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ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 
Ζ παξνχζα εηήζηα Έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο Δ.Δ. θαη ηελ κε ΑΞ 23288/ΔΠΑΑΞ1332/23.5.2008 εγθχθιην ηνπ ΞΝΗΝ. 
 
Ν Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα: 
 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

 
Πρεηηθφο ζηφρνο  Πχγθιηζε 

Πρεηηθή επηιέμηκε πεξηνρή  
Ρακείν Ππλνρήο: νη δεθαηξείο Ξεξηθέξεηεο 
ηεο ρψξαο 
ΔΡΞΑ: νη νθηψ πεξηθέξεηεο Πηφρνπ 1 ηεο 
ρψξαο (Θξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 
Ξεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, 
Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Καθεδνλία 
– Θξάθε) 

Ξεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ 
2007 -2013 
Αξηζκφο πξνγξάκκαηνο (αξηζ. CCI) 

CCI 2007 GR 16 PO 005. 
Ρίηινο πξνγξάκκαηνο 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ Έηνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ 
2008 
Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο 
απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο  
25/06/08 

 

 

Ν Πηξαηεγηθφο Πηφρνο γηα ηνλ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ Ξεξίνδν 2007 - 2013 είλαη: 

«Ζ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ 
θαζώο θαη βαζηθό παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 
νηθνλνκίαο.» 

Ν Ρνκέαο Ξεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο κε 
ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, 
λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην πεξηβάιινλ απνηειεί 
ζεκαληηθφ θεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο 
θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο 
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αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα 
νθέιε ζηνπο πνιίηεο. 

Πηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο 
πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ 
πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ 
(αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή 
ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα 
αλαθεξζνχλ ε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν 
πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development) ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 
απφζεκα ρσξψλ. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ ζπλάδεη κε ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε 
ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε 
βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ. Κε 
ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο 
ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο – θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ. 

Γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ 
αθνξνχλ ζηα ζπλνιηθά δηαζέζηκα θνλδχιηα, ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ΔΡΞΑ 
θαη ζην Ρακείν Ππλνρήο, ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ κε 
βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηνπο ζηηο Ξεξηθέξεηεο 
(8 Ξεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη 5 Ξεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο 
ζηήξημεο – 3 phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζεκαληηθψλ 
δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα 
δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο Θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε απηά, θαζψο θαη ζηε 
ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζαβφλαο.  

Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ», 
κε ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Ρνκέα 
Ξεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε: 

1. Ζ αλαλεσκέλε Πηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία σο 
βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε «δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε 
φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηήξεζε ησλ νξίσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε θαη 
εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο 
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ 
θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο». 
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2. Νη Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
απαζρφιεζε ηεο ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΝΘΓ 14: «Λα ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγίεο κεηαμχ ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 

3. Ζ 1ε Θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ Πηξαηεγηθψλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ 
ηεο Θνηλφηεηαο (ΘΠΘΓ) «...λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην 
ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε» θαη εηδηθφηεξα ε 
παξάγξαθνο 1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3 «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 
εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε».  

4. Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ 

5. Νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεηο ηνπ ΔΠΠΑ – Ρνκέαο 
Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

6. Ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο,  ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ 
επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΞΑ πεξί «αλάδεημεο ηεο 
Διιάδαο  σο κηαο εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία:κηα Διιάδα 
παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα....» 

7. Νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ) φπσο απηνί 
απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε». 

Νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ΔΞ έρνπλ επηιεγεί νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ αθ’ ελφο ηηο αλάγθεο 
ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη αθ’ εηέξνπ ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή 
πξνζηαζία.  

Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ 
θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Γεληθφο Πηφρνο 1) 
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υο 
πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχληαη νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ 
απνβιήησλ, θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 
θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ζεκαληηθνχο ηνκείο απνηεινχλ ε χδξεπζε θαη ε 
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 

Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
(Γεληθφο Πηφρνο 2) ελέρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θνξέσλ 
δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ 
Ξεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 έρεη σο εμήο: 

ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1 

 Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ 
θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθώλ Θέληξσλ (Έδαθνο, δαηηθό 
Ξεξηβάιινλ, Αηκόζθαηξα, Φύζε) 
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ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2 

 Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε 
βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηώλ ζε ζέκαηα 
Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε φηη: 

 ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο πξέπεη λα 
πξνθχπηεη «κε βάζε κφλν ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά», 

 ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Ρ.Ξ.Α. θαη απφ 
ην Ρακείν Ππλνρήο πξέπεη λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο 
Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Ρακείν» θαζψο θαη δηαθξηηή Ρερληθή Βνήζεηα, 

δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε επηά βαζηθέο 
ζηξαηεγηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο – Δπηινγέο: 

 
1) Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο – Δλίζρπζε «Ξξάζηλσλ» 

Κεηαθνξψλ - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Ξεγέο 
Δλέξγεηαο. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 6) 

2) Ξξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 2 
θαη 7) 

3) Ξξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. 
(Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 8) 

4) Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
(Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4) 

5) Ξξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 9) 
6) Αλάπηπμε Θεζκψλ θαη Κεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. (Άμνλαο 
Ξξνηεξαηφηεηαο 10) 

7) Ρερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11) 

 

Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΞ 
«Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αλά Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Σξεκαηνδνηηθό Πρήκα Δ.Ξ. "Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε" αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

                        Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο ηηκέο 

    
ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

ΔΘΛΗΘΖ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΝ ΞΝΠΝΠΡΝ 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 
(Βάζε ππνι. Θνηλ. 

Ππκκ.) 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΑ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Λν Άμνλεο Ξξνηεξαηόηεηαο 

ΔΡΞΑ ΔΘΡ Ρακείν Ππλνρήο ΠΛΝΙΝ 
ΔΘΛΗΘΖ ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

ΔΘΛΗΘΖ ΗΓΗΩΡΗΘΖ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ 
ΔΡΔ 

ΑΙΙΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

1 2 3 4=1+2+3 5=6+7 6 7 8=4+5 9=4/8 10 11a* 11b** 
Πύλνιν   

11a + 11b 12=4+5+11a 

1 

Ξξνζηαζία 
Αηκνζθαηξηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο – 
Αληηκεηψπηζε 
Θιηκαηηθήο 

Αιιαγήο – 
Αλαλεψζηκεο 

Ξεγέο Δλέξγεηαο 

0 0 272,190,000 272,190,000 68,047,500 68,047,500   340,237,500 80.000000%   99,760,000   99,760,000 439,997,500 

2 

Ξξνζηαζία θαη 

Γηαρείξηζε 
δαηηθψλ Ξφξσλ 

0 0 791,820,000 791,820,000 197,955,000 197,955,000   989,775,000 80.000000%   290,230,000   290,230,000 1,280,005,000 

3 

Ξξφιεςε & 
Αληηκεηψπηζε 

Ξεξηβαιινληηθνχ 
Θηλδχλνπ 

0 0 316,000,000 316,000,000 79,000,000 79,000,000   395,000,000 80.000000%   0   0 395,000,000 

4 

Ξξνζηαζία 
Δδαθηθψλ 

Ππζηεκάησλ – 
Γηαρείξηζε 

Πηεξεψλ 
Απνβιήησλ 

0 0 179,380,000 179,380,000 44,845,000 44,845,000   224,225,000 80.000000%   65,770,000   65,770,000 289,995,000 

5 
Ρερληθή Βνήζεηα 
έξγσλ Ρ.Π. 

