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Με στρατηγική για το Περιβάλλον

Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφορική Διαχείριση 
του Περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο 

για την προστασία της δημόσιας υγείας,  
την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, 

καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης  
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
κυρίως από το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
εθνικούς πόρους.

Στόχος του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η συμβολή του στην πραγματική σύγκλιση της χώρας και των Περιφερειών της 
με τα αναπτυγμένα κράτη-μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προώθηση και ενίσχυση 
της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Με την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΠΠΕΡΑΑ επι-
διώκεται και επιτυγχάνεται η συμβολή του στην εφαρμογή της νέας πολιτικής της Πράσινης Ανάπτυξης, 
με την κατάλληλη εξειδίκευση των Γενικών και Ειδικών Στόχων του Προγράμματος, με δεδομένο ότι η 
ουσιαστική ενεργοποίηση και υλοποίησή του ξεκίνησε από το 2010, με σημαντικούς ρυθμούς επιτάχυνσης 
των εντάξεων και της εκτέλεσης έργων το 2011.

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του ΕΠΠΕΡΑΑ σε εντάξεις ώριμων περιβαλλοντικών έργων 
εντός του 2011 και η έγκαιρη υλοποίησή τους και λειτουργικότητά τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 
2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματι-
κά τα παρακάτω σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας:

l	 Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας (2000-15000 κατοίκους).

l	 Απενεργοποίηση και αποκατάσταση ΧΑΔΑ και ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, με την 
συμπληρωματική παρέμβαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

l	 Ορθολογική και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης, προστασίας και εξοικονόμησης υδατικών πό-
ρων.

l	 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με σημαντικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την αξιοποίηση ΑΠΕ, για την προώθηση των καθαρών αστικών 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

l	 Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας.

l	 Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Παράλληλα, με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας 
της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουρ-
γούν προϊόν και απασχόληση συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονο-
μικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής



Η ανθρώπινη υγεία αποτελεί βασική συνιστώσα της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως αποτυπώνεται στο 
στρατηγικό στόχο του ΕΠΠΕΡΑΑ για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μέσα από τη μείωση της ρύπανσης και τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, 
τον έλεγχο και την επάρκεια των υδατικών πόρων, την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών λυμάτων 
και των αποβλήτων, καθώς και την περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλλει 
ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, συνεπώς, της υγείας των πολιτών.

Η χρηματοδότηση έργων για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, δικτύων αποχέτευ-
σης, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς και αποκα-
τάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, οδηγεί στη διαμόρφωση των απαραίτητων συν-
θηκών για την προστασία της δημόσιας υγείας, αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την ποιότητα του αστικού και 
φυσικού περιβάλλοντος.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει αποφασιστικά
για την προστασία του περιβάλλοντος

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
παρεμβαίνει 
υπεύθυνα για την 
προστασία της
δημόσιας υγείας

Το Περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέματος – έχει και τη διάσταση του κοινωνικο-
οικονομικού κεφαλαίου, αποτελώντας το υπόβαθρο της δημόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου των πολι-
τών. Σηματοδοτώντας το περιεχόμενο και την ουσία της Αειφόρου Ανάπτυξης, χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, 
αναβάθμισης και ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να επιφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει στον πυρήνα του την Πράσινη Ανάπτυξη και συνδέεται άρρηκτα με την αρχή ότι η ανάπτυ-
ξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον. Στο επίκεντρο της στρατηγικής του είναι η 
σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο που καθορίζει τη σχέση αυτή:

ü	Ισορροπία, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου να διατηρήσει την ισορροπία της 
φύσης, προστατεύοντας τα οικοσυστήματα και την ίδια τη ζωή.

ü	Αρμονία, εστιάζοντας στον τρόπο που οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων αναπτύσσονται και 
εξελίσσονται αρμονικά με το περιβάλλον.

ü	Καινοτομία, δίνοντας έμφαση στον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει τους φυσικούς 
πόρους.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει αποφασιστικά για τη διασφάλιση της ποιότητας, τόσο του αστικού όσο και του 
φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από την ανάπτυξη θεσμών και μέσων προστασίας και ανάδειξής του, αλλά και 
τη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών, καθιστώντας τις περιοχές παρέμβασης ελκυστικότε-
ρους τόπους διαμονής και επένδυσης. 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει
ευεργετικά για τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής των πολιτών

Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει 
δυναμικά για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα 
από την ορθολογική διαχείριση και προστασία του πε-
ριβάλλοντος, αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του 
ΕΠΠΕΡΑΑ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνοχής.

