζπλδέζεσλ, 

ελψ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζα απνδνζεί ζε θνηλσθειείο ρξήζεηο (ρψξνη πξαζίλνπ, 

αζινπαηδηέο, πάξθα θιπ.). 
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2.A.2.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηη

α 

εκθέζεων 

Β1 

Καηαζθεπή λέαο 

δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο ή δηαδξφκνπ 

ρικ ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλαπηπγκέλε

ο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

 Βθζέζεηο - Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

 Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β3 

Ώλαβάζκηζε 

πθηζηάκελεο κνλήο ή 

δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο (ζπζηήκαηα) 

ρικ ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο 

Β3 

 

2.A.2.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.2.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικό

ρ 

Δείκηηρ ή κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ ζημαζίαρ 

ηος δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.2.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

024 53.689.655,17 

043 119.310.344,83 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 
01 173.000.000,00 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

01 119.310.344,83  

02 53.689.655,17  

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 
07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο  
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Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.2.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ (ΏΠ 

14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο θαη ππνζηήξημε ηεο ζχληαμεο αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα κεγάια έξγα: Ώλαβάζκηζε ΠΏΘΒ/Π: ηκήκα ΚΏ-Οηλφε 

(ρσξίο ηε ζχλδεζε κε ΚΏ) θαη Τπνγεηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ ζην 

ηκήκα .. Ώζελψλ – Σξείο Γέθπξεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ Βηδηθφ ηφρν 2.1. 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαλζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ 

γηα ηα δχν σο άλσ κεγάια έξγα (Βηδηθφο ηφρνο 2.1).  

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.3. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 3 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

3 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη νδηθή αζθάιεηα 

(Σ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

OXI 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

OXI 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

OXI 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

OXI 

2.A.3.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο (Ώ.Π.) 3 θαιχπηεη έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (Θ7), έλα ηακείν 

ρξεκαηνδφηεζεο (Σ), αιιά δχν θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ, δεδνκέλνπ φηη ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Σ (άξζξν 96, παξ. 1 Καλνληζκνχ αξηζ. 1303/2013). Πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζε 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Απηηθή Βιιάδα, Πεινπφλλεζν, Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία-

Θξάθε) θαη ζε πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο (ηεξεά Βιιάδα, Θεζζαιία, Κξήηε), δεδνκέλνπ φηη: 

1) Ο Ώ.Π. πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζην ΑΟΑ, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο θαηεγνξίαο πεξηθεξεηψλ, 

2) Ο Ώ.Π. πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο θαηεγνξίαο πεξηθεξεηψλ,  

3) Ο Ώ.Π. ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο πνπ έρεη επηιεμηκφηεηα θάιπςεο φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ πεξηθεξεηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νη παξεκβάζεηο λα αθνξνχλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ Μεηαθνξψλ. 
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2.A.3.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

437.956.421,37 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

253.272.990,40 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

2.A.3.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.3.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

2.A.3.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 3.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηελ πεξίνδν 

2007-2013. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο Έλσζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλεηφδξνκνπ ζε βαζηθά 

ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ αλακέλεηαη 

βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, 

φπσο νη Πεξηθέξεηεο Απηηθήο Βιιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ενλίσλ 

Νήζσλ.  
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Βηδηθφηεξα: 

Δ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Πάηξα–Πχξγνο–

Σζαθψλα ζα αλαβαζκίζεη ην νδηθφ ΑΒΑ-Μ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ 

άλεηε, αμηφπηζηε θαη αζθαιή νδηθή κεηαθίλεζε ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Πεινπνλλήζνπ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ζην ηκήκα 

Πάηξα – Πχξγνο, ζα ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

δηεπξσπατθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο Πεξηθέξεηεο Απηηθήο Βιιάδαο θαη 

Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ νινθιεξσκέλε νδηθή δηαζχλδεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Βπηπιένλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ άμνλα ζην 

ηκήκα Καιφ Νεξφ – Σζαθψλα ζα ζπκβάιεη ζηελ απνπεξάησζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ δηεπξσπατθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο θαη, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζχλδεζε κε ην νδηθφ άμνλα Κφξηλζνο – Σξίπνιε - 

Καιακάηα / πάξηε, ζα ζπκβάιεη ζηελ νινθιεξσκέλε νδηθή 

δηαζχλδεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Β-65 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Βιιάδαο 

κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο, ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηνλ 

νδηθφ άμνλα ΠΏΘΒ, ηελ πξνο βνξξά επέθηαζε κέρξη ηνλ Ώ/Κ 

Καιακπάθαο θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε Β.Ο. Καιακπάθαο - 

Γξεβελψλ.Βπίζεο ην έξγν ζα έρεη ζρεηηθή επηξξνή θαη ζηελ 

θπθινθνξία ζην ηκήκα Λάξηζα–Λακία ηνπ ΠΏΘΒ, φπνπ έλα 

πνζνζηφ κεηαθηλήζεσλ ζα εθηξαπεί πξνο ηνλ Β-65. Μηθξφηεξε 

επηξξνή ζα ππάξμεη θαη ζηελ θπθινθνξία ηεο Εφληαο Οδνχ, φπνπ έλα 

πνζνζηφ κεηαθηλήζεσλ κε πξνέιεπζε-πξννξηζκφ ηελ Ώηηηθή ζα 

εθηξαπνχλ πξνο ηνλ Β-65 αλάινγα κε ην ζεκείν πξννξηζκνχ-

πξνέιεπζήο ηνπο. Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα απνδνζεί ζπλνιηθά ζηελ 

θπθινθνξία πεξί ην κέζν ηεο Πεξηφδνπ (ηέινο 2017). 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο 

πεξηνρήο Ώθηίνπ κε ηελ Εφληα νδφ νινθιεξψλεηαη έλαο ζεκαληηθφο 

θιάδνο ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ πνπ έρεη πνιιαπιφ ζπγθνηλσληαθφ 

ξφιν γηα ηε Απηηθή Βιιάδα θαη ηε Πεξηθέξεηα Εφλησλ Νήζσλ. Λφγσ 

γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ώθηίνπ κε ηελ Λεπθάδα, ην έξγν 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ λεζηνχ θαη 

θαη‘ επέθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Εφλησλ Νήζσλ ζην βαζηθφ νδηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Απηηθφ Άμνλα. Βπηπιένλ, ε 

ζχλδεζε ηνπ Αηεπξσπατθνχ θφκβνπ κεηαθνξψλ ηνπ Ώ/Α ηνπ Ώθηίνπ 

κε ην Απηηθφ Άμνλα εληζρχεη ηε ζπλδεζηκφηεηα ηεο 

Ώηησιναθαξλαλίαο θαη ηεο Λεπθάδαο κε Βπξσπατθά Ώ/Α θαη 

βειηηψλεη ηε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηνπ Ώκβξαθηθνχ 

απφ/πξνο ην ΐαζηθφ Οδηθφ Αίθηπν ηεο ρψξαο.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 

Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα ΠΏΣΡΏ – ΠΤΡΓΟ 

Σκήκα  ΣΡΕΚΏΛΏ – Ώ/Κ ΒΓΝΏΣΕΏ 
Σκήκα ΏΚΣΕΟ - ΏΜΦΕΛΟΥΕΏ 

ξεο : ιεπηά 

ξεο : ιεπηά 

ξεο : ιεπηά 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – 

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν 

Έηνο 

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα ΠΤΡΓΟ – ΚΏΛΏΜΏΣΏ 
Σκήκα ΛΏΜΕΏ - ΣΡΕΚΏΛΏ 

ξεο : ιεπηά 

ξεο : ιεπηά 

Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2015  

Ώ2 

ΐειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: Σκήκα ΠΏΣΡΏ – ΠΤΡΓΟ 

Σκήκα  ΣΡΕΚΏΛΏ – Ώ/Κ ΒΓΝΏΣΕΏ 

Σκήκα ΏΚΣΕΟ - ΏΜΦΕΛΟΥΕΏ 

ρικ/ψξα 

ρικ/ψξα 

ρικ/ψξα 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2015  

Ώ2 

ΐειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: Σκήκα ΠΤΡΓΟ – 

ΚΏΛΏΜΏΣΏ 

Σκήκα ΛΏΜΕΏ - ΣΡΕΚΏΛΏ 

ρικ/ψξα 

ρικ/ψξα 

Πεξηθέξεηεο ζε 
κεηάβαζε 

 2015  

Ώ3 Μείσζε Βπηθηλδπλφηεηαο 
αξηζκφο λεθξψλ / 

108 νρκ-ρικ 
Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2015  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 3.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Καηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ επίηεπμε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 3.2 επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, φπσο 

π.ρ. ε Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο φπνπ κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα Αξάκα–Καβάια επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή 

ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ απφ/πξνο ηα ζρεηηθά αζηηθά θέληξα 

ηεο Πεξηθέξεηαο. εκαληηθή είλαη θαη ε επίπησζε ηεο πινπνίεζεο ηεο 

παξαπάλσ παξέκβαζεο ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απφ ηε 

ζχλδεζε κε ηνλ βαζηθφ νδηθφ άμνλα ηεο Βγλαηίαο Οδνχ αλακέλεηαη 

ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηνπ δπηηθνχ ηνκέα ηεο 

πεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα 

ΑΡΏΜΏ - ΚΏΐΏΛΏ 
ξεο : ιεπηά Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ2 
ΐειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: 

Σκήκα ΑΡΏΜΏ - ΚΏΐΏΛΏ 
ρικ/ψξα Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2015  

Ώ3 Μείσζε Βπηθηλδπλφηεηαο 
αξηζκφο λεθξψλ 

/ 108 νρκ-ρικ 

Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο 
 2015  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 3.3 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δληνπηζκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαβάζκηζε/ βειηίσζε 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Δ επίηεπμε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 3.3 αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνβιέπνληαη εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο 

παξεκβάζεηο πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα απάιεηςε ησλ κειαλψλ 

ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη βειηίσζε ησλ ηκεκάησλ πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο. Βπίζεο, κέζσ παξάιιεισλ νξηδφληησλ δξάζεσλ 

αλακέλεηαη βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ θαη δηαρείξηζή ηνπο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ3 Μείσζε Βπηθηλδπλφηεηαο 
αξηζκφο λεθξψλ 

/ 108 νρκ-ρικ 

Πεξηθέξεηεο ζε 

Μεηάβαζε 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο 

 2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.3.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.3.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Δ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ, σο 

αθνινχζσο: 

1) Ώπνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Βιεπζίλα – Κφξηλζνο – Πάηξα – 

Πχξγνο – Σζαθψλα, 

2) Ώπνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Βιιάδαο, 

3) Ώλάπηπμε ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ ΑΟΑ κε θαηαζθεπή θξίζηκσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΑΟΑ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, 

4) Αξάζεηο βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

Δ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ‗Μειέηε-Καηαζθεπή-Υξεκαηνδφηεζε-

Λεηηνπξγία-πληήξεζε-Βθκεηάιιεπζε ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Βιεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα 

–Πχξγνο–Σζαθψλα ζην ηκήκα Καιφ Νεξφ - Σζαθψλα‘ θαη ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 

3.1. 

Δ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ‗Μειέηε-Καηαζθεπή-Υξεκαηνδφηεζε-

Λεηηνπξγία-πληήξεζε-Βθκεηάιιεπζε ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Βιιάδαο (Δ65) 

Λακία-Ξπληάδα θαη Σξίθαια-Καιακπάθα’ θαη ζπκβάιιεη επίζεο ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 3.1. 

Δ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ‗Καηαζθεπή Οδηθήο χλδεζεο ηεο Πεξηνρήο 

Ώθηίνπ κε ην Απηηθφ Άμνλα ΐνξξά-Νφηνπ‘ θαη ζπκβάιιεη ζην εηδηθφ ζηφρν 3.1 πνπ αθνξά 

νινθιήξσζε παξεκβάζεσλ ζην αλαιπηηθφ ΑΟΑ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ μεθίλεζαλ ζην 

πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Δ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δξάζε 

‗Καηαζθεπή Οδηθνχ Άμνλα Αξάκα - Καβάια‘, ζπκβάιινληαο ζην εηδηθφ ζηφρν 3.2 πνπ 

αθνξά θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

Δ ηέηαξηε θαηεγνξία αθνξά δξάζεηο βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε επηθίλδπλα 

ζεκεία ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ θαη ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 3.3. 

 

2.A.3.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ βαζηθή θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ) ησλ Μεηαθνξψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020: «Ζ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ 
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θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ θαη 

ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ, θαη αεξνδξνκίσλ)», κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 3.1, 3.2 θαη 3.3 επηιέρζεθαλ 

γηα λα ζπκβάινπλ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ αθνξά ην νδηθφ ΑΒΑ-Μ, κέζσ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ: 

o Σεο πινπνίεζεο επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΑΒΑ-Μ πνπ 

εληζρχνπλ ηε «ζπλεθηηθφηεηα» ηφζν ηνπ νδηθνχ φζν θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΑΒΑ-Μ φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζε ζπλέξγεηα κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 

2007-2013.  

o Σεο βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (πξσηεχνπζεο 

Ννκψλ, δηνηθεηηθά θέληξα θιπ) θαη πινπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ ζπλδέζεσλ κε ηα ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο, 

Δ δεχηεξε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Γ) ησλ Μεηαθνξψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020: «Βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ», κέζσ ησλ πξνηεξαηνηήησλ: 

o Σεο βειηίσζεο ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη αληίζηνηρε  κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο παξεκβάζεηο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. ηνπηθέο βειηηψζεηο κειαλψλ ζεκείσλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ).  

o Σεο Βπηινγήο απνδνηηθψλ παξεκβάζεσλ ελίζρπζεο ηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην πιαίζην 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 
 

2.A.3.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.3.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 1: χκβαζε Παξαρψξεζεο «Μειέηε–Καηαζθεπή–Υξεκαηνδφηεζε–

Λεηηνπξγία–πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Διεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα–

Πχξγνο–Σζαθψλα» Σκήκα: Πάηξα – Πχξγνο  

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 2: χκβαζε Παξαρψξεζεο «Μειέηε–Καηαζθεπή–Υξεκαηνδφηεζε–
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Λεηηνπξγία–πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Διεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα–

Πχξγνο–Σζαθψλα» Σκήκα: Καιφ Νεξφ - Σζαθψλα  

Με ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Πάηξα–Πχξγνο–Σζαθψλα 

επηδηψθεηαη επέθηαζε πξνο ηελ λνηηνδπηηθή Πεινπφλλεζν ηνπ θχξηνπ νδηθνχ άμνλα ΠΏΘΒ 

ηεο ρψξαο, θαη ε βειηίσζε ηεο νδηθήο εμππεξέηεζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο λνηηνδπηηθήο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ ελδηάκεζσλ κεηαθηλήζεσλ πνπ έρνπλ σο αθεηεξία/πξννξηζκφ ηελ 

πφιε θαη ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο. Χο θχξην απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο αλακέλεηαη 

δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπέιαζεο θπθινθνξίαο απφ/πξνο ηνλ ΠΏΘΒ πξνο/απφ ηελ 

Ννηηνδπηηθή Πεινπφλλεζν θπξίσο γηα κεηαθηλήζεηο κε έλα άθξν λνηίσο ηεο πφιεο ηεο 

Πάηξαο. Ώλακέλεηαη επίζεο ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε έλα 

πξνβιεκαηηθφ απφ άπνςε αηπρεκάησλ ηκήκα ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ. Βπίζεο, νη 

ρξνλναπνζηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ κεηαθηλήζεσλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ κε ζχγρξνλε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεηαθίλεζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. εκαληηθή είλαη θαη ε επίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε επίπεδν 

εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απφ ηε ζχλδεζε κε ηνλ βαζηθφ νδηθφ άμνλα θεληξηθήο 

Πεινπνλλήζνπ αλακέλεηαη ε ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ζπλνιηθά ηεο 

πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Άμνλα Κφξηλζνο–

Σξίπνιε–Καιακάηα/ πάξηε. 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 3: Μειέηε – Καηαζθεπή – Υξεκαηνδφηεζε – Λεηηνπξγία – πληήξεζε - 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) Λακία-Ξπληάδα θαη Σξίθαια-

Καιακπάθα  

Με ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Β-65 επηδηψθεηαη επέθηαζε ηνπ Β-65 

πξνο Νφην κέρξη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ νδηθφ άμνλα ΠΏΘΒ ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο, θαη 

πξνο ΐνξξά κέρξη ηελ Καιακπάθα. Χο απνηέιεζκα αλακέλεηαη δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζπέιαζεο θπθινθνξίαο απφ/πξνο ηνλ ΠΏΘΒ πξνο/απφ ηελ Κεληξηθή Βιιάδα θαη ηε 

Απηηθή Μαθεδνλία, θπξίσο γηα κεηαθηλήζεηο κε έλα άθξν βνξείσο ηεο Λακίαο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην ππφ θαηαζθεπή θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 ηκήκα ηνπ Β-65 Ώ/Κ 

Ξπληάδαο – Ώ/Κ Σξηθάισλ, νη παξεκβάζεηο αλακέλεηαη λα αλαθαηαλείκνπλ ηελ θπθινθνξία 

ησλ αμφλσλ ΠΏΘΒ θαη Βγλαηίαο Οδνχ (βαζηθφ ΑΟΑ) κε ρξήζε ηκεκάησλ ηνπ Β-65 

αλάινγα κε ηα ζεκεία πξνέιεπζεο - πξννξηζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ. ε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ αλακέλεηαη ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δπλακηθήο ηεο Κεληξηθήο Βιιάδαο. 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 4: Καηαζθεπή Οδηθήο χλδεζεο ηεο Πεξηνρήο Αθηίνπ κε ην Γπηηθφ Άμνλα 

Βνξξά-Νφηνπ 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο Ώθηίνπ κε ηελ 

Εφληα νδφ αλακέλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ενλίσλ 

Νήζσλ κε ην βαζηθφ ΑΟΑ κέζσ Λεπθάδαο θαη κέζσ ηνπ Ώ/Α ηνπ Ώθηίνπ κε ηελ ππφινηπε 

ρψξα θαη ηελ Βπξψπε. Βπίζεο δηεπθνιχλεηαη θαη ε ζπλδεζηκφηεηα ηεο Δπείξνπ θαη 

πεξηνρψλ ηεο Ώηησιναθαξλαλίαο κε ην ΑΟΑ (Απηηθφο Οδηθφο Άμνλαο). 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 5: Καηαζθεπή Οδηθνχ Άμνλα Γξάκα - Καβάια 

Δ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνσζεί ηελ αλαβάζκηζε ελφο ζεκαληηθνχ θιάδνπ ηνπ αλαιπηηθνχ 

ΑΟΑ ζε απηνθηλεηφδξνκν. Σν έξγν εληζρχεη ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ 

ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη βειηηψλεη ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ελφο ζεκαληηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ (Αξάκα) ζην ΐαζηθφ Οδηθφ Αίθηπν ηεο ρψξαο. 

Βπηπιένλ, κε βάζε ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, αλακέλεηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε έλα πξνβιεκαηηθφ απφ άπνςε αηπρεκάησλ 

ηκήκα ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, ελψ νη ρξνλναπνζηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ κεηαθηλήζεσλ 
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αλακέλεηαη λα κεησζνχλ κε ζχγρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεηαθίλεζεο θαη 

αληίζηνηρα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

 

2.A.3.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β4 

Καηαζθεπή 

λέσλ 

ηκεκάησλ 

απηνθηλεην

δξφκσλ 

ΑΒΑ-Μ 

ρικ Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέ

λεο 

 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

 

2.A.3.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7. 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.3.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

           

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.3.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

029 328.909.022,79  

034 43.353.935,37  

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

029 173.628.260,79  

034 41.653.781,05  

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 
01 372.262.958,16 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 
01 215.282.041,84 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

02 184.183.385,58  

03 43.353.935,37  

05 144.725.637,21  

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

03 41.653.781,05  

05 173.628.260,79  
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Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 
07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.3.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σ (Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο θαη ζχληαμε αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηα κεγάια έξγα νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ 

ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο (Βηδηθφο ηφρνο 3.1): χκβαζε Παξαρψξεζεο ‗Μειέηε –

Καηαζθεπή –Υξεκαηνδφηεζε–Λεηηνπξγία–πληήξεζε-Βθκεηάιιεπζε ηνπ απηνθηλε-

ηνδξφκνπ Βιεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα–Πχξγνο–Σζαθψλα‘ Σκήκαηα: Πάηξα–Πχξγνο 

θαη Καιφ Νεξφ - Σζαθψλα θαη ‗Μειέηε-Καηαζθεπή – Υξεκαηνδφηεζε – Λεηηνπξγία 

– πληήξεζε - Βθκεηάιιεπζε ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Βιιάδαο (Β65) 

Λακία-Ξπληάδα θαη Σξίθαια-Καιακπάθα‘, θαη ην κεγάιν έξγν Καηαζθεπή νδηθνχ 

άμνλα Αξάκα-Καβάια (Βηδηθφο ηφρνο 3.2). 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ γηα 

ηηο εληνπηζκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαβάζκηζε / βειηίσζε ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ (Βηδηθφο ηφρνο 3.3). 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.4. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

4 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.4.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4 θαιχπηεη έλαλ ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ7, κηα θαηεγνξία 

πεξηθεξεηψλ (πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε), θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην ΒΣΠΏ. 

2.A.4.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

125.000.000,00 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

- 
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αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

2.A.4.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.4.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ) 

2.A.4.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 4.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ πνπ 

άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηελ πεξίνδν 2007-2013, θαζψο θαη 

θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ ΓΟΓ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ επίηεπμε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 4.1 αλακέλεηαη βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο κηαο ζεκαληηθήο πεξηνρήο ηεο ρψξαο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Οη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο αθνξνχλ βειηηψζεηο 

θαηά κήθνο ηνπ ΐΟΏΚ θαη ΝΟΏΚ. Χο απνηέιεζκα, ζα βειηησζεί ε 

πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηνπ ΐΟΏΚ θαη ηνπ 

ΝΟΏΚ, κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία νιφθιεξεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 

Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Σκήκα 

ΔΡΏΚΛΒΕΟ-ΏΓ.ΑΒΚΏ – ΕΒΡΏΠΒΣΡΏ 

ΔΡΏΚΛΒΕΟ-ΔΣΒΕΏ 

ΡΒΘΤΜΝΟ-ΔΡΏΚΛΒΕΟ 

ξεο : ιεπηά 

ξεο : ιεπηά 

ξεο : ιεπηά 

Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε  2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο Ώ2 

ΐειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: Σκήκα 

ΔΡΏΚΛΒΕΟ-ΏΓ.ΑΒΚΏ – ΕΒΡΏΠΒΣΡΏ 

ΔΡΏΚΛΒΕΟ-ΔΣΒΕΏ 

ΡΒΘΤΜΝΟ-ΔΡΏΚΛΒΕΟ 

ρικ/ψξα 

ρικ/ψξα 

ρικ/ψξα 

Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε  2014  

Ώ3 Μείσζε Βπηθηλδπλφηεηαο 
αξηζκφο λεθξψλ 

/ 108 νρκ-ρικ 
Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε  2015  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.4.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.4.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 4.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ΐΟΏΚ 

θαη ΝΟΏΚ. Ώλακέλεηαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν, θαζψο 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΒΑ-Μ θαη εληζρχεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζπλδέεη νδηθά ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο Κξήηεο. 

 

2.A.4.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ βαζηθή αξρή γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζηφρν Ώ): «Ζ 

πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ)», κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 4.1 επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ, 

ζε ζπλέξγεηα κε άιινπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ 

αθνξά ην νδηθφ αλαιπηηθφ ΑΒΑ-Μ, κέζσ: 

o Οινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο πνπ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηελ πεξίνδν 2007-2013 (ΐΟΏΚ, ΝΟΏΚ),  

o Καηαζθεπήο ζεκαληηθψλ λέσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ Αηεπξσπατθνχ Οδηθνχ 

Αηθηχνπ (ΑΟΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (ΐΟΏΚ). 

 

2.A.4.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 
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2.A.4.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 

επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-

Μ) 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ: Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Αγ. Βαξβάξα – Αγ. Γέθα (Καζηέιη) 

(Υζ 22+170 – ΥΘ 37+900) ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα Ζξάθιεην – Μεζζαξά ζην λνκφ 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

Δ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψλεη έλα ηκήκα κήθνπο 4,5 ρικ ηνπ Νφηηνπ Οδηθνχ Άμνλα 

Κξήηεο ζην Ννκφ Δξαθιείνπ θαη απνθαζηζηά ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη 

ηελ νδηθή αζθάιεηα ηνπ άμνλα ζην ηκήκα απηφ. Σν έξγν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο κεγάινπ κήθνπο θαηά κήθνο ηνπ ΝΟΏΚ φζν θαη απφ ηνπηθνχο νηθηζκνχο κε 

έληνλε αγξνηηθή αλάπηπμε θαη πςειή επνρηαθή δήηεζε κεηαθηλήζεσλ θπξίσο απφ/πξνο ην 

Δξάθιεην. Πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζην κέζν ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ (2017). 

 
 

2.A.4.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηη

α 

εκθέζεων 

Β4 

Καηαζθεπή λέσλ 

ηκεκάησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ 

ΑΒΑ-Μ 

ρικ ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεη

εο ζε 

Μεηάβαζε 

 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π., 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ, Βθζέζεηο–

Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β5 
Ώλαβάζκηζε 

νδηθψλ ηκεκάησλ 

ΑΒΑ-Μ 
ρικ ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεη

εο ζε 

Μεηάβαζε 
 

 

2.A.4.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
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Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.4.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ δείκηηρ, 

δείκηηρ εκποών ή, 

καηά πεπίπηωζη, 

δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

           

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.4.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 033 100.000.000,00 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 01 100.000.000,00 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 03 100.000.000,00 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.4.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ 

(Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βθπφλεζε / Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ γηα 

ηηο δξάζεηο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ πνπ 

άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαζψο θαη θαηαζθεπήο λέσλ 

ηκεκάησλ ηνπ ΑΟΑ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο (Βηδηθφο ηφρνο 4.1)  

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.5. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 5 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

5 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.5.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ (ηηο 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ 

Θ7, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα Βπξσπατθφ Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην ΒΣΠΏ. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξνχλ ηνπηθέο βειηηψζεηο πξνζπειαζηκφηεηαο 

νξεηλψλ πεξηνρψλ ή/θαη βειηηψζεηο ζηε πξφζβαζε θαη ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο ζε λεζησηηθά 

ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ επαξθή ζχλδεζή ηνπο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Δ εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, πνπ σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ δπζκελή ζέζε ιφγσ ηεο 

λεζησηηθήο θχζεο θαη ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο ρψξαο, είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο ησλ θαηνίθσλ κε ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο, πεξίζαιςεο, 

εθπαίδεπζεο θιπ. κε ηα  θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο. ην πιαίζην απηφ ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζπκβάιεη κε βέιηηζην ηξφπν ζηελ άξζε 

ησλ ζρεηηθψλ δπζρεξεηψλ κε παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη θεληξηθά 

απφ εληαία νκάδα δξάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. Δ ζπκβνιή απηή 
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επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηε δηακφξθσζε ελφο κφλν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα 

εμππεξεηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

2.A.5.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

20.373.400,38 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

41.500.000,000 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

2.A.5.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.5.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε ζχλδεζε δεπηεξεπφλησλ θαη 

ηξηηεπφλησλ θφκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ 

2.A.5.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 5.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κέζσ α) 

αλαβάζκηζεο ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε 

ηαπηφρξνλε κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη β) 

αλάπηπμεο/αλαβάζκηζεο νδηθψλ ζπλδέζεσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 
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κε ηνπο θφκβνπο ησλ ΓΔΓ-Μ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κέζσ αλαβάζκηζεο ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε 

ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν επηδηψθεηαη βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο, άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη κείσζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ θαη 

απξφζηησλ πεξηνρψλ. Χο θχξην απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο 

αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηάο ηνπο, πνπ πξνζδνθάηαη λα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ειθπζηηθφηεηα 

ησλ πεξηνρψλ, ιφγσ θαη ηνπ θαηά θαλφλα πξνλνκίνπ ηνπο λα 

θηινμελνχλ γξαθηθνχο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: 

Σκήκα ΚΏΛΛΟΝΔ - ΕΓΡΕ 
ξεο Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ2 
ΐειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: 

Σκήκα ΚΏΛΛΟΝΔ - ΕΓΡΕ 
ρικ/ψξα Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε  2014  

Ώ3 Μείσζε Βπηθηλδπλφηεηαο 
αξηζκφο λεθξψλ 

/ 108 νρκ-ρικ 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο 

Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.5.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.5.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε ζχλδεζε δεπηεξεπφλησλ θαη 

ηξηηεπφλησλ θφκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 5.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ 

θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κέζσ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, φπσο ε 

θαηαζθεπή/αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ άμνλα ίγξη – Καιινλή ζηε Λέζβν. 

Δ ζπκβνιή δξάζεσλ φπσο νη παξαπάλσ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 5.1 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ απμάλεηαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ 

ππφςε πεξηνρψλ θαη βειηηψλεηαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν. Δ 

βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. 

 

2.A.5.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε ζχλδεζε δεπηεξεπφλησλ 

θαη ηξηηεπφλησλ θφκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ πξψηε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ): «Ζ πξνψζεζε ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, 

ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ» κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε 

ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ 

εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ ζηφρν 5.1 επηιέρζεθαλ 

γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ αθνξά ην δίθηπν ιηκέλσλ θαη 

αεξνιηκέλσλ ΑΒΑ-Μ, κε γλψκνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο:  

o ΐειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (πξσηεχνπζεο Ννκψλ, 

δηνηθεηηθά θέληξα θιπ) θαη πινπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ησλ δεπηεξεπνπζψλ θαη 

ηξηηεπνπζψλ ζπλδέζεσλ κε ηα ΑΒΑ-Μ ηεο ρψξαο, 

o Βλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο δπζπξφζηησλ/λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (νδηθέο 

ζπλδέζεηο κε ιηκάληα, αεξνδξφκηα εληφο ή εθηφο ΑΒΑ-Μ), γηα αληηκεηψπηζε 

θνηλσληθψλ/αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε αλεπαξθή 

πξνζβαζηκφηεηα. 
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2.A.5.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε ζχλδεζε δεπηεξεπφλησλ 

θαη ηξηηεπφλησλ θφκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.5.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε ζχλδεζε δεπηεξεπφλησλ 

θαη ηξηηεπφλησλ θφκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θφκβσλ 

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνην κεγάιν έξγν. 