0 0 20,610,000 20,610,000 5,152,500 5,152,500   25,762,500 80.000000%   0   0 25,762,500 

6 

Ξξνζηαζία 
Αηκνζθαηξηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο – 
Αληηκεηψπηζε 

Θιηκαηηθήο 
Αιιαγήο 

18,400,000 0 0 18,400,000 4,600,000 4,600,000   23,000,000 80.000000%   0   0 23,000,000 

7 
Ξξνζηαζία & 
Γηαρείξηζε 

δαηηθψλ Ξφξσλ 

16,000,000 0 0 16,000,000 4,000,000 4,000,000   20,000,000 80.000000%   0   0 20,000,000 

8 

Ξξφιεςε & 

Αληηκεηψπηζε 
Ξεξηβαιινληηθνχ 

Θηλδχλνπ 

32,000,000 0 0 32,000,000 8,000,000 8,000,000   40,000,000 80.000000%   0   0 40,000,000 

9 

Ξξνζηαζία 

Φπζηθνχ 
Ξεξηβάιινληνο & 
Βηνπνηθηιφηεηαο 

107,610,000 0 0 107,610,000 26,902,500 26,902,500   134,512,500 80.000000%   45,490,000   45,490,000 180,002,500 

10 
Θεζκνί & 

Κεραληζκνί 
41,990,000 0 0 41,990,000 10,497,500 10,497,500   52,487,500 80.000000%   17,750,000   17,750,000 70,237,500 

11 
Ρερληθή Βνήζεηα 

έξγσλ Δ.Ρ.Ξ.Α. 
4,000,000 0 0 4,000,000 1,000,000 1,000,000   5,000,000 80.000000%   0   0 5,000,000 

Πύλνιν   220,000,000   1,580,000,000 1,800,000,000 450,000,000 450,000,000   2,250,000,000 80.000000%   519,000,000   519,000,000 2,769,000,000 

Πεκείσζε:  Υο βάζε ππνινγηζκνχ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε (ζηήιε 8) 
*   άιινη εζληθνί πφξνη, πξνβιεπφκελα έζνδα, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α. 
**  πφξνη απφ ηδηψηεο, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΗΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

1.1 Ξξόνδνο εθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζ. Δ(2007)5442/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ «γηα 
ηελ έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ‘Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε’ γηα 
θνηλνηηθή ελίζρπζε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο», CCI 2007 GR 16 
PO 005. 

Ν Λφκνο 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 267Α' ζηηο 3.12.2007. Κε 
ηελ ηζρχ ηνπ Λφκνπ 3614/07, ε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ 
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ ΘΞΠ 2000-2006, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή 
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε». Δπίζεο κε βάζε ην άξζξν 5 παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή 
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ΘΞ URBAN ηνπ ΘΞΠ 2000-2006 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο 
αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» δελ 
άξρηζε κέζα ζην 2007, θαζ’ φζνλ κε βάζε ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 
ζα έπξεπε πξψηα λα ζπγθιεζεί ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο γηα λα εγθξηζνχλ ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνο έληαμε πξάμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθιεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη.  

Ξαξφια απηά ζην δηάζηεκα κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2007, ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πξνρψξεζε ζε 
επαθέο κε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο ησλ 
Κεγάισλ Έξγσλ, κε ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ην λέν δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα 
απαξαίηεηα βήκαηα κέρξη ηελ σξίκαλζε θαη ηελ έληαμε ησλ έξγσλ ηνπο. Εεηήζεθαλ 
αλαιπηηθά Πρέδηα Γξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015 απφ νλνκαηηζκέλνπο Γηθαηνχρνπο φπσο 
ε Θεληξηθή πεξεζία δάησλ θαη νη ζεκαηηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (πρ Γ/λζε 
Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ, Γ/λζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Οχπαλζεο θαη Θνξχβνπ), 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ. Αθφκα, 
απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ δεηήζεθε ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα λα 
γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. 

Ραπηφρξνλα, πξνεηνηκάζηεθαλ ηα ζρέδηα ησλ ΘΑ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο 
πεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

 
Νη δείθηεο θνξκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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ΓΔΗΘΡΔΠ ΘΝΟΚΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

Γείκηες   Τιμή 

Βάζης 

(2000 -

2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Πιεζπζκόο πνπ 
εμππεξεηείηαη από 

έξγα δηαρείξηζεο 

πδαηηθώλ πόξσλ 
(Αλαθέξεηαη ζηνλ 

πιεζπζκό πνπ 

εμππεξεηείηαη από 
δίθηπα ύδξεπζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Πξόγξακκα.) 

Οινθιήξσζε   Φσξίο 
Υινπνίεζε  

                  

Σηόρνο[1]                   448.613    

Αθεηεξία 0                     

Δπηπξόζζεηνο 
ηζνδύλακνο 

πιεζπζκόο πνπ 

εμππεξεηείηαη από 
έξγα δηαρείξηζεο 

πγξώλ απνβιήησλ 
(Αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξνβιεπόκελν 
ηζνδύλακν 

πιεζπζκό πνπ ζα 

εμππεξεηείηαη από 
ΔΔΛ ) 

Οινθιήξσζε   Φσξίο 
Υινπνίεζε   

                  

Σηόρνο[1]                   984.792   

Αθεηεξία  -                     

Αξηζκόο λέσλ 

έξγσλ δηαρείξηζεο 

ζηεξεώλ 
απνβιήησλ 

(Αλαθέξεηαη ζηνλ 
πξνβιεπόκελν 

αξηζκό ΦΥΤΑ / 

ΦΥΤΥ / ΣΜΑ) 

Οινθιήξσζε   Φσξίο 

Υινπνίεζε   

                  

Σηόρνο[1]                  48     

Αθεηεξία  -                     

Αξηζκόο λέσλ 
έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο 

πεξηνρώλ 
(Αλαθέξεηαη  ζηνλ 

αξηζκό ησλ ΦΑΓΑ 

θαη ινηπώλ 

πεξηνρώλ πνπ ζα 

απνθαηαζηαζνύλ) 