Η περιβαλλοντική πολιτική που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ, 
περιλαμβάνει σειρά μεγάλων παρεμβάσεων βιοκλιμα-
τικής αναβάθμισης, τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και 
στην περιφέρεια, καθώς και σημαντικές δράσεις για τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με τη διασφάλι-
ση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, αλλά και την ανά-
πτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. 

Προωθούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων και λυμάτων, ενώ 

μέσω της ενίσχυσης των σύγχρονων - «καθαρών» Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
περιορίζονται δραστικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ΕΠΠΕ-
ΡΑΑ παρεμβαίνει αποφασιστικά στην αντιμετώ-
πιση της οικονομικής ύφεσης και την ενδυνά-
μωση της απασχόλησης για την επιστροφή σε 
δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η σημαντική 
προστιθέμενη αξία του ΕΠΠΕΡΑΑ συνίσταται 
στην προστασία της οικονομικής ανάπτυξης 
από περιβαλλοντικούς κινδύνους, στηρίζοντας 
ένα αναπτυξιακό πρότυπο που ανοίγει νέες δυ-
νατότητες από τον αγροτικό μέχρι τον τουριστι-
κό τομέα, ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές στον 
κλάδο της μεταποίησης, στον κατασκευαστικό 
τομέα και στον τομέα της ενέργειας.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλλει στην εθνική οικονομία 
μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πό-
ρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλω-
ση και η ανάκτηση των στερεών αποβλήτων. Οι 

περιβαλλοντικές επενδύσεις που προωθούνται 
συνεισφέρουν στην ενίσχυση της οικονομικής 
δραστηριότητας, μειώνοντας το κόστος και 
αυξάνοντας την ικανότητα των περιφερειών 
να προσελκύουν επιχειρήσεις με προσωπικό 
υψηλού επιπέδου. Οι δράσεις για προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικι-
λότητας ωθούν την ήπια τουριστική ανάπτυξη, 
προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης στους 
κατοίκους, ενώ υποστηρίζουν τη διαφοροποίη-
ση των τοπικών οικονομιών.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ ανάγει το φυσικό περιβάλλον σε 
μοχλό ανάπτυξης, συμμετέχοντας στην αναδι-
άταξη της παραγωγικής βάσης της χώρας, με 
επενδύσεις που δημιουργούν περισσότερες από 
30.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013



Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί μο-
νόδρομο για τη δημιουργία ενός ενεργειακά βιώσιμου μέλ-
λοντος, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για μια νέα αναπτυ-
ξιακή πολιτική που έχει ως επίκεντρο τον Άνθρωπο και το 
Περιβάλλον.

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ εξασφαλίζει σημαντικά περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μέσω της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, λόγω 
της μείωσης των ρύπων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, 
αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης επενδυτικών σχεδίων που 
σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη χρησιμό-
τητα των ΑΠΕ, θέτοντας την αξιοποίησή τους ως θεμελιώ-
δη προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται δράσεις 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και την κι-
νητοποίηση επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη 
δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ, αλλά και την εκτέλεση πρότυπων επιδεικτικών έργων 
αξιοποίησης ΑΠΕ και τεχνικών έργων εγκατάστασης συ-
στημάτων ΑΠΕ, όπως ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική 
ενέργεια και βιομάζα. Τα πρότυπα προγράμματα ενεργεια-
κής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, αποσκοπώντας 
στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, οδηγούν σε ση-
μαντική αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων και ήπιων 
μορφών ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές συνδυάζουν την 
ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία με την περιβαλλοντική 
προστασία και την ερευνητική δραστηριότητα και τεχνολογι-
κή ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου είναι σημαντικά, καθώς 
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνεται το κό-
στος διαβίωσης, αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα και 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
εξοικονομεί 
ενέργεια
Η εξοικονόμηση της ενέργειας και η διαχείριση της ενεργει-
ακής ζήτησης είναι στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής, 
καθώς αποτελεί το πιο σημαντικό, οικολογικά βέλτιστο, εγ-
χώριο «κοίτασμα» ενέργειας της χώρας μας. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ υπηρετεί τους βασικούς στόχους της ενερ-
γειακής πολιτικής για βελτίωση της ενεργειακής αποδο-
τικότητας και διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, 
αποσκοπώντας στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, μέσω 
προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης 
νέων τεχνολογιών. 