 

2.A.5.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β7 

Καηαζθεπή / 

αλαβάζκηζε 

νδηθνχ άμνλα 

ζχλδεζεο 

(απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο) 

ρικ ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο ζε 

Μεηάβαζε 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Β8 

Ώξηζκφο ιηκέλσλ 

πνπ 

αλαβαζκίδνληαη 
Ώξηζκφο ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεηεο ζε 

Μεηάβαζε & Ληγφηεξν 

Ώλαπηπγκέλεο 
 

Β10 

Ώξηζκφο 

αεξνιηκέλσλ πνπ 

αλαβαζκίδνληαη 

Ώξηζκφο ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεηεο ζε 

Μεηάβαζε & Ληγφηεξν 

Ώλαπηπγκέλεο 

 

 

2.A.5.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 
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–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.5.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

           

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.5.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

037 8.149.360,15 

039 8.149.360,15 

Σακείν  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

034 33.200.000,000 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

01 16.298.720,30 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

01 33.200.000,000 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

02 8.149.360,15 

03 8.149.360,15 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 
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Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

03 33.200.000,000 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

07 - 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.5.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε ζπλδεζηκφηεηαο 

λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ (ΔΣΠΑ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ 

(Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ γηα ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο 

ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο 

λεζησηηθψλ/απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ (Βηδηθφο ηφρνο 5.1) 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.6. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 6 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

6 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα 

λαπζηπινΐαο (Σ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.6.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 6 θαιχπηεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο (άξζξν 96, παξ. 1 Καλνληζκνχ αξηζ. 1303/2013). 

πγθεθξηκέλα, θαιχπηεη κία θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ (ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο) σο πξνο ηηο ππνδνκέο θαη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο σο πξνο νξηδφληηεο 

δξάζεηο αζθάιεηαο, έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ7, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο. 

Οη νξηδφληηεο δξάζεηο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, αιιά ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηηθά ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο αλά 

θαηεγνξία πεξηθέξεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξνο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ππνδνκέο φηη αθνξά κία θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ θαη σο πξνο 

ηελ αζθάιεηα κεηαθνξψλ φηη αθνξά θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 
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2.A.6.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

50.000.000,000 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

10.588.235,29  € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

4.117.647,06 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 
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2.A.6.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.6.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) κε 

ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ 

ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

2.A.6.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 6.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Παξεκβάζεηο ζε ιηκέλεο ηνπ ΓΔΓ-Μ θαη αλαβάζκηζε/εθζπγρξνληζκφο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε θχξησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ηνπ δηεπξσπατθνχ 

δηθηχνπ επηδηψθεηαη βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο θαη αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο / 

εκπνξεπκαηηθήο δήηεζεο ησλ ιηκέλσλ. Χο θχξην απνηέιεζκα 

αλακέλεηαη  ζπκκεηνρή ησλ αλαβαζκηζκέλσλ ιηκέλσλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ζαιάζζησλ ιεσθφξσλ ηεο Μεζνγείνπ θαη πξνζέιθπζε 

εκπνξεπκαηηθνχ έξγνπ ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ηεο ρψξαο κε 

έκθαζε ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα Πεηξαηάο-Θεζζαινλίθε-ΐαιθάληα 

θαη Εφλην - Ώδξηαηηθή. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ5 

Ώχμεζε 

ρσξεηηθφηεηαο ιηκέλα 

(αξηζκφο ζέζεσλ 

παξαβνιήο πινίσλ) 

αξηζκφο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 6.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΎαο επηδηψθεηαη ελίζρπζε 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ επηβαηηθψλ θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα (έιεγρνο ζαιάζζηαο 

θπθινθνξίαο, θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο  ζηε ζάιαζζα θαζψο 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ). 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ5α 
Ώξηζκφο βειηησηηθψλ 

παξεκβάζεσλ 
αξηζκφο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ5α 
Ώξηζκφο βειηησηηθψλ 

παξεκβάζεσλ αξηζκφο Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ5α 
Ώξηζκφο βειηησηηθψλ 

παξεκβάζεσλ αξηζκφο Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.6.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.6.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 6.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ θχξησλ  

ιηκέλσλ, πνπ αθνξνχλ αλαβάζκηζε/εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

αλάδεημή ηνπο ζε δηακεηαθνκηζηηθνχο θφκβνπο. Δ ζπκβνιή ηέηνησλ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ 

ζηφρν 6.1 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε απηέο αλαβαζκίδνληαη βαζηθνί 

ειιεληθνί ιηκέλεο κε ζηφρν αθελφο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεσθφξνπ Μέζεο 

Ώλαηνιήο-Ενλίνπ-Ώδξηαηηθήο θαη Πεηξαηά-Θεζζαινλίθεο-ΐαιθαλίσλ, θαη αθεηέξνπ ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα πςειήο πνηφηεηαο επηβαηηθέο/εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  

Ο εηδηθφο ζηφρνο 6.2 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΎαο θαη 

ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα κέζσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη θχιαμεο ιηκέλσλ (π.ρ. ζπζηήκαηα VTMIS, ηήξεζε θσδηθνχ 

ISPS, θιπ.) θαη πεξαηηέξσ ελαξκφληζεο κε αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. Δ ζπκβνιή 

ηέηνησλ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 6.2 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηηο 

δξάζεηο απηέο θαηλνηφκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη αζθάιεηαο ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ελίζρπζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο κεηαθνξηθέο αιπζίδεο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.  

Δ αλάπηπμε ησλ ζαιαζζίσλ ιεσθφξσλ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ πξνζέιθπζε δηεζλνχο 

θπθινθνξίαο θαη θφξησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ ηφζν γηα ηηο επηβαηηθέο φζν θαη γηα ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, κε απνηέιεζκα ε ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο λα θαζηζηά πνιχ 

απνδνηηθή ηε ρξήζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο. 

 

2.A.6.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 
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Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ πξψηε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ): «Ζ πξνψζεζε ηεο 

νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο 

παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ)» κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/ 

εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε 

κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο 6.1 θαη 6.2  επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ 

(Ώ) φζνλ αθνξά ην δίθηπν ιηκέλσλ ΑΒΑ-Μ, κε ηελ παξαθάησ πξνηεξαηφηεηα: 

o Βπέθηαζε ππνδνκψλ γηα αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο εμππεξέηεζεο επηβαηηθψλ θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ ιηκέλσλ ηνπ ΑΒΑ-Μ. 

Δ δεχηεξε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (ΐ): «Πξνψζεζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξψλ» κε παξφκνηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα κε ην ζηφρν (Ώ). Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο 6.1 θαη 6.2  επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (ΐ) φζνλ 

αθνξά ην δηεπξσπατθφ δίθηπν ιηκέλσλ. 

Δ ηξίηε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Γ): «Βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ» κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο 

λαπζηπινΎαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα. Οη 

πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 6.2 επηιέγνληαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Γ) φζνλ αθνξά ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

 

2.A.6.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.6.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 
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αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 δελ πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε Μεγάισλ Έξγσλ. 

 

 

2.A.6.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σαμεί

ο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β8 
Ώξηζκφο ιηκέλσλ πνπ 

αλαβαζκίδνληαη 

αξηζκφο 

ιηκέλσλ 
Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β9 

Ώξηζκφο παξεκβάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

λαπζηπινΎαο θαη πεξηνξηζκφ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο ιηκεληθήο δψλεο  

αξηζκφο 

νινθιεξ

σκέλσλ  

παξεκβά

ζεσλ 

Σ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε Μεηάβαζε 
 

Β9 

Ώξηζκφο παξεκβάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

λαπζηπινΎαο θαη πεξηνξηζκφ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο ιηκεληθήο δψλεο  

αξηζκφο 

νινθιεξ

σκέλσλ  

παξεκβά

ζεσλ 

Σ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

 

2.A.6.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.6.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.6.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
039 42.500.000,000 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
039 9.000.000,000 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
039 3.500.000,000 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
01 42.500.000,000 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
01 9.000.000,000 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
01 3.500.000,000 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
02 42.500.000,000 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
05 9.000.000,000 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
05 3.500.000,000 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο 
07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.6.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Θαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα λαπζηπινΐαο (Σ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σ (Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο θαη ππνζηήξημε ηεο ζχληαμεο αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην κεγάιν έξγν: Νένο ιηκέλαο Δγνπκελίηζαο Γ1‘ Φάζε 

(Βηδηθφο ηφρνο 6.1). 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ 

γηα ηηο δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΎαο (Βηδηθφο ηφρνο 6.2). 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.7. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 7 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

7 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα 

αεξνλαπηηιίαο (Σ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.7.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 7 θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο 

αζθάιεηαο, δεδνκέλνπ φηη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο (άξζξν 96, παξ. 1 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1303/2013), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ7, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα 

κφλν Βπξσπατθφ Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο. 

Οη νξηδφληηεο δξάζεηο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, αιιά ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαη δελ λα ππάξρεη δηαρεηξηζηηθά ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο αλά 

θαηεγνξία πεξηθέξεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν ΏΠ σο πξνο ηηο πεξηθέξεηεο αθνξά θαη ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο. 
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2.A.7.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

7.453.203,70 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

8.664.050,01 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

30.941.569,82 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 
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2.A.7.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.7.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) κε 

ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 

ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ 

ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

2.A.7.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 7.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Αλαβάζκηζε πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ αζθαιείαο 

ηνπο γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ αλαβάζκηζε πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ επηδηψθεηαη βειηίσζε 

ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη αλαβάζκηζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Χο 

θχξην απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο αλακέλεηαη αχμεζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη πξνζέιθπζε 

κεγαιχηεξεο επηβαηηθήο θίλεζεο κε ηαπηφρξνλε ηνπξηζηηθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ππφςε πεξηνρέο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ6 

Ώξηζκφο παξεκβάζεσλ ζε 

ππνδνκέο Ώ/Α θαη ππνδνκέο 

αζθάιεηαο 

αξηζκφο ιε ε Βπηθξάηεηα   2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 7.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αεξνλαπηηιίαο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ αζθαιείαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ 

επηδηψθεηαη αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο γηα 

ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Χο θχξην απνηέιεζκα αλακέλεηαη βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκφξθσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ ζηα δηεζλή 

πξφηππα αζθαιείαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ6α 

Πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο κε 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο αεξνκεηαθνξψλ 

(ICAO, EASA θιπ) 

Πνζνζηφ (%) ιε ε Βπηθξάηεηα   2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.7.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.7.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 7.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, 

ελψ ν εηδηθφο ζηφρνο 7.2 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη αεξνλαπηηιίαο, 

ελίζρπζεο αζθάιεηαο επηβαηψλ θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ αζθαιείαο ηνπο, κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ.  

Δ ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 7.1 θαη 7.2 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αθελφο αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθνί ειιεληθνί 

αεξνιηκέλεο κε ζηφρν ηε βειηησκέλε ζπλδεζηκφηεηα θαη πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ, 

θαη αθεηέξνπ επέξρεηαη βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο γηα παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ.  

 

2.A.7.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Ώ): «Ζ πξνψζεζε ηεο 

νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ θαη αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην 

νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ, αιιά θαη επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ)» κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 7.1 θαη 7.2 επηιέρζεθαλ γηα 

λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Ώ) φζνλ αθνξά ην δίθηπν αεξνιηκέλσλ ΑΒΑ-Μ.  

Δ δεχηεξε θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Γ): «Βειηίσζε ηεο 
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αζθάιεηαο ησλ Μεηαθνξψλ» κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο 

ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκφξθσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ ζηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 7.2 επηιέγνληαη γηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Γ) φζνλ αθνξά ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. 

 

2.A.7.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.7.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ ζνξχβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνην κεγάιν έξγν. 

 

2.A.7.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β11 

Ώξηζκφο δξάζεσλ 

αζθάιεηαο 

αεξνκεηαθνξψλ 

αξηζκφο 

νινθιεξσκέλ

σλ δξάζεσλ 

Σ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο Β11 

Ώξηζκφο δξάζεσλ 

αζθάιεηαο 

αεξνκεηαθνξψλ 

αξηζκφο 

νινθιεξσκέλ

σλ δξάζεσλ 

Σ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε Μεηάβαζε 
 

Β11 Ώξηζκφο δξάζεσλ 

αζθάιεηαο 

αξηζκφο 

νινθιεξσκέλ
Σ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
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Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

αεξνκεηαθνξψλ σλ δξάζεσλ Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

 

2.A.7.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.7.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, 

δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

      
 

    

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.7.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
037 6.335.223,14 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
037 7.364.442,51 

Σακείν  Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
037 26.300.334,35 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
01 6.335.223,14 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
01 7.364.442,51 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
01 26.300.334,35 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
05 6.335.223,14 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
05 7.364.442,51 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
05 26.300.334,35 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
07 - 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 
07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.7.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο 

(Σ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σακείνπ 

πλνρήο (Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ 

γηα ηηο δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο (Βηδηθφο ηφρνο 7.2). 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.8. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 8 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

8 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.8.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 8 θαιχπηεη κία θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ (ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ4, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην ΒΣΠΏ. 

2.A.8.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

838.196.982,40 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο - 
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απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

2.A.8.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.8.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

2.A.8.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 8.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ινηπψλ κέζσλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ θαηαζθεπή ηεο βαζηθήο γξακκήο Μεηξφ ζηελ θεληξηθή 

πεξηνρή ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ 

πξνέθηαζή ηεο πξνο Καιακαξηά επηδηψθεηαη δξαζηηθή βειηίσζε ηεο 

δεκφζηαο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο 

κεηαθηλήζεσλ θαη εζσηεξηθά θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ησλ Αήκσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Καιακαξηάο, θαη ζεκαληηθή αλαθνχθηζε ηεο 

νδηθήο θπθινθνξίαο. Με ηελ πξνψζεζε ησλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο 

ηεο Θεζζαινλίθεο αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ 

θαζαξψλ ΜΜΜ έλαληη αληαγσληζηηθψλ ηδησηηθψλ κέζσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηδησθφκελε απφ άιια πξνγξάκκαηα θαηάιιειε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ιεσθνξεηαθνχ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 

ηεο πφιεο. Δ ειθπζηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ ζα 

απμεζεί θπξίσο ιφγσ κείσζεο ηεο ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ 

εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ, 

αιιά θαη απφ ην ζπλδπαζηηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ην ζχζηεκα ιεσθνξείσλ. Δ δηακφξθσζε ηζρπξνχ κεξηδίνπ ησλ κέζσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο ζηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ζπζηεκάησλ καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

πεξηνρψλ δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ηεο ερνξξχπαλζεο θαη ηεο 

ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία ζην πιαίζην 

ηεο ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ12 

Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 
tn/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ7 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ κέζα 

ζηαζεξήο ηξνρηάο 

Βπηβάηεο / 

εκέξα 
Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο 

ΐαζηθή Γξακκή 
ψξεο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο  

Βπέθηαζε Καιακαξηάο  
ψξεο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισεί

ων 

ςσνόηηη

α 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.8.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.8.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

Ο εηδηθφο ζηφρνο 8.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο θαηαζθεπήο Μεηξφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 

φπσο ε θαηαζθεπή ηεο βαζηθήο γξακκήο Μεηξφ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε επέθηαζή ηεο πξνο 

Καιακαξηά, γηα εμαζθάιηζε ελφο κέζνπ θαζαξψλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. Δ ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 8.1 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πινπνίεζή ηνπο επηηπγράλεηαη αθελφο βηψζηκε θαη αζθαιήο 

αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ 

αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο ηνπ 

ΏΠ 9 θαη άιισλ πξνγξακκάησλ γηα αλάπηπμε βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

 

2.A.8.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ βαζηθή θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Α): «Αλάπηπμε θαη 

επέθηαζε βηψζηκσλ θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο 

θαη ινηπψλ θαζαξψλ επηθαλεηαθψλ κέζσλ)», κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ 

θφζηνπο. Οη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Α) φζνλ αθνξά ηηο θαζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο, κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

επέθηαζήο ηεο πξνο Καιακαξηά (Ώκαμνζηάζην Μίθξαο). 

 

 

2.A.8.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.8.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 1: Βαζηθφ έξγν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο  

Δ βαζηθή γξακκή ηνπ Μεηξφ είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 9,6 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 13 

ζηαζκνχο. Δ κέζε απφζηαζε ησλ ζηαζκψλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είλαη πεξί ηα 700κ. Δ 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο απφ ην Ν. ηδ. ηαζκφ έσο ηε Νέα Βιβεηία ζα είλαη 20‘. ηελ 

ηειηθή θάζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη θαη θαηάιιεινη ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο. Δ πινπνίεζε 

θαη ρξήζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα ζχζηεκα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ Θεζζαινλίθε. Παξάιιεια, ζα ζπκβάιεη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο δψλεο δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ ζνξχβνπ θαη εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ απνθπγή ζπκθφξεζεο ησλ 

θνξεζκέλσλ αζηηθψλ νδηθψλ ηκεκάησλ ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή  ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο.  

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 2: Δπέθηαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά 

Δ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 4,8 ρικ θαη 

πεξηιακβάλεη 5 ζηαζκνχο. Δ κέζε απφζηαζε ησλ ζηαζκψλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είλαη 

πεξί ηα 800κ. Δ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο απφ ην ηαζκφ Παηξηθίνπ έσο ην ζηαζκφ Μίθξαο 

ζα είλαη 10‘. Δ πινπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ ζα ζπκπιεξψζεη ην έξγν ηεο γξακκήο 

Μεηξφ ηεο θεληξηθήο Θεζζαινλίθεο κε επέθηαζε ηεο εμππεξέηεζεο ζηελ 

ππθλνθαηνηθεκέλε θαη θπθινθνξηαθά θνξεζκέλε πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο, θαη ζα ζπκβάιεη 

ζε έλα πην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. Παξάιιεια, ε επέθηαζε ηεο γξακκήο Μεηξφ κέρξη ηελ Καιακαξηά ζα ζπκβάιεη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο δψλεο δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζνξχβνπ θαη εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ κείσζε 

ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ησλ αζηηθψλ νδηθψλ ηκεκάησλ ηεο Καιακαξηάο ζην 

πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 



 

 153    

2.A.8.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β12 

Καηαζθεπή 

λέαο γξακκήο 

κεηξφ 

ρικ ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλ

εο 

 Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Β13 

Καηαζθεπή 

γξακκψλ 

ινηπψλ κέζσλ 

ζηαζεξήο 

ηξνρηάο 

(πξναζηηαθφο, 

ηξακ, θιπ) 

ρικ ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλ

εο 

 

 

2.A.8.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.8.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος δείκηη, 

καηά πεπίπηωζη 

           

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.8.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 043 670.557.585,92 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 01 670.557.585,92 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 01 670.557.585,92 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.8.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ 

(Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο ή/θαη ππνζηήξημε θαηάξηηζεο αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα κεγάια έξγα: ΐαζηθφ έξγν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Βπέθηαζε 

Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, θαη ην έξγν ηνπ Πξναζηηαθνχ 

Θεζζαινλίθεο (Βηδηθφο ηφρνο 8.1). 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ γηα 

ην έξγν ηνπ Πξναζηηαθνχ Θεζζαινλίθεο (Βηδηθφο ζηφρνο 8.1) 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.9. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 9 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

9 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & βειηίσζε αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Σ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

ΟΥΗ 

2.A.9.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 9 θαιχπηεη κία θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ (ηηο πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν, ηνλ Θ4, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα 

κφλν Βπξσπατθφ Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο. 

2.A.9.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

350.980.000,000  € 
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Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

2.A.9.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.9.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο.·  

2.A.9.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 9.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο επέθηαζεο ηεο  Γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ 

Αζήλαο (ηκήκα Υατδάξη – Πεηξαηάο), θαη αλαβάζκηζεο ηεο δηαζχλδεζεο 

ησλ δηθηχσλ Μ.Μ.Μ. ζηαζεξήο ηξνρηάο ηεο Αζήλαο κε θνκβηθά ζεκεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ (ιηκάληα, ζηδ. ζηαζκνί) 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Μεηξφ Ώηηηθήο ζην ηκήκα Υατδάξη–

Πεηξαηάο, επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ ζηηο δπηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Ώζήλαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο ηεο Ώζήλαο ζε 

θνκβηθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, επηδηψθεηαη βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο πξνο ην 

θέληξν ηεο πφιεο θαη κεηαμχ λέσλ θαη ήδε εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ. 

Χο θχξην απνηέιεζκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο γξακκήο αλακέλεηαη 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θαζαξψλ ΜΜΜ έλαληη ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ηδησηηθψλ νδηθψλ κέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επηδησθφκελε θαηάιιειε αλαδηάξζξσζε ηνπ ιεσθνξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Ώζήλαο. Δ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζα επέιζεη ιφγσ 

κείσζεο ηεο ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ 

θαηά κήθνο ηεο γξακκήο Μεηξφ. Παξάιιεια, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο, 

πξνσζείηαη ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ζπζηεκάησλ καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη εληζρχεηαη ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ 

δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ηεο ερνξξχπαλζεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο 

βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο.  
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ12 

Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 
tn/έηνο 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ1 
Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο 

Σκήκα Υαηδάξη - Πεηξαηάο 
ψξεο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ώ7 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ κέζα 

ζηαζεξήο ηξνρηάο 

Βπηβάηεο / 

εκέξα 
Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 9.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δθαξκνγή κέηξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη 

επνρνχκελσλ, θαη γηα έιεγρν θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο επηδηψθεηαη 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ώηηηθήο. Χο θχξην απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο αλακέλεηαη 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θαζαξψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ ηδησηηθψλ νδηθψλ κέζσλ.  

Παξάιιεια, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πεξηβαιινληηθά 

θηιηθψλ ζπζηεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

εληζρχεηαη ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαζψο 

πεξηνξίδεηαη ε ερνξξχπαλζε θαη ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο φρη κφλν 

απφ ηα ηδησηηθά νδηθά κέζα αιιά θαη απφ ηα νδηθά κέζα δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ1 

Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο 

Σκήκα ΠΒΕΡΏΕΏ - ΣΡΒΕ 

ΓΒΦΤΡΒ 

ιεπηά Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2015  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Ώ4 

Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ΜΣ  / ζπξκνρηιηφκεηξν 

(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 
% Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2015  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.9.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.9.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο.·  

Ο εηδηθφο ζηφρνο 9.1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο νινθιήξσζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ 

ηεο Ώζήλαο (ηκήκα Υατδάξη–Πεηξαηάο) θαη αλαβάζκηζεο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ 

ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο ηεο Ώζήλαο ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ,  φπσο  

ε αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο ηνπ πξναζηηαθνχ Πεηξαηάο – Σξείο Γέθπξεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

πεξηζζφηεξν αζθαιείο θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο κεηαθνξέο ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή 

ηεο Ώζήλαο θαη ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΜΜ κέζσ δηαζχλδεζήο ηνπο ζε 

ζεκαληηθνχο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Ο 

εηδηθφο ζηφρνο 9.2 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αζθάιεηαο πεδψλ θαη επνρνχκελσλ θαη 

δξάζεηο γηα έιεγρν θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην 

πεξηβάιινλ, φπσο ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ ησλ ΜΜΜ θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε επέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ 

ιεσθνξεηνισξίδσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξν αζθαιείο θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο 

κεηαθνξέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ώζήλαο.  

Δ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 9.1 θαη 9.2 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πινπνίεζή ηνπο επηηπγράλεηαη αθελφο βηψζηκε θαη αζθαιήο 

αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ 

αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθνξψλ θηιηθνχ 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

2.A.9.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ Βλφηεηα 1.  

Δ βαζηθή θαηεπζπληήξηα αξρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν Α: «Αλάπηπμε θαη 

επέθηαζε βηψζηκσλ θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο 

θαη ινηπψλ θαζαξψλ επηθαλεηαθψλ κέζσλ)», κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 
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αζθάιεηα, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηε θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ.  

Οη πξάμεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 9.1 θαη 9.2 επηιέρζεθαλ γηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ (Α) φζνλ αθνξά ηηο θαζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο, 

κέζσ:  

 Οινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο επέθηαζεο ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ Ώζήλαο 

(ηκήκα Υατδάξη–Πεηξαηάο), θαη αλαβάζκηζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ Μ.Μ.Μ. 

ζηαζεξήο ηξνρηάο ηεο Ώζήλαο κε θνκβηθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

(ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο). 

 Βθαξκνγήο κέηξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη επνρνχκελσλ θαη γηα 

έιεγρν/κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

2.A.9.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

- 

 

 

2.A.9.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο.·  

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 1:    Δπέθηαζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ Αζήλαο, ηκήκα Υατδάξη - Πεξαηάο  

Δ επέθηαζεο ηεο γξακκήο 3 είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 7,6 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 6 ζηαζκνχο. 

Δ κέζε απφζηαζε ησλ ζηαζκψλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είλαη πεξί ηα 750κ. Δ δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο απφ ην ηαζκφ Ώγ. Μαξίλα Υατδαξίνπ έσο ην Αεκνηηθφ Θέαηξν Πεηξαηά ζα είλαη 

16‘. Δ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ζχζηεκα κεηξφ πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζηελ 

Ώηηηθή, εμππεξεηψληαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δπηηθψλ ζπλνηθηψλ κε έλα 

ζχζηεκα καδηθήο κεηαθνξάο πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Παξάιιεια, ε θαηαζθεπή 

γξακκήο Μεηξφ ζηελ πεξηνρή ησλ δπηηθψλ ζπλνηθηψλ θαη ηνπ Πεηξαηά ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο δψλεο δηέιεπζεο, κέζσ κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ ζνξχβνπ θαη ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ απνθπγή ζπκθφξεζεο 

ησλ αζηηθψλ νδηθψλ ηκεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο.  

ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ 2: Δπέθηαζε Πξναζηηαθνχ: Πεηξαηάο - Σξεηο Γέθπξεο 

To έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηπινχ/ηξηπινχ ζηδεξνδξνκηθνχ 
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δηαδξφκνπ Πεηξαηάο – Ώζήλα – Σξεηο Γέθπξεο κήθνπο 9,76 ρικ. πεξίπνπ, ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ηνπ ηκήκαηνο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θχξηνπ 

ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ Ώζελψλ) θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

ζεκαηνδφηεζεο, ηειεδηνίθεζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ειεθηξνθίλεζεο. Σν έξγν απνζθνπεί 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ Πεηξαηά - Σξεηο Γέθπξεο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηφζν ηελ 

πξναζηηαθή φζν θαη ηελ ππεξαζηηθή κεηαθνξηθή θίλεζε. Σν έξγν απνηειεί επφκελε θάζε 

αλάπηπμεο ζρεηηθήο παξέκβαζεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Δ νινθιήξσζή ηνπ αλακέλεηαη 

λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο 

Ώηηηθήο κε δηαζχλδεζε ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά κε έλα ζχζηεκα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Δ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Ώζήλαο κέζσ βειηησκέλεο 

ζχλδεζηκφηεηαο κε ηε γξακκή ΔΏΠ ζηνλ ζηαζκφ Πεηξαηά θαη ηα ππφινηπα κέζα αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

 

2.A.9.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β12 
Καηαζθεπή λέαο 

γξακκήο κεηξφ 
ρικ Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλ

εο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Β13 

Καηαζθεπή γξακκψλ 

ινηπψλ κέζσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο 

(πξναζηηαθφο, ηξακ, 

θιπ) 

ρικ Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλ

εο 

 

 

2.A.9.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο ζεκαηηθνύο 

ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.9.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ δείκηηρ, 

δείκηηρ εκποών ή, 

καηά πεπίπηωζη, 

δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο 

για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη 

      
 

    

           

           

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.9.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & 

βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Σ) 

043 298.333.000,000 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & 

βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Σ) 

01 298.333.000,000 

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & 

βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Σ) 

01 298.333.000,000 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & 

βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Σ) 

07 - 

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 
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2.A.9.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 9 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σακείνπ 

πλνρήο (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o Βπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο νθέινπο ή/θαη ππνζηήξημε θαηάξηηζεο αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην κεγάιν έξγν: Βπέθηαζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ Ώζήλαο, 

ηκήκα Υατδάξη - Πεξαηάο (Βηδηθφο ηφρνο 9.1). 

o Βθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πεξαηηέξσ σξίκαζεο θαη ηερληθψλ κειεηψλ γηα 

ηηο δξάζεηο αζθάιεηαο πεδψλ θαη επνρνχκελσλ θαη ηηο δξάζεηο γηα έιεγρν θαη κείσζε 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ (Βηδηθφο 

ηφρνο 9.2). 

o Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 
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2.A.10. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 10 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

10 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ επίηεπμεο ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

- 

2.Α.10.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφεηαο 10 θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

πεξηθεξεηψλ), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (ην Θ 4) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο. 
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2.Α.10.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

42.103.750,00 €  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο ε Μεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

27.204.375,00 €  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

48.191.875,00 €  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 
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2.Α.10.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.Α.10.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

2.Α.10.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 10.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν 

Γεκφζην Σνκέα 

Σα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Ώμηνπνίεζε  δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο θαη ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο  ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα κε ηα θηίξηα ηνπ 

Αεκφζηνπ Σνκέα λα απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε φιεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θαηεχζπλζε 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δεκηνπξγψληαο 

λέεο αγνξέο γηα ηερλνινγίεο, ππεξεζίεο θαη επηρεηξεζηαθά 

κνληέια ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπκβάιινληαο ελεξγά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο «αιπζίδαο αμίαο» γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα (ζπλέξγεηεο κε 

ΒΠΏΝΒΚ). χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 

2012/27/ΒΒ απφ 01/01/2014 πξέπεη λα αλαθαηλίδεηαη 

εηεζίσο 3% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ δαπέδνπ 

ζεξκαηλφκελσλ/ςπρφκελσλ θηηξίσλ πνπ είλαη ηδηφθηεηα 

θαη θαηαιακβαλφκελα απφ ηελ θεληξηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

ηζρχ. Ώξρηθά, ην πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ησλ θηηξίσλ 

κε ζπλνιηθφ σθέιηκν εκβαδφ δαπέδνπ άλσ ησλ 500m2, 

ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο εζληθέο απαηηήζεηο ειάρηζηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ώπφ 09/07/2015 πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα αληίζηνηρα θηίξηα άλσ ησλ 250m2. Χο αλαθαίληζε 

ζεσξείηαη θάζε επέκβαζε ζην θέιπθνο, ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ππφ ην πξίζκα ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. Βπηπιένλ, νη αλαθαηλίζεηο κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ θαη ζε ηδηφθηεηα θηίξηα θαηαιακβαλφκελα 

απφ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζε επίπεδν θαηψηεξν ηεο 

θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Χο ηειηθά απνηειέζκαηα 

αλακέλνληαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Βιιάδαο ζηελ επίηεπμε 

ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο Έλσζεο γηα 20% βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο σο ην 2020, ε πξνψζεζε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, κέζα απφ αλαθαηλίζεηο-ππνδείγκαηα ησλ αλσηέξσ 
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θηηξίσλ, ψζηε λα επεθηαζεί ε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο 

ηδησηηθνχο ηνκείο ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Υψξαο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ10 Παξαγσγή Βλέξγεηαο απφ κνλάδεο ΔΘΤΏ MW Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  
Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ Έηνο 

Ώ10 Παξαγσγή Βλέξγεηαο απφ κνλάδεο ΔΘΤΏ MW ε Μεηάβαζε  2014  

Ώ10 Παξαγσγή Βλέξγεηαο απφ κνλάδεο ΔΘΤΏ 
MW Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ11 
Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 
kWh/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ώ11 
Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 
kWh/έηνο ε Μεηάβαζε  2014  

Ώ11 
Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 
kWh/έηνο Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.Α.10.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.Α.10.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο 

ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Δπάζη 1   (10.1.1) Βλεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο Αεκφζησλ Κηηξίσλ 

Θα εθαξκνζζνχλ επηδεηθηηθέο δξάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, κε ζηφρν 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ώξρηθά, νη 

δξάζεηο ζα εζηηάζνπλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε/αλαθαίληζε κεγάισλ θηηξηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο (π.ρ. θηίξηα ππνπξγείσλ), ηα νπνία έρνπλ 

ρακειή ελεξγεηαθή θιάζε. Οη αλαβαζκίζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ επεκβάζεηο επί ηνπ 

θειχθνπο (ζεξκνκφλσζε), αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, λέα θσηηζηηθά ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζέξκαλζεο θαη παξεκβάζεηο/αιιαγή ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε εγθαηάζηαζε ΏΠΒ θιπ. Βλ ζπλερεία, αληίζηνηρεο δξάζεηο 

κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε κηθξφηεξα θηίξηα ή ζε θηίξηα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Οη δξάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα δξνκνινγεζνχλ ηφζν σο δεκφζηεο ππνδνκέο, φζν θαη 

κε ηε ζπλδξνκή Βηαηξεηψλ ESCOS ή/θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ, αλάινγα κε 

ηε βησζηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Δπάζη 2   (10.1.1) Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κνλάδεο ΔΘΤΏ ζε Αεκφζηεο Τπνδνκέο 

Θα πξνσζεζνχλ επηδεηθηηθέο δξάζεηο εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

– ζεξκφηεηαο ζε Αεκφζηα Κηίξηα θαη Τπνδνκέο. Οη αλάγθεο ηεο θάζε ππνδνκήο ζε ζεξκηθή 

ηζρχ ζα πξέπεη μεπεξλνχλ έλα θξίζηκν κέγεζνο (ζηελ Οδεγία 2012/27/ΒΒ απηφ είλαη ηα 

20MW ζεξκηθήο ηζρχνο), ελψ κπνξεί λα δηεμάγεηαη θαη αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Οδεγία, ψζηε λα εμεηάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή 

ζθνπηκφηεηα ηνπ ππφ έληαμε έξγνπ. Βθηφο ησλ παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ θαη 

κνλάδεο ΔΘΤΏ ζε πεξηπηψζεηο ππνδνκψλ κε κηθξφηεξεο ζεξκηθέο αλάγθεο, εθφζνλ απφ 

ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο πξνθχπηνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Παξαδείγκαηα ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα παξαπάλσ είλαη ηα κεγάια λνζνθνκεία, 

ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεγάια ζπγθξνηήκαηα δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη κεγάια ζπγθξνηήκαηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

2.Α.10.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο 

ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα επηιεγνχλ Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ Αεκφζηα Κηίξηα ηεο θεληξηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο άλσ ησλ 500m2, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
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ρψξαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2012/27/ΒΒ. Κξηηήξην ζα απνηειεί επίζεο ε επίηεπμε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο Βλέξγεηαο ζε Αεκφζηα Κηίξηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα ησλ ίδησλ ησλ Κηηξίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ζα εθαξκνζζνχλ, ψζηε λα ζπκβάινπλ ηφζν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ Πιεζπζκνχ, φζν θαη 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Θα επηιεγνχλ, εθφζνλ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, θαη Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηδηφθηεηα θηίξηα ζε επίπεδν 

θαηψηεξν απφ ηελ θεληξηθή δεκφζηα δηνίθεζε, θαη ζε θηίξηα ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο κε 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Θα επηιεγνχλ επίζεο εκβιεκαηηθά Αεκφζηα Κηίξηα πνπ 

ρσξνζεηνχληαη ζε άμνλεο παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

εθαξκνγή «νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ» (ι.ρ. κέζσ πηνζέηεζεο Ε.Σ.Ε.s), ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ζε επηιεγκέλεο Πεξηθέξεηεο. 

 

2.Α.10.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο 

ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.Α.10.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο 

ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα.  

 

2.Α.10.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β15 
Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

κνλάδεο ΔΘΤΏ 

MW 

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο  

 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία 

δειηία 

δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο 

Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο Β15 
Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

κνλάδεο ΔΘΤΏ 

MW 
ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεηεο 

ζε Μεηάβαζε 
 

Β15 Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 
MW ΒΣΠΏ Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε
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Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

κνλάδεο ΔΘΤΏ ο Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο 

Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Β16 

Μείσζε εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

kWh/έηνο ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο 

 

Β16 

Μείσζε εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

kWh/έηνο ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε Μεηάβαζε 
 

Β16 

Μείσζε εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

kWh/έηνο ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο 

 

 

2.Α.10.3.2. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 2 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. 

2.Α.10.3.2.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 10.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Πξνψζεζε ησλ Oινθιεξσκέλσλ Πνιενδνκηθψλ / Αζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

Αζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

χλδεζε ηεο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ 

νδεγνχλ ζε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αεκηνπξγία 

εκβιεκαηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ ππνδνκψλ γηα βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πξνψζεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ σο πφισλ πνιηηηζκνχ 

θαη ςπραγσγίαο, πξνψζεζε ηεο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο κε κηθξφ ή 

κεδεληθφ απνηχπσκα άλζξαθα, απνζπκθφξεζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ην ζφξπβν, θαζψο 

θαη δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ζχκθσλεο κε ηα 

Βπξσπατθά πξφηππα θαη πνηφηεηα δηαβίσζεο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ12 
Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

ηφλνη 

ηζνδπλάκνπ 

CO2 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ13 

Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ή απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο 

Βθηάξηα 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ14 

Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ 

Βπηζθέςεηο/έηνο 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 10.3 

Δηδηθφο ζηφρνο  Πξνψζεζε ηεο επίηεπμεο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα κέζσ 

επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βπηδηψθνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Αηεχξπλζε ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θνκπνζηνπνίεζεο/ θαη αλάθηεζεο 

ζε εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, 

o Πξνψζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, θαη 

o Βθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ εθηξνπή νξγαληθνχ θιάζκαηνο 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο ε Μεηάβαζε  2014  

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.Α.10.3.2.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.Α.10.3.2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. 

Γξάζε 1 (10.2.1) Βκβιεκαηηθή / Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε αλάπιαζεο ηεο Οδνχ 

Παλεπηζηεκίνπ κέρξη θαη ηελ Πιαηεία Ώηγχπηνπ (Ώζήλα / Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο), κε ζηφρν 

ηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε ηεο Ώζήλαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Ώζήλαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ επηζθέςηκσλ 

πφισλ ηεο Ώζήλαο. 

Δπάζη 2 (10.3.1) Γεκηνπξγία Γεκνηηθψλ Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) 

Βηναπνβιήησλ. Αεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο κε 

ζηφρν ηελ εθαξκνγή –δηάδνζε ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

2.Α.10.3.2.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. 

Θα επηιεγνχλ επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή 

αλαδσνγφλεζε, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη, έκκεζα, ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή θαη δηάρπζε  δξάζεσλ κείσζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε εκβιεκαηηθά έξγα θαη νινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη γξεγνξφηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θιηκαηηθνχ 

αληίθηππνπ πνπ ζα έρνπλ, θαη ηεο δπλεηηθήο ηνπο επίδξαζεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ θαη ζηε δηακφξθσζε αζηηθήο ζπλείδεζεο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

2.Α.10.3.2.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. 

ρεδηαδφκελε  
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αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

2.Α.10.3.2.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα.  

 

2.Α.10.3.2.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β17 

Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ 

ηφλνη 

ηζνδπλά

κνπ CO2 

ΒΣΠΏ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο 

Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή 

Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο 

Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β18 

Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο 

Βθηάξηα ΒΣΠΏ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β19 

Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ 

αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

επηζθέςεηο

/έηνο ΒΣΠΏ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β20 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β20 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο ΒΣΠΏ ε Μεηάβαζε  

Β20 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

 

2.Α.10.3.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 3 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε 

πςειή απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. 

2.A.10.3.3.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 10.4 

Δηδηθφο ζηφρνο  Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο 
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απφδνζεο 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βπηδηψθνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Βμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, 

o ΐειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ16 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
MW 

Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο 

Πεξηθέξεηεο 
 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο – Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Ώ16 

Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
MW 

Πεξηθέξεηεο ζε 

Μεηάβαζε 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα μέηπηζηρ 

για ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.10.3.3.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.10.3.3.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε 

πςειή απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. 

Δπάζη 1 (10.4.1) Οινθιήξσζε/Δπέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο 

Θα πξνσζεζνχλ δξάζεηο ηειεζεξκάλζεσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε, 

Φιψξηλα, Ώκχληαην) θαη Πεινπνλλήζνπ (Μεγαιφπνιε). 

 

2.A.10.3.3.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε 

πςειή απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. 

Θα επηιεγνχλ Πξάμεηο κε έκθαζε ζηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κέζσ 

εθαξκνγήο νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ζε 

δεκφζηεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο, κε γλψκνλα ηνλ ζπλδπαζκφ  ηνπ επηδεηθηηθνχ / 

εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο επίηεπμεο ΔΘΤΏ πςειήο 

απφδνζεο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ Πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

2.A.10.3.3.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε 

πςειή απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα.  

 

2.A.10.3.3.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε 

πςειή απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα. 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα.  
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2.A.10.3.3.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β21 

Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα απφ 

αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο 

MW ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλ

εο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β21 

Πξφζζεηε 

δπλακηθφηεηα απφ 

αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο 

MW ΒΣΠΏ 

Πεξηθέξεηεο 

ζε 

Μεηάβαζε 

 

 

2.Α.10.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο 

ζεκαηηθνύο ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.Α.10.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικόρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο για 

ηο 2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ (2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη Α Γ  Α Γ  

             

             

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.Α.10.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

12 644.166,66 

13 2.949.157,42 

16 19.666.128,29 

18 15.294.166,66 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

12 668.555,58 

13 2.244.166,67 

16 7.996.599,84 

18 10.854.166,67 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

12 210.392,19 

13 2.244.166.67 

18 3.384.166.67 

23 27.844.166,67 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 
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πεξηνρέο 
  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

  

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο   
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ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 
  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο 

  

  

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.Α.10.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ επίηεπμεο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 10 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ (ΏΠ 

14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ Αεκνζίσλ 

Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Βγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ΔΘΤΏ θιπ 

o ηελ εθπφλεζε/επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ σξίκαζεο, ηερληθψλ κειεηψλ θαη αληίζηνηρεο 

ππνζηήξημεο, ζηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ επηινγήο ζπλδπαζκνχ έξγσλ ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ν.θ. 

o ηελ πξνεηνηκαζία Φαθέισλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ΤΓΟ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δξάζεηο ηνπ Ώ.Π. 10 πνπ εκπίπηνπλ απφθαζε 2012/21/ΒΒ ηεο Βπηηξνπήο θαη ζην 

πιαίζην αλάιπζεο ππνδνκψλ ηεο ΒΒ - ―EC Infrastructure Analytical Grid‖ 

o ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζηελ ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

o ηελ ελζσκάησζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Αξάζεσλ ηνπ Ώ.Π. 10. 
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2.A.11. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 11 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

11 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο  πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

- 

2.A.11.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 11 θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

πεξηθεξεηψλ), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (ην Θ 5) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο. 

2.A.11.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

38.498.719,28 € 
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Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

38.498.719,28 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

38.498.719,28 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

- 

2.A.11.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.11.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

2.A.11.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 11.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηηο παξάθηηεο/παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη 

ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

Βπηδηψθνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κεηξηαζκνχ αιιά θαη πξνζαξκνγήο ζε 
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θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

επηιεγκέλνπο ηνκείο, φπσο: γεσξγία θαη δάζε, πγεία, παξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, ρεξζαία θαη 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ελέξγεηα, ηνπξηζκφο, ππνδνκέο θαη 

πδάηηλνη πφξνη. 

o Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ γηα 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε πεξίπινθσλ δεηεκάησλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. 

o πζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη απνηχπσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πνιηηηθήο ηεο Βιιάδαο 

φζνλ αθνξά ζηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή, ζε ζπκθσλία κε ηα 

Βπξσπατθά πξφηππα θαη λνκνζεζία. 

o Βπαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζαξκνγήο ζε 

φινπο ηνπ ηνκείο, σο θνηλσληθά εξγαιεία, ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνξέσλ, θαη ηεο δηνίθεζεο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

 Α.Ώ.  ιεο νη θαηεγνξίεο 

Πεξηθεξεηψλ 
     

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ 

εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον 

καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.11.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.Α.11.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

Δπάζη 1   (11.1.1) Μειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηηο Κιηκαηηθέο 

Ώιιαγέο (UNFCCC, άξζξν 3/παξ. 3 θαη άξζξν 4/παξ.1β & ε), ην Πξσηφθνιιν Κπφην 

(άξζξν 10β), ην Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή (Μεμηθφ, 

COP-16) θαη ηε Λεπθή ΐίβιν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο: πξνο έλα 

επξσπατθφ πιαίζην δξάζεο [COM(2009)147 ηειηθφ]. Βηδηθφηεξα, ζα εθαξκνζζνχλ δξάζεηο 

πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ θαη αληαγσληζηηθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ηαρχηεξε θαη βηψζηκε πξνζαξκνγή ηεο Υψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Βηδηθφηεξεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο δεκφζησλ ππνδνκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηελ πξφιεςε θαη 

απνκείσζε ησλ επηπηψζεσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο (ηνπξηζκφο), θαη ηελ θνηλσλία (επηπηψζεηο ζηε 

θηψρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ), θαζψο θαη ζρέδηα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Πεξηιακβάλνληαη ηέινο 

δξάζεηο  ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ πιεζπζκνχ.  

Δπάζη 2  (11.1.2) Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ πνπ 

βιάπηνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Έπξ. Καλνληζκψλ 

842/2006 & 1005/2009. 

Δπάζη 3    (11.1.3) Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε λαπζηπινΐα 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ δηακφξθσζε Καλνληζκνχ 

ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαθνξά εθπνκπψλ CO2 απφ 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Υψξαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο. 

 

2.Α.11.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

Θα επηιεγνχλ Πξάμεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

• Βπηδεηθηηθά Έξγα Βλεξγεηαθήο Ώπνδνηηθφηεηαο 

• Βπηδεηθηηθά Έξγα Ώλαπιάζεσλ – Ώζηηθήο Ώλαδσνγφλεζεο ζε ππνβαζκηζκέλεο αζηηθέο 

πεξηνρέο 
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• πκκφξθσζε κε ηελ Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή 

• πκκφξθσζε κε ην Βζληθφ ρέδην Πξφιεςεο θαη Αηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

• Βπηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

• Πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο άκβιπλζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

• Άκεζεο επηπηψζεηο ζε ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκίαο. 

 

2.Α.11.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.Α.11.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

ηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 

πξνζεγγίζεσλ 

Μείδνλεο – Βκβιεκαηηθέο Παξεκβάζεηο Ώζηηθήο Ώλαδσνγφλεζεο (Re-thnik Athens). 

 

2.Α.11.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β22 

Ώξηζκφο 

πεξηνρψλ 

πνπ 

θαιχπηνληαη 

απφ ρέδηα  

πξνζηαζίαο 

Ώξηζκφο Σ 
ιεο νη 

θαηεγνξίεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
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2.A.11.3.2. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 2 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

2.A.11.3.2.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 11.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Πξφιεςε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 

απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε 

εδάθνπο/αθηψλ, ζεηζκψλ θιπ) 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Βθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, 

o πζηεκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε  θηλδχλσλ ζην πιαίζην 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη αμηνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ραξηνγξάθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ17 
Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη 

απφ αληηπιεκκπξηθά κέηξα 

θπζηθά 

πξφζσπα 

ιεο νη θαηεγνξίεο 

Πεξηθεξεηψλ 
 2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 
Ώ18 

Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη 

απφ κέηξα δαζηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο 

θπζηθά 

πξφζσπα ιεο νη θαηεγνξίεο 

Πεξηθεξεηψλ 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.11.3.2.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.11.3.2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Δπάζη 1  Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκπξψλ 

 Βπηθαηξνπνίεζε / Ώλαζεψξεζε ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο 

θαη ηνπ δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ (11.2.1) 

 Έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ/ξεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πιεκκπξψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ΒΥΏΣΕΏ)  (11.2.2) 

 Ώλάπηπμε δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πδξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

θαηάξηηζε/εθζπγρξνληζκφο Βζληθνχ Μεηξψνπ πδξνινγηθήο πιεξνθνξίαο 

(Πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ, πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε  απηφκαησλ ηειεκεηξηθψλ κεηεσξνινγηθψλ θαη πδξνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ, θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ) (11.2.3) 

 Βλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο (11.2.4) 

 Τπνζηήξημε ηεο Βηδηθήο γξακκαηείαο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο (11.2.5) 

 

2.A.11.3.2.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Θα επηιεγνχλ Πξάμεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Παξεκβάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο Πεξηνρέο 

ηεο Υψξαο κε βάζε αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο (ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο), θαη 

 πκβαηφηεηα κε ην Βζληθφ ρέδην Πξφιεςεο θαη Αηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. 

 

2.A.11.3.2.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ  

ρεδηαδφκελε  
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αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

2.A.11.3.2.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Ώληηπιεκκπξηθά Έξγα (ζε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο). 

 

2.A.11.3.2.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β23 

Πιεζπζκφο πνπ 

σθειείηαη απφ 

αληηπιεκκπξηθά 

κέηξα 

θπζηθά 

πξφζσπα Σ 
ιεο νη 

θαηεγνξίεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β24 

Πιεζπζκφο πνπ 

σθειείηαη απφ 

κέηξα δαζηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Σ 

ιεο νη 

θαηεγνξίεο 
 

 

2.A.11.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο 

ζεκαηηθνύο ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.11.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικόρ 
Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ (2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη Α Γ  Α Γ  

             

             

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.11.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη Καηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηεο  πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

87 98.171.734,16 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη Καηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηεο  πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

  

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη Καηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηεο  πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

  

  

  

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη Καηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηεο  πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

  

  

  

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο Πεξηθεξεηψλ 
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Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.11.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο  

πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 11 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σ.. (ΏΠ 

15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o ηελ εθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ σξίκαζεο, ηερληθψλ κειεηψλ θαη 

αληίζηνηρεο ηερληθήο / επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο,  

o ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζηελ ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 

o ηελ ελζσκάησζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Αξάζεσλ ηνπ Ώ.Π. 11 
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2.A.12. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 12 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

12 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε 

ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ (ΔΣΠΑ) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

- 

2.A.12.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 12 θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

πεξηθεξεηψλ), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (ην Θ 6) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο. 

ην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 12 εληάζζνληαη παξεκβάζεηο ζηξαηεγηθνχ, κεζνδνινγηθνχ ή/θαη 

επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο θαηά ηεθκήξην δελ ζπλδένληαη κε ρσξηθή εμεηδίθεπζε θαη 

εθαξκνγή δξάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο. Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη: 

o Οξηδφληηεο δξάζεηο ελζσκάησζεο θαη εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΒΚ, νξηδφληηεο 

δξάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο 

Λεθαλψλ Ώπνξξνήο Πνηακψλ, θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο 

θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

o Οξηδφληηεο δξάζεηο γηα νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη δηαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζήο ηνπ, δξάζεηο γηα δηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
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παξέρνπλ, ζρέδηα δξάζεο δηαρείξηζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη εθαξκνγή ηεο 

δηαρείξηζεο γηα ηελ κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο. 

o Οξηδφληηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

o ηξαηεγηθά ζρέδηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ (ζε ηνκεαθφ θπξίσο επίπεδν) θαη 

δξάζεηο αζηηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηδεηθηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ρσξηθή εμεηδίθεπζε ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη 

ελδεηθηηθή θαη βαζίδεηαη ζε θιείδεο πνπ ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πιεζπζκηαθή 

ζχλζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ Πεξηθεξεηψλ. 

2.A.12.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

13.850.000,00 €  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

7.925.800,00 €  

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

36.800.829,60 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 
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αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

2.A.12.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.12.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε 

γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

2.A.12.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 12.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οξηδφληηεο Γξάζεηο Δθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο 

2008/56 γηα ηελ ζπλνιηθή, νξζνινγηθή θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Υψξαο. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα 

ηα Όδαηα θαη ησλ ινηπψλ Οδεγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε πδάησλ, ηδίσο ηεο νδεγίαο 2008/56 (ελαξκνληζκέλεο κε 

ην λφκν 3983/11) πεξί  πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, 

o πξνζηαζία επαίζζεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ,  

o βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 



 

 205    

Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

   Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο      

   
Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
     

   
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
     

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.12.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.12.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δπάζη 1 (12.1.1) Οξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή, θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ θαη ησλ ινηπψλ ζπγαηξηθψλ νδεγηψλ  

 Βπηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο κε βάζε ηα νξηδφκελα απφ ηελ Οδεγία.  

 Σερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ δνκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο. 

 Τπνζηήξημε ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πδάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/60/ΒΚ θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο. 

 Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Ώηγαίνπ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νδεγία 2008/56 «Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηε πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο» 

Δπάζη 2  (12.1.2) Τινπνίεζε νξηδφληησλ  δξάζεσλ  πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ θαη γεληθφηεξα ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ  

 Καηάξηηζε Βζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Βθπφλεζε Βηδηθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αλαςπρήο 

εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

 Καηαγξαθή απνιήςεσλ θαη δεκηνπξγία εληαίνπ κεηξψνπ απνιήςεσλ λεξνχ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 

πξνβνιή θαη αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο. 

 Καηάξηηζε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη  

παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ χδαηνο - ζπκκεηνρή ζε 

νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΒΒ. 

 Ώλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ αλάκημεο ζε 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα Τδαηηθά ζπζηήκαηα. 

 Τινπνίεζε ινηπψλ νξηδφληησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα  

κέηξσλ ησλ  ρεδίσλ Αηαρείξηζεο Λεθαλψλ Ώπνξξνήο Πνηακψλ. 
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2.A.12.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Θα επηιεγνχλ πξάμεηο πνπ πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

 πκκφξθσζε κε θαηεπζχλζεηο θαη αξρέο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Όδαηα, ηεο 

νδεγίαο 2008/56 πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ινηπψλ Οδεγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πδάησλ. 

 Ώλάπηπμε πζηεκάησλ, Μεζφδσλ θαη Βξγαιείσλ πνπ εμεηδηθεχνπλ θαη πινπνηνχλ ηελ 

εζληθή ζηξαηεγηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κεηαμχ 

θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ). 

 πκκφξθσζε κε ηα ρέδηα Αηαρείξηζεο Λεθαλψλ θαη ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 

πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 πκβνιή ζηελ απνδνηηθφηεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 
 

2.A.12.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.A.12.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα. 
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2.A.12.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

   ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

   ΒΣΠΏ ε κεηάβαζε  

   ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλε

ο 

 

 

2.A.12.3.2. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 2 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο θαη 

πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ δηθηχνπ 

NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

2.A.12.3.2.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 12.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δθαξκνγή ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Γηαηήξεζε, 

δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Οινθιήξσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο θαη  ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o πληνληζκέλε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε «ζρεδίσλ δηαρείξηζεο» κε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ζην πιαίζην 

Βζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ πεξηνρψλ Natura 2000 θαη ΓΒΠ,  

o Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα εηζβάιινληα είδε, 

o Ώπνηειεζκαηηθή πξνζηαζία δαζηθψλ εθηάζεσλ / θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 



 

 209    

Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ19 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξν θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  
Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ19 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξν θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ19 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξν θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.12.3.2.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.12.3.2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο 

θαη πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

Δπάζη 1 (12.2.1) Οινθιήξσζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ πεξηνρψλ Natura 2000 

 Βθαξκνγή ρεδίσλ Αηαρείξηζεο - πκβάζεηο δηαρείξηζεο. 

 Βθαξκνγή ρεδίνπ Αηαρείξηζεο αλά πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

 Ώμηνιφγεζε θαη Ώλαζεψξεζε ρεδίσλ Αηαρείξηζεο. χληαμε ρεδίσλ Αηαρείξηζεο 

επφκελεο πεληαεηίαο. 

Δπάζη 2 (12.2.2) Δπνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 

Natura 2000 

 Ώλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Βπνπηεία ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη ζχληαμε ηεο 6εηνχο 

εζληθήο έθζεζεο. 

 Ώλάπηπμε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο έληαμεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ απφ ηηο 

εηδηθέο νηθνινγηθέο Ώμηνινγήζεηο ζην Βζληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000. 

 Ώμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο, Ώλαζεψξεζε θαη χληαμε λέσλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο 

θαη ζπκπιήξσζε-νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ NATURA 2000 (ζχληαμε λέσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο). 

 Βζληθφ ρέδην Βπφπηεπζεο - θχιαμεο εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ΓΒΠ (ΚΤΏ νξηδνληίσλ 

κέηξσλ). 

Δπάζη 3 (12.2.3) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εξκελείαο πεξηβάιινληνο - Γξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο Natura 2000 

 Ώμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζρεδηαζκφο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. χληαμε θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγψλ. 

 Τπνδνκέο / δξάζεηο / πιηθφ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο/ πξνζέιθπζεο 

επηζθεπηψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Δπάζη 4 (12.2.4) ρέδηα δηαρείξηζεο νηθνηφπσλ/ εηδψλ  θαη εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

 Άιινη νηθφηνπνη. 

 Βθπφλεζε νδεγψλ θαιήο πξαθηηθήο γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη 

εηδψλ. 

 Υαξηνγξάθεζε επαηζζεζίαο ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ζηηο γξακκηθέο ππνδνκήο 

(δίθηπα κεηαθνξάο ξεχκαηνο, ππιψλεο πςειήο ηάζεο) θαη ΏΠΔΒ. 
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 Πξνζδηνξηζκφο πξνηχπσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ γηα θαηεγνξίεο κέηξσλ 

αληηζηάζκηζεο ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο εληφο ΓΒΠ. 

Δπάζη 5 (12.2.5) Γξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) 

 Βζληθά ρέδηα Αξάζεο / Αηαρείξηζεο γηα ηα Βίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο Γψλεο Βηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΤΏ ΟΡΕΓΟΝΣΕΧΝ). 

 Βθαξκνγή ρεδίσλ δξάζεο (ΚΤΏ ΟΡΕΓΟΝΣΕΧΝ). 

 ρέδηα θχιαμεο γηα ηηο Γψλεο Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΒΠ). 

 ρέδηα ελεκέξσζεο γηα ηηο Γψλεο Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΒΠ). 

 ηξαηεγηθή κειέηε δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Υψξσλ Σξνθνδνζίαο Πησκνθάγσλ 

Ώξπαθηηθψλ Πηελψλ (ΥΣΏΠ) εληφο ησλ Γσλψλ Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΒΠ). 

 Βγθαηάζηαζε αξρηθνχ δηθηχνπ ΥΣΏΠ. 

 Υαξηνγξάθεζε Γσλψλ Βπαηζζεζίαο εληφο ησλ ΓΒΠ, ζε φηη αθνξά έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ φριεζε κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

 ηξαηεγηθφ πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ εγθαηάζηαζεο ηερλεηψλ θσιηψλ, λεζίδσλ θαη 

ζρεδηψλ γηα  ζπγθεθξηκέλα είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

 Βζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο 

δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ ζε ΓΒΠ. 

 Βζληθά ρέδηα Αξάζεο/Αηαρείξηζεο γηα ηα Βίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο ΓΒΠ (200 είδε) 

 ρέδηα Αηαρείξηζεο ησλ θξίζηκσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηα Βίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο 

ΓΒΠ. 

 Βζληθφ Πξφγξακκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν πιεζπζκψλ μεληθψλ 

εηδψλ εηζβνιέσλ θαη απηνρζφλσλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

Δπάζη 6 (12.2.6) Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα εηζβάιινληα είδε 

 Έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ αξνπξαίσλ ζε βξαρνλεζίδεο κε απνηθίεο ζεκαληηθψλ εηδψλ 

νξληζνπαλίδαο (είδε ραξαθηεξηζκνχ ΓΒΠ). 

 Ξεληθά είδε ζε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα: αλίρλεπζε, πξφιεςε εηζφδνπ, 

έιεγρνο, εμάιεηςε εηδψλ εηζβνιέσλ, απνθαηάζηαζε νηθζπζηεκάησλ. 

Δπάζη 7  (12.2.7) 

 Αξάζεηο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ / θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 Βθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ 995/2010 θαη 2173/2005 (FLEGT). 

 Βζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα θαη Μεηξψα, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΒΒ) 995/2010. 

 Αξάζεηο δηθηχσζεο, θνξέσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε δεηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο (ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο 

ΒΓΣΏΏ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αζθάιεηαο θαη παξαβάζεσλ, θπηνυγείαο, 

ιαζξνυινηφκεζεο θ.ιπ.). 

 

2.A.12.3.2.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο 
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πξνηεξαηφηεηα θαη πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

Θα επηιεγνχλ πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ: 

o πκκφξθσζε κε Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο, 

o Βζληθά ρέδηα Αξάζεο θαη κειέηεο, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θ.ιπ. πνπ ηα εμεηδηθεχνπλ θαη 

ηα εθαξκφδνπλ, 

o ρέδηα Αηαρείξηζεο θαη πηινηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

2.A.12.3.2.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο 

θαη πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.A.12.3.2.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο 

θαη πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

Αελ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ Μεγάια Έξγα. 