Οινθιήξσζε    Φσξίο 
Υινπνίεζε  

                  

Σηόρνο[1]                    550   

Αθεηεξία  -                     

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζηήιε πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε γηα ην έηνο 2007 είλαη κεδεληθή, 
θαζ’ φζνλ δελ ππήξμε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Πηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο , 
φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ, θαζψο θαη νη εηζξνέο ζην Ξξφγξακκα απφ 
ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην ΔΡΞΑ. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



 9 

 

 

 
 

 

 

 Γαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

από ηνπο δηθαηνύρνπο θαη 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

αηηήζεηο πιεξσκήο πνπ 

απεζηάιεζαλ ζηε 
δηαρεηξηζηηθή αξρή 

 Αληίζηνηρε 

δεκόζηα 
ζπλεηζθνξά 

 Ιδησηηθέο 

δαπάλεο1 
 

 Γαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ από 

ην θνξέα πνπ είλαη αξκόδηνο γηα 
ηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκώλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο 

 Σύλνιν ησλ πιεξσκώλ 

πνπ ειήθζεζαλ από ηελ 
Δπηηξνπή 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 1 

 Τακείν Σπλνρήο 

 0       5.443.800 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 2 

 Τακείν Σπλνρήο 

 0       15.836.400 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 3 

  Τακείν Σπλνρήο 

 0       6.320.000 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4 

  Τακείν Σπλνρήο 

 0       3.587.600 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 5 

  Τακείν Σπλνρήο 

 0       412.200 

 Σύλνιν ΤΣ         31.600.000 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 6 

 ΔΤΠΑ 

 0       368.000 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 7 

 ΔΤΠΑ 

 0       320.000 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 8 

 ΔΤΠΑ 

 0       640.000 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 9 

 ΔΤΠΑ 

 0       2.152.200 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 10 

 ΔΤΠΑ 

 0       839.800 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 11 

 ΔΤΠΑ 

 0       80.000 

 Σύλνιν ΔΤΠΑ         4.400.000 

 Γεληθό Σύλνιν  0       36.000.000 

 Σύλνιν  ησλ κεηαβαηηθώλ 
πεξηνρώλ επί ηνπ γεληθνύ 

ζπλόινπ 

          

 Σύλνιν ησλ κε κεηαβαηηθώλ 

πεξηνρώλ επί ηνπ γεληθνύ 

ζπλόινπ 

          

 Γαπάλεο ηύπνπ ΔΚΤ επί ηνπ 

γεληθνύ ζπλόινπ όηαλ ην 

επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

ΔΤΠΑ2 

          

 Γαπάλεο ηύπνπ ΔΚΤ επί ηνπ 
γεληθνύ ζπλόινπ όηαλ ην 

επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

ΔΚΤ 

          

Νη δαπάλεο είλαη φιεο κεδεληθέο γηα ην 2007, θαζ’ φζνλ ην Ξξφγξακκα δελ άξρηζε λα 
πινπνηείηαη. 

Πχκθσλα κε ηνλ ΔΘ 1828/2006 ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία ηνπ Ξίλαθα 
«Πσξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ εηήζηα έθζεζε 
πινπνίεζεο αλά θαηεγνξία» πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ην έηνο 2007 
δελ ππήξμε πινπνίεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ηα πεδία ηνπ Ξίλαθα παξακέλνπλ θελά. 

 
 

                                                 
1
 Ιζρύεη κόλν γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζε ζπλνιηθό θόζηνο. 

2
 Τν πεδίν ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ην εάλ ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΤΠΑ ή από 

ην ΔΚΤ, εάλ γίλεη ρξήζε ηεο επηινγήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006. 
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Αξηζκφο αλαθνξάο ηεο Δπηηξνπήο: CCI 2007 GR 16 PO 005 
Νλνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 
Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα: 
5/11/2007 

Ππλδπαζκόο θσδηθώλ ησλ δηαζηάζεσλ 1 έσο 5 

Θσδηθφο * 

Γηάζηαζε 1 
Θέκα 

πξνηεξαηόηεηαο 

Θσδηθφο * 

Γηάζηαζε 2 
Κνξθή 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Θσδηθφο * 

Γηάζηαζε 3 
Έδαθνο 

 

Θσδηθφο * 

Γηάζηαζε 4 
Νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Θσδηθφο * 
Γηάζηαζε 5 

Γεσγξαθηθή 
πεξηνρή 

 

Ξνζφ** 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πύλνιν  

* Νη θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλεο γηα θάζε δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε 
ηαμηλφκεζε. 

** Σνξεγνχκελν πνζφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο γηα θάζε ζπλδπαζκφ θαηεγνξηψλ 

 

 

1.2 Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε κε ην Θνηλνηηθό Γίθαην 

 

Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην γηα ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ‘πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 
Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 
αξηζ. 1260/1999’ 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ην 
ΔΡΞΑ 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1084/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ρακείνπ 
Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1164/94 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 1083/2006 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006 

 
Ζ εθπφλεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ έγηλε ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο ε νπνία 
μεθίλεζε κε ηελ εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε εληφο ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θαη 
ηέινο δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΠΑ) – Ρνκέαο 
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Ξεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ 
Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο.  
 
Γεκφζηα δηαβνχιεπζε αθνινχζεζε θαη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε πξηλ ηελ ππνβνιή ζηελ ΔΔ 
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. 

Δπίζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ εθαξκφζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2001/42/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ 
θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ. Πηηο 10.8.2007 
εθδφζεθε ε κε ΑΞ 127573 ΘΑ ΞΔΣΥΓΔ-ΞΝΗΝ γηα ηελ έγθξηζε ηεο «Πηξαηεγηθήο Κειέηεο 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβάιινλ – Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013». Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟ κε ην κε ΑΞ νηθ. 106911/10.8.2007 
έγγξαθφ ηεο πξνέβε ζε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζε ηξείο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 
εζληθήο εκβέιεηαο, θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν www.epper.gr.  

 

Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην, ζεκεηψλεηαη φηη πνιιέο απφ ηηο 
δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο 
γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ.  