Οι δράσεις αφορούν στην ενεργειακή απόδοση, συμπαρα-
γωγή και διαχείριση ενέργειας και σε ανάπτυξη υποδομών, 
όπως δράσεις εγκατάστασης μονάδων Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας σε συν-
δυασμό με συστήματα Ψύξης.

Με το ΕΠΠΕΡΑΑ αναπτύσσονται καινοτόμες πρακτικές εξοι-
κονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν έργα Τηλεθέρ-
μανσης με αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού 
και δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτι-
ρίων, όπως τα προγράμματα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, 
“Εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια” και “Εξοικονόμη-
ση στα Σχολεία”. Η δημιουργία κτιρίων «χαμηλής ενέρ-
γειας» ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, ειδικά στον 
κατασκευαστικό τομέα. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
είναι κρίσιμος παράγοντας για τον περιορισμό της ενεργει-
ακής κατανάλωσης και τη μείωση των αερίων του θερμο-
κηπίου, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.6

Το ΕΠΠΕΡΑΑ αξιοποιεί
τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
καινοτομεί με
βιοκλιματικές 
αναβαθμίσεις
Η αναβάθμιση του αστικού χώρου και η αποτροπή της δι-
άχυσης της πόλης μέσω συνεχών επεκτάσεων, είναι από 
τις βασικές προτεραιότητες του ΕΠΠΕΡΑΑ, προωθώντας  
σειρά δράσεων και υλοποιώντας έργα βιοκλιματικής ανα-
βάθμισης σε όλη την Ελλάδα. 

Πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις, βελτιώνο-
ντας την ποιότητα ζωής με τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, αλλά και την τόνωση της οικονομικής δραστη-
ριότητας, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για την οικονομική 
ανάπτυξη. Επιτυγχάνεται ανάπτυξη των κλάδων των κα-
τασκευών, της μεταποίησης, των δομικών υλικών - μέσα 
από τη διάθεση «πράσινων» χρηματοδοτήσεων - καθώς 
και τόνωση της απασχόλησης, δημιουργώντας χιλιάδες 
θέσεις εργασίας. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει τη σύνδεση της καινοτομίας με την 
αειφόρο δόμηση και αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυ-
ξης της Ελληνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας στο οικιακό και εμπορικό κτιρι-
ακό απόθεμα της τάξης του 20% μέχρι το 2020. 

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» 
φιλοδοξεί, στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, να μει-
ώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση των ελληνι-
κών νοικοκυριών και των εμπορικών κτιρίων, περιορίζο-
ντας ταυτόχρονα το ενεργειακό τους κόστος. Καινοτόμες 
δράσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού για την ενεργειακή 
αναβάθμιση και τη δημιουργία βιώσιμων κτιρίων και δη-
μόσιων χώρων, όπως «Πράσινες γειτονιές», «Πράσινα 
νησιά», «Πράσινα χωριά», «Πράσινες στέγες» και 
«Βιοκλιματικά σχολεία», συμβάλλουν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην αστική αναζωογόνηση  
-  με παράλληλη ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολο-
γίας- που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία στην 
οικονομία.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 
προστατεύει από 

την ατμοσφαιρική
ρύπανση και

το θόρυβο
Η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η κατα-
πολέμηση του θορύβου αποτελούν σημαντικότατους πα-
ράγοντες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ειδικά 
στα αστικά κέντρα. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση του ατμοσφαιρι-
κού και ακουστικού περιβάλλοντος αποτελούν η μείωση 
των εκπομπών αέριας ρύπανσης -κυρίως από τη βιομη-
χανία και τις μεταφορές- η μείωση των επιπέδων θορύ-
βου στα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο 
περιοχές και η διαχείριση των πηγών εκπομπής ακτινο-
βολίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει δράσεις 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, καθώς και την καταγραφή και αξιολόγη-
ση των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου - κυρίως μέσω 
της αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και της εκπόνησης 
μελετών «χαρτογράφησης θορύβου» - αλλά και για την 
ανάπτυξη των «Πράσινων» - καθαρών Μεταφορών, απο-
σκοπώντας στην αποτροπή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και τον περιορισμό του θορύβου. 

