Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του
Περιβάλλοντος
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014 - 2020
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ΠΟΡΟΙ ΥΜΠΕΡΑΑ 2014-2020

Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
(117,5 Μ€)
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
• Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων μεγάλης επιφάνειας στην διαδρομή
σημαντικών αξόνων
• Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή/και με χρήση ΑΠΕ και ιδιαίτερα με
αξιοποίηση της Γεωθερμίας σε Νοσοκομεία
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Επισκεψιμότητας σε
Υποβαθμισμένες Περιοχές με σημαντική παρέμβαση την Ανάπλαση της οδού
Πανεπιστημίου στην Αθήνα
Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
• Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας
ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής (στις περιοχές της Φλώρινας, της Κοζάνης,
του Αμύνταιου και της Μεγαλόπολης)

Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
(115,5 Μ€)
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή
• Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές
• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που βλάπτουν τη
στοιβάδα του όζοντος
• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και
των Δασών
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών (Έργα
διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών
και φυσικών καταστροφών)

Στρατηγικές, Δράσεις και Εργαλεία προώθησης της ενσωμάτωσης του
Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ)
(58,5 Μ€)
Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών
και λοιπών πόρων της Χώρας
• Οργανωτική, λειτουργική και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών
σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών, Υλοποίηση οριζόντιων δράσεων που απαιτούνται από
την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και για την προστασία
και διαχείριση των υδατικών πόρων, Συμμόρφωση της διαχείρισης των Ορυκτών Πόρων με
το Περιβαλλοντικό Κεκτημένο
Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων της
βιοποικιλότητας
• Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών
περιοχών Natura 2000, Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων
οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000, Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων
/ ειδών και Περιοχών Natura 2000, Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος
Εποπτικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θορύβου σε
αστικές περιοχές

Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και αναβάθμισης του αστικού
περιβάλλοντος
(31 Μ€)
•
•
•
•

Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής
στρατηγικής και ανάπτυξης
Δράσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων»
(Smart Cities)
Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα
Προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων
(Ταμείο Συνοχής)
(1)
Α. Στερεά Απόβλητα
Τήρηση της ιεραρχίας σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 της ΕΚ με δράσεις για την Πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
•
Προώθηση δράσεων πρόληψης
•
Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης, Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων,
Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
•
Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και Δικτύωσή τους.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
•
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
•
Ανάπτυξη μονάδων διάθεσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε νησιά.
•
Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
•
Δράσεις υποστήριξης Δήμων και ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού
Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από
Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
•
Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (βιομηχανικών, νοσοκομειακών κ.λπ.).
•
Έργα αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων.

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων
(Ταμείο Συνοχής)
(2)

Β. Υγρά Απόβλητα & Νερά
Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση
τις κατευθύνσεις της Οδηγίας λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) (642 Μ€)
• Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
• Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη
των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας και Γ' προτεραιότητας, όπως η οριζόντια
διαχείριση υγρών αποβλήτων του Νότιου και Ανατολικού μετώπου του Κορινθιακού Κόλπου
καθώς και ο Μεσόγειος χώρος μεταξύ του Κορινθιακού και του Σαρωνικού κόλπου και η
Νεμέα (ΒΡΑΧΑΤΙ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ – ΛΕΧΑΙΟ – ΑΣΣΟΣ – ΤΕΝΕΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ –
ΝΕΜΕΑ, Κ.Λ.Π.).
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την επίτευξη
ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων
(Ταμείο Συνοχής)
(3)
Β. Υγρά Απόβλητα & Νερά
Εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής της Χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (276 Μ€)
Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις
χρήσεις. Περιλαμβάνονται υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές ( π.χ. νησιά), δράσεις και έργα
διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
Δράσεις προσδιορισμού, καταγραφής ελέγχου και παρακολούθησης των απολήψεων
επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού & Παρακολούθηση
κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας
Δράσεις για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση &
αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος
Ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των
Σχεδίων Διαχείρισης ς και της ευαισθητοποίησης ειδικών στοχευμένων ομάδων καταναλωτών
νερού
Δράσεις για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και
Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων
(Ταμείο Συνοχής)
(3)

Εφαρμογή Οδηγιών και Πιλοτικές Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στους Υδάτινους Πόρους (100 Μ€)
• Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ)
• Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο
2014- 2020, της Οδηγίας σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της
Ρύπανσης, Οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης
• Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών /
Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής με Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων
(Ταμείο Συνοχής)
(4)
Γ. Φύση
Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των
Οικοσυστημάτων 20 Μ€)
Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης (Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης, Πιλοτική Εφαρμογή
Συμβάσεων Διαχείρισης, Υποδομές / δράσεις κλπ σε προστατευόμενες περιοχές, Διασύνδεση
Οικολογικών Διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού τουριστικού
ενδιαφέροντος (όπως π.χ. επιδεικτικές δράσεις στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου
και των Νήσων Κυκλάδων).
Ενημέρωση – ευασθητοποίηση για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Δ. Αστικές παρεμβάσεις
Ολοκληρωμένες πολεοδομικές / αστικές παρεμβάσεις εμβληματικού χαρακτήρα για τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και την προώθηση της ευρύτερης αστικής αναζωογόνησης (117 Μ€)
Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του φαληρικού όρμου & υλοποίηση δράσεων βιώσιμης
αστικής κινητικότητας σε πόλεις εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα Περιβάλλοντος
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2014-2020
ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(phasing, μεταφερόμενα & νέα έργα)
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Μ€)
ΠΕΠ (Μ€)

Δίκτυα αποχέτευσης & Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων Γ' προτεραιότητας καθώς και δικτύων που αποτελούν
Διαχείριση αστικών λυμάτων
τμήματα οριζόντιας διαχείρισης ή βρίσκονται σε σημαντική από
& Υδάτων
πλευράς πολιτιστικής ή τουριστικής περιοχής ή καταλήγουν σε
ευαίσθητο αποδέκτη.

Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων

Φύση

2,00

Διαχείριση υδάτων

12,00

Έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών και ειδικών
αποβλήτων, ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή

2,00

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από βιομηχανική
δραστηριότητα
Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

33,62

85,73

9,83
42,50

3,40
6,80

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της
βιοποικιλότητας και των δασών. Ειδικές δράσεις αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής σε δασικά οικοσυστήματα

1,00

Αστικό περιβάλλον

1,50

Πρόληψη κινδύνων

5,00
ΣΥΝΟΛΟ

Εκχώρηση στο
ΠΕΠ

22,50

87,302

95,56