 

1.3 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο 

 

Κέζα ζην κηθξφ δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη σο ην ηέινο ηνπ 2007, 
δηαθάλεθαλ ήδε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 

1. Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα δηθαηνχρσλ  

Νη Γηθαηνχρνη ηεο Ξξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζα πξέπεη λα είλαη δηαρεηξηζηηθά 
επαξθείο. Νξηζκέλνη φκσο νλνκαηηζκέλσλ Γηθαηνχρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο δχζθνια ζα 
απνθηήζνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη ΝΡΑ κε πιεζπζκφ 
αηρκήο > 2.000 η.θ. νη νπνίνη ππνρξενχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία λα θαηαζθεπάζνπλ 
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ, θαζψο θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ 
Ξξνζηαηεπφκελσλ  Ξεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηάζεθε/ζπδεηήζεθε ε δεκηνπξγία κηαο 
ΑΔ επνπηεπνκέλε απφ ην ΞΔΣΥΓΔ ε νπνία λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Γηθαηνχρσλ δελ είρε κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 
δηεπθξηληζηεί. Ξαξφια απηά ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ελεκέξσζε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο Γηθαηνχρνπο 
γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα απνθηήζνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θαη ηνπο θνηλνπνίεζε φιεο 
ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ. 

 

2. Λέν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007, δελ είρε δεκνζηεπηεί ε πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεη ν Λ. 3614/07. Γηαθαίλεηαη φκσο πσο ζα ππάξμνπλ λέεο 
δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ 

Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαιείηαη ηαπηφρξνλα λα νινθιεξψζεη ηα έξγα ηνπ ΔΞΞΔΟ 2000-2006 θαη λα 
μεθηλήζεη ην ΔΞΞΔΟΑΑ 2007-2013 κε ήδε κεησκέλν πξνζσπηθφ. Δπίζεο κε βάζε ην άξζξν 5 

http://www.epper.gr/
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παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ΘΞ URBAN 
ηνπ ΘΞΠ 2000-2006 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. 

Γηα απηνχο ιφγνπο, πξνσζείηαη ΘΑ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο πεξεζίαο κε αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 56 άηνκα , θαζψο θαη ε ΘΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.  

4. Υξίκαλζε κεγάισλ έξγσλ  

Πεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηα κεγάια έξγα έρνπλ ρακειφ βαζκφ σξηκφηεηαο. Υο κέηξν 
αληηκεηψπηζεο, ππήξμε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο νξηζκέλσλ έξγσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο Αηηηθήο απφ ηελ Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ρακείνπ 
Ππλνρήο ΗΗ. Γηα ηα ππφινηπα έξγα ηεο Αηηηθήο ζρεδηάδεηαη ε σξίκαλζε ηνπο απφ ην κέηξν 8.2 
ηνπ ΔΞΞΔΟ 2000-2006, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην ζπκπιήξσκα πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηα 
ππφινηπα κεγάια έξγα ζρεδηάδεηαη λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα σξίκαλζεο απφ ηνπο 
Γηθαηνχρνπο. 

 

1.4 Ππκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιια κέζα 

Όπσο είλαη γλσζηφ ην πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφζεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ κεγάιν 
αξηζκφ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεη ηελ 
ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ (Άξζξν 130 
ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ). Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην απηφ, ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ζα 
πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ. 

Πην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ ην ΞΔΣΥΓΔ σο ν θνξέαο ράξαμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηε 
ρψξα, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ηα 
επφκελα ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε ησλ 
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ θαη 
σο εθ ηνχηνπ ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Κε ην ΔΞΞΔΟΑΑ πινπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
θαη αλάδεημε ηνπ Ξεξηβάιινληνο ζηε ρψξα, αιιά φπσο είλαη γλσζηφ, ζπκπιεξσκαηηθέο 
δξάζεηο ζε απηφ ππάξρνπλ: 

 Πηα 5 Ξεξηθεξεηαθά Ξξνγξάκκαηα (ΞΔΞ) ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 
«Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα δσήο, ηα νπνία ζα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο Άμνλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. 

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ π. 
Αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Ξ.1 & Α.Ξ. 6 
(Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο  - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – 
Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) θαη Α.Ξ. 4 
(Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε Πηεξεψλ απνβιήησλ)   

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο» ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ην 
νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Ξ.1 & Α.Ξ. 6 (Ξξνζηαζία 
Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Κεηαθνξέο  - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – 
Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο θαζαξέο ζπγθνηλσλίεο) 

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ζα πεξηιεθζνχλ 
δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ κνπζείσλ ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνπ 
γεληθνχ θνηλνχ, κε πεξηερφκελν πνπ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ πνπξγείνπ 
θαη ηνπ ΞΔΣΥΓΔ.  
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 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλζξψπηλνη Ξφξνη», ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ άμνλα Α.Ξ. 10 «Θεζκνί – Κεραληζκνί» ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε πεξηερφκελν πνπ ζα θαζνξηζηεί ζε 
ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ πνπξγείνπ κε ην ΞΔΣΥΓΔ 

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ην νπνίν ζα 

αμηνπνηήζεη ηεο λέεο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο «πξάζηλεο απαζρφιεζεο». 

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» γίλεηαη εθηελήο 
αλαθνξά ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηνλίδνληαο φηη ε εθπαίδεπζε 
γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (ΔΑΑ) απνηειεί κηα επξεία έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη αιιειέλδεηα 
πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 
ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο κέζσ ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη θνξείο ηεο νπνίαο, ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αιιά 
θαη ζηα επίπεδα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, αζθνχλ ξπζκηζηηθέο 
αξκνδηφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, νη νπνίεο άκεζα ή 
έκκεζα ζπκβάιινπλ ζηνλ ζηφρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε ζέκαηα Ξεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζα 
έρνπλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο ηνπ π. Αγξνηηθήο  
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κε πφξνπο ΔΓΡΑΑ θαη ΔΡΑΙ αληίζηνηρα. 
Ρα πξνγξάκκαηα απηά αλακέλεηαη λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ παξφληνο ζηνπο 
παξαθάησ άμνλεο  

 Α.Ξ.1 & Α.Ξ. 6 (Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο  - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο 
Αιιαγήο – κε έκθαζε ζε ζέκαηα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

 Α.Ξ. 9 (Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο) κε έκθαζε ζε 
αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Α.Ξ. 2 & Α.Ξ. 7 (Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ) κε έκθαζε ζηελ 
πξνψζεζε νξζνινγηθψλ κεζφδσλ άξδεπζεο θαη κείσζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγία 

 Α.Ξ. 4 (Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε Πηεξεψλ απνβιήησλ κε 
έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη εξήκσζεο 

Κε ζθνπφ λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ησλ  
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο, έρνπλ πξνβιεθζεί Θξηηήξηα 
Γηαρσξηζκνχ.  

Ν θχξηνο φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην 
Ρακείν Ππλνρήο (ΡΠ) θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), ε ελίζρπζε 
κεγάιεο θιίκαθαο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε 
αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο 
ζχγθιηζεο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΔΡΞΑ, ελψ ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε 
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα 
θαιπθζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ). 