Μέσα από σύγχρονες υποδομές, σε συνδυασμό με την 
υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποί-
ησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΕΠΠΕΡΑΑ 
συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, στην καταπολέμηση του θορύβου, αλλά 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ διασφαλίζει την ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων

Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο ζωής που, όμως, 
βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε ανεπάρκεια, 
με τη διαθέσιμη ποσότητά του να είναι περιορισμέ-
νη και την κατανομή του στο χώρο και το χρόνο 
άνιση. Απαιτείται η συνετή διαχείριση και προ-
στασία του, καθώς ανήκει σε εκείνη την κατηγορία 
αγαθών, που όσο αυτονόητη θεωρείται η ύπαρξή 
τους, τόσο επώδυνη γίνεται η έλλειψή τους.

Η συστηματική, ορθολογική διαχείριση και προ-
στασία του υδάτινου περιβάλλοντος, αποτελεί 
βασικό άξονα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Για την επίτευξη της 
ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων 
ακολουθείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
δεν αντιμετωπίζει  τις εκάστοτε χρήσεις αποσπα-

σματικά, αλλά σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. 
Μια προσέγγιση που, επιπλέον, λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη, όχι μόνο τις ανθρώπινες ανάγκες σε νερό, 
αλλά και τις απαιτήσεις των οικοσυστημάτων.

Στόχος είναι η διασφάλιση της αειφορικής χρή-
σης και της καλής ποιότητας των υδατικών 
πόρων της χώρας, ώστε να μη δημιουργούνται 
επιπτώσεις και κίνδυνοι στη δημόσια υγεία και τη 
βιοποικιλότητα και να διασφαλίζεται μακροπρόθε-
σμα η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. 

Θεμελιώδης δράση του�ΕΠΠΕΡΑΑ για την εφαρ-
μογή της πολιτικής για τα νερά, είναι η κατάρτιση 
και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού, προστατεύοντας την 
καλή κατάσταση των υδάτων και διασφαλίζοντας 
την ορθολογική τους χρήση. Τα Σχέδια Διαχείρισης 
περιλαμβάνουν - για πρώτη φορά ολοκληρωμένα- 
τα χαρακτηριστικά των Υδατικών Διαμερισμάτων 
και των Λεκανών Απορροής, εκτίμηση και ανάλυση 
των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών 
τους, οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος, 
χάρτες του δικτύου παρακολούθησης της κατά-
στασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 
Προγράμματα Μέτρων για την προστασία και απο-

κατάσταση των συστημάτων, σχέδια για την αντι-
μετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, 
κ.λπ. Η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και άλ-
λων σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών. 

Τα έργα ύδρευσης που εντάσσονται στο ΕΠΠΕΡΑΑ 
αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων 
ύδρευσης, με την ανάπτυξη νέων υποδομών 
σε αστικά κέντρα και νησιωτικές περιοχές με 
έντονη τουριστική κίνηση, καθώς και σε νησιά με 
πρόβλημα λειψυδρίας. 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε κατασκευή δεξαμε-
νών, δικτύων υδροδότησης και υπερσύγχρονων 
έργων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 
δήμων για μείωση των απωλειών πόσιμου νερού. 
Δημιουργούνται μονάδες αφαλάτωσης και μικρά 
φράγματα ύδρευσης στα νησιά του Αιγαίου και 
επεκτείνονται διυλιστήρια επεξεργασίας για υδρο-
δότηση με ασφαλές νερό. 



Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει
το θαλάσσιο περιβάλλον
�Η βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η διατήρηση της 
“καλής περιβαλλοντικής κατάστασης” του θαλάσσιου περιβάλλοντος προϋποθέτει τη λήψη κατάλληλων μέτρων στο πλαί-
σιο της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης και 
της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), στη βάση της οποίας σχεδιά-
ζεται ενιαία πολιτική από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΠΠΕΡΑΑ επενδύει σε δράσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού 
των θαλασσών και η ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους.