 

2.A.12.3.2.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σαμεί

ο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπεια

ρ (καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β.25 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα 
ΒΣΠ

Ώ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέ

λεο 

 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β.25 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα 
ΒΣΠ

Ώ 

ε 

κεηάβαζε 
 

Β.25 

 

Βπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη κε ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο 

Βθηάξηα 
ΒΣΠ

Ώ 

Πεξηζζφηε

ξν 

Ώλεπηπγκέ

λεο 
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2.A.12.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 3 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

2.A.12.3.2.3. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

 

Κσδηθφο 12.3 

Δηδηθφο ζηφρνο  Βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Λεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπ Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ ζηελ Ώλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο Υψξαο ζε εζληθφ, 

ηνκεαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

o Πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ βηψζηκσλ πξνζεγγίζεσλ, ζπληνληζκφο 

θαη αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο ηνκεαθψλ / ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ12 
Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 
tn/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ12 
Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 
tn/έηνο Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ12 
Βθηηκψκελε εηήζηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 
tn/έηνο Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη 

για ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.12.3.2.4. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.12.3.2.4.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δπάζη 1 (12.3.1) Γξάζεηο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, γηα ηελ πξνψζεζε εληαίαο θαη βηψζηκεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη αλάπηπμεο  

 Ώμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο (ΦΒΚ128Ώ/2008), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο  «ρσξνηαμηθψλ δεηθηψλ». 

 Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ην Σνπίν. 

 Θέζπηζε Βηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Θαιάζζηα Υσξνηαμία. 

 Ώμηνιφγεζε θαη Ώλαζεψξεζε ηνπ Βηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο γηα ηηο ΏΠΒ. 

 Ώμηνιφγεζε, Ώλαζεψξεζε θαη Βθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Βηδηθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο γηα ηε ΐηνκεραλία. 

 Αεκηνπξγία / επηθαηξνπνίεζε / αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε Βηδηθψλ Πιαηζίσλ γηα 

ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, ηνπο Οξπθηνχο πφξνπο,  ην Οηθηζηηθφ δίθηπν, ηηο κεηαθνξηθέο 

ππνδνκέο, ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θ.ιπ. 

 Βπηθαηξνπνίεζε ησλ ΓΟΒ. 

Δπάζη 2 (12.3.2) Γξάζεηο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη 

έμππλσλ Πφιεσλ 

 Πηινηηθά πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο Αηαρείξηζεο Παξάθηησλ Πεξηνρψλ θαη 

Θαιάζζηαο Υσξνηαμίαο. 

 Πξφγξακκα πξνψζεζεο βηνθιηκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε νηθηζκνχο κε ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία. 

 Ώλαζεψξεζε Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ θαη ΥΟΏΠ) κε βάζε ηα λέα φξηα ησλ 

Καιιηθξαηηθψλ Αήκσλ. 

Δπάζη 3 (12.3.3) Γξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηνπ αέξα 

 Αηαζθάιηζε πνηφηεηαο κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, επηθχξσζε δεδνκέλσλ. 

 Βπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΑΠΏΡ. 

Δπάζη 4 (12.3.4) Γξάζεηο γηα πξνψζεζε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ 

 Παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΒΚ 
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2.A.12.3.2.4.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Θα επηιεγνχλ πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ: 

 πκκφξθσζε κε Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο. 

 Βζληθά ρέδηα Αξάζεο θαη κειέηεο, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θ.ιπ. πνπ ηα εμεηδηθεχνπλ θαη 

ηα εθαξκφδνπλ, 

 ρέδηα Αηαρείξηζεο θαη πηινηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

2.A.12.3.2.4.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.A.12.3.2.4.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Αελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε Μεγάισλ Έξγσλ. 

 



 

 217    

2.A.12.3.2.4.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζη

ρ 

Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηη

ηα 

εκθέζεω

ν 

Β17 

Βθηηκψκελε εηήζηα 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

tn/έηνο ΒΣΠΏ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν

/ 

Βμάκελ

ν/ Έηνο 

Β17 

Βθηηκψκελε εηήζηα 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

tn/έηνο ΒΣΠΏ ε κεηάβαζε  

Β17 

Βθηηκψκελε εηήζηα 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

tn/έηνο ΒΣΠΏ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

 

2.A.12.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο 

ζεκαηηθνύο ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.12.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, 

δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικόρ 

Δείκηηρ ή κύπιο 

ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ (2023) 

Πηγή ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη Α Γ  Α Γ  

             

             

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.12.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

21 384.198,48 

55 2.450.799,71 

83 1.122.741,75 

86 19.426.217,55 

87 6.056.727,95 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε Μεηάβαζε 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

21 1.528.698,21 

85 4.801.942,53 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

21 11.079.977,81 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

  

  

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε   
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Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

 

Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

  

  

  

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.12.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

(ΔΣΠΑ) 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 12 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή ΒΣΠΏ 

(ΏΠ 14) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o πξνεηνηκαζία πξνδηαγξαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη ινηπψλ εξγαιείσλ θαη 

ζπζηεκάησλ,  

o εθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ σξίκαζεο, ηερληθψλ κειεηψλ θαη 

αληίζηνηρεο ππνζηήξημεο,  

o ηερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, 

o ελζσκάησζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Αξάζεσλ ηνπ Ώ.Π. 12. 
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2.A.13. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 13 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

13 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ (Σακείν πλνρήο) 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε επίπεδν Έλσζεο  

ΟΥΗ 

 Σν ζχλνιν ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πινπνηεζεί 

κέζσ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

ΟΥΗ 

 Γηα ην ΒΚΣ: Σν ζχλνιν ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο αθνξά 

θνηλσληθή θαηλνηνκία ή 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ή θαη ηα 

δχν  

- 

2.A.13.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηαο πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία πεξηθέξεηεο ή πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ή 

πεξηζζόηεξα από έλα Σακεία (θαηά πεξίπησζε) 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 13 θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

πεξηθεξεηψλ), έλα ζεκαηηθφ ζηφρν (ην Θ 6) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κφλν Βπξσπατθφ 

Αηαξζξσηηθφ Βπελδπηηθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο. 

2.A.13.2. Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

682.328.196,86 €  
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Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

682.328.196,86 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή επηιέμηκεο 

δεκφζηεο δαπάλεο) 

682.328.196,86 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο γηα εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο θαη βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο 

(φπνπ ελδείθλπηαη) 

 

 

2.A.13.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα  

2.A.13.3.1. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 1 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 

ιφγσ απαηηήζεηο 

2.A.13.3.1.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 13.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Μείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή ζπιινγή θαη 

αλαθχθισζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηιχνο απφ Δγθαηαζηάζεηο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκπάησλ 
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Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Μείσζε πνζνηήησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΏ. 

o ΐειηίσζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ φξσλ θνκπνζηνπνίεζεο / 

αλάθηεζεο ζε εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

θαη αλάθηεζεο απνβιήησλ, κε ζηνρεπκέλε γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε. 

o Υσξηζηή ζπιινγή ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ (ζηφρνο Οδεγίαο 

2008/98/ΒΚ). 

o Ώμηνπνίεζε ηεο ηιχνο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ  απνβιήησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθνχ ΏΠΒ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
τόνοι/έτος Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
τόνοι/έτος Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
τόνοι/έτος Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 13.2 

Δηδηθφο ζηφρνο  Τπνδνκέο θαη δίθηπα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε 

βάζε ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο ΠΔΓΑ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Πξφιεςε/Μείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ. 

o Βθηξνπή ΐηναπνδνκήζηκνπ Κιάζκαηνο ησλ Ώζηηθψλ 

Ώπνβιήησλ (ΐΏΏ) απφ Τγεηνλνκηθή Σαθή θαη επεμεξγαζία 

ηνπ πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζε. 

o Μείσζε πνζνηήησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΏ. 

o Πξνψζεζε αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο κε ρσξηζηή 

ζπιινγή απνβιήησλ, έηζη ψζηε κέρξη ην 2015 λα ππάξρεη 

ρσξηζηή ζπιινγή γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί. 

o Ώχμεζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο / αλαθχθισζεο απνβιήησλ 

απφ ηα λνηθνθπξηά θαη απνβιήησλ Βθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ 

θαη Καηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ). 

o Βλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ΦΟΑΏ. 

o Αεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κφριεπζε ηδησηηθψλ  

θεθαιαίσλ θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ15 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη 

για ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 13.3 

Δηδηθφο ζηφρνο  Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη Πεξηβαιινληηθέο 

Απνθαηαζηάζεηο Ρππαζκέλσλ Υψξσλ 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Ώπνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρψξσλ απφ νηθηαθά θαη επηθίλδπλα 

απφβιεηα ζην πιαίζην ηνπ Βζληθνχ ρεδηαζκνχ Πξφιεςεο 

Παξαγσγήο Ώπνβιήησλ (ΒΑΏ). 



 

 228    

Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 
Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 
Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ15 Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα αλαθχθισζεο απνβιήησλ ηφλνη/έηνο Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ15 Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα αλαθχθισζεο απνβιήησλ ηφλνη/έηνο Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ15 Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα αλαθχθισζεο απνβιήησλ ηφλνη/έηνο Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ20 πλνιηθή επηθάλεηα απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο εθηάξηα Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  

Ώ20 πλνιηθή επηθάλεηα απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο εθηάξηα Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ20 πλνιηθή επηθάλεηα απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο εθηάξηα Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη 

για ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.13.3.1.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.13.3.1.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Δπάζη  1  (13.1.1) Πξνψζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

Δπάζη 2  (13.1.2) Αλάπηπμε πζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 

Δπάζη 3  (13.1.3) Γεκηνπξγία "Πξάζηλσλ εκείσλ" θαη Γηθηχσζή ηνπο 

Δπάζη 4  (13.1.4) Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηιχσλ απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ 

 Μνλάδεο επεμεξγαζίαο ηιχνο ζηηο Πεξηθέξεηεο 

Δπάζη 5 (13.2.1) Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε λεζηά 

θαη κηθξνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο 

 ΥΤΣΤ θαη ΜΒΏ λήζσλ 

 Μηθξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο λήζσλ 

 ΜΏ 

 ΜΒΏ 

Δπάζη 6 (13.2.2) Οινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο ΠΔΓΑ 

 ΜΒΏ – ΥΤΣΤ – ΜΏ – ΟΒΑΏ 

 Ώλαβαζκίζεηο πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ 

Δπάζη 7  (13.2.3) Αλάπηπμε θαη επέθηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ζε λεζηά  

 Μνλάδεο Αηαρείξηζεο Ώδξαλψλ Νήζσλ  

Δπάζη 8  (13.2.4) Γξάζεηο ππνζηήξημεο ΦνΓΑ θαη επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ 

Δπάζη 9 (13.3.1) Γεκηνπξγία Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (βηνκεραληθψλ, 

λνζνθνκεηαθψλ θ.ιπ.) 

Δπάζη 10  (13.3.2) 

 Πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ ρψξσλ, ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή/θαη απνθαηάζηαζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ.  

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. 
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2.A.13.3.1.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Θα επηιεγνχλ πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ: 

 πκκφξθσζε κε Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο, 

 Βζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Αξάζεο θαη κειέηεο, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θ.ιπ. πνπ ηα 

εμεηδηθεχνπλ θαη ηα εθαξκφδνπλ, 

 ρέδηα Αηαρείξηζεο θαη πηινηηθέο / θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, 

 Μφριεπζε ησλ Αεκφζησλ Πφξσλ κε πξνζέιθπζε Εδησηηθψλ Βπελδχζεσλ. 

 

2.A.13.3.1.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.A.13.3.1.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Πξναγσγή επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Θα εμεηδηθεπζνχλ Μεγάια Έξγα ζην πιαίζην εμεηδίθεπζεο ησλ ΠΒΑΏ θαη πξνψζεζεο 

Έξγσλ ΑΕΣ. 
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2.A.13.3.1.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηη

ηα 

εκθέζεω

ν 

Β.26 

Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο επηθίλδπλσλ - 

λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ 

ηφλνη/έηνο 
Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν

/ 

Βμάκελ

ν/ Έηνο 

Β.26 

Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο επηθίλδπλσλ - 

λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ 

ηφλνη/έηνο 
Σ ε κεηάβαζε  

Β.26 

Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο επηθίλδπλσλ - 

λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ 

ηφλνη/έηνο 
 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.27 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.27 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο Σ ε κεηάβαζε  

Β.27 
Πξφζζεηε δπλακηθφηεηα 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ 
ηφλνη/έηνο  

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

 

2.A.13.3.2. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 2 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα 

θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο - 

Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

2.A.13.3.2.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 13.4 

Δηδηθφο ζηφρνο  πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε Τπνδνκψλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε βάζε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ 

(91/271/ΔΟΚ). 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Βθπιήξσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Β.Β. κε ζηφρν 

ηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηε Υψξα. 

o Βπέθηαζε - εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

o Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

ιπκάησλ (ΒΒΛ) γηα θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ ΐ' 

πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο > 15.000 η.π. θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ 

απνδέθηε) θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο 2.000 - 15.000 η.π.) 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΒΟΚ κε δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ησλ εθξνψλ. 
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o Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη Τπνδνκέο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζε κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ αηρκήο <2.000 

ΜΕΠ). 

o Βθαξκνγή Οδεγηψλ γηα ηα χδαηα θνιχκβεζεο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

Οδεγηψλ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ 
Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη 

για ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 13.5 

Δηδηθφο ζηφρνο  Δθαξκνγή Οδεγηψλ θαη Πηινηηθέο Παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο Τδάηηλνπο 

Πφξνπο. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Βθπιήξσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Β.Β. κε ζηφρν ηελ 

ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηε Υψξα. 

o Βθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΒΚ. 

o Βθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Ώπνξξνήο θαη ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΒΚ. 

o Βθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 91/271/ΒΟΚ. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ 
Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ21 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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Κσδηθφο 13.6 

Δηδηθφο ζηφρνο  Παξαθνινχζεζε θαη ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2000/60/ΔΚ. 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε ηε 

ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

Τδάησλ. 

o ηνρεπκέλε Βθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Ώπνξξνήο ηεο Υψξαο. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Καηηγοπία πεπιθέπειαρ 

(καηά πεπίπηωζη) 
Σιμή βάζηρ Έηορ βάζηρ Σιμή-ζηόσορ (2023) Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ22 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα Ληγφηεξν Ώλεπηπγκέλεο  2014  Ο.Π., ΣΑΒ, Σξηκεληαία δειηία 

δήισζεο Πξνφδνπ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–Μειέηεο Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ22 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ22 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.13.3.2.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.13.3.2.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δπάζη 1 (13.4.1) Δπέθηαζε  θαη εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ 

Δπάζη 2 (13.4.2) Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 

(ΔΔΛ) γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ Β' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο > 15.000 

η.π. θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ απνδέθηε) θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο 2.000 - 15.000 η.π.) 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ 

Δπάζη 3 (13.4.3) Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο Δγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα 

ηελ επίηεπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμφδνπ 

Δπάζη 4 (13.4.4) Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (ΔΔΛ) θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ 

 Λεηηνπξγία, Ώλαβάζκηζε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηεο Βζληθήο ΐάζεο Αεδνκέλσλ, 

φπνπ εηζάγνληαη ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Βγθαηαζηάζεσλ Βπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΒΒΛ) θαη ηεο άκεζεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΒΟΚ ζηελ Βιιάδα - Ώλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή εξγαιείσλ αλαδηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΒΒΛ θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

 Αεκηνπξγία κεηξψνπ θαηαγξαθήο ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

 Αηαζχλδεζε ηεο Βζληθήο ΐάζεο Αεδνκέλσλ κε ην Βζληθφ Αίθηπν Πιεξνθνξηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη ην δηαδηθηπαθφ ηφπν γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επξχηεξεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Βλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ. 

Δπάζη 5 (13.5.1) Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα χδαηα θνιχκβεζεο  ηελ 

πεξίνδν 2014- 2020 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ δηαηήξεζεο 

θαιήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη εξγαιείσλ γηα κείσζε ηεο ξχπαλζεο ζε παξάθηηα πδάηηλα 

ζψκαηα ηα νπνία πθίζηαληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο, γηα απνηξνπή ηεο απφξξηςεο 

ξππαληηθψλ θνξηίσλ, γηα ηπρφλ αιιαγέο ρξήζεηο ζε χδαηα θνιχκβεζεο, γηα 

πεξηζηαηηθά βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο θαη γηα ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ 
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 Βπηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ηαπηνηήησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ινηπέο ζρεηηθέο 

δξάζεηο. 

Δπάζη 6 (13.5.2) Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο 

(Integrated Pollution Preventionand Control),  (96/61/ΔΚ) 

 Σερληθή ππνζηήξημε ησλ δνκψλ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

Δπάζη 7 (13.5.3) Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (91/676/ΔΟΚ) 

 Τπνζηήξημε ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηηο εππξφζβιεηεο δψλεο θαη 

ζηηο ινηπέο δξάζεηο ηεο ΒΓΤ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο (έιεγρνη, δηακφξθσζε 

εθζέζεσλ, ελεκέξσζε θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΒΒ). 

Δπάζη 8 (13.5.4) Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζηε γεσξγία (Οδεγία 86/278/ΔΟΚ) 

 Σερληθή Τπνζηήξημε δνκψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ειέγρσλ. 

Δπάζη 9 (13.5.5) Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ 

ππνπεξηνρψλ / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

 Σερληθή  ππνζηήξημε ηεο ΒΓΤ γηα παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ησλ 

ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

 Οξηζηηθνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο 

θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ.  

 Βπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο ΒΒ ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΒΚ. 

 Βθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ησλ 

ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο ρψξαο - εξγαζίεο πεδίνπ, ζπιινγή-επεμεξγαζία 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ζρεηηθψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, 

εθζέζεηο αλαθνξάο πξνο ηελ ΒΒ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε 

Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΒΚ. 

 Βπηθαηξνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε ζαιάζζηα πεξηνρή ή 

ππνπεξηνρή ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε 

Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΒΚ. 

 Αηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ-ζπκπεξαζκάησλ - δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, 

παξαθνινχζεζε  ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ επηηξνπψλ ηεο ΒΒ ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΒΚ.  

(Βθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ 4 εκεξίδεο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο). 

Δπάζη 10 (13.5.6)Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο αλάθηεζεο θφζηνπο, θαηάιιεια γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ ΔΚ 

 Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο (start up) ηεο αξκφδηαο θαηά ην λφκν αξρήο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο (ΒΓΤ -  Αηεχζπλζε 

ρεδηαζκνχ θαη Αηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ Όδαηνο). 

Δπάζη 11 (13.5.7) Έξγα ελίζρπζεο χδξεπζεο θαη έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ - Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ 

γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. (Τπνδνκέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 
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δηαλνκήο λεξνχ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, π.ρ. λεζηά φπνπ ππάξρεη 

έιιεηςε λεξνχ θαη αχμεζε δήηεζεο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν) θαη ινηπέο δξάζεηο θαη έξγα 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν 

 Βθαξκνγή ζπζηεκάησλ αθαιάησζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ζε λεζησηηθέο ή 

παξάθηηεο πεξηνρέο κε εηδηθέο ηνπηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο   

 Όδξεπζε Κέξθπξαο, θξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, 

άληιεζεο θαη κεηαθνξάο 

 Όδξεπζε Παμψλ 

 Φξάγκα Πεηξελίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

 Φξάγκα Υαβξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

 Βλίζρπζε χδξεπζεο αξγνιηθνχ πεδίνπ 

 Τινπνίεζε ηνπ ΜΤΔΒ Σεκέλνπο (Αελ αθνξά χδξεπζε Βίλαη έξγν ηεο ΑΒΔ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ΤΔ Θεζαπξνχ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

νηθνινγηθήο παξνρήο θαηάληε). 

Δπάζη 12 (13.5.8) Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ,  θαηαγξαθήο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνιήςεσλ  επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαη απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ 

 Αξάζεηο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ πδαηηθά 

ζπζηήκαηα (πξνζδηνξηζκφο ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ ΤΤ, θαζνξηζκφο 

θαηψηαηεο ζηάζκεο ιηκλψλ, πξνζδηνξηζκφο ειάρηζηεο παξνρήο ζε ΒΤ) θαη ηελ 

δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη δνκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπλ εθαξκνγήο ηνπο 

 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο νηθνρσξεηηθφηεηαο πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε ρσξνζέηεζε επελδχζεσλ 

 Βπαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ΒΒΛ Φπηηάιεηαο 

 Αεκηνπξγία Βληαίνπ Μεηξψνπ πεξηνρψλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 

απνβιήησλ, είηε κέζσ άξδεπζεο είηε κέζσ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ 

(ΦΒΚ354/B/08.03.2011). 

Δπάζη 13 (13.5.9)Γξάζεηο γηα ηηο  ζεκεηαθέο πεγέο απνξξίςεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε 

 Αηεξεχλεζε/θαηαγξαθή ησλ πεγψλ απφξξηςεο ξχπσλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, 

θαηάξηηζε κεηξψνπ πεγψλ ξχπαλζεο (εθπνκπέο, απνξξίςεηο θαη δηαξξνέο) 

αλψηαησλ απνδεθηψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ θαη 

αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Δπάζη 14 (13.5.10) Αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε χδαηνο 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ αηρκήο  <2000 ΜΕΠ, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Α 

Δπάζη 15 (13.5.11) Δλίζρπζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο εηδηθψλ ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ λεξνχ 

 Αξάζεηο εθπαίδεπζεο θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ 

Αηαρείξηζεο 

 Αξάζεηο εθπαίδεπζεο ζηνρεπκέλσλ ρξεζηψλ χδαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

καζεηψλ 
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 Αξψζεο πξνβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο   

 Αξάζε 18  (13.5.12) 

 Αξάζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ 

 Ώλαζχζηαζε, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία  πεξηνρψλ πγξνηφπσλ 

Δπάζη 16 (13.5.13) Αλαζχζηαζε, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία  πεξηνρψλ 

πγξνηφπσλ 

 Έξγα απνθαηάζηαζεο Λίκλεο Κνξψλεηαο. 

Δπάζη 17  (13.6.1) Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, 

πηέζεηο, ρξήζε) ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο 

 Λεηηνπξγία, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ Βζληθνχ Αηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πνηφηεηαο θαη Πνζφηεηαο ησλ Τδάησλ ηεο Υψξαο. 

Δπάζη 18  (13.6.2) Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ 

 Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνδνηηθή θαη αεηθφξν ρξήζε ηνπ 

χδαηνο, 

 Καηάξηηζε Βζληθνχ ρεδίνπ/ θαη ελίζρπζε δξάζεσλ θαη ζέζπηζεο παξνρήο θηλήηξσλ 

γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε κέζσλ 

θαη πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ π.ρ. ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο λεξνχ, ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε κεζφδσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. 

 

2.A.13.3.2.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Θα επηιεγνχλ πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ: 

 πκκφξθσζε κε Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο, 

 Βζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Αξάζεο θαη κειέηεο, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θ.ιπ. πνπ ηα 

εμεηδηθεχνπλ θαη ηα εθαξκφδνπλ, 

 ρέδηα Αηαρείξηζεο θαη πηινηηθέο / θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, 

 Μφριεπζε ησλ Αεκφζησλ Πφξσλ κε πξνζέιθπζε Εδησηηθψλ Βπελδχζεσλ. 

 

2.A.13.3.2.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ 
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ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 

 

 

 

2.A.13.3.2.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

 Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 

θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Θα εμεηδηθεπζνχλ Μεγάια Έξγα ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΒΟΚ θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Ώπνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 2000/60/ΒΚ. 

 

2.A.13.3.2.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηη

ηα 

εκθέζεω

ν 

Β.28 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ 
Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο 

Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή 

Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο 

Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν

/ 

Βμάκελ

ν/ Έηνο 

Β.28 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ Σ ε Μεηάβαζε  

Β.28 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ 

ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ Σ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.29 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Σ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.29 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Σ ε Μεηάβαζε  

Β.29 

Πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ βειηησκέλε 

παξνρή λεξνχ 

θπζηθά 

πξφζσπα 
Σ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
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2.A.13.3.3. Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα 3 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

2.A.13.3.3.1. Δηδηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 13.7 

Δηδηθφο ζηφρνο  Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε  Βηψζηκε 

Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε επξχηεξεο Αζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο 

Σα απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Θα επηδησρζνχλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

o Βπίηεπμε αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζε πεξηβαιινληηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ή/θαη ζε 

πεξηνρέο εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ 

«αηρκή» ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. 

o Βθαξκνγή αιιεινζπκπιεξνχκελσλ δξάζεσλ κεηαμχ Σνκεαθνχ θαη 

Πεξηθεξεηαθνχ ζθέινπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη αμηνπνίεζεο ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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Πίλαθαο 3:  Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ, αλά εηδηθό ζηόρν (γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην Σακείν πλνρήο) 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα μέηπηζηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ (καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή 

βάζηρ 
Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηηη

α 

εκθέζεων 

Ώ13 Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο 
Σεηξαγσληθά Μέηξα 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία 

δειηία δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο 

Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή 

Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο 

Βιέγρσλ 

Βθζέζεηο–

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Ώ13 Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο 
Σεηξαγσληθά Μέηξα 

Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ13 Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο 
Σεηξαγσληθά Μέηξα 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ14 Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Ώ14 Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 
 2014  

Ώ14 Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 2014  

Πίλαθαο 4:  Κνηλνί δείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζνξηζηεί ηηκή-ζηόρνο θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν (αλά επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) (γηα ην ΒΚΣ) 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηον δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών 

πος σπηζιμοποιείηαι ωρ 

βάζη για ηον καθοπιζμό 

ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  

               

Πίλαθαο 4α:  Γείθηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ ΠΑΝ θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ εηδηθό ζηόρν  

Κωδικόρ Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ για ηον 

δείκηη 

Κοινόρ δείκηηρ εκποών πος 

σπηζιμοποιείηαι ωρ βάζη για 

ηον καθοπιζμό ζηόσων 

Σιμή βάζηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ για 

ηιμή βάζηρ και 

ζηόσο 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 
Ώ Γ  Ώ Γ  
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2.A.13.3.3.2. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο  

2.A.13.3.3.2.1. Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ εληνπηζκφ θχξησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, 

εηδηθψλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ θαη ηχπνπο δηθαηνχρσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δπάζη 1 (13.5.10) Δκβιεκαηηθέο Γξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλάπιαζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ (ΦΑΛΖΡΗΚΟ Όξκνο) 

 Φαιεξηθφο ξκνο 

 Τπνέξγν 2 «ΠΏΡΚΟ»: Πεξηιακβάλεη δηακνξθψζεηο, θπηεχζεηο, θηηξηαθά, ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο, πεδνγέθπξεο θιπ. 

 Τπνέξγν 3 «ΛΕΜΒΝΕΚΟ»: Πεξηιακβάλεη πξνβιήηεο πεξηπάηνπ θιπ. 

 

2.A.13.3.3.2.2. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Θα επηδησρζνχλ πξάμεηο εμππεξεηνχλ: 

 πκβνιή ζηε ΐηψζηκε Ώζηηθή Ώλάπηπμε, 

 Άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδσνγφλεζε ηνπ 

δσηθνχ ρψξνπ ηεο αζηηθήο παξέκβαζεο, 

 Αηακφξθσζε – δηαζθάιηζε πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ κείσζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ. 

 

2.A.13.3.3.2.3. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

ρεδηαδφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ 
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2.A.13.3.3.2.4. ρεδηαδφκελε ρξήζε ησλ κεγάισλ έξγσλ  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Θα πινπνηεζεί ην Μεγάιν Έξγν αλάπιαζεο ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ (ζπλδπαζκέλε 

εθαξκνγή ΟΓΒ κε πξσηνβνπιία ηνπ ΠΒΠ Ώηηηθήο) θαη ζπλδπαζκέλεο / ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 

 

2.A.13.3.3.2.5. Γείθηεο εθξνψλ αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Πίλαθαο 5:  Κνηλνί θαη εηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο εθξνώλ  

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα μέηπηζηρ Σαμείο 

Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

(καηά 

πεπίπηωζη) 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή 

ζηοισείων 

ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Β.18 

Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο 

Σεηξαγσληθά Μέηξα Σ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Ο.Π., ΣΑΒ, 

Σξηκεληαία 

δειηία 

δήισζεο 

Πξνφδνπ 

Βηήζηεο 

Βθζέζεηο 

Β.Π. 

Οξηζηηθή 

Παξαιαβή 

Έξγσλ/ 

Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο 

Ώμηνιφγεζε

ο Β.Π. 