Ρα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.5 ηνπ ΔΞΞΞΔΟΑΑ. 
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Δζληθνί πφξνη αλακέλεηαη λα δνζνχλ γηα δξάζεηο νινθιήξσζεο δηαθφξσλ έξγσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε (π.ρ. ζπλνδά έξγα Θάξιαο) θαζψο θαη γηα νινθιήξσζε παξάπιεπξσλ 
ζεκαληηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. Θηεκαηνιφγην), δξάζεηο κε ρξεκαηνδφηεζε ΔΡΔΟΞΠ (ίδηνη πφξνη 
ΞΔΣΥΓΔ), ελψ ζεηηθή ζπλέξγηα ζα αλαπηπρζεί θαη κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξνσζεζνχλ πξνο 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν LIFE+. 

 

Θεληξηθφ κέζν ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 
ζπλεξγηψλ, ηελ απαξαίηεηε ηεξάξρεζε αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, ηε δηαζθάιηζε 
θάιπςεο αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ 
αζηηθά ιχκαηα, δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζία θχζεο θαη βηνπνηθηιφηεηαο θιπ) 
κεηαμχ ησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ φια ηα παξαπάλσ 
ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ηελ παξαθνινχζεζε (ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν) ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ηεο 4εο Ξξνγξακκαηηθήο 
Ξεξηφδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε πξφνδν ησλ απαξαίηεησλ θαηά πεξίπησζε 
ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, εθαξκνγή επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 
ή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ θιπ), ζα απνηειέζεη ε λέα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ησλ 
Γξάζεσλ Ξεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο 
κνλάδεο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ. 

 

1.5 Οπζκίζεηο παξαθνινύζεζεο 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή δελ έιαβε θάπνην κέηξν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζ΄φζνλ 
ην πξφγξακκα δελ άξρηζε λα πινπνηείηαη. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ, ΠΡΝ 
ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ 
ΙΗΠΠΑΒΝΛΑΠ 
 
2.1 Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΞΑ 
 

Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 
Ιπκάησλ, ΣΡΑ θιπ.), ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο 
ηφζν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα απμήζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ 
πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ 
Πηφρνπ 1 ηνπ ΔΠΞΑ πεξί αχμεζεο ησλ εηζξνψλ Μέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ  

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε πξνζηαζία 
θαη αλάδεημε πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ζπκβάινπλ έκκεζα ζηελ επίηεπμε 
ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 3 ηνπ ΔΠΞΑ πεξί δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο. 
Κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άπμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή ππάξρεη έκκεζε ζπκβνιή θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 2 
ηνπ ΔΠΞΑ. 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα αλαβαζκίζεη νπζηαζηηθά ηελ 
πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ 
Πηφρνπ 12 ηνπ ΔΠΞΑ. 

Νη Γεληθνί Πηφρνη 14, 15, 16 ηνπ ΔΠΞΑ (πεξί αζθαινχο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, αεηθφξνπ 
δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο θαη άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αληίζηνηρα), 
ζηελ νπζία ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γεληθνχο Πηφρνπο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζπλεπψο ε ζπλέξγηα είλαη 
άκεζε. 

Ρέινο, ε βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ρψξσλ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξραηνινγηθήο 
θαη ηζηνξηθήο αμίαο, ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 17 ηνπ 
ΔΠΞΑ πεξί αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 
ρψξαο. 

 

Ζ ζπλάθεηα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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 ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΔΞΞΔΟ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ 
απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ 
(έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 
αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη 
ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο 
Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηώλ ζε ζέκαηα 
Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο 

Γεληθνί Πηόρνη ΔΠΞΑ 

1. Αχμεζε ηεο εζσζηξέθεηαο θαη ησλ 
εηζξνψλ Μέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ 

(●) (●) 

2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

(●)  

3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο ηεο ρψξαο 

(●)  

4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
έληαζεο ησ επελδχζεσλ ζην 
αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

  

5. Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, Ρερλνινγίαο 
θαη πξνψζεζε ηεο Θαηλνηνκίαο ζε 
φινπο ηνπο θιάδνπο σο βαζηθφ 
παξάγνληα αλαδηάξζξσζεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κεηάβαζεο 
ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

(*) (*) 

6. Τεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ 
ελζσκάησζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή 
ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 
θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηνπο ηνκείο 
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηνπνίεζεο 

  

7. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 
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 ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΔΞΞΔΟ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ 
απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ 
(έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 
αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη 
ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο 
Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηώλ ζε ζέκαηα 
Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο 

Γεληθνί Πηόρνη ΔΠΞΑ 

8. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε 

  

9. Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο, δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο 
πξφζβαζεο φισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
θαη πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ 
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

  

10. Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη 
νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο 
γείαο, πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη 
εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 
πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή 
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη 
θξνληίδαο 

  

11. Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ 
ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ 
θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε 
ηηο θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε – 
απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή) 

  

12. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη ε 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

 ● 
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 ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΔΞΞΔΟ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ 
απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ 
(έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 
αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη 
ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο 
Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηώλ ζε ζέκαηα 
Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο 

Γεληθνί Πηόρνη ΔΠΞΑ 

πνιηηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

13. Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ 
θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο 
 

  

14. Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο 
ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία 

● (●) 

15. Αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

● ● 

16. Άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

● ● 

17. Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο 
δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

 (●) 

 
●  Δθηηκψκελε άκεζε ζπλέξγηα 
(●) Δθηηκψκελε έκκεζε ζπλέξγηα 
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2.2 Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην Δζληθό Ξξόγξακκα 
Κεηαξξπζκίζεσλ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 
ιήθζεθαλ ππφςε νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ 
(ΔΞΚ) φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε 
Αλάπηπμε».  

Πχκθσλα κε ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη 
ηελ Απαζρφιεζε, πξνσζνχληαη κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Κεγάιν 
κέξνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ.  
 

2.3 Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζαβόλαο 
 
Πχκθσλα κε ην ζεκαηνιφγην ηεο Ιηζαβφλαο, ηα θξάηε κέιε θαη νη Ξεξηθέξεηεο 
ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη λα 
πξνσζήζνπλ ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο. Ζ αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζαβφλαο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ηα Δζληθά Ξξνγξάκκαηα Κεηαξξπζκίζεσλ 
δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Αλάπηπμε, ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνγξακκάησλ θαη 
ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 
  
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ηηο Θνηλνηηθέο Πηξαηεγηθέο 
Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο επηδξψληαο άκεζα ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3 «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εληαηηθήο 
ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο». 
 
Έκκεζε επίδξαζε έρεη ζηηο γξακκέο 1.3.5 «Ξξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ» θαη 2.2 «πνζηήξημε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά 
πιενλεθηήκαηα». 
 