Ταυτότητες Υδάτων 
Κολύμβησης 

Η Ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης (bathing 
water profiles) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την πλήρη ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, 
την οργάνωση, την περιβαλλοντική κατάσταση, 
τις υφιστάμενες και τις δυνητικές πιέσεις, τα 
διαχειριστικά μέτρα παρακολούθησης, πρόλη-
ψης και προστασίας κάθε ακτής. Από το σύνολο 
των ακτών (2.155 σημεία) που είναι ενταγμέ-
νες στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης, πραγ-
ματοποιήθηκε προκαταρκτική ομαδοποίηση 
και προέκυψαν περίπου 1.450 Ταυτότητες, 
οι οποίες συνιστούν το Μητρώο Ταυτοτήτων 
Υδάτων Κολύμβησης. Το Μητρώο αποτελεί 
έναν εύχρηστο οδηγό για την άρτια και έγκαιρη 
παροχή πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο κοι-
νό, καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων 
ακτών κολύμβησης, αλλά και ένα δυναμικό δι-
αχειριστικό εργαλείο για τη συνεχή και έγκυρη 
παρακολούθηση των κολυμβητικών υδάτων και 
την ορθολογική λήψη μέτρων πρόληψης και 
αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης, καθώς και 
προστασίας των υδάτων και των λουομένων.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ διασφαλίζει την ποιότητα
των νερών κολύμβησης

Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης προβλέ-
πεται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ της ΕΕ, επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη 
διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου - από το Μάιο έως τον Οκτώβρη - και  
αφορά σε:

n Ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων και δέχονται 
έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. 

n Δειγματοληψίες σε 2.155 κολυμβητικά σημεία στις 13 Περιφέρειες της 
χώρας. 

n Μικροβιολογικές αναλύσεις και μακροσκοπικό έλεγχο των υδάτων 
κολύμβησης για τη συστηματική ποιοτική αξιολόγηση και ταξινόμηση των 
υδάτων. 

n Μηχανισμό ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση 
εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτη-
των διαχειριστικών μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί
υποδομές αποχέτευσης και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει την
ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών στερεών αποβλήτων

Στον τομέα των αστικών λυμάτων, δίνεται έμφαση στην τεχνική υποδομή για δίκτυα αποχέτευσης, κα-
θώς και στη δημιουργία εγκαταστάσεων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων.

Έχουν προβλεφθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ οι απαραίτητοι πόροι οι οποίοι διατίθενται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για την κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και δικτύων αποχέτευσης, 
καθώς και για την επέκταση υφισταμένων μονάδων σε περισσότερους από 200 οικισμούς, που αντι-
στοιχούν σε συνολικό πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους.

Τα έργα κατασκευής ΕΕΛ στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης αστικών λυμάτων, 
ενώ η αποτελεσματική λειτουργία τους περιορίζει τη μη ορθολογική διάθεση λυμάτων στους υδατικούς 
πόρους και αποτρέπει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης, προβλέπεται Σχέδιο Διαχείρισης της παραγόμενης από τους 
βιολογικούς καθαρισμούς, ιλύος και αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Προωθούνται δρά-
σεις για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ, καθώς παράγει σημαντικά περιβαλ-
λοντικά και οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εδαφικών 
πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται λόγω της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αφορά στη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτω-
ση, την επεξεργασία, την ανάκτηση υλικών και ενέργειας και, τέλος, την ασφαλή διάθεση των 
υπολειμμάτων της επεξεργασίας μέσω της υγειονομικής ταφής τους. 

Η άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, είναι απαραίτητη 
ώστε:

n να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,

n να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι (νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος),

n να επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμο-
κηπίου και συνακόλουθα στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΠΕΡΑΑ προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης αστι-
κών στερεών αποβλήτων, την κατασκευή και αναβάθμιση Χώρων Υγειονομικής Ταφής και Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων. 
Πραγματοποιείται αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, καθώς και βιομη-
χανικών χώρων και εδαφών από παρελθούσα βιομηχανική χρήση, επιτυγχάνοντας απορρύπανση 
των εδαφών και μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών στις αντίστοιχες 
περιοχές.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ αντιμετωπίζει τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους
Η προσέγγιση του περιβάλλοντος ως αναπτυξιακού κεφαλαίου, προϋποθέτει την ανάληψη μέ-
τρων για τη διατήρηση και προστασία του, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και διαχείρισης πε-
ριβαλλοντικών κρίσεων. 