Βθζέζεηο 

Βιέγρσλ  

Βθζέζεηο–

Μειέηεο 

Αηθαηνχρσλ 

Σξίκελν/ 

Βμάκελν/ 

Έηνο 

Β.18 

Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο 

Σεηξαγσληθά Μέηξα Σ ε Μεηάβαζε  

Β.18 

Ώλνηρηνί ρψξνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ή 

απνθαζίζηαληαη ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο 

Σεηξαγσληθά Μέηξα Σ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.19 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Σ 
Ληγφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
 

Β.19 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Σ ε Μεηάβαζε  

Β.19 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Ώχμεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπφκελεο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ 

Σ 
Πεξηζζφηεξν 

Ώλεπηπγκέλεο 
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2.A.13.4. Κνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ζηνπο 

ζεκαηηθνύο ζηόρνπο 1-7 

Βηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΒΚΣ, θαηά πεξίπησζε (αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο): θνηλσληθή θαηλνηνκία, δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκβνιή ηνπ ΒΚΣ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 1-7 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:  

– ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

–  ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (εάλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθά πξνβιεπφκελν άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο)· 

– ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 έσο 7 ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013. 
 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
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2.A.13.5. Πιαίζην επηδόζεσλ  

Πίλαθαο 6:  Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

(αλά Σακείν θαη, γηα ην ΒΣΠΏ θαη ην ΒΚΣ, θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο) 

Άξοναρ 

πποηεπαι

όηηηαρ 

Σύπορ δείκηη 

(κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ, 

οικονομικόρ 

δείκηηρ, δείκηηρ 

εκποών ή, καηά 

πεπίπηωζη, δείκηηρ 

αποηελεζμάηων) 

Κωδικ

όρ 

Δείκηηρ ή 

κύπιο ζηάδιο 

ςλοποίηζηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ, 

καηά 

πεπίπηωζη 

Σαμείο 
Καηηγοπία 

πεπιθέπειαρ 

Οπόζημο για ηο 

2018 

Σελικόρ 

ζηόσορ (2023) 
Πηγή 

ζηοισείων 

Επεξήγηζη ηηρ 

ζημαζίαρ ηος 

δείκηη, καηά 

πεπίπηωζη Α Γ  Α Γ  

             

             

 

Πεξαηηέξσ πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πιαηζίνπ επηδφζεσλ  
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2.A.13.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 7-11:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθαο 7: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

17 102.361.227,97 

18 571.138.852,59 

19 44.708.473,41 

20 223.702.714,42 

21 3.215.052,63 

22 594.455.711,51 

23 57.767.144,26 

23 33.176.912,42 

84 39.251.026,88 

85 1.274.633,00 

87 33.176.912,42 

89 33.158.974,51 

90 0,00 

91 849.755,33 

92 849.755,33 

94 849.755,33 

 

Πίλαθαο 8: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

  

  

  

 

Πίλαθαο 9: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 
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Πίλαθαο 10: Γηάζηαζε 4 – Μεραληζκνί εδαθηθήο πινπνίεζεο 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε 

Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

  

  

  

 

Πίλαθαο 11: Γηάζηαζε 6 – δεπηεξεύνλ ζέκα ηνπ ΔΚΣ (κόλν ΔΚΣ) 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Κσδηθόο Πνζό (ζε επξώ) 

   

 

2.A.13.7.  ύλνςε ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο ρξήζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξρώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαηνύρσλ (όπνπ ελδείθλπηαη) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 13 πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί ηερληθή ζπλδξνκή Σ.. (ΏΠ 

15) πνπ αθνξά θπξίσο: 

o εθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο, κειεηψλ σξίκαζεο, ηερληθψλ κειεηψλ 

θαη αληίζηνηρεο ππνζηήξημεο, ζηελ πξνεηνηκαζία πξνδηαγξαθψλ θ.ιπ. 

o εθπφλεζε κειεηψλ σθέιεηαο – θφζηνπο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή 

Ώηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο Μεγάισλ Έξγσλ  

o δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο θξηηεξίσλ γηα επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ ζε έξγα ζηα νπνία ζα επηδεηεζεί ε κφριεπζε πφξσλ. 

o ζηελ πξνεηνηκαζία Φαθέισλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ΤΓΟ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δξάζεηο ηνπ Ώ.Π. 10 πνπ εκπίπηνπλ απφθαζε 2012/21/ΒΒ ηεο Βπηηξνπήο θαη ζην 

πιαίζην αλάιπζεο ππνδνκψλ ηεο ΒΒ - ―EC Infrastructure Analytical Grid‖ 

o ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζηελ ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ 

θαη δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. 

o ζηελ ελζσκάησζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Αξάζεσλ ηνπ Ώ.Π. 13 
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2.Β Πεξηγξαθή ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο γηα ηερληθή ζπλδξνκή 

2.Β.1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 14 

2.B.1.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηα πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία θαηεγνξίεο πεξηθέξεηαο 

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 14 θαιχπηεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ δηφηη 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο. 

2.B.1.2. Σακείν θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

4.268.258,75 € 

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

6.219.340,00 €  

 

Σακείν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

16.088.595,00 € 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

14 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 
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2.B.1.3. Δηδηθνί ζηόρνη θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 14.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Παξνρή Σερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο  ζε φια ηα ηερληθά θαη 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο ΔΣΠΑ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, 

Γηθαηνχρνπο θαη ελ δπλάκεη Γηθαηνχρνπο Έξγσλ γηα αξρηθφ ζρεδηαζκφ, 

σξίκαλζε, έληαμε έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, 

έιεγρν αμηνιφγεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Έξγσλ 

Απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο 

Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο (ΒΤΑ) θαη ηνπο Βλδηάκεζνπο Φνξείο Αηαρείξηζεο 

(ΒΦΑ) επηδηψθεηαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο αμηνιφγεζεο, δεκνζηφηεηαο 

θαη ππνζηήξημεο εθαξκνγήο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, νη αλάγθεο ππνζηήξημεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΒΤΑ/ΒΦΑ θαη νη αλάγθεο ηνπο γηα ιήςε κειεηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηνπο. 

Με ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνο δηθαηνχρνπο 

θαη δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ΒΣΠΏ 

επηδηψθεηαη: 

 σξίκαλζε έξγσλ ΒΣΠΏ 

 σξίκαλζε θαη εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ έληαμεο Μεγάισλ Έξγσλ 

ΒΣΠΏ (4 ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 3 ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο), 

θαζψο θαη ε  πξνεηνηκαζία Φαθέισλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ΤΓΟ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Ώ.Π. 10 πνπ εκπίπηνπλ απφθαζε 

2012/21/ΒΒ ηεο Βπηηξνπήο θαη ζην πιαίζην αλάιπζεο ππνδνκψλ ηεο 

ΒΒ - ―EC Infrastructure Analytical Grid‖ 

 ηερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

δηθαηνχρσλ θαη δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ έξγσλ ΒΣΠΏ 

 εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ ή/θαη κειεηψλ νξγάλσζεο / 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη 

αξκφδησλ θνξέσλ. 

 ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο δεκφζησλ έξγσλ  

 αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

Έξγσλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Ώ.Π. 10 

 πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

ζε επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο έξγσλ ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο 

 επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ή θαηά ηελ πινπνίεζε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

επίζεο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο κφριεπζεο 

θαη δηθηχσζεο (social engineering). 
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2.B.1.4. Γείθηεο απνηειεζκάησλ
 
 

Πίλαθαο 12: Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σιμή 

βάζηρ 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

ςσνόηη

ηα 

εκθέζε

ων 

Ώ,24 

Βπηηπρήο νινθιήξσζε 

έξγσλ ΒΣΠΏ Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ 

Ώξηζκφο  2014  
Ο.Π. 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο 

Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Έηνο 

Ώ.27 

Βμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο Μεγάισλ 

Έξγσλ ΒΣΠΏ Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ 

Ώξηζκφο 

εγθεθξηκέλσλ 

αηηήζεσλ 

Μεγάισλ Έξγσλ 

 2014  

 

2.B.1.5. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ θαη αλακελόκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο 

εηδηθνύο ζηόρνπο  

2.B.1.5.1. Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ θαη αλακελφκελε 

ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 

Αξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο / Βλδηάκεζσλ Φνξέσλ Αηαρείξηζεο  

o χκβνπινη ππνζηήξημεο γηα ειέγρνπο νινθιήξσζεο έξγσλ ΒΠΏ 2007-2013. 

o Σερληθνί ζχκβνπινη ππνζηήξημεο (επηηφπηα ππνζηήξημε, κειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ/ Π) γηα έληαμε, παξαθνινχζεζε, επαιήζεπζε, έιεγρν θαη 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ Σ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o Αξάζεηο επηθνηλσλίαο, πξνβνιήο, δεκνζηφηεηαο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o χκβνπινο on-going αμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o χκβνπινη ex-ante αμηνιφγεζεο θαη ΜΠΒ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηελ επφκελε 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (εθφζνλ ππάξμεη). 

o ρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία έξγσλ/δξάζεσλ γηα ηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

(εθφζνλ ππάξμεη). 

o Μειέηεο επεκβάζεσλ βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

o Μειέηεο ζηξαηεγηθέο/ βειηίσζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ/ νξγάλσζεο-

αλαδηνξγάλσζεο ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη αξκφδησλ θνξέσλ. 

o Παξνρή Τπεξεζηψλ ζπκβνχινπ Λνγηζηηθήο / Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. 

o Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο/ Βλδηάκεζσλ Φνξέσλ Αηαρείξηζεο. 

Αξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο Αηθαηνχρσλ θαη δπλεηηθψλ Αηθαηνχρσλ 

o Βθπφλεζε ή επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο–νθέινπο, θαη ζχληαμε 

Ώηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο γηα Μεγάια Έξγα. 

o Σερληθνί ζχκβνπινη γηα σξίκαλζε, έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ησλ έξγσλ ΒΣΠΏ. 

o Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ ή/θαη άιινπ είδνπο ππνζηεξηθηηθέο/ 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο κειέηεο (π.ρ. εθηίκεζεο απαιινηξηνπκέλσλ εθηάζεσλ) γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ΒΣΠΏ. 

o χκβνπινη ηερληθήο ππνζηήξημεο (επηηφπηα ππνζηήξημε, κειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ/ Π) γηα ηε δεκνπξάηεζε, δηαρείξηζε, πινπνίεζε θαη επίβιεςε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΒΣΠΏ. 
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o Παξνρή Τπεξεζηψλ ζπκβνχινπ Λνγηζηηθήο / Ννκηθήο Τπνζηήξημεο έξγσλ ΒΣΠΏ. 

o ηξαηεγηθέο κειέηεο, κειέηεο βειηίσζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κειέηεο 

νξγάλσζεο/αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη 

αξκφδησλ θνξέσλ. 

o πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη κειέηεο γηα βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο δεκφζησλ 

έξγσλ, φπσο ελδεηθηηθά ίδξπζε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε πξνδηαγξαθέο, πξφηππα θαη 

ηππηθά ζρέδηα, δηακφξθσζε θαηάινγσλ πιηθψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ηερληθψλ 

ιχζεσλ, εμαζθάιηζε εξγαιείσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη ε ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ 

έξγσλ, πιηθψλ, εξγαηηθψλ, εμνπιηζκνχ 

o Μειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κειέηεο 

ξχζκηζεο αγνξάο, κειέηεο εμέηαζεο αξρηθήο ζθνπηκφηεηαο γηα πινπνίεζε έξγσλ. 

o Σερληθή ππνζηήξημε αξκφδησλ Βζληθψλ Ώξρψλ ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

πξνο ηα θνηλά Βπξσπατθά ξγαλα θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

o Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίσλ. 

 

2.B.1.5.2. Γείθηεο εθξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηα απνηειέζκαηα  

Πίλαθαο 13:  Γείθηεο εθξνώλ 

Κωδικόρ Δείκηηρ 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 

Β.30 
Μειέηεο Κφζηνπο – Οθέινπο γηα Μεγάια 

Έξγα 
Ώξηζκφο  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Ώηηήζεηο Μεγάισλ Έξγσλ  

Β.31 Σερληθέο Μειέηεο  Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.32 
Μειέηεο - εκπεηξνγλσκνζχλεο - έξεπλεο – 

αμηνινγήζεηο  
Ώξηζκφο  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνινγήζεσλ 

Β.33 
Τπεξεζίεο ζπκβνχισλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο  
Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π., ΟΠ 

Β.34 Βπηθνηλσληαθά ζρέδηα δξάζεο  Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.35 

Αηθαηνχρνη θνξείο πνπ εληζρχνληαη απφ 

ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο 

νξγάλσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο  

Ώξηζκφο  
Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνινγήζεσλ Β.Π. 

Β.36 χκβνπινη αμηνιφγεζεο 

Ώξηζκφο 

ππνγεγξακκέλσ

λ ζπκβάζεσλ 

 Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π., ΟΠ 

Β.37 χκβνπινη δεκνζηφηεηαο 

Ώξηζκφο 

ππνγεγξακκέλσ

λ ζπκβάζεσλ 

 Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π., ΟΠ 

Β.38 Σερλνινγηθφο Βμνπιηζκφο  (HARDWARE) Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.39 Λνγηζκηθφ  (SOFTWARE) Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.40 Βλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & Αεκνζηφηεηαο  Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

 

2.B.1.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 14-16:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο 

Πίλαθαο 14: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο  

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 
121 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
2.539.614 € 
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122 Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 1.139.625 € 

123 Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 589.020 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο  

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 

121 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
3.700.507 € 

122 Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 1.660.564 € 

123 Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 858.269 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 

121 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
9.572.714 € 

122 Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 4.295.655 € 

123 Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 2.220.226 € 

 

Πίλαθαο 15: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 4.268.258,75 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 6.219.340,00 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 16.088.595,00 € 

 

Πίλαθαο 16: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 00-Αελ εθαξκφδεηαη 4.268.258,75 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 00-Αελ εθαξκφδεηαη 6.219.340,00 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή ΔΣΠΑ 00-Αελ εθαξκφδεηαη 16.088.595,00 € 
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2.Β.2. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 15 

2.Β.2.1. Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζπηζεο άμνλα πξνηεξαηόηεηα πνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο 

από κία θαηεγνξίεο πεξηθέξεηαο 

Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 15 θαιχπηεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ δηφηη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο (άξζξν 96, παξάγξαθνο 1 Καλνληζκνχ αξηζ. 

1303/2013). 

2.Β.2.2. Σακείν θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο  

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Πεξηζζφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

24.090.045,41 € 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο ε Μεηάβαζε 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

25.466.619,44 € 

 

Σακείν Σακείν πλνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Βάζε ππνινγηζκνχ (ζχλνιν 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ή 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

19.272.036,30 € 

Κσδηθφο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 

15 

Σίηινο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 
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2.Β.2.3. Δηδηθνί ζηόρνη θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Κσδηθφο 15.1 

Δηδηθφο ζηφρνο  Παξνρή Σερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο  ζε φια ηα ηερληθά θαη 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπκβνπιεπηηθψλ 

θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Γηθαηνχρνπο θαη ελ 

δπλάκεη Γηθαηνχρνπο Έξγσλ γηα αξρηθφ ζρεδηαζκφ, σξίκαλζε, έληαμε 

έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, έιεγρν αμηνιφγεζε 

θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Έξγσλ 

Απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ην 

θξάηνο κέινο κε 

ηε ζηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Με ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

Αηαρεηξηζηηθψλ Ώξρψλ (ΒΤΑ) θαη Βλδηάκεζσλ Φνξέσλ Αηαρείξηζεο (ΒΦΑ) 

επηδηψθεηαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο αμηνιφγεζεο, δεκνζηφηεηαο θαη 

ππνζηήξημεο εθαξκνγήο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, νη αλάγθεο ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΒΤΑ/ΒΦΑ θαη νη αλάγθεο ηνπο γηα ιήςε κειεηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλψλ  πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηνπο. 

Με ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνο δηθαηνχρνπο 

θαη δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο Σακείνπ 

πλνρήο (Σ) επηδηψθεηαη: 

 σξίκαλζε έξγσλ Σ 

 σξίκαλζε θαη εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ έληαμεο Μεγάισλ Έξγσλ 

ΣΏ (9 ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 3 ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο), 

θαζψο θαη ε  πξνεηνηκαζία Φαθέισλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ΤΓΟ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Ώ.Π. 10 πνπ εκπίπηνπλ απφθαζε 

2012/21/ΒΒ ηεο Βπηηξνπήο θαη ζην πιαίζην αλάιπζεο ππνδνκψλ ηεο 

ΒΒ - ―EC Infrastructure Analytical Grid‖ 

 ηερληθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

δηθαηνχρσλ θαη δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ έξγσλ Σ 

 εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ ή/θαη κειεηψλ νξγάλσζεο/ 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη 

αξκφδησλ θνξέσλ 

 ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο δεκφζησλ έξγσλ  

 αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

Έξγσλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Ώ.Π. 10 

 πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

ζε επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο έξγσλ ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο 

 επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ή θαηά ηελ πινπνίεζε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

επίζεο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο κφριεπζεο 

θαη δηθηχσζεο (social engineering). 
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2.Β.2.4. Γείθηεο απνηειεζκάησλ  

Πίλαθαο 12: Δηδηθνί αλά πξόγξακκα δείθηεο απνηειεζκάησλ  

Κωδικό

ρ 
Δείκηηρ 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Σιμή 

βάζηρ 

Έηορ 

βάζηρ 

Σιμή-

ζηόσορ 

(2023) 

Πηγή ζηοισείων 
ςσνόηηηα 

εκθέζεων 

Ώ.25 

Κιείζηκν 

παξεκβάζεσλ 

πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

Ώξηζκφο 0 2014  

Ο.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ 

Έηνο 

Ώ.26 

Βπηηπρήο 

νινθιήξσζε έξγσλ 

Σ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

Ώξηζκφο 0 2014  

Ο.Π. 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Έξγσλ/ Τπνέξγσλ 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Βθζέζεηο Βιέγρσλ  

Έηνο 

Ώ.27 

Βμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Μεγάισλ Έξγσλ Σ 

Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

Ώξηζκφο 

εγθεθξηκέλσλ 

αηηήζεσλ 

Μεγάισλ 

Έξγσλ 

0 2014  

Ο.Π. 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 

Έηνο 

Ώ.28 

Βπαξθήο πξνβνιή θαη 

δεκνζηφηεηα ηνπ Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ 

Ώξηζκφο 

δξάζεσλ 
0 2014  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνιφγεζεο Β.Π. 
Έηνο 

 

2.Β.2.5. Γξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεξηρζνύλ θαη αλακελόκελε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο 

εηδηθνύο ζηόρνπο  

2.B.2.5.1. Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ θαη αλακελφκελε 

ζπκβνιή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 

Αξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο / Βλδηάκεζσλ Φνξέσλ Αηαρείξηζεο  

o χκβνπινη ππνζηήξημεο γηα ειέγρνπο νινθιήξσζεο έξγσλ ΒΠΏ 2007-2013. 

o Σερληθνί ζχκβνπινη ππνζηήξημεο (επηηφπηα ππνζηήξημε, κειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ/ Π) γηα έληαμε, παξαθνινχζεζε, επαιήζεπζε, έιεγρν θαη 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ Σ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o Αξάζεηο επηθνηλσλίαο, πξνβνιήο, δεκνζηφηεηαο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o χκβνπινο on-going αμηνιφγεζεο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ. 

o χκβνπινη ex-ante αμηνιφγεζεο θαη ΜΠΒ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηελ επφκελε 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (εθφζνλ ππάξμεη). 

o ρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία έξγσλ/δξάζεσλ γηα ηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

(εθφζνλ ππάξμεη). 

o Μειέηεο επεκβάζεσλ βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

o ηξαηεγηθέο κειέηεο, κειέηεο βειηίσζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κειέηεο 

νξγάλσζεο/αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη 

αξκφδησλ θνξέσλ. 

o Παξνρή Τπεξεζηψλ ζπκβνχινπ Λνγηζηηθήο / Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. 

o Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο/ ησλ Βλδηάκεζσλ Φνξέσλ 

Αηαρείξηζεο. 
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Αξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο Αηθαηνχρσλ θαη δπλεηηθψλ Αηθαηνχρσλ 

o Βθπφλεζε ή επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο–νθέινπο θαη ζχληαμε 

Ώηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο γηα Μεγάια Έξγα. 

o Σερληθνί ζχκβνπινη γηα σξίκαλζε , έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ησλ έξγσλ Σ. 

o Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ ή/θαη άιινπ είδνπο ππνζηεξηθηηθέο/ 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο κειέηεο (π.ρ. εθηίκεζεο απαιινηξηνπκέλσλ εθηάζεσλ) γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ΣΏ. 

o χκβνπινη ηερληθήο ππνζηήξημεο (επηηφπηα ππνζηήξημε, κειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ/ Π) γηα δεκνπξάηεζε, δηαρείξηζε, πινπνίεζε θαη επίβιεςε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΣΏ. 

o Παξνρή Τπεξεζηψλ ζπκβνχινπ Λνγηζηηθήο / Ννκηθήο Τπνζηήξημεο έξγσλ ΣΏ. 

o ηξαηεγηθέο κειέηεο, κειέηεο βειηίσζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κειέηεο 

νξγάλσζεο/αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ή/θαη επηκέξνπο θιάδσλ ή/θαη 

αξκφδησλ θνξέσλ. 

o πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη κειέηεο γηα βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο δεκφζησλ 

έξγσλ, φπσο ελδεηθηηθά ίδξπζε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε πξνδηαγξαθέο, πξφηππα θαη 

ηππηθά ζρέδηα, δηακφξθσζε θαηάινγσλ πιηθψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ηερληθψλ 

ιχζεσλ, εμαζθάιηζε εξγαιείσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη ε ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ 

έξγσλ, πιηθψλ, εξγαηηθψλ, εμνπιηζκνχ 

o Μειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κειέηεο 

ξχζκηζεο αγνξάο, κειέηεο εμέηαζεο αξρηθήο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ.  

o Σερληθή ππνζηήξημε αξκφδησλ Βζληθψλ Ώξρψλ ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

πξνο ηα θνηλά Βπξσπατθά ξγαλα θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

o Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίσλ. 

 

2.B.2.5.2. Γείθηεο εθξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηα απνηειέζκαηα  

Πίλαθαο 13:  Γείθηεο εθξνώλ 

Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα μέηπηζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 

(πποαιπεηικά) 

Πηγή ζηοισείων 

Β.30 
Μειέηεο Κφζηνπο – Οθέινπο γηα 

Μεγάια Έξγα 
Ώξηζκφο  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Ώηηήζεηο Μεγάισλ Έξγσλ  

Β.31 Σερληθέο Μειέηεο  Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.32 
Μειέηεο - εκπεηξνγλσκνζχλεο - 

έξεπλεο – αμηνινγήζεηο  
Ώξηζκφο  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνινγήζεσλ 

Β.33 
Τπεξεζίεο ζπκβνχισλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο  

Ώξηζκφο ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ 
 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

ΟΠ 

Β.34 Βπηθνηλσληαθά ζρέδηα δξάζεο  Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.35 

Αηθαηνχρνη θνξείο πνπ εληζρχνληαη 

απφ ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπο νξγάλσζεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο 
επάξθεηαο  

Ώξηζκφο  

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Βθζέζεηο Ώμηνινγήζεσλ 

Β.Π. 

Β.36 χκβνπινη αμηνιφγεζεο 
Ώξηζκφο ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ 
 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

ΟΠ 

Β.37 χκβνπινη δεκνζηφηεηαο 
Ώξηζκφο ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ 
 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

ΟΠ 
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Κωδικόρ Δείκηηρ Μονάδα μέηπηζηρ 

Σιμή-ζηόσορ 

(2023) 

(πποαιπεηικά) 

Πηγή ζηοισείων 

Β.38 
Σερλνινγηθφο Βμνπιηζκφο  

(HARDWARE) 
Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.39 Λνγηζκηθφ  (SOFTWARE) Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.40 
Βλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & 

Αεκνζηφηεηαο  
Ώξηζκφο  Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

Β.41 Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ΒΤΑ / ΒΦΑ 
Ώξηζκφο ππνγεγξακκέλσλ 

ζπκβάζεσλ 
 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Β.Π. 

ΟΠ 

 

2.Β.2.6. Καηεγνξίεο παξέκβαζεο  

Πίλαθεο 14-16:  Καηεγνξίεο παξέκβαζεο 

Πίλαθαο 14: Γηάζηαζε 1 – Σνκέαο παξέκβαζεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 

121-Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
14.333.577 € 

122-Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 6.432.042 € 

123-Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 3.324.426 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: ε κεηάβαζε 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 

121-Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
15.152.639 € 

122-Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 6.799.587 € 

123-Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 3.514.393 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 

121-Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε 
11.466.862 € 

122-Ώμηνιφγεζε θαη κειέηεο 5.145.634 € 

123-Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 2.659.541 € 

 

Πίλαθαο 15: Γηάζηαζε 2 – Μνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 24.090.045 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 25.466.619 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 01-Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 19.272.036 € 
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Πίλαθαο 16: Γηάζηαζε 3 – Σύπνο εδαθηθήο πεξηνρήο 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηζζόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 00-Αελ εθαξκφδεηαη 24.090.045 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Πεξηθέξεηεο Μεηάβαζεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 00-Αελ εθαξκφδεηαη 25.466.619 € 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο: Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ Κωδικόρ Πνζό (ζε επξώ) 

Σερληθή πλδξνκή Σακείνπ πλνρήο 00-Αελ εθαξκφδεηαη 19.272.036 € 
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ΣΜΖΜΑ 3 ΥΔΓΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

3.1. Υξεκαηνδνηηθό θνλδύιην από θάζε ηακείν θαη πνζά γηα απνζεκαηηθό επίδνζεο 

Πίλαθαο 17 

 

 

Σακείν Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ύλνιν 

   Κύξηα 

θαηαλνκή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

Κύξηα 

θαηαλνκ

ή 

Απνζεκαηηθ

ό επίδνζεο 

(1) ΔΣΠΑ ε ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

81.474.81

9,454  

5.195.588,42

1  

97.023.25

6,044  

6.199.682,25

8  

88.533.69

7,440  

5.647.956,38

5  

107.777.6

37,906  

6.895.258,63

4  

104.104.6

93,298  

6.655.555,60

4  

113.272.0

11,994  

7.247.777,20

3  

107.583.8

36,001  

6.878.411,57

7  

699.769.9

52,137  

44.720.230,

083  

(2)  ηηο 

πεξηθέξεηεο 

κεηάβαζεο 

23.936.23

1,521  

1.516.301,92

5  

22.478.88

6,993  

1.418.260,26

0  

21.922.73

5,638  

1.382.432,18

1  

22.483.18

7,487  

1.416.768,82

3  

22.735.80

4,644  

1.432.991,99

7  

22.227.83

9,245  

1.398.138,21

8  

20.635.21

0,915  

1.294.822,15

2  

156.419.8

96,443  

9.859.715,5

58  

(3)  ε πην 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

34.085.17

5,949  

2.190.237,10

0  

32.934.91

8,838  

2.113.180,15

7  

32.011.97

2,430  

2.053.352,89

0  

33.102.02

7,597  

2.122.843,98

8  

33.319.24

8,026  

2.136.832,74

0  

33.033.06

1,738  

2.116.977,11

1  

31.191.59

7,846  

1.997.344,26

9  

229.678.0

02,425  

14.730.768,

255  

(4)  ύλνιν 139.496.2

26,924  

8.902.127,44

7  

152.437.0

61,875  

9.731.122,67

5  

142.468.4

05,508  

9.083.741,45

6  

163.362.8

52,991  

10.434.871,4

45  

160.159.7

45,968  

10.225.380,3

42  

168.532.9

12,977  

10.762.892,5

31  

159.410.6

44,762  

10.170.577,9

99  

1.085.867

.851,005  

69.310.713,

895  

(5) ΔΚΣ ε ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο  

                       

(6)  ηηο 

πεξηθέξεηεο 

κεηάβαζεο 

                

(7)  ε πην 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

                

(8)  ύλνιν                  

(9) Δηδηθή 

ρξεκαη

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

 Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

 Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 

Άλεπ 

αληηθεηκέ

Άλεπ 

αληηθεηκέλν
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νδόηεζ

ε γηα 

ηελ 

ΠΑΝ 

λνπ λνπ λνπ λνπ λνπ λνπ π 

(10) Σακείν 

πλνρή

ο 

Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ  
389.409.7

40,037  

24.857.827,8

92  

416.235.5

80,090  

26.567.131,0

69  

421.426.5

89,542  

26.909.556,1

04  

427.588.2

04,701  

27.285.408,8

33  

433.600.2

08,029  

27.674.191,1

91  

447.650.3

50,732  

28.567.954,0

90  

452.103.8

44,120  

28.862.261,7

09  

2.988.014

.517,252  

190.724.330

,888  

(11) ΔΣΠΑ Δηδηθέο 

πηζηώζεηο ζε 

απνκαθξπζκέλ

εο πεξηθέξεηεο 

ή βόξεηεο 

αξαηνθαηνηθε

κέλεο 

πεξηθέξεηεο  

                

(12) ύλνιν  528.905.9

66,961  

33.759.955,3

39  

568.672.6

41,965  

36.298.253,7

45  

563.894.9

95,050  

35.993.297,5

60  

590.951.0

57,692  

37.720.280,2

78  

593.759.9

53,997  

37.899.571,5

33  

616.183.2

63,709  

39.330.846,6

21  

611.514.4

88,882  

39.032.839,7

08  

4.073.882

.368,257  

260.035.044

,783  
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3.2. πλνιηθή ρξεκαηνδόηεζε αλά Σακείν θαη εζληθή ζπγρξεκαηνδόηεζε (ζε επξώ)  

1. ηνλ πίλαθα παξαηίζεηαη ην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

2. Όηαλ ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο θαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ έλα Σακεία, ηα ζηνηρεία γηα ηελ ελσζηαθή ζηήξημε θαη ηελ εζληθή ζπκκεηνρή αλαιχνληαη θαηά 

Σακείν κε ρσξηζηφ πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Σακείν. 

3. Όηαλ ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πεξηθέξεηαο, ηα ζηνηρεία γηα ηελ ελσζηαθή ζηήξημε θαη ηελ εζληθή ζπκκεηνρή 

αλαιχνληαη θαηά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο κε ρσξηζηφ πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία πεξηθέξεηαο. 