Πηνλ παξαθάησ Ξίλαθα δίλεηαη κηα ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο 
Ππλδξνκήο αλά ζέκα πξνηεξαηφηεηαο, φπσο απηφ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην 
εγθεθξηκέλν ΔΞΞΔΟΑΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Δνδεικηική καηανομή κοινοηικής ζσνδρομής ανά θέμα προηεραιόηηηας 

  Όλα ηα ποζά είναι ζε €, ηρέτοσζες ηιμές 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΚΩΓΙΚΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Αλαλεώζηκε ελέξγεηα - Ηιηαθή 40 7.570.000 

Αλαλεώζηκε ελέξγεηα - Βηνκάδα 41 5.680.000 

Αλαλεώζηκε ελέξγεηα - Ηδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, θ.α. 42 18.920.000 

Δλεξγεηαθή απόδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο 43 32.790.000 

Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ 44 173.190.000 

Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή λεξνύ (πόζηκν λεξό) 45 222.730.000 

Δπεμεξγαζία λεξνύ (ιύκαηα) 46 585.090.000 

Πνηόηεηα ηνπ αέξα 47 18.400.000 

Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθώλ ρώξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο 50 6.190.000 

Πξνώζεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θύζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ Natura 

2000) 
51 107.610.000 

Πξναγσγή θαζαξώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ  52 207.230.000 

Πξόιεςε θηλδύλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ 

πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ θαη ησλ 

ηερλνινγηθώλ θηλδύλσλ) 

53 348.000.000 

Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πξόιεςε θηλδύλσλ 
54 41.990.000 

Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο· ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 86 24.610.000 

ΣΥΝΟΛΑ 1.800.000.000 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ 
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε» δελ έρεη αξρίζεη αθφκα λα πινπνηείηαη, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε θπζηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ησλ Αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο 
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.  

Ξαξφια απηά, ην κηθξφ δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη κέρξη ην 
ηέινο ηνπ 2007, ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνέβε ζηηο 
παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηεο: 

 εηνηκάδεη ην ζρέδην ΘΑ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 

 εηνηκάδεη ηελ 1ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ  

 εηνηκάδεη ην ζρέδην ΘΑ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ 
θαζψο θαη ην ζρέδην ΘΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο 

 εηνηκάδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ 

Ραπηφρξνλα, ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πξνρψξεζε ζε επαθέο 
κε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο 
ησλ Κεγάισλ Έξγσλ, κε ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ην λέν δηαρεηξηζηηθφ 
ζχζηεκα θαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα κέρξη ηελ σξίκαλζε θαη έληαμε ησλ 
έξγσλ ηνπο. 

 

Πηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη 
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο.
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  1 

Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος – Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής – Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

             

ΓΔΙΚΣΔ   2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή 
ηζρύο πνπ παξάγεηαη από 
ΑΠΔ ή εμνηθνλνκείηαη από 
ηειεζέξκαλζε 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  350MW 350MW 

Αθεηεξία 

240 MW 
(Κνδάλε 
140MW – 
Πηνιεκαϊδα 
75 MW – 
Ακύληαην 
25 MW)                    

Φηιηόκεηξα Γξακκήο Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκόο 
Σηαζκώλ 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

14,6ΦΛΜ 
/ 18 
Σηαζκνί 

14,6ΦΛΜ 
/ 18 
Σηαζκνί 

Αθεηεξία 
9,6ΦΛΜ / 
13 Σηαζκνί                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο 
εκεξεζίωο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  
430.000 
Άηνκα 

430.000 
Άηνκα 

Αθεηεξία 
250.000 
Άηνκα                    

Πνζνζηό κείωζεο εθπνκπώλ 
αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  0,003% 0,003% 

Αθεηεξία 0%                    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  2 Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν       

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ   2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Οηθηζκνί Γ' Πξνηεξαηόηεηαο πνπ 
θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Οδεγίαο 91/271 (εμππεξεηνύληαη 
από ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ) 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  370 370 

Αθεηεξία 140                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Ιζνδύλακνο πιεζπζκόο Γ' 
πξνηεξαηόηεηαο (Οδεγία 
91/271/ΔΔ) πνπ εμππεξεηείηαη από 
ιεηηνπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1.636.029 1.636.029 

Αθεηεξία 

651.237(ζηνηρεία 
ηνπ 2006 

ζπλππνινγηδόκελωλ 
ηωλ ελ εμειίμεη 

έξγωλ ηεο πεξηόδνπ 
2000 – 2006)                     

Πνζνζηό ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ 
πνπ εμππεξεηείηαη από 
ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ Α, Β θαη Γ 
Πξνηεξαηόηεηαο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  100% 100% 

Αθεηεξία 86,30%                    

Πιεζπζκόο γηα ηνλ νπνίν 
βειηηώλεηαη ε επάξθεηα ζε λεξό 
ύδξεπζεο (θάηνηθνη) 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  448.613 448.613 

Αθεηεξία 0                    

            

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  3 Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού Κινδύνοσ      

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ 
  

2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Μήθνο θαηαζθεπαδόκελωλ αγωγώλ 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  Φ+63 Φ+63 

Αθεηεξία 

Φ (δελ 
ππάξρνπλ 
δηαζέζηκα 
δεδνκέλα)                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Καιππηόκελε έθηαζε πξνζηαηεπόκελεο 
ιεθάλεο απνξξνήο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  
Χ+539 
Km

2
 Χ+539 Km

2
 

Αθεηεξία 

Χ(δελ 
ππάξρνπλ 
δηαζέζηκα 
δεδνκέλα)                    

            
Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην 
Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  4 Προζηαζία Δδαθικών σζηημάηφν – Γιατείριζη ηερεών Αποβλήηφν    

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ   2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Φώξνη αλεμέιεγθηεο 
δηάζεζεο ζηεξεώλ 
απνβιήηωλ πνπ 
απνθαζίζηαληαη 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  613 613 

Αθεηεξία 

63(Πεξηθέξεηεο 
Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, 
Σηεξεάο 

Διιάδαο, 
Αηηηθήο, 
Ννηίνπ 

Αηγαίνπ)                    

Υθηζηάκελα θαη 
πινπνηνύκελα έξγα 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
απνβιήηωλ  

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

61 ΦΥΤΑ 
/ ΦΥΤΥ/ 
Μηθξνί 
ΦΥΤΑ 

61 ΦΥΤΑ 
/ ΦΥΤΥ/ 
Μηθξνί 
ΦΥΤΑ 

Αθεηεξία 

38 ΦΥΤΑ / 
ΦΥΤΥ / Μηθξνί 

ΦΥΤΑ 
(Πεξηθέξεηεο 

Σηεξεάο 
Διιάδαο, 

Αηηηθήο, 
Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, 
Ηπείξνπ)                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Δμππεξεηνύκελνο Οινθιήξωζε                       
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Πιεζπζκόο από έξγα 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
απνβιήηωλ (πεξηθεξεηώλ 
παξέκβαζεο) 

Σηόρνο                  
 5023645 
(100%) 

5023645 
(100%) 

Αθεηεξία 
4584726 
(91,20%)                    

            

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  5 
Σετνική Βοήθεια έργφν 
Σ..         