Το ΕΠΠΕΡΡΑ, μέσα από σημαντικά έργα υποδομών και δράσεις κατάρτισης σχεδίων, στηρίζει μια 
ισχυρή πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου. Στόχος είναι η ανα-
βάθμιση της ικανότητας της χώρας να περιορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των 
φυσικών καταστροφών, μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών και ορθών πρακτικών.

Με την ανάπτυξη υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας συμβάλλει στη διαφύλαξη της ζωής 
και των περιουσιών των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από έντονα καιρικά φαινό-
μενα, ενώ με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων αντιμετωπίζεται η διάβρωση του εδάφους 
που προκαλείται σε δασικά οικοσυστήματα που υπέστησαν καταστροφική πυρκαγιά.

Για την έγκαιρη επέμβαση και άμεση αποκατάσταση από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές 
καταστροφές, ενισχύονται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με σύγχρονο εξοπλισμό και αντιπυρικά 
μέσα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε 
προστατευόμενες περιοχές. 

Με την εκπόνηση εξειδικευμένων Μελετών Διαχείρισης περιβαλλοντι-
κού κινδύνου και Μελετών Επιπτώσεων από τεχνολογικά ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης, θωρακίζεται η χώρα έναντι ακραίων φυσικών και τε-
χνολογικών καταστροφών.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει
την αξιοποίηση των αποβλήτων

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων και της 
αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών, παρατηρείται σημαντική αύξηση της πα-
ραγωγής και της ποιοτικής σύστασης των αστικών αποβλήτων, ενώ γίνεται όλο και 
μεγαλύτερο το πρόβλημα εξεύρεσης χώρων για τη διάθεσή τους. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων που 
βασίζεται στην ιεράρχηση, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτη-
ση και ασφαλή διάθεση.

Μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, 
μέταλλα, ξύλο και βιοαποδομήσιμα υλικά, αξιοποιούνται είτε με την επαναχρησι-
μοποίησή τους, είτε με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, 
εξοικονομώντας έτσι σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας, συμβάλ-
λοντας συνολικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το φυσικό
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
Η αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος απειλεί όλο και περισσότερο τη ζωή στον πλανήτη. Η 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσα από την αποκατάσταση οικοτόπων, τη δια-
σφάλιση της ποιότητας των οικοσυστημάτων και τη διαφύλαξη των απειλούμενων ειδών, αποτελεί κεντρικό άξονα 
του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης 
των οικοσυστημάτων, με παράλληλη προώθηση της αποκατάστασής τους.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων και έργων που αφορούν σε:

§	 Ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών.

§	 Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας.

§	 Εκπόνηση εξειδικευμένων σχεδίων διαχείρισης για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτό-
πων.

§	 Αναβάθμιση και διατήρηση της κατάστασης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

§	 Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου - Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των περιοχών 
Natura - Ολοκλήρωση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

§	 Αειφόρο διαχείριση και αντιπυρική προστασία των φυσικών πόρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

§	 Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας.

§	 Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότη-
τα, παράλληλα με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, προ-
ωθεί τις συμβατές με το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες και 
συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης των 
περιοχών με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας περιβαλλοντι-
κή, αλλά και οικονομική αναζωογόνηση.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει υπεύθυνα
την περιβαλλοντική πολιτική

Η υποστήριξη φορέων, υπηρεσιών και μηχανισμών, ώστε να ελέγχουν και να 
παράγουν την απαιτούμενη πληροφορία, αποτελεί τη βάση για την άσκηση 
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της περιβαλλοντικής διακυ-
βέρνησης μέσω δράσεων για την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και μη-
χανισμών, με επενδύσεις σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Παράλληλα, 
διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία, 
ενώ ενισχύει την περιβαλλοντική ευθύνη και το θεσμό του εθελοντισμού με 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και με την οργάνω-
ση και οικονομική αρωγή εθελοντικών δράσεων. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί και ενισχύει:

§	 την οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρε-
σιών Υδάτων.

§	 τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς για την προστασία του Περιβάλλοντος – 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

§	 τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΚΑ.

Με τον τρόπο αυτό, το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει υπεύθυνα μια αξιόπιστη περιβαλ-
λοντική πολιτική που αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η 
ανάπτυξη.