4. Ζ ζπκβνιή ηεο ΔΣΔπ εκθαλίδεηαη ζε επίπεδν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

Πίλαθαο 18α: ρέδην ρξεκαηνδόηεζεο 

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

ΑΠ 1 -  

ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚ

Ο ΓΗΚΣΤΟ & 

ΤΝΓΔΔΗ (Σ) 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 354.409.195,29  301.247.816,00  53.161.379,29  53.161.379,29    354.409.195,29  85,00%   282.834.043,25  49.911.889,98  18.413.772,75  3.249.489,31  6,1125% 

ΑΠ 2 -  

ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚ

Ο ΓΗΚΣΤΟ  

(ΔΣΠΑ) 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
                          

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
                          

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
216.250.000,00  173.000.000,00  43.250.000,00  43.250.000,00    216.250.000,00  80,00%   162.425.375,00  40.606.343,75  10.574.625,00  2.643.656,25  6,1125% 

ΑΠ 3- 

ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 

ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 691.229.411,76  587.545.000,00  103.684.411,76  103.684.411,76    691.229.411,76  85,00%   551.631.311,88  97.346.702,10  35.913.688,13  6.337.709,67  6,1125% 
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Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

ΑΦΑΛΔΗΑ (Σ) 

ΑΠ 4 - 

ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 

ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ  

(ΔΣΠΑ) 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
                          

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
125.000.000,00  100.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00    125.000.000,00  80,00%   93.887.500,00  23.471.875,00  6.112.500,00  1.528.125,00  6,1125% 

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
                          

ΑΠ 5 - ΔΝΗΥΤΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ

 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

 ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣ

Α ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔ

ΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

(ΔΣΠΑ) 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
20.373.400,38  16.298.720,30  4.074.680,08  4.074.680,08    20.373.400,38  80,00%   15.302.461,02  3.825.615,26  996.259,28  249.064,82  6,1125% 

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
41.500.000,00  33.200.000,00  8.300.000,00  8.300.000,00    41.500.000,00  80,00%   31.170.650,00  7.792.662,50  2.029.350,00  507.337,50  6,1125% 

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
                          

ΑΠ 6 - 

ΘΑΛΑΗΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ 

(Σ) 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 64.705.882,35  55.000.000,00  9.705.882,35  9.705.882,35    64.705.882,35  85,00%   51.638.125,00  9.112.610,29  3.361.875,00  593.272,06  6,1125% 

ΑΠ 7 - 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 47.058.823,53  40.000.000,00  7.058.823,53  7.058.823,53    47.058.823,53  85,00%   37.555.000,00  6.627.352,94  2.445.000,00  431.470,59  6,1125% 



 

 266    

Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

(Σ) 

ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΔ 

ΑΣΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

(ΔΣΠΑ) 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
838.196.982,40  670.557.585,92  167.639.396,48  167.639.396,48    838.196.982,40  80,00%   629.569.753,49  157.392.438,37  40.987.832,43  

10.246.958,1

1  
6,1125% 

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
                          

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
                          

ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΔ 

ΑΣΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ & 

ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΑΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

 (Σ) 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 350.980.000,00  298.333.000,00  52.647.000,00  52.647.000,00    350.980.000,00  85,00%   280.097.395,38  49.428.952,13  18.235.604,63  3.218.047,88  6,1125% 

ΑΠ 10 - 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΥΑΜΖΛΧΝ 

ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ 

ΔΜΦΑΖ ΣΗ 

ΑΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΥΔ 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
42.103.750,00  33.683.000,00  8.420.750,00  8.420.750,00    42.103.750,00  80,00%   31.624.126,63  7.906.031,66  2.058.873,38  514.718,34  6,1125% 

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
27.204.375,00  21.763.500,00  5.440.875,00  5.440.875,00    27.204.375,00  80,00%   20.433.206,06  5.108.301,52  1.330.293,94  332.573,48  6,1125% 

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
48.191.875,00  38.553.500,00  9.638.375,00  9.638.375,00    48.191.875,00  80,00%   36.196.917,31  9.049.229,33  2.356.582,69  589.145,67  6,1125% 

ΑΠ 11 - 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

ΣΖΝ 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ, ΣΖ  

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 115.496.157,84  98.171.734,16  17.324.423,68  17.324.423,68    115.496.157,84  85,00%   92.170.986,92  16.265.468,28  6.000.747,24  1.058.955,40  6,1125% 
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Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

ΑΠ 12 -

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

 - ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

ΣΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΣΧΝ 

ΠΟΡΧΝ  

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
13.850.000,00  11.080.000,00  2.770.000,00  2.770.000,00    13.850.000,00  80,00%   10.402.735,00  2.600.683,75  677.265,00  169.316,25  6,1125% 

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
7.925.800,00  6.340.640,00  1.585.160,00  1.585.160,00    7.925.800,00  80,00%   5.953.068,38  1.488.267,10  387.571,62  96.892,91  6,1125% 

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
36.800.829,60  29.440.663,68  7.360.165,92  7.360.165,92    36.800.829,60  80,00%   27.641.103,11  6.910.275,78  1.799.560,57  449.890,14  6,1125% 

ΑΠ 13 -

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

 - ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

ΣΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΣΧΝ 

ΠΟΡΧΝ  

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 2.046.984.590,59  

1.739.936.902,0

0  
307.047.688,59  307.047.688,59    

2.046.984.590,5

9  
85,00%   

1.633.583.258,8

6  
288.279.398,62  106.353.643,14  

18.768.289,9

7  
6,1125% 

ΑΠ 14 -ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΠΑ 

  

  

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
16.088.595,00  12.870.876,00  3.217.719,00  3.217.719,00    16.088.595,00  80,00%   12.870.876,00  3.217.719,00  0,00  0,00  0,0000% 

ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
6.219.340,00  4.975.472,00  1.243.868,00  1.243.868,00    6.219.340,00  80,00%   4.975.472,00  1.243.868,00  0,00  0,00  0,0000% 

ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
4.268.258,75  3.414.607,00  853.651,75  853.651,75    4.268.258,75  80,00%   3.414.607,00  853.651,75  0,00  0,00  0,0000% 

ΑΠ 15 -ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΤΝΟΥΖ 

Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 68.828.701,15  58.504.395,98  10.324.305,17  10.324.305,17    68.828.701,15  85,00%   58.504.395,98  10.324.305,17  0,00  0,00  0,0000% 
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Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

χλνιν  ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
930.612.727,78  744.490.182,22  186.122.545,56  186.122.545,56    930.612.727,78  80,00%   699.769.952,14  174.942.488,03  44.720.230,08  

11.180.057,5

2  
6,0068% 

χλνιν ΒΣΠΏ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
207.849.515,00  166.279.612,00  41.569.903,00  41.569.903,00    207.849.515,00  80,00%   156.419.896,44  39.104.974,11  9.859.715,56  2.464.928,89  5,9296% 

χλνιν ΒΣΠΏ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 
305.510.963,35  244.408.770,68  61.102.192,67  61.102.192,67    305.510.963,35  80,00%   229.678.002,43  57.419.500,61  14.730.768,25  3.682.692,06  6,0271% 

χλνιν ΒΣΠΏ 

Βηδηθέο 

πηζηψζεηο ζε 

απνκαθξπζκ

έλεο 

πεξηθέξεηεο ή 

βφξεηεο 

αξαηνθαηνηθε

κέλεο 

πεξηθέξεηεο 

        

 

                

ύλνιν ΔΣΠΑ   1.443.973.206,13  
1.155.178.564,9

0  
288.794.641,23  288.794.641,23   

1.443.973.206,1

3  
80,00%   

1.085.867.851,0

0  
271.466.962,75  69.310.713,90  

17.327.678,4

7  
6,0000% 

χλνιν ΒΚΣ 

Ληγφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

χλνιν ΒΚΣ 
Πεξηθέξεηεο 

ζε κεηάβαζε 
0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

χλνιν ΒΚΣ 

Πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε

ο πεξηθέξεηεο 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

χλνιν ΠΏΝ1 ΏΏ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                                                 
1
 Πεξηιακβάλεη ην εηδηθφ θνλδχιη γηα ηελ ΠΏΝ θαη ηελ αληίζηνηρε ζηήξημε απφ ην ΒΚΣ. 
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Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

ΐάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήξημεο ηεο 

Έλσζεο 

(πλνιηθφ 

επηιέμηκν πνζφ ή 

επηιέμηκν δεκφζην 

θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο 

εζληθήο ζπκκεηνρήο 

πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Πνζνζη

φ 

ζπγρξεκ

αηνδφηε

ζεο 

Βλεκεξσηη

θά 

πλεηζθνξ

ά ΒΣΒπ 

Κχξηα θαηαλνκή (ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κείνλ ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο) 

Ώπνζεκαηηθφ επίδνζεο 
Πνζφ ηνπ 

απνζεκαηη

θνχ 

επίδνζεο 

σο % ηεο 

ζπλνιηθήο 

ζηήξημεο 

ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Βζληθ

ή 

ηδησηη

θή 

ρξεκα

ηνδφηε

ζε (1) 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

ηήξημε ηεο 

Έλσζεο 

Βζληθή 

ζπκκεηνρή 

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε) = (A) + (B) 

(ζη)  = 

(α)/(ε) 

(2) 

(δ) (ε) = (α) — (η) (ζ) = (β) – (ηα) η) 
(ηα) = (β) * 

[(η)/(α)] 

(ηβ) =(η)/(α) 

*100 

χλνιν 
Σακείν 

πλνρήο 
ΏΏ 3.739.692.762,52  

3.178.738.848,1

4  
560.953.914,38  560.953.914,38    

3.739.692.762,5

2  
85,00%   

2.988.014.517,2

5  
527.296.679,52  190.724.330,89  

33.657.234,8

6  
6,0000% 

Γεληθφ 

ζχλνιν 
  5.183.665.968,64  

4.333.917.413,0

4  
849.748.555,60  849.748.555,60    

5.183.665.968,6

4  
83,61%   

4.073.882.368,2

6  
798.763.642,27  260.035.044,78  

50.984.913,3

4  
6,0000% 

(1)   πκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εθθξάδνληαη σο ζπλνιηθφ θφζηνο. 

(2)   Σν πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα ζηξνγγπινπνηεζεί ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ ζηνλ πίλαθα. Σν αθξηβέο πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζηξνθή πιεξσκψλ είλαη ν 

ιφγνο (ζη). 
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Πίλαθαο 18β:  Πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ – εηδηθή ρξεκαηνδόηεζε ΔΚΣ θαη ΠΑΝ 

 

Σακείν 
Καηεγνξία 
πεξηθέξεηαο 

ΐάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο 
ηεο Έλσζεο 

(πλνιηθφ επηιέμηκν πνζφ ή επηιέμηκν 

δεκφζην θφζηνο) 

ηήξημε ηεο 
Έλσζεο (α) 

Βζληθή 
ζπκκεηνρή 

(β) = (γ) + 

(δ) 

Βλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο 
πλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

(ε) = (α) + (β) 

Πνζνζηφ 
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ο 

(ζη)  = (α)/(ε) (2) 

Βζληθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

(γ) 

Βζληθή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

(δ) (1) 

1. Βηδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ηελ ΠΏΝ 

ΏΏ   0    100% 

2. Ώληίζηνηρε 

ππνζηήξημε ηνπ 

ΒΚΣ  

ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

       

3. Ώληίζηνηρε 

ππνζηήξημε ηνπ 

ΒΚΣ 

πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 

       

4. Ώληίζηνηρε 

ππνζηήξημε ηνπ 

ΒΚΣ  

πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

       

5.  ΤΝΟΛΟ: 
Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο 

[κέξνο ηνπ] γηα 
ηελ ΠΏΝ  

[πξέπεη λα 
ηζνχηαη κε ηνλ 

άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 
(κέξνο ηνπ) 3] 

 Άζξνηζκα 
(1:4) 

Άζξνηζκα 
(1:4) 

    

6.   Μεξίδην ηνπ ΒΚΣ γηα ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

2/άζξνηζκα (2:4) 

   

7.   Μεξίδην ηνπ ΒΚΣ γηα πεξηθέξεηεο ζε 

κεηάβαζε 

3/άζξνηζκα (2:4) 

   

8.   Μεξίδην ηνπ ΒΚΣ γηα πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

4/άζξνηζκα (2:4) 

   

(1)   πκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εθθξάδνληαη σο ζπλνιηθφ θφζηνο. 

(2)   Σν πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα ζηξνγγπινπνηεζεί ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ ζηνλ πίλαθα. Σν αθξηβέο πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζηξνθή πιεξσκψλ είλαη ν 

ιφγνο (ζη). 
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Πίλαθαο 18γ: Καηαλνκή ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδόηεζεο αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο, Σακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη ζεκαηηθό ζηόρν  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Σακείν Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Θεκαηηθόο 

ζηόρνο 

ηήξημε ηεο Έλσζεο Δζληθή ζπκκεηνρή πλνιηθή 

ρξεκαηνδόηεζε 

ΏΠ 1 -  ΑΕΒΤΡΧΠΏΨΚΟ 
ΕΑΔΡΟΑΡΟΜΕΚΟ ΑΕΚΣΤΟ & 

ΤΝΑΒΒΕ (Σ) 

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
  07 301.247.816,00  53.161.379,29  354.409.195,29  

ΏΠ 2 -  ΑΕΒΤΡΧΠΏΨΚΟ 

ΕΑΔΡΟΑΡΟΜΕΚΟ ΑΕΚΣΤΟ  

(ΒΣΠΏ) 

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 07       

Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 07       

Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
07 173.000.000,00  43.250.000,00  216.250.000,00  

ΏΠ 3- ΑΕΒΤΡΧΠΏΕΚΟ ΟΑΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ ΚΏΕ ΟΑΕΚΔ ΏΦΏΛΒΕΏ 
(Σ) 

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
  07 587.545.000,00  103.684.411,76  691.229.411,76  

ΏΠ 4 - ΑΕΒΤΡΧΠΏΕΚΟ ΟΑΕΚΟ 

ΑΕΚΣΤΟ  (ΒΣΠΏ) 
ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 07       

Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 07 100.000.000,00  25.000.000,00  125.000.000,00  

Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

07       

ΏΠ 5 - ΒΝΕΥΤΔ 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ 

ΚΕΝΔΣΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ 
ΐΒΛΣΕΧΔ ΤΝΑΒΕΜΟΣΔΣΏ 

ΝΔΕΧΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 

ΏΠΟΜΏΚΡΤΜΒΝΧΝ 
ΠΒΡΕΟΥΧΝ (ΒΣΠΏ) 

ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 07 16.298.720,30  4.074.680,08  20.373.400,38  

Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 07 33.200.000,00  8.300.000,00  41.500.000,00  

Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

07       

ΏΠ 6 - ΘΏΛΏΕΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΕΚΒ ΤΠΟΑΟΜΒ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΝΏΤΕΠΛΟΨΏ (Σ) 

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
  07 55.000.000,00  9.705.882,35  64.705.882,35  

ΏΠ 7 - ΏΒΡΟΠΟΡΕΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΕΚΒ ΤΠΟΑΟΜΒ ΚΏΕ 
ΏΦΏΛΒΕΏ ΏΒΡΟΝΏΤΣΕΛΕΏ 

(Σ) 

ΣΏΜΒΕΟ 
ΤΝΟΥΔ 

  07 40.000.000,00  7.058.823,53  47.058.823,53  
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Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Σακείν Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Θεκαηηθόο 

ζηόρνο 

ηήξημε ηεο Έλσζεο Δζληθή ζπκκεηνρή πλνιηθή 

ρξεκαηνδόηεζε 

ΏΠ 8 - ΚΏΘΏΡΒ ΏΣΕΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ (ΒΣΠΏ) 
ΒΣΠΏ 

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 04 670.557.585,92  167.639.396,48  838.196.982,40  

Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 04       

Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
04       

ΏΠ 9 - ΚΏΘΏΡΒ ΏΣΕΚΒ 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ & ΐΒΛΣΕΧΔ 

ΏΣΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (Σ) 

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
  04 298.333.000,00  52.647.000,00  350.980.000,00  

ΏΠ 10 - ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ ΒΠΕΣΒΤΞΔ 

ΥΏΜΔΛΧΝ ΒΚΠΟΜΠΧΝ 
ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ ΏΝΘΡΏΚΏ ΜΒ 

ΒΜΦΏΔ ΣΕ ΏΣΕΚΒ 

ΠΒΡΕΟΥΒ 

ΒΣΠΏ Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 04 33.683.000,00  8.420.750,00  42.103.750,00  

 Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 04 21.763.500,00  5.440.875,00  27.204.375,00  

 
Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
04 38.553.500,00  9.638.375,00  48.191.875,00  

ΏΠ 11 - ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ 
ΣΔΝ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ, 

ΣΔ  ΠΡΟΛΔΦΔ ΚΏΕ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΕΝΑΤΝΧΝ  

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
  05 98.171.734,16  17.324.423,68  115.496.157,84  

ΏΠ 12 -ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ 

ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΏΓΧΓΔ 
ΣΔ ΏΠΟΑΟΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΧΝ 

ΠΟΡΧΝ  

ΒΣΠΏ Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 06 11.080.000,00  2.770.000,00  13.850.000,00  

 Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε 06 6.340.640,00  1.585.160,00  7.925.800,00  

 
Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
06 29.440.663,68  7.360.165,92  36.800.829,60  

ΏΠ 13 -ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ 
ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΏΓΧΓΔ 

ΣΔ ΏΠΟΑΟΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΧΝ 
ΠΟΡΧΝ  

ΣΏΜΒΕΟ 
ΤΝΟΥΔ 

  06 1.739.936.902,00  307.047.688,59  2.046.984.590,59  

ΏΠ 14 -ΣΒΥΝΕΚΔ ΐΟΔΘΒΕΏ 

ΒΣΠΏ 

ΒΣΠΏ Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο   12.870.876,00  3.217.719,00  16.088.595,00  

 Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε   4.975.472,00  1.243.868,00  6.219.340,00  



 

 273    

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Σακείν Καηεγνξία πεξηθέξεηαο Θεκαηηθόο 

ζηόρνο 

ηήξημε ηεο Έλσζεο Δζληθή ζπκκεηνρή πλνιηθή 

ρξεκαηνδόηεζε 

 
Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
  3.414.607,00  853.651,75  4.268.258,75  

ΏΠ 15 -ΣΒΥΝΕΚΔ ΐΟΔΘΒΕΏ 

ΣΏΜΒΕΟΤ ΤΝΟΥΔ 

ΣΏΜΒΕΟ 

ΤΝΟΥΔ 
    58.504.395,98  10.324.305,17  68.828.701,15  

ύλνιν       4.333.917.413,04  849.748.555,60  5.183.665.968,64  

 

Πίλαθαο 19:  Δλδεηθηηθό πνζό ηεο ζηήξημεο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Δλδεηθηηθό πνζό ηεο ζηήξημεο πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο (ζε επξώ) 

Πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ πηζηώζεσλ ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο (%) 

10 64.467.500,00 68,58% 

11 98.171.734,00 100,00% 

12 21.398.238,49 45,66% 

13 141.617.254,10 8,14% 

ύνολο 325.654.726,88 16,46% 
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ΣΜΖΜΑ 4 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΔΓΑΦΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ εθπνλείηαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή 

ζεψξεζε. Χο εθ ηνχηνπ ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εδαθηθή αλάπηπμε δελ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν Β.Π. Χζηφζν, νη θαηά ηφπνπο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο κέζσ Οινθιεξσκέλσλ Βδαθηθψλ Βπελδχζεσλ (ΟΒΒ /ITI), νη ζηξαηεγηθέο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε 

πξνζέγγηζε ρξήζεο κέζσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(ΣΏΠΣΟΚ/CLLD) πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ζε 

πεξηθεξεηαθφ, ππνπεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη αζηηθφ επίπεδν ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά 

απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ θαη ζηνρεχνπλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο.  

Βπί πιένλ, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ αληηκεησπίδεη θαηά ην δπλαηφλ, θαη ζηα φξηα ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ αλαπηπμηαθή πξφθιεζε ηεο πξνψζεζεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

βαζηθψλ (core) δηεπξσπατθψλ κεηαθνξηθψλ δηαδξφκσλ θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

δηαζπλδέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ 

δηαδξφκσλ θαη ζηε ζαιάζζηα ζπλεξγαζία, έρνληαο ζπλέξγεηεο κε ηα ζρεδηαδφκελα 

Πξνγξάκκαηα ΒΒ ηεο πεξηφδνπ 2014 -2020 θαη ηελ ππφ δηακφξθσζε 

Μαθξνπεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή Ώδξηαηηθήο–Ενλίνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

ΒΠΏ 2014-2020.  

 

4.1. Σνπηθή αλάπηπμε κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ  

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ζεψξεζε, θαζφηη εθπνλείηαη ζε 

εζληθφ επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ ε πξνζέγγηζε ρξήζεο κέζσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (Σ.Ώ.Π.ΣO.Κ. / CLLD) δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζην 

ζπγθεθξηκέλν Β.Π.  

Δ πινπνίεζε φκσο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Β.Π., ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηηο πξφζζεηεο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα 

Βπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ (ΠΒΜ) κε νξίδνληα ην 2025, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ έληαμεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ελδερφκελεο ρξήζεο 

παξφκνησλ πξσηνβνπιηψλ. Οη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Β.Π. 

αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα 

πινπνηεζνχλ, δεκηνπξγψληαο ζεηηθφ θιίκα αλάπηπμεο γφληκσλ θαη απνδνηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ CLLD, θαη εληζρχνληαο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ελ ιφγσ πεξηνρψλ. 

 

4.2. Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε  

χκθσλα κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 3 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – 

κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ» θαη 4 «Αλάπηπμε – 

εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε» 

ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 

(αζηηθά κέζα κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο). Με ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ εμεηδηθεχεηαη ε 

αλσηέξσ πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ Θ 4 κε ηελ θαηαζθεπή / νινθιήξσζε έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζηνρεχνληαο ζηελ 



 

 275    

πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πνιπηξνπηθήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ρξήζε κέζσλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Βπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα 3 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

– κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ζηηο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε νινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε. Με ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ εμεηδηθεχεηαη ε αλσηέξσ πξνηεξαηφηεηα, ζην πιαίζην 

ησλ Θ 4 θαη ΘΏ 6, κε ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο  αζηηθή αλάπηπμεο - αζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο, κέζσ ζπλδπαζκέλσλ παξεκβάζεσλ δηαζθάιηζεο ρακειψλ εθπνκπψλ  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Δ πξνζέγγηζε ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ έρεη ιάβεη ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

θιηκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο 

ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ (Άξζξν 7, παξ. 

1 ηνπ θαλνληζκνχ ΒΣΠΏ), θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε 

ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 (παξ. 3.1.3). Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ, φκσο, εθπνλείηαη ζε εζληθφ 

επίπεδν θαη δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ζεψξεζε, σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 (2) 

θαη (3) ηνπ θαλνληζκνχ ΒΣΠΏ. Χζηφζν, νη θαηά ηφπνπο ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθέο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά 

απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ίδηεο πεξηνρέο.  

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ γηα ηε ΐηψζηκε Ώζηηθή Ώλάπηπμε αθνξνχλ ηελ 

αληηζηξνθή ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ/ βηνηερληθψλ/ επαγγεικαηηθψλ δσλψλ, θαζψο 

θαη ζηελ αληηζηξνθή ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο «ζπκπαγνχο 

πφιεο». 

Οη θχξηνη ζηφρνη Β.Π. ΤΜΒΠΒΡΏΏ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αζηηθή 

αλάπηπμε αθνξνχλ, θπξίσο, ζε  πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ζηελ 

νινθιήξσζε / επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ειεθηξηζκνχ 

κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο, ζηελ αλαβάζκηζε ππθλνδνκεκέλσλ πεξηνρψλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζνξχβνπ. 

ζνλ αθνξά ηελ ηππνινγία ρσξηθψλ ηχπσλ πνπ επηιέγνληαη ζηελ πξνζέγγηζε γηα ηε 

βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 (παξ. 3.1.3), ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ 

επηθεληξψλεηαη ζε παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο ζηηο Μεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ νινθιήξσζεο / επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ην 

έξγν ηνπ Πξναζηηαθνχ Θεζζαινλίθεο (ΏΠ 8, ΒΣΠΏ) αιιά θαη  ησλ δξάζεσλ 

νινθιήξσζεο ηνπ Πξναζηηαθνχ Πεηξαηάο – Σξεηο Γέθπξεο θαη επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ ηεο 

Ώζήλαο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένπλ θησρέο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο (Ώγία 

ΐαξβάξα, Νίθαηα, Κεξαηζίλη) κε ηα αζηηθά θέληξα Ώζήλαο θαη Πεηξαηά (ΏΠ 9, Σ). 

Βπίζεο,  πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο εκβιεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηελ Ώζήλα θαη πηινηηθψλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο παξαιηαθψλ δσλψλ, ζην 

πιαίζην ζρεηηθψλ νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. 
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Πίλαθαο 20: Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε – ελδεηθηηθά 

πνζά γηα ηε ζηήξημε από ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ  

Σακείν 

ηήξημε από ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ 

(ελδεηθηηθή) 

(ζε επξώ) 

Πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο από ην Σακείν 

χλνιν ΒΣΠΏ   

χλνιν ΒΚΣ   

χλνιν ΒΣΠΏ + ΒΚΣ   

 

4.3. Οινθιεξσκέλε εδαθηθή επέλδπζε (ΟΔΔ)  

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ δελ έρεη ρσξηθή ζεψξεζε, θαζφηη εθπνλείηαη ζε εζληθφ επίπεδν. Χο εθ 

ηνχηνπ ε πξνζέγγηζε ρξήζεο νινθιεξσκέλσλ εδαθηθψλ επελδχζεσλ (Ο.Β.Β / ΕΣΕ) δελ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν Β.Π. Χζηφζν, νη θαηά ηφπνπο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

κέζσ Οινθιεξσκέλσλ Βδαθηθψλ Βπελδχζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ζε πεξηθεξεηαθφ, ππνπεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη 

πξνέξρνληαη απφ πξσηνβνπιίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, ην Β.Π. 

ΤΜΠΒΡΏΏ ζα ππνζηεξίμεη δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη ελεξγεηαθψλ 

αλαβαζκίζεσλ πνπ ζα ζπληειεζζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο ζην πιαίζην ρξήζεο 

νινθιεξσκέλεο εδαθηθήο επέλδπζεο κε εθαξκνγή ζην Αήκν Ώζελαίσλ. 

Πίλαθαο 21:  Δλδεηθηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηαλνκή γηα ηελ ΟΔΔ, εθηόο απηώλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.2  

Άμνλαο 

πξνηεξαηόηεηαο 
Σακείν 

Δλδεηθηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηαλνκή 

(ζηήξημε ηεο Έλσζεο) (ζε επξώ) 

   

χλνιν   

 

4.4. Οη ξπζκίζεηο γηα δηαπεξηθεξεηαθέο θαη δηαθξαηηθέο δξάζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, κε δηθαηνύρνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζε 

ηνπιάρηζηνλ έλα άιιν θξάηνο κέινο 

Με βάζε ην ΒΠΏ 2014 – 2020 (παξάγξαθνο 3.1.4), «…. ε ζπλέξγεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ησλ δχν δηαθξηηψλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ Πξνγξακκάησλ ΔΔ, αιιά θαη 

ζηνλ αλαγθαίν εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη θνξέσλ πξνο 

ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν γηα δηθηχσζε θαη αλάπηπμε δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο, … ε δε ζπλέξγεηα απηή δχλαηαη λα επηηεπρζεί θαιχηεξα κέζσ πην 

ζηνρεπκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ αλά Πεξηθέξεηα θαη 

Πξφγξακκα».  

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 1.1.1 ηνπ παξφληνο, βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηνκέα 

Μεηαθνξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2014 -2020 είλαη ε πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ΐαζηθψλ 

Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ Μεηαθνξψλ θαη ε πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, κε 



 

 277    

επηκέξνπο ζηφρνπο, κεηαμχ άιισλ: 

o Σελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ «θνκβηθνχ ζεκείνπ» πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο 

δηαδξνκέο θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη 

ηελ Ώδξηαηηθή (αλάπηπμε ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ), θαη 

o Σελ αλάπηπμε ηεο πξφζβαζεο ησλ ρσξψλ ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κέζσ ηεο 

επεηξσηηθήο Βιιάδαο ζηηο θχξηεο πχιεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΒΒ. 

Οη πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνπο αλσηέξσ 

ζηφρνπο ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ έρνπλ άκεζεο ζπλέξγεηεο κε ηα ζρεδηαδφκελα 

Πξνγξάκκαηα ΒΒ ηεο πεξηφδνπ 2014 -2020, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΒΠΏ 2014-

2020, παξάγξαθνο 3.1.4, θαη εηδηθφηεξα κε: 

 Σα Αηκεξή Αηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα ΒΒ Βιιάδα–Κχπξνο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μεηαθνξψλ, Βιιάδα–Εηαιία ζε ζέκαηα βειηίσζεο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Βιιάδα–Ώιβαλία IPA II CBC, φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα 

δηαζπλνξηαθή πξνζβαζηκφηεηα. 

 Σν Αηαθξαηηθφ Ώδξηαηηθήο–Ενλίνπ, πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ππφ δηακφξθσζε 

Μαθξνπεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή, φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ησλ 

πεξηνρψλ (θπξίσο ζε ζέκαηα Μεηαθνξψλ). 

 Σα Αηαζπλνξηαθφ MED ENI CBC, θπξίσο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην. 

 Σν Αηαζπλνξηαθφ BLACK SEA BASIN ENI CBC, ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ησλ βηψ-

ζηκσλ κεηαθνξψλ (νδηθέο κεηαθνξέο). 

 Σν Αηαθξαηηθφ SOUTH EAST EUROPE, ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Οη πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

έρνπλ άκεζεο ζπλέξγεηεο κε ηα ζρεδηαδφκελα Πξνγξάκκαηα ΒΒ ηεο πεξηφδνπ 2014 -2020, 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΒΠΏ 2014-2020, παξάγξαθνο 3.1.4, θαη εηδηθφηεξα κε: 

 Σν δηαθξαηηθφ MED ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ επαίζζεηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ηεο Κιηκαηηθήο 

Ώιιαγήο (εξεκνπνίεζεο, δηαρείξηζε πδάησλ, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ).  

 Σν Αηαθξαηηθφ Ώδξηαηηθήο–Ενλίνπ, πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ππφ δηακφξθσζε 

Μαθξνπεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή, κε ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 Σα Αηαζπλνξηαθφ MED ENI CBC, θπξίσο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο. 

  Σν Αηαπεξηθεξεηαθφ INTERREG EUROPE θπξίσο ζην ζέκα ηεο κεηαζηξνθήο 

πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

 Σν Αηαθξαηηθφ SOUTH EAST EUROPE, ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Σα Αηκεξή Αηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα ΒΒ Βιιάδα-ΐνπιγαξία ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο & πξνψζεζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, Βιιάδα–Κχπξνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Βλέξγεηαο, Βιιάδα–Εηαιία ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο θαη βειηίσζεο 

ηεο απφ θνηλνχ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη πξφιεςεο θπζηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ, κε έκθαζε ζην ζαιάζζην θαη παξάθηην ρψξν, Βιιάδα–

Ώιβαλία IPA II CBC φζνλ αθνξά εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξνψζεζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη Βιιάδα – πΓΑΜ IPA II CBC ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ζηφρεπζε ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, εμνηθνλφκεζεο 

Βλέξγεηαο θαη πξνψζεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. 

 

4.5. πκβνιή ησλ ζρεδηαδόκελσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο ζαιάζζηεο 

ιεθάλεο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ αλαγθώλ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

όπσο πξνζδηνξίδεηαη από ην θξάηνο κέινο  

H Βιιάδα ζπκκεηέρεη ζηε καθξν-πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή Ώδξηαηηθήο-Ενλίνπ καδί κε ηα 

θξάηε-κέιε ηεο ΒΒ Εηαιία, ινβελία θαη Κξναηία θαη ηηο γείηνλεο ρψξεο Ώιβαλία, εξβία, 

ΐνζλία-Βξδεγνβίλε θαη Μαπξνβνχλην. χκθσλα κε ηε «Θαιάζζηα ηξαηεγηθή γηα ηηο 

ζάιαζζεο Ώδξηαηηθήο-Ενλίνπ» πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ ΒΒ ζηηο 30.11.2012, νξίδνληαη 

ηέζζεξηο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ: ζαιάζζηεο ππνζέζεηο θαη 

πξνψζεζε ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο, δηαζχλδεζε ηεο πεξηνρήο, πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα 

κε ην ΒΠΏ 2014-2020, παξάγξαθνο 3.1.4, ε ελ ιφγσ καθξν-πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

πξφθεηηαη λα εθθξαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί θπξίσο κέζα απφ ην ζρεηηθφ δηαθξαηηθφ 

πξφγξακκα Ώδξηαηηθήο-Ενλίνπ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε βηψζηκεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη πξνσζψληαο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζα θαιχςεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ελ ιφγσ καθξν-πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ 2νπ ππιψλα πνπ αθνξά ηε 

δηαζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ (θπξίσο κεηαθνξψλ θαη ελέξγεηαο). Βηδηθφηεξα, νη δξάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Ληκέλα Δγνπκελίηζαο (ΏΠ 6), ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Ρίν – 

ιηκάλη Πάηξαο (ΏΠ 1) θαη ε ζχλδεζε παξάθηησλ πεξηνρψλ ηνπ Ενλίνπ κε ηελ Εφληα Οδφ 

(ΏΠ 3) αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ. 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζα θαιχςεη επίζεο δξάζεηο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 3νπ ππιψλα ηεο ελ ιφγσ καθξν-πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ αθνξά ηε 

δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηηο παξάθηηεο πεξηθέξεηεο 

θ.ιπ. 
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ΣΜΖΜΑ 5  ΟΗ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΟΤ 

ΠΛΖΣΣΟΝΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΖ ΦΣΩΥΔΗΑ Ζ ΟΜΑΓΔ-

ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ ΚΗΝΓΤΝΔΤΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΜΟΝΩΖ 

5.1. Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηε θηώρεηα/νκάδεο-

ζηόρνη πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από δηαθξίζεηο ή θνηλσληθό 

απνθιεηζκό 

Α) Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα 

Οη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα παξνπζηάδνπλ, 

κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά φπσο: ρακειφ εηζφδεκα θαηνίθσλ, 

ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο, απμαλφκελε γήξαλζε πιεζπζκνχ, είλαη 

αξαηνθαηνηθεκέλεο ή/θαη απνκνλσκέλεο (λεζησηηθέο ή επεηξσηηθέο) πεξηνρέο θαη  

παξαηεξνχληαη ηφζν ζε κεγάια αζηηθά θέληξα φζν θαη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. 