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ 
  

2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Δλέξγεηεο Αμηνιόγεζεο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο & Γεκνζηόηεηαο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  3 3 

Αθεηεξία 0                    

Δλέξγεηεο παξαθνινύζεζεο (monitoring) ηωλ 
ζπλεπεηώλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθό επίπεδν 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                       

            
Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην 
Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  6 Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος – Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής   

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

ΓΔΙΚΣΔ   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                       

Σηαζκνί κέηξεζεο πνηόηεηαο αηκόζθαηξαο 

θαη πιεξόηεηα δεδνκέλωλ  * 

Οινθιήξωζε                      

Σηόρνο                     

Αθεηεξία                     

Δθπόλεζε ζηξαηεγηθώλ ραξηώλ 
ζνξύβνπ & ζρεδίωλ δξάζεο ζύκθωλα 
κε ηα Άξζξα 7 θαη 8 ηεο Οδεγίαο 
49/2002 

Οινθιήξωζε                      

Σηόρνο                 

 100% ηωλ 

απαηηήζεωλ 
ηεο 
Οδεγίαο 

100% ηωλ 
απαηηήζεωλ 
ηεο Οδεγίαο 

Αθεηεξία 0                   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                       

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    

(*)            

Ρύπος Θέζεις Πληρόηηηα δεδομένων%       

  Υπάρτοσζα 

καηάζηαζη       

ηότος 

(2015) 

Αθήνα           Περιθέρεια        ηότος 

(2015)       

SO2 23 17 60-95 12 - 63 90       

NO2 27 24 82-100 10 - 53 90       

pM10 18 24 55-94 19-52 90       

CO 16 8 50-100 55-92 90       

Βελδόιην 1 9 91    - 90       

Ο3 19 19 81-100 48-75 90       

ΠΑΥ: Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 

(Βέλδν-α- ππξέλην) 

0 6      -    - 33 
      

Me :   Βαξέα κέηαιια 0 1      -    - 33       
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  
7 Προζηαζία & Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν       

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ   2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Θέζπηζε 
Πξνγξακκάηωλ - 

Μέηξωλ ζύκθωλα κε ην 
Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 

60/2000  

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο      

 100% κε 
βάζε ηηο 
απαηηήζεηο 
ηεο 
Οδεγίαο 
έωο ην 
2009             

100% κε 
βάζε ηηο 

απαηηήζεηο 
ηεο Οδεγίαο 
έωο ην 2009 

Αθεηεξία 

47%(Νεξά 
θνιύκβεζεο, 

Αζηηθά ιύκαηα, 
Νηηξνξύπαλζε, 
Τνμηθέο νπζίεο 

ζηα λεξά)                    

Σρέδηα Γηαρείξηζεο ζε 
επίπεδν ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνύ 
θαηά ην Άξζξν 13, παξ. 
7 ηεο Οδεγίαο 60/2000 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                   45 45 

Αθεηεξία 

3(Αρειώνο, 
Σηπκθαιία, 

Απνζειέκεο - 
Κξήηε)                    

Παξαθνινύζεζε 
(monitoring) κε βάζε ην Οινθιήξωζε                       
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Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 

60/2000 (*) 

Σηόρνο                      

Αθεηεξία                      

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Λεηηνπξγηθή 
ζπκκόξθωζε ηεο 

Διιάδαο κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 

60/2000 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

 100% 
ιεηηνπξγηθή 
ζπκκόξθωζε 

100% 
ιεηηνπξγηθή 

ζπκκόξθωζε 

Αθεηεξία 0%                    

Δθαξκνγή πνιηηηθώλ 
ηηκνιόγεζεο ρξήζεωλ 

πδάηωλ  

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

 100% κε 
βάζε ηηο 
απαηηήζεηο 
ηεο Οδεγίαο 
60/2000 

100% κε 
βάζε ηηο 

απαηηήζεηο 
ηεο Οδεγίαο 

60/2000 

Αθεηεξία 0%                    

 

(*)   

Αζηηθά Ιχκαηα (Νδεγία 271/1991/ΔΝΘ): πφγεηα Ύδαηα (Νδεγία 676/1991) Ρνμηθά – Βηνκεραληθά (Νδεγία 464/1976) 

Ρηκή Βάζεο Α Ξξνηεξ.: 18 ΔΔΙ Ρηκή Βάζεο: 366 ζεκεία Ρηκή Βάζεο: 0% 

Ρηκή Πηφρνο Α Ξξνηεξ.: 19 ΔΔΙ Ρηκή Πηφρνο: 366 ζεκεία 
Ρηκή Πηφρνο: 100% ησλ βηνκεραληψλ κε 

πγξά απφβιεηα 

Ρηκή Βάζεο Β Ξξνηεξ.: 67 ΔΔΙ   

Ρηκή Πηφρνο Β Ξξνηεξ.: 75 ΔΔΙ   

Ρηκή Βάζεο Γ Ξξνηεξ.: 128 ΔΔΙ   

Ρηκή Πηφρνο Γ Ξξνηεξ.: 148 θαη επηπιένλ απηνί πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 163 

νηθηζκψλ Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο   
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  8 
Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού 
Κινδύνοσ      

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ 
  

2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Δλίζρπζε Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ ζηα 
Πεξηθεξεηαθά Γηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  8 8 

Αθεηεξία 0                    

Μειέηεο Γηεξεύλεζεο & Αμηνιόγεζεο 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ από κεγάια 
βηνκεραληθά αηπρήκαηα 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  
6 

πεξηνρέο 6 πεξηνρέο 

Αθεηεξία 0                    

Μειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεωλ γεο ζε ζρέζε 
κε εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο 
κεγάινπ βηνκεραληθνύ αηπρήκαηνο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

            

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  9 
Προζηαζία Φσζικού Περιβάλλονηος & 
Βιοποικιλόηηηας      

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

ΓΔΙΚΣΔ 
  

 2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Αξηζκόο Φνξέωλ 
Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ πνπ 
ηδξύνληαη ή εληζρύνληαη 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