Οι παρεμβάσεις που προωθούνται επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα:

ü	Ενίσχυση της ικανότητας της Δημοσίας Διοίκησης στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ενσωμάτωση των Κοινοτι-
κών Οδηγιών. 

ü	Αναβάθμιση της παρεχόμενης περιβαλλοντικής πληροφορίας. 

ü	Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιβαλλοντικά 
ζητήματα (Ανακύκλωση, ΑΠΕ κτλ). 

ü	Βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διαβούλευσης στα θέματα 
των δημόσιων πολιτικών για το περιβάλλον.

ü	Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για την επίλυση των περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων.
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ΑΞΟΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
  ΔΑΠΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
  ΔΑΠΑΝΗ

Άξονας 01
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος - Αντιμετώπιση 
Κλιματικής Αλλαγής - 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Άξονας 06
Προστασία Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος - Αντιμετώπιση 
Κλιματικής Αλλαγής

Άξονας 02
Προστασία και Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων

Άξονας 07
Προστασία & Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων

Άξονας 03
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Άξονας 08
Πρόληψη & Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Άξονας 04
Προστασία Εδαφικών 
Συστημάτων - Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων

Άξονας 09
Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας

Άξονας 05
Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.

Άξονας 10
Θεσμοί & Μηχανισμοί

Άξονας 11
Τεχνική Βοήθεια έργων 
Ε.Τ.Π.Α.

Γενικό Άρθροισμα

   € 340.237.500  Η συμβολή στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλ-
λοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποί-
ηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας.

 
 € 989.775.000  Η προστασία της ποιότητας των υδάτων καθώς και η διασφάλιση της 

παροχής πόσιμου νερού επαρκούς σε ποσότητα και καλής ποιότητας 
σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές περιοχές της χώρας και 
σε περιοχές με οξυμένα προλήματα λειψυδρίας.

 
€ 395.000.000  Η ενίσχυση των υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλο-

ντικού κινδύνου σε ό,τι αφορά υποδομές αντιπλημμυρικής προστα-
σίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και των 
περιουσιών των πολιτών, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσε-
ων.

 
€  224.225.000  Η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, των εδαφικών 

πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκα-
λείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων.

 

 € 25.762.500  Η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των 
Τελικών Δικαιούχων στην υλοποίηση του Προγράμματος και των έρ-
γων που αντίστοιχα εκτελούν.

 € 23.000.000  Η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από 
την υποβάθμιση που προκαλούν τόσο οι εκπομπές αερίων ρύπων, 
όσο και ο θόρυβος και οι ακτινοβολίες.

 

 € 20.000.000  Η ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώ-
ρας, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσι-
μότητα υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες 
χρήσεις (άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση).

 
 € 40.000.000  Η συνολική ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλ-
λοντικού κινδύνου μέσα από την οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλή-
ρως ανεπτυγμένου δικτύου πολιτικής προστασίας με έμφαση στην 
πρόληψη, που όμως δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη επέμβαση και 
αποκατάσταση.

 
 € 134.512.500  Η ανάσχεση της απώλειας και η προστασία της βιοποικιλότητας στο 

πλαίσιο της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης 
των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευ-
όντων ειδών.

 
 € 52.487.500  Η βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του ΥΠΕΚΑ στην 

άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.
 
 € 5.000.000  Η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των 

Τελικών Δικαιούχων στην υλοποίηση του Προγράμματος και των έρ-
γων που αντίστοιχα εκτελούν.

€2.250.000.000  
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει ουσιαστικά για την 
ευημερία των πολιτών, δημιουργεί ένα νέο 

περιβάλλον ζωής, στηρίζει ένα νέο πρότυπο 
ανάπτυξης, προστατεύει τους φυσικούς 
πόρους, υπηρετεί τον άνθρωπο και τις 

πραγματικές του ανάγκες!



Προστατεύει το

Αλλάζει τη
περιβάλλον

ζωή μας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει ουσιαστικά για 
την ευημερία των πολιτών, δημιουργεί ένα 

νέο περιβάλλον ζωής, στηρίζει ένα νέο 
πρότυπο ανάπτυξης, προστατεύει τους 

φυσικούς πόρους, υπηρετεί τον άνθρωπο 
και τις πραγματικές του ανάγκες!

Πληροφορίες

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132142200 fax: 2106920437

www.epperaa.gr

www.ypeka.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής


