
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ένα νέο 
πρότυπο ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ένα πρότυπο ανά-
πτυξης που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές 
του ανάγκες. 

Η Πράσινη Ανάπτυξη, στοχεύοντας στην ανασυγκρό-
τηση της παραγωγικής βάσης, την ισόρροπη περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας, αποτελεί τη μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για το 
μέλλον της χώρας. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής για την εδραίωση των πυλώνων της 
Πράσινης Ανάπτυξης, εφαρμόζει την πολιτική του αξι-
οποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, το ΕΠΠΕΡΑΑ βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική που προστατεύει το περιβάλλον και το αξι-
οποιεί ως αναπτυξιακό απόθεμα. Η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη 
δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία της βι-
οποικιλότητας και η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξια-
κού μοντέλου, αποτελούν τους βασικούς στρατηγικούς 
στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής που υλοποιεί-
ται μέσω του Προγράμματος.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ, ως Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την 
περίοδο 2007-2013, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 
2.250.000.000 ευρώ που προέρχονται από πόρους 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Με γνώ-
μονα τη συνέπεια και τη διαφάνεια, χρηματοδοτούνται 
έργα που αφορούν στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, στην ορθολογική χρήση των υδατι-
κών πόρων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερε-
ών αποβλήτων, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας λυμάτων, την προστασία των φυσικών πόρων 
και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλο-
ντικών κινδύνων. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργα-
λείο που απαντά στις νέες προκλήσεις της εποχής για 
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στηρίζο-
ντας παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της χώρας και συγκροτούν ένα παραγωγικό 
μοντέλο που μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη 
και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες ζωής και δη-
μιουργίας. 

Τα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ στοχεύουν στο μέλλον. Στοχεύ-
ουν στην Ελλάδα του 2020, του 2030. Μια Ελλάδα που 
θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς οικονομικές, κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Την Ελλάδα που 
επιδιώκει να παίξει σημαντικό ρόλο στη νέα πραγματι-
κότητα που φέρνει η «πράσινη οικονομία».
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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!
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ
Για την άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής ενισχύ-
ονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και μηχανισμοί:

n	 Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Υδάτων.
n	 Ελεγκτικοί Μηχανισμοί για την προστασία του Περιβάλλοντος – 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
n	 Υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΕΚΑ.

                                     στηρίζει υπεύθυνα 
την περιβαλλοντική πολιτική
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Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και η χρησιμότητά τους 
για τη δημιουργία ενός ενεργειακά βιώσιμου μέλλοντος. 

n	 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
n	 Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ. 
n	 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέρ-

γεια και βιομάζα.
n	 Πρότυπα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, με 

τη χρήση ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.

Με το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» 
προωθούνται πρότυπες δράσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού 
για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη δημιουργία βιώσιμων 
κτιρίων και δημόσιων χώρων, όπως: 

P	«Πράσινες γειτονιές» 
P	«Πράσινα νησιά»
P	«Πράσινα χωριά» 
P	«Πράσινες στέγες» 
P	«Βιοκλιματικά σχολεία»

Με δράσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την καταπολέμηση του θορύβου, 
βελτιώνεται η ποιότητα της ατμόσφαιρας και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών ειδικά στα αστικά κέντρα.

n	 Αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Νέοι Σταθμοί Μέτρησης Ρύπων.
n	 Εκπόνηση μελετών «χαρτογράφησης θορύβου».
n	 Ανάπτυξη των «Πράσινων» - καθαρών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και αξι-
οποίηση των νέων τεχνολογιών, υπηρετούνται οι 
βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για μείω-
ση της ενεργειακής ζήτησης.
n	 Έργα Τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση του τοπι-

κού ενεργειακού δυναμικού.
n	 Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής από-

δοσης κτιρίων: 

P	«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 
P	«Εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια»
P	«Εξοικονόμηση στα Σχολεία»

Με την ορθολογική διαχείριση και προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος ενισχύεται η αειφορική χρήση και η καλή 
ποιότητα των υδατικών πόρων της χώρας. 

n	 Σχεδία Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγρα-
φές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), τα 
οποία περιλαμβάνουν:

P	Εκτίμηση και ανάλυση των ανθρωπογενών πιέσεων 
και των επιπτώσεών τους, καθώς και οικονομική 
ανάλυση των χρήσεων ύδατος. 

P	Χάρτες του δικτύου παρακολούθησης της κατάστα-
σης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

P	Προγράμματα Μέτρων για προστασία και αποκατά-
σταση των υδατικών συστημάτων.