Δλίζρπζε 27 
πθηζηάκελωλ 
Φνξέωλ θαη 
ίδξπζε 3 λέωλ 
Φνξέωλ 
Γηαρείξηζεο 

Δλίζρπζε 27 
πθηζηάκελωλ 
Φνξέωλ θαη ίδξπζε 
3 λέωλ Φνξέωλ 
Γηαρείξηζεο 

Αθεηεξία 27                    

Πνζνζηό % έθηαζεο πεξηνρώλ 
NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 
ηδξπζεί Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

31,50% θαηά 
πξνζέγγηζε 

(Η έθηαζε 
θαζνξίδεηαη κε 

ηελ έθδνζε 
ηεο 

δηνηθεηηθήο 
πξάμεο πνπ 
νξίδεη θαη ην 

θαζεζηώο 
πξνζηαζίαο) 

31,50% θαηά 
πξνζέγγηζε (Η 

έθηαζε θαζνξίδεηαη 
κε ηελ έθδνζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο 
πνπ νξίδεη θαη ην 

θαζεζηώο 
πξνζηαζίαο) 

Αθεηεξία 30%                    

Οινθιήξωζε έξγνπ αλαζύζηαζεο 
Λίκλεο Κάξιαο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

Έθηαζε πεξηνρώλ ηνπ Γηθηύνπ 
NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί 
ζε θαζεζηώο πξνζηαζίαο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  50% 50% 

Αθεηεξία 17%                    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  10 Θεζμοί & Μητανιζμοί          

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ 
  

2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Ίδξπζε / ελίζρπζε Υπεξεζηώλ Υδάηωλ 
(Κεληξηθήο θαη Πεξηθεξεηαθώλ) 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  
9 (1 Κεληξηθή, 8  
Πεξηθεξεηαθέο) 

9 (1 Κεληξηθή, 8  
Πεξηθεξεηαθέο) 

Αθεηεξία 1 (ΚΥΥ)                    

Δλίζρπζε ζε Υπνδνκέο θαη Μειεηεηηθή 
ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ 
Πεξηβάιινληνο & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 
(ΔΚΠΑΑ), ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο 
Δπηζεωξεηώλ Πεξηβάιινληνο, ηεο λέαο 
Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ 
Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεωλ θαη ηεο 
Δηδηθήο Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο - 
Φνξείο πνπ εληζρύνληαη 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  7 7 

Αθεηεξία 3                    

Γηελέξγεηα γεληθώλ θαη ζεκαηηθώλ 
Πξνγξακκάηωλ Δπαηζζεηνπνίεζεο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  

2 Γεληθά / 10 
Θεκαηηθά 
Πξνγξάκκαηα 
Δπαηζζεηνπνίεζεο 

2 Γεληθά / 10 
Θεκαηηθά 
Πξνγξάκκαηα 
Δπαηζζεηνπνίεζεο 

Αθεηεξία 1                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

            
Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  11 Σετνική Βοήθεια έργφν Δ.Σ.Π.Α.         

ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ 

            

ΓΔΙΚΣΔ 
  

 2000-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΤΝΟΛΟ 

ΔΚΡΟΔ                        

Δλέξγεηεο Αμηνιόγεζεο 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο & Γεκνζηόηεηαο 

Οινθιήξωζε                     

Σηόρνο                        3                 3 

Αθεηεξία 0                    

Δλέξγεηεο παξαθνινύζεζεο (monitoring) ηωλ 
ζπλεπεηώλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθό επίπεδν 

Οινθιήξωζε                       

Σηόρνο                  1 1 

Αθεηεξία 0                    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                        

            

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.    
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΙΝΗΞΑ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ 
ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 
4.1 Γηαζθάιηζε ηεο πξναγσγήο ηεο ”ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη 
γπλαηθώλ θαη κε δηάθξηζεο” θαη ησλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκόηεηαο ησλ 
Αηόκσλ κε αλαπεξία 
 
Ζ ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ πεξηιακβάλνπλ 
ελζσκαησκέλεο ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ηεο κε δηάθξηζεο θαη 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη’ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 16 
ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ. Θαηά ζπλέπεηα ν νπνηνζδήπνηε ζηφρνο / κέηξν / 
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζα κειεηεζεί θαη ζα πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη αλ ηα άηνκα απηά κπνξεί 
λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο / κέηξα / πξνηεξαηφηεηεο 
 
Ρα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 
θαη ηελ απνηξνπή δηαθξίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΞΔΟΑΑ 
πεξηιακβάλνπλ: 
(i) Ρελ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή 
θξαηηθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θαζψο θαη 
θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Δζληθή 
Ππλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Γίθηπν ROM θιπ)   

(ii) Ρε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη ησλ εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηφ επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
ζηελ θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. Πηα κέηξα απηά 
ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνζηνιή ησλ πξνθεξχμεσλ ζε 
φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ αιιά θαη 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. 

(iii) Ρελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο 
εηήζηαο έθζεζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ζρέζε κε 
ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 
απαηηνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. 

(iv) Ρε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε 
αλαπεξίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα 
ζπγρξεκαηνδφηεζε. 
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 Ρερληθή Βνήζεηα 
 
Γεδνκέλνπ φηη ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Ρ.Ξ.Α. 
θαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηή Ρερληθή Βνήζεηα, ζην 
ΔΞΞΔΟΑΑ, ππάξρνπλ 2 Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα Ρερληθή Βνήζεηα. Ν Άμνλαο 
5 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρ.Π. θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 25.762.500 ΔΟΥ 
ελψ ν Άμνλαο 11 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 
5.000.000 ΔΟΥ.  
 
Ζ Ρερληθή βνήζεηα ζπληειεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ 
Ξξνηεξαηνηήησλ. πνζηεξίδεη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη 
ηνπο Ρειηθνχο Γηθαηνχρνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 
 
Νη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο - ζηήξημεο αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην 
ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ 
παξαθνινχζεζε, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ θαη 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο (Ξ.Γ.4/2002). 
 

4.3 Ξιεξνθόξεζε θαη Γεκνζηόηεηα 
 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ εθπνλεί επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζχκθσλα κε 
ηνλ Δθαξκνζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΘ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ ζην νπνίν 
ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ζηφρνη θαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ·  

 ε ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη 
δεκνζηφηεηαο πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο κέινο ή ηε 
δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηα νπνία ζα πξννξίδνληαη γηα δπλεηηθνχο 
δηθαηνχρνπο, δηθαηνχρνπο θαη ην θνηλφ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε 
αμία ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν·  

 ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ·  

 ηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα ή νη δηνηθεηηθνί θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο· 

 ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα 
αμηνινγνχληαη φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή θαη ηε γλψζε ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε 
Θνηλφηεηα.  

 
Ρν Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην ζα παξνπζηαζηεί ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο 
θαη παξάιιεια ζα ππνβιεζεί ζηηο πεξεζίεο ηεο ΔΔ.  
 