Βηδηθφηεξα,  κε βάζε ηελ αλάιπζε αλάιπζε ηνπ Βιιεληθνχ πκθψλνπ Βηαηξηθήο ρέζεο 

«ΒΠΏ 2014-2020» (παξάγξαθνη 1.1.3 θαη 3.1.5), νη πεξηνρέο απηέο παξνπζηάδνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά αλά θαηεγνξία πεξηνρψλ: 

α) Ώζηηθέο πεξηνρέο: 

Δ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε επηδεηλψλεη ζπλερψο ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Δ ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ησλ 

θεληξηθψλ πεξηνρψλ, σο ζπλέπεηα ηεο κεηαθνξάο εκπνξηθψλ θαη άιισλ θεληξηθψλ 

ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αζηηθή πεξίκεηξν, ζπληζηά ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε 

ζπλέπεηα αξρηθά λα αθεζνχλ νη θεληξηθέο πεξηνρέο ζηηο ιηγφηεξν εχπνξεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο θαη, αθνινχζσο, λα ζπγθεληξψλνληαη ζε απηέο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ. Παξ‘ φιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αζηηθήο θηψρεηαο εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, εληνχηνηο ε αλαπαξαγσγή ηνπ πξνηχπνπ αζηηθήο 

επέθηαζεο θαζψο θαη εηδηθνί παξάγνληεο (φπσο π.ρ. ε εθ ησλ πξαγκάησλ ιεηηνπξγία 

αζηηθψλ θέληξσλ σο θφκβσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ) νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε 

παξφκνησλ θαηλνκέλσλ ζε έλα φιν θαη επξχηεξν ζχλνιν αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο. 

β) Πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ: 

εκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ είλαη ν πνιπθεξκαηηζκφο θαη ε 

γεσγξαθηθή πνιπκνξθία ηεο, γεγνλφο πνπ εληείλεη ηηο αλαπηπμηαθέο αληζφηεηεο πνπ ελ 

γέλεη παξαηεξνχληαη κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη πεξηνρέο ηεο 

ππαίζξνπ, θαη θπξίσο νη λεζησηηθέο, νξεηλέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, είλαη πην 

επάισηεο ζηελ εγθαηάιεηςε θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη 

ζηελ έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο.  

Β) Οκάδεο-ζηφρνη πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δηαθξίζεηο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ  

Χο Βππαζείο – Βπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο κε πςειή επηθηλδπλφηεηα δηαθξίζεσλ ή 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη ηα άλεξγα θαη καθξνρξφληα άλεξγα άηνκα, νη 

εξγαδφκελνη πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, νη αλαζθάιηζηνη, νη άζηεγνη, νη 

κεηαλάζηεο, ηα ΏκεΏ, ηα άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Ρνκά, Πνκάθνη, 

Θξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο θ.ά.), νη θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, νη θνξείο 

λνζεκάησλ, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, θ.ά. 

Οη εηδηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηφζν ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ 

ηε θηψρεηα φζν θαη ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δηαθξίζεηο ή 
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θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, βάζεη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο απηά 

εληνπίζηεθαλ αλσηέξσ, πξνζδηνξίδνληαη ζπλνπηηθά ζην Βιιεληθφ χκθσλν Βηαηξηθήο 

ρέζεο «ΒΠΏ 2014-2020», παξάγξαθνο 1.1.3  σο εμήο:  

 βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζε βαζηθά αγαζά ή ππεξεζίεο, 

 θνηλσληθή έληαμε (ζηέγαζε, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, θιπ),  

 άξζε ηεο απνκφλσζεο ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο (πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, 

πνιηηηζκηθά αγαζά, θιπ.) θαη  

 αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ή αλαπαξάγνπλ θαηλφκελα θηψρεηαο 

θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (φπσο ε έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ θαη 

επαξθνχο δηαζχλδεζεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα). 

 

5.2. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ ησλ 

γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηε 

θηώρεηα/νκάδσλ-ζηόρσλ πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από δηαθξίζεηο ή 

θνηλσληθό απνθιεηζκό, θαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζπκβνιή ζηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ νξίδεηαη ζην ζύκθσλν εηαηξηθήο ζρέζεο 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ είλαη έλα ηνκεαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζε εζληθφ επίπεδν 

ρσξίο άκεζε θνηλσληθή δηάζηαζε. Δ ζπκβνιή ηνπ, επνκέλσο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

θηψρεηα, θαζψο θαη  ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δηαθξίζεηο ή 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, είλαη έκκεζε.  

Βηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή θαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

Μεηαθνξψλ ζπκβάιινπλ έκκεζα ζηελ θάιπςε ησλ δχν ηειεπηαίσλ αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Βιιεληθφ χκθσλν Βηαηξηθήο ρέζεο «ΒΠΏ 2014-

2020», παξάγξαθνο 1.1.3 θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ή αλαπαξάγνπλ θαηλφκελα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (φπσο ε 

έιιεηςε επαξθνχο δηαζχλδεζεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα), θαζψο θαη 

ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο: 

 Δ νινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο ηκεκάησλ ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα 

ΠΏΘΒ/Π (ΏΠ 1, ΏΠ 2) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο εμππεξέηεζεο 

κεηαμχ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ ελδηάκεζσλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ έρνπλ σο αθεηεξία πξννξηζκφ ηα θέληξα απηά θαη επνκέλσο ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα. 

 Δ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκσλ ζε βαζηθά ηκήκαηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, φπσο ν απηνθηλεηφδξνκνο 

Πάηξα – Πχξγνο θαη ε επέθηαζε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Β-65 (ΏΠ 3), θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, φπσο ε νινθιήξσζε/αλαβάζκηζε ηκεκάησλ ησλ ΐΟΏΚ θαη 

ΝΟΏΚ (ΏΠ 4), αιιά θαη ε θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΑΟΑ, φπσο ε 

θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα Αξάκα – Καβάια (ΏΠ 3), ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο νδηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο, φπσο νη Πεξηθέξεηεο Απη. Βιιάδαο, 

Ώηησιναθαξλαλίαο, Θεζζαιίαο, Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Βιιάδαο, Ώλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη Κξήηεο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο 

ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο αιιά 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ ζπλνιηθά. 

 Οη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο ζηνλ ΏΠ 5 ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 



 

 281    

πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαη θαη΄επέθηαζε ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο. 

 Σέινο, νη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο ζηε Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Ώζήλαο, 

φπσο ε νινθιήξσζε ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ ζην ηκήκα Πεηξαηάο – Σξεηο 

Γέθπξεο θαη ε επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Ώζήλαο (ΏΠ 9) ζπλδένπλ θαηά θχξην ιφγν 

θησρέο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο (Ώγ. ΐαξβάξα, Νίθαηα, Κεξαηζίλη) κε ηα 

αζηηθά θέληξα Ώζήλαο θαη Πεηξαηά. 

Βπίζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 11.2, ε ζηξαηεγηθή, νη 

ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ 

ελζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηα 

κέζα κεηαθνξάο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ζηνπο ζηαζκνχο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη‘ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ ΚΚΑ, ελψ ζην Πξφγξακκα 

πεξηιακβάλνληαη θαη παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

κεηαθίλεζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (ΐι. παξάγξαθν 11.2). 

Πίλαθαο 22:  Γξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ αλαγθώλ γεσγξαθηθώλ 

πεξηνρώλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηε θηώρεηα/νκάδεο-ζηόρνη 

πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από δηαθξίζεηο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό 

Οκάδα-ζηόρνο / 

γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Κύξηνη ηύπνη ησλ 

ζρεδηαδόκελσλ 

δξάζεσλ πνπ 

απνηεινύλ κέξνο 

ηεο 

νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο 

Άμνλαο 

πξνηεξαηόηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 
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ΣΜΖΜΑ 6 ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΟΤ 

ΠΛΖΣΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΟΒΑΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΖ ΦΤΗΚΑ ΚΑΗ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο λεζησηηθώλ, νξεηλώλ θαη δηαζπλνξηαθώλ πεξηνρώλ 

Νεζησηηθέο πεξηνρέο  

Με εμαίξεζε ηελ Κξήηε, ηα Βιιεληθά λεζηά θαη ζηα δχν αξρηπειάγε γεληθά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ κέγεζνο, πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ζεκαληηθή απφζηαζε απφ 

ηελ επεηξσηηθή ελδνρψξα θαη ελίνηε απνκφλσζε, κεγάιε πνηθηινκνξθία κεηαμχ ηνπο, 

θαη πινχζην αιιά επάισην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δ λεζησηηθφηεηα επηδξά αξλεηηθά ζε 

φξνπο γεληθήο ειθπζηηθφηεηαο, φπσο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην θφζηνο δηαβίσζεο, 

θαη απνηξέπεη ηελ εκθάληζε νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο θαη θιίκαθαο. Δ εηδηθφηεξε 

ειθπζηηθφηεηα ησλ λεζηψλ εμαξηάηαη ζηαζεξά απφ ηελ κεησκέλε πξνζπειαζηκφηεηα 

θαη ηε ζπλαθφινπζε αδπλακία λα παξαζρεζνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο 

θαη ρακεινχ θφζηνπο. 

Οη νηθνλνκίεο ησλ Βιιεληθψλ λεζηψλ, κε εμαίξεζε ζε θάπνην βαζκφ ηεο Κξήηεο ιφγσ 

κεγέζνπο, εδαθνθιηκαηηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη πνηθηιίαο πφξσλ, είλαη επάισηεο ηφζν 

ζε γεληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, φζν θαη ζε εηδηθνχο, φπσο ε 

δεκνγξαθηθή απνδπλάκσζε, ε πςειή επαηζζεζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε κνλν-

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ (πνπ βαζίδεηαη αθξηβψο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο), ε πςειή εμάξηεζε απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. ε φξνπο δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο, δελ εκθαλίδεηαη αληζφηεηα εηο βάξνο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, αθξηβψο 

ιφγσ ηεο ζηξνθήο ζηε κνλν-δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κάιηζηα επηβηψλεη θαιχηεξα ζε 

θαηαζηάζεηο φπσο ε ζπγθπξία ηεο θξίζεο απφ φηη άιινη ρσξηθνί ηχπνη. Παξά ηαχηα, νη 

καθξνπξφζεζκνη αξλεηηθνί παξάγνληεο είλαη πάληνηε παξφληεο ζην βαζκφ πνπ ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε κνλν-δξαζηεξηφηεηα είηε δελ ηξνθνδνηνχλ 

αλαδηαξζξσηηθέο επελδχζεηο, είηε δελ ζπλεξγνχλ κε άιινπο ηνκείο, π.ρ. ηνλ αγξν-

δηαηξνθηθφ ηνκέα, θαη δελ αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Οη λεζησηηθέο νηθνλνκίεο έρνπλ ζπλερψο αλάγθε απμεκέλσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

αιιά θαη δεκφζηαο ελίζρπζεο ηφζν ησλ επελδχζεσλ φζν θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Βπηπιένλ, νη λεζησηηθέο πεξηνρέο έρνπλ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο ζην 

πιαίζην ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκφζησλ, εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ: κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

παηδείαο/ έξεπλαο/ θαηλνηνκίαο.  

Οξεηλέο πεξηνρέο  

ηηο νξεηλέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη έλαο δπτζκφο ηάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. Δ κηα ηάζε ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάιεηςε κεγάισλ πεξηνρψλ, αθφκα θαη σο 

πεξηνρψλ βηψζηκεο θαηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δ δεχηεξε ηάζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αλαδπφκελε βηνινγηθή γεσξγία, ηελ 

αληνρή νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ θ.ιπ. Χζηφζν, δηαπηζηψλνληαη θνηλά 

πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, πξνζβαζηκφηεηαο, δεκνγξαθηθήο 

απνδπλάκσζεο θαη θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δ 

ελδπλάκσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξν-δηαηξνθηθφ ηνκέα (θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθήο θιίκαθαο), ε πξνψζεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ρεηκεξηλφο, θπζηνιαηξηθφο, ζξεζθεπηηθφο) θαη 

γεληθά ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο (φζνλ 
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αθνξά ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ) θαζψο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Βπίζεο, επηηαθηηθήο 

αλάγθεο είλαη νη ρσξηθέο παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπληειέζνπλ  ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη λα ελδπλακψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

ηνπηθή θνηλσληθή ζπλνρή, ηε ζπλεξγαζία θαη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο ηφζν εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο.     

Αηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο ην ζχλνιν ησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ πεξηιακβάλεη 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο ρσξίο δηαζπλνξηαθέο ζπλδέζεηο (πιελ Κέξθπξαο), ελψ θαη 

ηέζζεξηο άιιεο πεξηθέξεηεο (Ήπεηξνο, Απηηθή Μαθεδνλία, Κεληξηθή Μαθεδνλία, 

Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε) έρνπλ ρεξζαία ζχλνξα κε ηξεηο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

δχν (Ώιβαλία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο) δελ απνηεινχλ 

θξάηε κέιε ηεο ΒΒ. ε φηη αθνξά ηηο λεζησηηθέο παξακεζφξηεο πεξηθέξεηεο, ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαζπλνξηαθφηεηαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε, ελψ ηα άιια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (έιιεηςε δηαζχλδεζεο κε 

ηα ελεξγεηαθά δίθηπα, έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ, απμεκέλνη θίλδπλνη απφ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εμάξηεζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

έιιεηςε επαξθνχο δηαζχλδεζεο κε ηα Αηεπξσπατθά Αίθηπα Μεηαθνξψλ, εληεηλφκελα 

πξνβιήκαηα ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο) δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο 

πνιηηηθψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη δξάζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο.  

ε φηη αθνξά ηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, παξαηεξείηαη πνιχ 

κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ, κε ηελ 

δηαθνξά ηνπ θαηά θεθαιήλ ΏΒΠ λα δηακνξθψλεηαη ζην 50%.  Δ κε νινθιήξσζε ησλ 

βαζηθψλ Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ ζηελ πιεπξά ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, 

ελψ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζπληζηά θαη ε 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο πνπ ζην ζχλνιν ηεο ζρεδφλ είλαη νξεηλή. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηηο πεξηνρέο κε δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο 

ή ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΒΠΏ 2014-2020 ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο κε 

δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο ή ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο, κε θχξηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα: 

(α) Ώχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ κε αλακελφκελε επίπησζε 

ζηε βειηίσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ζηε ζπλνιηθή επεκεξία, θαη 

(β) ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε επίπησζε ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηηο 

πεξηνρέο κε δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο ή ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ εθπνλείηαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη δελ πεξηιακβάλεη, σο εθ ηεο 

θχζεψο ηνπ, νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

Σέηνηεο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ θπξίσο ζην πιαίζην 

ησλ ΠΒΠ. Παξφια απηά, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ αλακέλεηαη λα έρεη εηδηθή ζπκβνιή ζηελ 

θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ λεζησηηθψλ, νξεηλψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ, 
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φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Β.Π. ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη ζπλέξγεηα κε 

ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ησλ ΠΒΠ, ηεο εηδηθήο γξακκήο δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ 

Βπξψπε - Connecting Europe Facility» (CEF) ηεο ΒΒ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ 

Αηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ ζηφρνπ ηεο Βπξσπατθήο Βδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(ΒΒ), ελεξγνχλ σο «δηεπθνιπληέο» (facilitators) ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο δηαζπλνξηαθήο 

πξνζπειαζηκφηεηαο, θαη ζπλεπψο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

δηακνξθσκέλεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηεξίδεηαη ε επίηεπμε 

ηζφξξνπεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ηδίσο ησλ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα (π.ρ. ζε 

ζρέζε κε ηελ κεησκέλε θαηά ηα πξφζθαηα ρξφληα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απμεκέλε αλεξγίαο), ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο.  

Δ ζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε ην Αηεπξσπατθφ 

Αίθηπν Μεηαθνξψλ, θαη ε αλάπηπμε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ παξεκβάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ειθπζηηθνχ γηα επελδχζεηο, ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο κέζσ βειηίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο, θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ζην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ δηαθξηηφο Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο (ΏΠ5) κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπηθέο βειηηψζεηο 

πξνζπειαζηκφηεηαο νξεηλψλ πεξηνρψλ ή/θαη βειηηψζεηο ζηε πξφζβαζε θαη ζηηο βαζηθέο 

ππνδνκέο ζε λεζησηηθά ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

Δ εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

έρνπλ δπζκελή ζέζε ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο ρψξαο, είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο ησλ θαηνίθσλ κε ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο, 

πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο θιπ. κε ηα  θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηα 

κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. ην πιαίζην απηφ ην ΒΠ ζπκβάιεη κε βέιηηζην ηξφπν 

ζηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ δπζρεξεηψλ κε παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη θεληξηθά απφ εληαία νκάδα δξάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

θαη απνηειέζκαηα. Δ ζπκβνιή απηή επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

κφλν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα εμππεξεηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Β.Π. ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο  ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ λεζηψλ, κε ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ησλ επξσπατθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Σα επηδησθφκελα θχξηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ (α) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ λεζηψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο ηνπο ζχλζεζεο (β) ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ λεζηψλ.  

Οη ηνκείο πδάηηλσλ πφξσλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ελέξγεηαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηφζν ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά αλέξγσλ 

φζν θαη ζε απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο, κηθξέο λεζησηηθέο θαη «πεξηζσξηαθέο» πεξηνρέο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο «πξάζηλσλ επαγγεικάησλ». 

ην πιαίζην απηφ, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 13, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο 
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θάζε Πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα πεξηνρψλ κε ρακειή πξφζβαζε (π.ρ. ζε λεζηά), 

πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ/αζηηθψλ απνβιήησλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δίθηπα πξάζηλσλ ζεκείσλ, αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο 

ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο, κνλάδεο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) βηναπνβιήησλ 

θαη δηαρείξηζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. Βπίζεο, ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 12 πξνβιέπνληαη δξάζεηο γηα δηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ θαη νινθιήξσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο 

ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Οη νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε πνιιψλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. 
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ΣΜΖΜΑ 7 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΩΝ  

7.1. Αξκόδηεο αξρέο θαη θνξείο  

Πίλαθαο 23:  Αξκόδηεο αξρέο θαη θνξείο 

Αξρή / θνξέαο 
Όλνκα ηεο αξρήο/ηνπ θνξέα 

θαη δηεύζπλζε ή ππεξεζία 

Δπηθεθαιήο ηεο αξρήο/ηνπ 

θνξέα (ζέζε) 

Αηαρεηξηζηηθή αξρή   

Ώξρή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε   

Βιεγθηηθή αξρή   

Φνξέαο ζηνλ νπνίν ε Βπηηξνπή ζα 

θαηαβάιεη ηηο πιεξσκέο 

  

 

7.2. πκκεηνρή εηαίξσλ  

7.2.1. Δλέξγεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ν ξόινο απηώλ ησλ εηαίξσλ ζηελ 

πινπνίεζε, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 

7.2.2. πλνιηθέο επηρνξεγήζεηο  

 

 

7.2.3. Γηάζεζε ελόο πνζνύ γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλόηεηαο   
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ΣΜΖΜΑ 8 ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΣΑΜΔΗΑ, ΣΟ ΔΓΣΑΑ, ΣΟ 

ΔΣΘΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΩΗΑΚΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ 

ΜΔΑ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΔΠ  

Οη κεραληζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηα Σακεία, ην Βπξσπατθφ  

Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΒΓΣΏΏ), ην Βπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Ώιηείαο (ΒΣΘΏ) θαη άιια ελσζηαθά θαη εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, θαζψο θαη κε ηελ 

Βπξσπατθή Σξάπεδα Βπελδχζεσλ (ΒΣΒπ), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο 

πνπ νξίδνληαη ζην θνηλφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην. 
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ΣΜΖΜΑ 9 ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΟΡΟΗ  

9.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ όξνη  

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ (πξναηξεηηθά) 

 

Πίλαθαο 24:  Δθαξκνζηένη εθ ησλ πξνηέξσλ όξνη θαη αμηνιόγεζε ηεο εθπιήξσζήο 

ηνπο 

Δθ ησλ 

πξνηέξσλ όξνο 

Άμνλεο 

πξνηεξαηόη

εηαο γηα 

ηνπο 

νπνίνπο 

ηζρύνπλ νη 

όξνη 

Δθπιήξσζε 

ηνπ εθ ησλ 

πξνηέξσλ 

όξνπ 

(λαη/όρη/ελ 

κέξεη) 

Κξηηήξηα 

Δθπιήξσ

ζε ησλ 

θξηηεξίσ

λ (λαη/όρη) 

Αξηζκόο 

(αλαθνξά ζηηο 

ζηξαηεγηθέο, ηε 

λνκηθή πξάμε ή 

άιια ζρεηηθά 

έγγξαθα, 

ζπκπεξηιακβαλνκ

έλσλ ησλ 

ζπλαθψλ 

ηκεκάησλ, ησλ 

άξζξσλ ή ησλ 

παξαγξάθσλ, 

ζπλνδεπφκελε 

απφ 

δηαδηθηπαθνχο 

ζπλδέζκνπο ή 

πξφζβαζε ζην 

πιήξεο θείκελν) 

Δπεμεγήζεηο 
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9.2. Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ όξσλ, 

αξκόδηνη θνξείο θαη ρξνλνδηάγξακκα 

Πίλαθαο 25:  Γξάζεηο γηα λα εθπιεξσζνύλ νη εθαξκνζηένη γεληθνί εθ ησλ 

πξνηέξσλ όξνη  

Γεληθόο εθ ησλ 

πξνηέξσλ όξνο 

Κξηηήξηα 

πνπ δελ 

πιεξνύληαη 

Γξάζεηο πξνο 

αλάιεςε 
Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

     

    

 

Πίλαθαο 26:  Γξάζεηο γηα λα εθπιεξσζνύλ νη εθαξκνζηένη ζεκαηηθνί εθ ησλ 

πξνηέξσλ όξνη  

Θεκαηηθόο εθ ησλ 

πξνηέξσλ όξνο 

Κξηηήξηα 

πνπ δελ 

πιεξνύληαη 

Γξάζεηο πξνο 

αλάιεςε 
Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

1. X  Αξάζε 1 Πξνζεζκία γηα ηε 

δξάζε 1 
 

 Αξάζε 2 Πξνζεζκία γηα ηε 

δξάζε 2 
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ΣΜΖΜΑ 10 ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 

χλνςε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαη, φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ, ζπλνδεπφκελε απφ ελδεηθηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. 
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ΣΜΖΜΑ 11 ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΑΡΥΔ  

11.1. Βηώζηκε αλάπηπμε 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ππνβάιιεηαη ζε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Βθηίκεζεο (ΠΒ), ε νπνία έρεη ζεζκνζεηεζεί κε ηελ ΚΤΏ 107017/28/8/2006 ζην 

πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2001/42/ΒΚ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ΠΒ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ΒΠ 

ψζηε, πέξαλ ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο, λα ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ θαη σο πξνο ηνλ 

ηνκέα κεηαθνξψλ ν ζηφρνο ηεο δηαθχιαμεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηνπ 

ΚΚΑ. Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Β.Π. 

πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ Β.Π. κέζσ 

ησλ Βηήζησλ Βθζέζεσλ Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Π., πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη, κε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

Οδεγία 2001/42/ΒΚ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ αμηνιφγεζεο 

δεκνζηνπνηνχληαη. Δ δηαδηθαζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο δηελεξγείηαη 

απφ ηελ Βηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Αξάζεσλ (Β.Τ..ΠΒ.Α.) ηνπ 

ΤΠΒΚΏ, ε νπνία παξαιακβάλεη θαη εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

Κνηλέο Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο έγθξηζεο ησλ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Βπηπηψζεσλ (ΜΠΒ) ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη, κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

Οδεγία 2001/42/ΒΚ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ θαη, παξάιιεια, δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

απηήο. Παξάιιεια, γηα απνθπγή πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη δξάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε «θιηκαηηθήο 

ζπκβαηφηεηαο» (climate proofing), φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε. 

Βηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ε βηψζηκε αλάπηπμε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Βπξψπε 2020», πξνσζψληαο 

δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, ζηα ρακειά επίπεδα 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ζην κεηξηαζκφ θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηφρνο ησλ 

δξάζεσλ απηψλ, ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη λα πξνσζεζεί ε αλαδηάηαμε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηεο ρψξαο αλάγνληαο ην «πεξηβάιινλ» ζε κνριφ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη πξνζηαζία ηνπ. Παξάιιεια, ν ηνκέαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ελζσκαηψλεη θαη απειεπζεξψλεη παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη 

θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο, παξέρνληαο επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ επίηεπμε 

«πξάζηλσλ» θαη αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Βιιεληθήο νηθνλνκίαο. Δ 

κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, 

ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγία ησλ «πξάζηλσλ 

επαγγεικάησλ» (green jobs). 

ην Βζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (2013), ε κεηαζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απνηειεί Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο κε 
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ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020. Βπίζεο, ε επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ ελέξγεηα, ε 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ θπζηθψλ πφξσλ  

ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ώλαγλσξίδνληαο φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί παγθφζκηα απεηιή αιιά θαη ην φηη ε 

ρψξα καο είλαη ηδηαίηεξα επάισηε απέλαληί ηεο, έρεη ηεζεί απφ ην Β.Π ΤΜΠΒΡΏΏ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, σο πξνηεξαηφηεηα, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ κεηξηαζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Βηδηθφηεξα, γηα ην 

κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα απφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο δηαρείξηζεο ηεο έμππλεο ελέξγεηαο, ηεο 

ζπκπαξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο ππνδνκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη ησλ θαηνηθηψλ. ην ίδην πιαίζην 

εληάζζνληαη παξεκβάζεηο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ πνιπηξνπηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο. Δ πξνζαξκνγή είλαη κηα καθξφρξνλε θαη ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη απαηηεί ζηελή 

ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. ην πιαίζην 

απηφ, ε «Βζληθή ηξαηεγηθή Πξνζαξκνγήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή» ζα απνηειέζεη 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο.  

Δ πξνζπάζεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ηεο ρψξαο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα έρεη σο επηζηέγαζκα ην Βζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη, κέρξη ην 2020, γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΏΠΒ ζην ελεξγεηαθφ 

κείγκα θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε.  

Με δεδνκέλν φηη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απνηειεί δπλακηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ζηελ Βιιάδα, ε απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

πφξσλ ζπληζηά θχξην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαηά 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014–2020 πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαρείξηζήο ηνπο (πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

αλαθχθισζε, αλάθηεζε, δηάζεζε) θαη κε γλψκνλα ηελ κεηαηξνπή ησλ απνβιήησλ ζε 

πφξν. ε απηφ ην πιαίζην, ζεκαληηθφ βήκα απνηειεί ε Οδεγία - Πιαίζην 2008/98/ΒΚ 

γηα ηα απφβιεηα, πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.4042/2012 ζην εζληθφ δίθαην. ην 

πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνσζνχληαη κέζσ 

ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζρεηηθέο δξάζεηο. Δ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηεο «αλαπηπμηαθήο 

δηάζηαζεο» ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πξνσζείηαη κε κφριεπζε επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «βηνκεραληθήο 

ζπκβίσζεο».  

Δ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηα χδαηα δηακνξθψλεη έλα ηδηαίηεξα 

ζχλζεην πιαίζην πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ., επηδηψθνληαο ηελ 

θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο 91/271 γηα ηα αζηηθά ιχκαηα, 

θαη 2000/60, νδεγία – πιαίζην γηα ηα χδαηα, θαζψο θαη ηηο Οδεγίεο 2006/7/ΒΚ γηα 

δηαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο, 2008/56/ΒΚ γηα ηε Θαιάζζηα 

ηξαηεγηθή, θαη 2007/60/ΒΚ γηα αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο.  
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ε ζρέζε κε ην θπζηθφ θεθάιαην, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ πξνσζεί δξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο 

92/43/ΒΟΚ (γηα δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο) θαη 2009/147/ΒΚ (πξψελ 79/409/ΒΟΚ, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ 

πηελψλ), ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ NATURA, ζηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα εηζβάιινληα μεληθά είδε, ζηε ζηνρεπκέλε απνθαηάζηαζε 

ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηε πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 

ε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ην Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ πξνσζεί 

δξάζεηο γηα νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηε πξφιεςε θαη δηαρείξηζε πςειήο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ 

θαηαδεηθλχνληαη απφ ηα Αηαρεηξηζηηθά ρέδηα Πιεκκπξψλ.  

Γηα ηε ζπζηεκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», 

δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Δ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» έρεη 

ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην θπξίσο κε ην Π.Α. 148/2009.Με ην Ν. 4014/2011 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαη κε ηηο 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ηίζεληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο, κε δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε, αθνχ 

πιένλ γίλεηαη πην εχθνιε ε κέηξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αθφινπζε θνζηνιφγεζε ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κέζσ ηνπ Ν. 4042/2012 (Πνηληθή 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − Βλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΒΚ − Πιαίζην 

παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Βλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΒΚ − 

Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο), 

δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε θαη επεθηείλεηαη ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κε ζηφρν 

λα επηηεπρζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

ζέηνληαο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο. Έηζη, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 

Βιιεληθή Αεκνθξαηία σο ρξεκαηηθά πξφζηηκα ιφγσ παξαβηάζεσλ ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη πνπ 

απνξξένπλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (ΟΣΏ) ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΟΣΏ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, επηβάιινληαη 

σο ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηα πξφζσπα απηά (αξζ. 44, «πλέπεηεο κε ζπκκφξθσζεο κε 

ηελ επξσπατθή λνκνζεζία»). 

Μέζσ, ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα λεξά θαη ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ ρεδίσλ 

Αηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Ώπνξξνήο Πνηακψλ επηδηψθεηαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη 

κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο (ρεκηθήο, βηνινγηθήο θαη 

νηθνινγηθήο) ησλ πδάησλ  κε άκεζν απνηέιεζκα ηε κέηξεζε θαη εληνπηζκφ ησλ πεγψλ 

ξχπαλζεο θαη επαθφινπζα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

κέηξσλ απνθαηάζηαζεο. 

Σέινο, ε Βιιάδα ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκφ ηεο εκπνξίαο ξχπσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ρψξα δχλαηαη λα επηηχρεη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηεο. ην κεραληζκφ ζπκκεηέρνπλ κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα νπνία ιήθζεθαλ 

ζεκαληηθά κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ παξάγνληαη, σο απνηέιεζκα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο 



 

 294    

δηεξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή Βθηίκεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ (ΒΠΒ) θαη ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Βθηίκεζε (ΠΒ) 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ε Βζληθή Ννκνζεζία έρεη πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζην 

ζρεηηθφ Κνηλνηηθφ Αίθαην θαη επνκέλσο είλαη ζε ηζρχ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη 

εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ε λνκνζεζία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.  

Γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή αιιά θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, 

ελζσκαηψζεθε ε  Οδεγία INSPIRE ζην εζληθφ δίθαην θαη δηεμάγνληαη παξάιιειεο 

δξάζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη κεηαθφξησζε ζηαηηζηηθήο θαη γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο. 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο έρεη ζπζηαζεί 

Γξαθείν Πξάζηλσλ πκβάζεσλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Πξνηχπσλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο Αεκφζηεο 

πκβάζεηο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Πξάζηλσλ Αεκφζησλ πκβάζεσλ 

ζρεδηάδεηαη ε εθπφλεζε ελφο Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο αλάγθεο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ, ηελ εηνηκφηεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Γηα ηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηελ Βπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηηο Μεηαθνξέο, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη 

ησλ δξάζεσλ ηεο ΒΒ θαη ησλ Κξαηψλ-Μειψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο Μεηαθνξέο. 

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε εζληθή λνκνζεζία έρεη πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζην ζρεηηθφ 

Κνηλνηηθφ Αίθαην θαη, ζην πιαίζην απηφ, γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ηνκέα Μεηαθνξψλ πξνβιέπεηαη εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ 

κειεηψλ θαηά ηνλ Ν.4014/2011 θαη ππνρξεσηηθή έγθξηζε Βηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

ξσλ θαηά ηελ ΤΏ νηθ.48963/2012, ζηνρεχνληαο ζηελ θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο κε δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε. Σν 

ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ιήθζεθε ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ Β.Π. ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014-2020 αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ νξηδφληηα αξρή ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.3 «ΐηψζηκε Ώλάπηπμε» ηνπ Βηαηξηθνχ 

πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Ώλάπηπμεο «ΒΠΏ 2014-2020». 

Βηδηθφηεξεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ γηα 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζην πεξηβάιινλ, φπσο  

επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο (π.ρ. ειεθηξνθίλεζε) ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ θαη ζπλδέζεηο ηνπ κε θχξηνπο ιηκέλεο ηεο ρψξαο (ΏΠ1, ΏΠ2), θαηαζθεπή 

έξγσλ Μεηξφ (ΏΠ8, ΏΠ9) κε απνηέιεζκα επηφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, αιιά θαη έξγα παξαθάκςεσλ 

αζηηθψλ θέληξσλ (ΏΠ3, ΏΠ5) θαη ππνγεηνπνίεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξφκσλ 
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(ΏΠ2) γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζπκθφξεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, 

θπξίσο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη δξάζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. 

 Παξεκβάζεηο κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία απνηεινχλ, επηπιένλ 

ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα κεηαθνξάο, θαη 

νη παξεκβάζεηο ησλ ΏΠ3, ΏΠ6 θαη ΏΠ7 πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ απηέο. 

 Καηά ηελ σξίκαλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηα νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη αεξνιηκεληθά 

έξγα, επηδηψθεηαη ε κείσζε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ, κε κέξηκλα γηα θαηά ην 

δπλαηφ απνκάθξπλζε νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ απφ επαίζζεηνπο 

δέθηεο, επηινγή θαηάιιεισλ νδνζηξσκάησλ ή επηδνκήο θαη ηξνραίνπ πιηθνχ, 

θαζψο θαη πξφλνηα δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξψλ, 

φπσο κεησκέλεο ηαρχηεηεο ζπξκψλ θαη νρεκάησλ θνληά ζε νηθηζηηθέο ή 

επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ηνπ Β.Π., ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

ζρέδηα νξζήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. 

ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ ηνπ ηνκέα Μεηαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη αθφκε: 

 ε απνθπγή, θαηά ην δπλαηφλ, θαηάιεςεο παξαγσγηθψλ εδαθψλ,  

 ε κέξηκλα γηα ηελ ειάρηζηε δπλαηή αιινίσζε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ,  

 ε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ,  

 ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,  

 ε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ 

Natura θαη 

 ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζε ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

αμίαο ηνπία. 

 

11.2. Ηζόηεηα επθαηξηώλ θαη θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ είλαη ελ γέλεη νπδέηεξν σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο κε δηάθξηζεο εμαηηίαο 

ηεο θπιήο ή ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο 

ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζε απηφ παξεκβάζεσλ.  

ηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ην Πξφγξακκα ελζσκαηψλεη ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο 

κε δηάθξηζεο, πξνζψληαο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηα ζεηηθά αλακελφκελα απνηειεζκάηα ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ρεηηθά κε ηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ, κέζα απφ έξγα θαη δξάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ΏκεΏ, φπσο: 

 Πξφζβαζε ζην θπζηθφ ή / θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, 

 Οξηδφληηα πξνζβαζηκφηεηα (πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο ηζφπεδεο ή κε ξάκπεο, 
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πξνζβάζηκε είζνδνο, πξνζβαζηκφηεηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηθαλνπνηεηηθφ 

άλνηγκα ζπξψλ, πιάηνο δηαδξφκνπ), 

 Καηαθφξπθε πξνζβαζηκφηεηα (αλειθπζηήξαο, θιηκαθνζηάζην θ.ι.π.), 

 Πξνζβάζηκνη ρψξνη πγηεηλήο, 

 ήκαλζε ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο, 

 Καηάιιεια κέηξα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

ρεηηθά κε ηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία, ε 

ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ελζσκαηψλνπλ 

ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηα κέζα κεηαθνξάο 

θαη ηεο κεηαθίλεζεο ζηνπο ζηαζκνχο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θαη‘ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ ΚΚΑ.  

Βηδηθφηεξα, ηα έξγα θαη νη πξνκήζεηεο ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη θαηά ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ δχλαληαη θαη επηζπκνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ. Βπηπιένλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηνπο ζηαζκνχο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, απνηειεί κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

πινπνίεζεο ηνπ Β.Π. Δ ηήξεζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο δηαζθαιίδεηαη κέζσ εηδηθψλ 

θξηηεξίσλ έληαμεο πξάμεσλ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

ή δπζθνιίεο. Βπηπιένλ, πξνβιέπεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε σο πξνο ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο κε κεησκέλα ηέιε δηνδίσλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Β.Π. γηα ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, πεξηιακβάλνπλ: 

 Αξάζεηο ρσξηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα ή 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ (βι. Βλφηεηα 5 παξάγξαθνο 5.2). 

 Παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

κεηαθίλεζεο (ΏΠ8, ΏΠ9) πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε αζηηθνχ ρψξνπ γηα 

φινπο ηνπο κεηαθηλνχκελνπο θαη φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ κε φξνπο 

βησζηκφηεηαο. 

 Παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ (ΏΠ12) θαη ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ΏΠ10), πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, γεγνλφο πνπ αθνξά φινπο 

ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο, ή εζληθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθείαο ή ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο (ΏΠ12), φπσο ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηνπ ζνξχβνπ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηεξψληαο ηελ νξηδφληηα αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. 

 Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, κέζσ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ, αλαπηπμηαθψλ εκεξίδσλ 
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θαη εζληθψλ ζπλεδξίσλ, ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Π., 

ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ εηδηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

 Σε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Β.Π. θαη ησλ εηδηθφηεξσλ 

δξάζεσλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηφ 

επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. ηα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνζηνιή πξνζθιήζεσλ / πξνθεξχμεσλ ζε 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ επξεία 

δηάδνζε ηφζν ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε ηεο, θαζψο θαη ε αλάξηεζε θάζε εγγξάθνπ γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζην δηαδίθηπν, ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο φζν 

θαη ζε απηήλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Βπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

ηνπ Β.Π. θαη ηεο ΒΒ, κέζσ ηεο Βηήζηαο Έθζεζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ Β.Π., ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θξηηεξίνπ «πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη κε δηάθξηζεο», ε αξκφδηα αξρή 

δηαρείξηζεο ζα εμεηάδεη αλ νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζέβνληαη θαη πξνσζνχλ ηελ 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη αλ έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο, εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο 

θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο, ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

11.3. Ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

Σν Β.Π. ΤΜΠΒΡΏΏ είλαη ελ γέλεη νπδέηεξν σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Χζηφζν, ε ζηξαηεγηθή, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηφρνη ηνπ Β.Π. πξνσζνχλ ηελ αξρή 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη‘ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ ΚΚΑ, πξνβιέπνληαο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ Πξνγξάκακηνο ελέξγεηεο φπσο: 

 Σήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, αθελφο κελ θαηά ηελ επηινγή πξάμεσλ 

θαη δπλεηηθά σθεινπκέλσλ, αθεηέξνπ δε ζην επίπεδν ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πινπνίεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζε απηέο. 

 Αηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ Β.Π. 

δεκφζησλ αξρψλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα 

ηζφηεηαο, κέζσ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ, αλαπηπμηαθψλ εκεξίδσλ θαη εζληθψλ 

ζπλεδξίσλ. 

 Εζφξξνπε, θαηά ην δπλαηφλ, ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Βπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Β.Π. 

 Υξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε, φπνπ απηφ είλαη εθαξκφζηκν θαη εθηθηφ. 
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ΣΜΖΜΑ 12 ΥΩΡΗΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

12.1. Μεγάια έξγα πνπ ζα πινπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ  

Πίλαθαο 27:  Καηάινγνο κεγάισλ έξγσλ 

Έξγν 

Πξνγξακκ

αηηδόκελε 

εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζ

εο/ 

ππνβνιήο 

(έηνο, 

ηξίκελν) 

Πξνγξακκ

αηηζκέλε 

έλαξμε 

πινπνίεζεο 

(έηνο, 

ηξίκελν) 

Πξνγξακκ

αηηδόκελε 

εκεξνκελία 

νινθιήξσζ

εο (έηνο, 

ηξίκελν) 

Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Καηαζθεπή λέαο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο ζην ηκήκα Ρίν – Πάηξα 
   

ΑΠ1 Αηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Αίθηπν θαη πλδέζεηο (Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε 

πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ Βπξσπατθνχ 

Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 

δίθηπν ηνπ Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

Καηαζθεπή λέαο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ώζήλαο 

(ΚΏ) – Πάηξαο ζην ηκήκα 

Ρνδνδάθλε–Ρίν (επηδνκή, 

ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε) 

   

Οινθιήξσζε ζεκαηνδφηεζεο-

ηειεδηνίθεζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ 

άμνλα Ώζήλα – Θεζζαινλίθε (πιελ 

Σηζνξέα-Ανκνθφο) θαζψο θαη ζηα 

ηκήκαηα Θεζζαινλίθε – Πνιχθαζηξν 

θαη Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο 

   

Ώλαβάζκηζε ππνδνκήο θαη επηδνκήο 

πθηζηάκελεο  ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο 

   

Ώλαβάζκηζε ΠΏΘΒ/Π: ηκήκα ΚΏ - 

Οηλφε (ρσξίο ηε ζχλδεζε κε ΚΏ) 
   

ΑΠ2 Αηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Αίθηπν (ΒΣΠΏ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε 

πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ Βπξσπατθνχ 

Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 

δίθηπν ηνπ Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

Τπνγεηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηαδξφκνπ ζην ηκήκα .. Ώζελψλ – 

Σξείο Γέθπξεο 

   

ΑΠ2 Αηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ 

Αίθηπν (ΒΣΠΏ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 

Ώλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο 

πνηφηεηαο 

χκβαζε Παξαρψξεζεο «Μειέηε–

Καηαζθεπή–Υξεκαηνδφηεζε–

Λεηηνπξγία–πληήξεζε θαη 

Βθκεηάιιεπζε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ 

Βιεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα–Πχξγνο–

Σζαθψλα» Σκήκα: Πάηξα – Πχξγνο 

   

ΑΠ3 Αηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη 

νδηθή αζθάιεηα (Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε 

πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ Βπξσπατθνχ 

Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 

δίθηπν ηνπ Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

χκβαζε Παξαρψξεζεο 

Παξαρψξεζεο «Μειέηε–Καηαζθεπή–

Υξεκαηνδφηεζε–Λεηηνπξγία–

πληήξεζε θαη Βθκεηάιιεπζε ΣΟΤ 

απηνθηλεηνδξφκνπ Βιεπζίλα–

Κφξηλζνο–Πάηξα–Πχξγνο–Σζαθψλα» 

Σκήκα: Καιφ Νεξφ – Σζαθψλα 

   

Μειέηε-Καηαζθεπή-Υξεκαηνδφηεζε-

Λεηηνπξγία-πληήξεζε-Βθκεηάιιεπζε 

ηνπ Ώπηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο 

Βιιάδαο (Β65) Λακία-Ξπληάδα θαη 
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Έξγν 

Πξνγξακκ

αηηδόκελε 

εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζ

εο/ 

ππνβνιήο 

(έηνο, 

ηξίκελν) 

Πξνγξακκ

αηηζκέλε 

έλαξμε 

πινπνίεζεο 

(έηνο, 

ηξίκελν) 

Πξνγξακκ

αηηδόκελε 

εκεξνκελία 

νινθιήξσζ

εο (έηνο, 

ηξίκελν) 

Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Σξίθαια-Καιακπάθα 

Καηαζθεπή Οδηθήο χλδεζεο ηεο 

Πεξηνρήο Ώθηίνπ κε ην Απηηθφ Άμνλα 

ΐνξξά-Νφηνπ 

   

Καηαζθεπή Οδηθνχ Άμνλα Αξάκα - 

Καβάια 
   

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ 

ηκήκαηνο Ώγ. ΐαξβάξα-Aγ. Αέθα 

(Καζηέιιη) (Υ.Θ. 22+170 – Υ.Θ. 

37+900) ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ Άμνλα 

Δξάθιεην-Μεζζαξά ζην Ν. 

Δξαθιείνπ Κξήηεο 

   

ΑΠ4 Αηεπξσπατθφ, νδηθφ δίθηπν 

(ΒΣΠΏ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε 

πνιπηξνπηθνχ Βληαίνπ Βπξσπατθνχ 

Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 

δίθηπν ηνπ Αηεπξσπατθνχ Αηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ (ΑΒΑ-Μ) 

ΐαζηθφ έξγν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο    

ΑΠ8 Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο 

(ΒΣΠΏ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 

εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 

ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, 

ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο 

Βπέθηαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο 

Καιακαξηά 
   

Βπέθηαζε ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ 

Ώζήλαο, ηκήκα Υατδάξη - Πεξαηάο 
   

ΑΠ9 Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & 

βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 

εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 

ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, 

ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο 

Βπέθηαζε Πξναζηηαθνχ: Πεηξαηάο - 

Σξεηο Γέθπξεο 
   

Ώλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ    

ΑΠ13 Ώλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Γσήο κε 

Αηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Ώπνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Ώλάιεςε 

δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ηελ αλάπιαζε ησλ 

πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη 

απνιχκαλζεο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο 

αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ζνξχβνπ 

Σα ινηπά Μεγάια Έξγα ηνπ Σνκέα 

Πεξηβάιινληνο είλαη ζε δηαδηθαζία 

εμεηδίθεπζεο 
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12.2. Πιαίζην επηδόζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο  

Πίλαθαο 28:  Πιαίζην επηδόζεσλ αλά Σακείν θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο (ζπλνπηηθόο 

πίλαθαο) 

Άμνλαο 

πξνηεξαηόηε

ηαο 

Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηα

ο 

Γείθηεο ή θύξην 

ζηάδην 

πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, θαηά 

πεξίπησζε 

Οξόζεκν γηα 

ην 2018 

Σειηθόο ζηόρνο 

(2023) 

Α Γ  

         

         

         

         

 

12.3. Δηαίξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο  

– Βηδηθή Τπεξεζία Αηαρείξηζεο Β.Π. Βλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, Βλδηάκεζε 

Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή Μεηαθνξψλ, Βηδηθή Τπεξεζία Αηαρείξηζεο Β.Π. ΠΒΡΏΏ 

– Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ: Γεληθνί Γξακκαηείο Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

Μεηαθνξψλ, Α/λζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο, Α/λζε Οδηθψλ Έξγσλ (Α1), ΒΤΑΒ Μειεηψλ - 

Καηαζθεπψλ Έξγσλ Παξαρψξεζεο Πεινπνλλήζνπ, ΒΤΑΒ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ Έξγσλ 

Παξαρψξεζεο Ώηηηθήο & Ενλίαο Οδνχ 

– Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο: Γεληθή Γξακκαηεία 

Υσξνηαμίαο θαη Ώζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Βηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ 

– Ώηηηθφ Μεηξφ Ώ.Β., Βγλαηία Οδφο Ώ.Β., Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Βιιάδνο, ΒΡΓΏ ΟΒ 

Ώ.Β., ΣΡΏΕΝΟΒ Ώ.Β., ΓΏΕΏ ΟΒ Ώ.Β., Ο.Ώ..Ώ. Ώ.Β., ΣΏ.Τ. Ώ.Β., Τ.Π.Ώ., Ο.Τ. Ώ.Β. 

– Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Ώηγαίνπ - Αηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (ΤΝΏ/ΓΓΛΛΠ/ΑΛΤ) 

– Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Ώηγαίνπ - Αηεχζπλζε/Βηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Βθαξκνγήο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αξάζεσλ  

– Τπνπξγείν Αεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Τπεξεζία Αηαρείξηζεο Βπξσπατθψλ 

θαη Ώλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Α.Β.Ώ.Π.)   

– Τπνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο/ Γεληθή Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο 

– Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο / Βηδηθή Τπεξεζία Αηαρείξηζεο Β.Π. Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

– Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Εζφηεηαο δπν θχισλ  

– Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Αηαρείξηζεο Ώλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

– ΒΤΒΚΣ, Βηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Βθαξκνγήο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

(ΒΤ), Βπηηξνπή Αεκνζηνλνκηθνχ Βιέγρνπ (ΒΑΒΛ) - Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

– Βηδηθή Τπεξεζία γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

– Οηθνλνκηθή & Κνηλσληθή Βπηηξνπή 

– Βπξσπατθή Σξάπεδα Βπελδχζεσλ 

– Τπνπξγεία: Ώλάπηπμεο & Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Οηθνλνκηθψλ, Βζσηεξηθψλ, Βξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Τγείαο, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & 

Ώζιεηηζκνχ, Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Αεκνζίαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Σνπξηζκνχ, Ναπηηιίαο 

& Ώηγαίνπ, Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Βμσηεξηθψλ, Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο & Ώλζξσπίλσλ 
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Αηθαησκάησλ, Βζληθήο Άκπλαο 

– Πεξηθέξεηεο & ΒΑΏ: Ώηηηθήο, Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, Απηηθήο 

Βιιάδαο, Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Δπείξνπ, Θεζζαιίαο, Ενλίσλ Νήζσλ, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Κξήηεο, Ννηίνπ Ώηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Βιιάδαο 

– Φνξείο πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Βιιάδνο, Κεληξηθή Έλσζε 

Αήκσλ Βιιάδαο, Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Αήκσλ Ώηηηθήο, Έλσζε Αεκνηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ 

Όδξεπζεο Ώπνρέηεπζεο, χλδεζκνο ΟΣΏ Ν. Θεζζαινλίθεο, Αηαδεκνηηθή Βπηρείξεζε 

Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ, Αηαρείξηζε Ώπνξξηκκάησλ Απηηθήο Μαθεδνλίαο Ώ.Β., 

Βληαίνο χλδεζκνο Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ Κξήηεο, Βληαίνο χλδεζκνο Αηαρείξηζεο 

Ώπνξξηκκάησλ ΟΣΏ Ν. Δκαζίαο 

– Βηαηξείεο/Οξγαληζκνί Αεκνζίνπ: ΒΤΑΏΠ, ΒΤΑΏΘ Ώ.Β., ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ Ώ.Β., Βιιεληθά 

Πεηξέιαηα Ώ.Β., Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Οξγαληζκφο 

Ώπαζρφιεζεο Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ 

– Βπηκειεηήξηα/χιινγνη: Κεληξηθή Έλσζε Βπηκειεηεξίσλ, Σερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, 

Γεσηερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, Βιιεληθή Έλσζε 

Σξαπεδψλ, χλδεζκνο Βιιήλσλ ΐηνκεράλσλ, Βκπνξηθφ & ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην 

Ώζελψλ, Γεληθή πλνκνζπνλδία Βπαγγεικαηηψλ ΐηνηερλψλ Βκπφξσλ Βιιάδαο, Ελζηηηνχην 

Μηθξψλ Βπηρεηξήζεσλ Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Βπαγγεικαηηψλ ΐηνηερλψλ Βκπφξσλ 

Βιιάδαο, Βζληθή πλνκνζπνλδία Βιιεληθνχ Βκπνξίνπ, Γεληθή πλνκνζπνλδία Βξγαηψλ 

Βιιάδνο, Ελζηηηνχην Βξγαζίαο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Βξγαηψλ Βιιάδνο, Ώλψηαηε Αηνίθεζε 

Βλψζεσλ Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Βλψζεσλ Γεσξγηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ Βιιάδνο, Βζληθή πλνκνζπνλδία Ώηφκσλ κε Ώλαπεξία, Γεληθή Παλειιαδηθή 

Οκνζπνλδία Βπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνχ, Γεληθή πλνκνζπνλδία Ώγξνηηθψλ πιιφγσλ Βιιάδαο, 

Γεληθή πλνκνζπνλδία Βπαγγεικαηηψλ ΐηνηερλψλ Βκπφξσλ Βιιάδαο, Παλειιήληα Έλσζε 

Νέσλ Ώγξνηψλ, Παλειιήληα Έλσζε πλδέζκσλ Βξγνιεπηψλ Αεκνζίσλ Έξγσλ, Παλειιήληνο 

χλδεζκνο Βπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Παλειιήληνο χλδεζκνο Σερληθψλ 

Βηαηξηψλ, Έλσζε Βιιήλσλ Βθνπιηζηψλ, χιινγνο Βιιήλσλ Ώξραηνιφγσλ, χιινγνο 

Βιιήλσλ Πνιενδφκσλ & Υσξνηαθηψλ, χιινγνο Βιιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ, χλδεζκνο 

Βιιεληθψλ Γξαθείσλ Μειεηψλ, Παλειιήληνο χλδεζκνο Σερληθψλ Βηαηξηψλ, χλδεζκνο 

Σερληθψλ Βηαηξηψλ Ώλσηέξσλ Σάμεσλ, χλδεζκνο ΐηνκεραληψλ ΐ. Βιιάδνο, χλδεζκνο 

Βιιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ, Οκνζπνλδία Βιιεληθψλ πλδέζκσλ Νέσλ Βπηρεηξεκαηηψλ, 

χλδεζκνο Νέσλ Βπηρεηξεκαηηψλ "YoungLeaders", σκαηείν Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ, 

χλδεζκνο Βιιεληθψλ ΐηνκεραληψλ Ώλαθχθισζεο & Βλεξγεηαθήο Ώμηνπνίεζεο, Βιιεληθή 

Έλσζε Βηαηξεηψλ Βπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ, χλδεζκνο Βιιεληθψλ Υεκηθψλ ΐηνκεραληψλ, 

Βιιεληθφο χλδεζκνο ΐηνκεραληψλ Βπσλχκσλ Πξντφλησλ 

– Βπηζηεκνληθνί Φνξείο: Κέληξν Ώλάπηπμεο Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Ελζηηηνχην Ααζηθψλ 

Βξεπλψλ, Ελζηηηνχην Βξγαζίαο & Ώλζξψπηλνπ Απλακηθoχ, Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ 

Ελζηηηνχην Ώζηηθήο & Ώγξνηηθήο Κνηλσληνινγίαο, Κέληξν ΐηψζηκεο & Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο, 

Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ Αεκφθξηηνο, Κέληξν Θαιαζζίσλ Βξεπλψλ, Κέληξν 

Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Ώλάπηπμεο - Ελζηηηνχην Ώγξνβηνηερλνινγίαο, Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 

Βζληθφ Σακείν Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Ώλάπηπμεο, Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & 

Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Βζλ. πκβνχιην Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, Βζλ. πκβνχιην 

Νενιαίαο, Βηδηθή Μφληκε Βπηηξνπή Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & 

ΐηνκεραληθψλ Βξεπλψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο / Αίθηπν ΠΡΏΞΔ, Ελζηηηνχην 

Ώιηεπηηθήο Έξεπλαο, Κέληξν Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο, Βιιεληθφ Κέληξν Πεξίζαιςεο 

Ώγξίσλ Γψσλ, χλνδνο Πξπηάλεσλ & Πξνέδξσλ Αηνηθνπζψλ Βπηηξνπψλ ησλ Βιιεληθψλ ΏΒΕ 

– ΜΔΚΤΟ: Οκνζπνλδία Βζεινληηθψλ κε Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ Βιιάδνο, Παλειιήλην 

Αίθηπν Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ, WWF Βιιάδαο, Μεραληθνί ηνπ Κφζκνπ, Enterprise Europe 

Network Hellas, Greenpeace, Hellenic Start-up Association, Medwet, Ώλαθχθισζε πζθεπψλ 

Ώ.Β, ΏΡΚΣΟΤΡΟ, Mediterranean SOS Network πιινγηθφ χζηεκα Βλαιιαθηηθήο 
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Αηαρείξηζεο Φνξεηψλ Διεθηξηθψλ ηειψλ & πζζσξεπηψλ  

– Φνξείο Αηαρείξηζεο: Βζληθνχ Αξπκνχ Ώίλνπ, Βζληθνχ Αξπκνχ Οίηεο, Βζληθνχ Αξπκνχ 

Οιχκπνπ, Βζληθνχ Αξπκνχ Παξλαζζνχ, Βζληθνχ Αξπκνχ Πάξλεζαο, Βζληθνχ Αξπκνχ 

Πξεζπψλ, Βζληθνχ Αξπκνχ ακαξηάο, Αέιηα Νέζηνπ-ΐηζησλίδαο–Εζκαξίδαο, Αάζνπο Ααδηάο-

Λεπθίκεο–νπθιίνπ, Βζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Ώινλλήζνπ ΐ. πνξάδσλ, Βζληθνχ 

Θαιαζζίνπ Πάξθνπ Γαθχλζνπ, Βζληθνχ Πάξθνπ Αέιηα Ώμηνχ-Λνπδία–Ώιηάθκνλα, Βζληθνχ 

Πάξθνπ Αέιηα Έβξνπ, Βζληθνχ Πάξθνπ Κνξψλεηαο-ΐφιβεο-Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ, Βζληθνχ 

Πάξθνπ ρνηληά–Μαξαζψλα, Βζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Βζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ 

Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο, Βζληθψλ Αξπκψλ ΐίθνπ-Ώψνπ θαη Πίλδνπ, Καξπάζνπ–αξίαο, Λίκλεο 

Κεξθίλεο, Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, ξνπο Πάξλσλα & Τγξφηνπνπ 

Μνχζηνπ, Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο Κάξιαο-Μαπξνβνπλίνπ-Κεθαιφβξπζνπ–ΐειεζηίλνπ, 

Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο Λίκλεο Πακβψηηδαο, Πνηακψλ Ώρέξνληα–Καιακά, ηεξεψλ 

Ώπνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Ώλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηεξεψλ Ώπνβιήησλ ΐφξεηαο Πεδηάδνο 

Ώ.Β., Τγξνηφπσλ Ώκβξαθηθνχ, Υεικνχ–ΐνπξατθνχ, Μεηξνπνιηηηθφο Φνξέαο Ώλάπιαζεο & 

Αηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Ώηηηθήο 

– Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα: Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Βζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

– Λνηπνί Βηαίξνη: Βηδηθφο Αηαβαζκηδηθφο χλδεζκνο Ν. Ώηηηθήο, Βηαηξία Πεξηβάιινληνο & 

Πνιηηηζκνχ, Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, Βηαηξεία Σνπηθήο Ώλάπηπμεο & 

Ώπηνδηνίθεζεο, Βηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Βηαηξεία Αηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

Βηαηξεία Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ, Βηαηξεία Ώμηνπνίεζεο Ώλαθχθισζεο, Οηθνινγηθή 

Βηαηξεία Ώλαθχθισζεο, Οξγαληζκφο Ώλαθχθισζεο, Οξγαληζκφο Βμσηεξηθνχ Βκπνξίνπ Ώ.Β., 

Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο, Έλσζε ΐηνκεραληψλ Διηαθήο Βλέξγεηαο, Αίθηπν Ώεηθφξσλ Νήζσλ 

Ώηγαίνπ, Βιι. Αίθηπν Μηθξψλ Νεζηψλ, Βιι. Αίθηπν LEADER, Οξληζνινγηθή Βηαηξεία, 

Βπηηξνπή "Φχζε 2000", Κέληξν ΐηνηφπσλ-Τγξνηφπσλ, Πξάζηλν Σακείν, Βηαηξεία γηα κειέηε 

& πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο, χιινγνο γηα Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ (κεηαθνξηώλνληαη ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ σο μερσξηζηά αξρεία): 

 ρέδην έθζεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο κε ζχλνςε (ππνρξεσηηθφ)  

[ζρεη.: άξζξν 55 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013] 

 Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θαη ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ (θαηά πεξίπησζε) 

 Γλψκε ησλ εζληθψλ θνξέσλ ηζφηεηαο γηα ηα ηκήκαηα 11.2 θαη 11.3 (θαηά 

πεξίπησζε) (ζρεη.: άξζξν 96 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013] 

 Πεξίιεςε γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (θαηά πεξίπησζε). 