P	Σχέδια για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρί-
ας και ξηρασίας. 

n	 Έργα Ύδρευσης για την κατασκευή νέων υποδομών 
σε αστικά κέντρα και νησιωτικές περιοχές με έντονη 
τουριστική κίνηση, καθώς και σε νησιά με πρόβλημα 
λειψυδρίας. 

P	Δεξαμενές, δίκτυα υδροδότησης και υπερσύγχρονα 
έργα ελέγχου διαρροών για μείωση των απωλειών 
πόσιμου νερού. 

P	Μονάδες αφαλάτωσης και μικρά φράγματα ύδρευ-
σης στα νησιά. 

P	Διυλιστήρια επεξεργασίας για υδροδότηση με ασφα-
λές νερό. 

Με τη θέσπιση μέτρων και την προώθηση παρεμβάσεων, στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Οδηγία 2008/56/ΕΚ), βελτιώνεται η 
ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας 
ζώνης. 

n	 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών 
Κολύμβησης, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/7/
ΕΚ της ΕΕ, εκπονείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
του ΥΠΕΚΑ και  αφορά σε:

P	Ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουο-
μένων και δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. 

P	Δειγματοληψίες σε 2.155 κολυμβητικά σημεία στις 13 

Περιφέρειες. 
P	Μικροβιολογικές αναλύσεις και μακροσκοπικό έλεγ-

χο των υδάτων κολύμβησης. 
P	Μηχανισμό ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίη-

σης -σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπαν-
σης- με τη λήψη των απαραίτητων διαχειριστικών 
μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων.

n	 Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης, ��περι-
λαμβάνει 1.450 Ταυτότητες και αποτελεί οδηγό ενημέ-
ρωσης των πολιτών για την επιλογή των κατάλληλων 
ακτών κολύμβησης, αλλά και διαχειριστικό εργαλείο για 
την ορθολογική λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώ-
πισης κινδύνων ρύπανσης.

Με την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης αστικών λυμάτων, αποτρέπεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
προστατεύεται η δημόσια υγεία.

n	 Έργα ολοκλήρωσης, επέκτασης και κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, 
καθώς και χρηματοδότηση των αναγκαίων ειδικών Μελετών.

n	 Αξιολόγηση της λειτουργίας των ΕΕΛ, για την τήρηση των καθορισμένων ορίων εκροής.
n	 Υιοθέτηση δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.
n	 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος από τους βιολογικούς καθαρισμούς.
n	 Δράσεις για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ.

Με την αποκατάσταση οικοτόπων, τη διασφάλιση της ποιότητας των οικοσυστημάτων και τη διαφύλαξη των απειλούμενων 
ειδών, προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα.

n	 Ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
n	 Εκπόνηση μελετών και εξειδικευμένων Σχεδίων Διαχείρισης για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των 

οικοτόπων.
n	 Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των περιοχών Natura - Ολοκλήρωση του δικτύου προστατευόμενων πε-

ριοχών της χώρας.
n	 Αειφόρος διαχείριση και αντιπυρική προστασία των φυσικών πόρων.
n	 Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας.

Με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αστικών 
αποβλήτων, προστατεύεται η ποιότητα των εδαφικών 
πόρων και των υπόγειων υδροφορέων.

n	 Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης 
αστικών στερεών αποβλήτων, με έμφαση στην 
αξιοποίησή τους.

n	 Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων Χώ-
ρων Υγειονομικής Ταφής και Σταθμών Μεταφόρ-
τωσης Απορριμμάτων. 

n	 Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων, καθώς και βιομηχανικών χώρων και 
εδαφών από παρελθούσα βιομηχανική χρήση.

Με σημαντικά έργα υποδομών και κατάρτιση ολοκληρωμένων 
σχεδίων, στηρίζεται μια ισχυρή πολιτική πρόληψης και αντιμε-
τώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου. 

n	 Ανάπτυξη υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και κα-
τασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

n	 Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με σύγχρονο εξοπλισμό 
και αντιπυρικά μέσα για τις προστατευόμενες περιοχές.  

n	 Εκπόνηση εξειδικευμένων Μελετών Διαχείρισης περιβαλ-
λοντικού κινδύνου και Μελετών Επιπτώσεων από τεχνολο-
γικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διασφαλίζει την 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων

δημιουργεί υποδομές αποχέτευσης 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα

στηρίζει την ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών
στερεών αποβλήτων

αντιμετωπίζει τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους

προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον
και τα νερά κολύμβησης

καινοτομεί με βιοκλιματικές
αναβαθμίσεις

προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο

εξοικονομεί ενέργεια
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