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ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ 
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

ΔΤΠΔΓ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ 

ΔΤΑΑΠ 
Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

ΕΔΠ Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο  

Θ Θεκαηηθφο ηφρνο 

ΗΜΔΣ Ηλζηηηνχην Βηψζηµεο Κηλεηηθφηεηαο θαη ∆ηθηχσλ Μεηαθνξψλ 

ΗΟΒΔ Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ 
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ΚΓΑΠ ΜΔΑ Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία 

ΚΔΚ Κάξηα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ 

ΚΜ Κξάηε Μέιε 

ΚΠ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

ΚΠ Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

ΛΑΓΖΔ Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ΛΑΠ Λεθάλε Απνξξνήο Πνηακνχ 

ΜΑΗΥ Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ 

ΜΜΜ Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

ΜΠΔ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

ΝΟΑΚ Νφηηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο 

Ο.Π.. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Π.Δ. Πιαίζην Δπίδνζεο 

ΠΑΑ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ΠΑΘΔ/Π  Πάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε – Δηδνκέλε / Πξνκαρψλαο 

ΠΔ  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

ΠΔΠ Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

ΠΔΓΑ Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

ΠΔΥΠ ρέδηα Πεξηνρψλ Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ 

ΠΠ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 

ΠΠΔ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

ΠΠΥΑΑ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
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Αθξσλύκην Πεξηγξαθή 

ΡΑΔ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

ΡΑ Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο 

ΡΘΔ Ρπζκηζηηθφ ρέδην Θεζζαινλίθεο 

ΑΔ ελάξην Αλακελφκελεο Δμέιημεο 

Γ ρέδηα Γηαρείξηζεο 

Δ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο 

ΖΘΤΑ πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

ΜΑ ηαζκνί Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ 

ΜΠΔ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

ΠΔ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

ΠΔΜ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Δπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ 

ΥΟΟΑΠ ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηψλ Πφιεσλ 

Σ.. Σακείν πλνρήο 

ΣΑΠΣΟΚ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ΣΔΔ Σακείν Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

ΣΚ Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο  

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ  

ΤΓ Τδαηηθφ Γηακέξηζκα 

ΤΠΑΣΣ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

ΤΠΔΚΑ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ΤΠΟΜΔΓΗ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

Τ Τπφγεην ψκα ή Τπφγεην χζηεκα 

ΤΤ Τπφγεην Τδαηηθφ ψκα ή Τπφγεην Τδαηηθφ πζηήκαηα 

ΤΦΑ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο 

ΥΑΓΑ Υψξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ  

ΥΤΣΑ Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 

ΥΤΣΤ Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ  

CEF Connecting Europe Facility 

CI Common Context Indicator 

EEA European Environment Agency 

ERA European Railway Agency 

ERTMS  European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

ESPON European Spatial Planning Observation Network 

GERD Total intramural R&D expenditure 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

NOISE Noise Observation and Information Service for Europe 

RIS Regional Innovation Scorecard 

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

WWF World Wildlife Fund 
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ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) έρεη ζπληαρζεί κε 

ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014 - 

2020» (ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ), κε πφξνπο ηνπ νπνίνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ππνδνκέο εζληθήο 

εκβέιεηαο ησλ ηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 - 

2020. 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σν ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη είλαη 

έλα πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ πξφγξακκα πνπ  θαη ζα ρξεκαηνδνηεί κέζσ ησλ 

Σακείσλ ΔΣΠΑ θαη Σ θπξίσο ηηο πξνβιεπφκελεο ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο δξάζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο. 

 

θνπηκόηεηα θαη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ηνκείο ειέγρνπ ηεο ΚΤΑ 107017/2006 θαη ηα 

ζηξαηεγηθά θείκελα ησλ ηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο δηακνξθψλνληαη νη εληαίνη 

ζηξαηεγηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απηνί απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο: Πεξηβαιινληηθνί ηόρνη 

Σνκέαο 

Διέγρνπ 
Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο (Π..) 

Α
ηκ

ό
ζ

θ
α

ηξ
ά

, 

θ
ι
ίκ

α
 

Α1 
Σήξεζε νξίσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ξχπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Α2 
Αύμεζε ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θηεξίσλ, 

βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο    

Α3 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΑΠΔ 

Β
ην

ηπ
ν

ηθ
ηι

ό
ηε

ηα
, 

Υ
ι
σ

ξ
ίδ

α
 θ

α
η 

Π
α

λ
ίδ

α
 

Β1 
πκβνιή ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (νηθφηνπνη, είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, απεηινχκελα είδε) 

Β2 
Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

Ύ
δ

α
ηα

 

Τ1 

πκβνιή ζηελ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδάηηλσλ θαηζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ – εμνηθνλφκεζε λεξνχ 
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Σνκέαο 

Διέγρνπ 
Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο (Π..) 

Τ2 
Μείσζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηα επηθαλεηαθά 

ή ππφγεηα χδαηα 

Τ3 Πξνζηαζία θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ 

Έ
δ

α
θ

ν
ο
 

Δ1 
Διαρηζηνπνίεζε παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ζπκβνιή ζηε βηψζηκε δηαρείξηζεο 

ηνπο 

Δ2 
Πξνζηαζία εδάθνπο απφ δηάβξσζε – εξεκνπνίεζε, πξνζηαζία δαζψλ απφ 

ππξθαγηέο – εθρεξζψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηείλνπλ ηε δηάβξσζε 

Δ3 πκβνιή ζηελ αεηθφξν νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο 

Δ4 
Τηνζέηεζε αξρψλ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο 

ιακβάλνληαο ππφςε θαιέο πξαθηηθέο 

Δ5 Πξνζηαζία εδάθνπο απφ ξχπαλζε 

Σ
ν

π
ίν

 Σ1 Πεξηνξηζκφο ηεο αζηηθνπνίεζεο εδαθψλ 

Σ2 
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ, αηζζεηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 
ηνπίνπ 

Τ
γ
ε
ία

 

Π
ι
ε

ζ
π

ζ
κ

ν
ύ

 

ΠΤ1 Μείσζε ηεο έθζεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ζφξπβν 

ΠΤ2 Μείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εθηίζεηαη ζε πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν 

Τ
ι
ηθ

ά
 

π
ε
ξ

ην
π

ζ
ηα

θ
ά

 

ζ
ην

ηρ
ε
ία

 

Τ1 Πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο αμίαο ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Π
ν

ι
ηη

ηζ
κ

ό
ο
 

Π1 

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ελζσκάησζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο, βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπλάθεηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο) κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο (βι. 

πίλαθα αλσηέξσ) ζηξαηεγηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Δπηδηψθεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηηο ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΤΑ 107017/2006. 

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «αηκόζθαηξα-θιίκα»:ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ (δεκηνπξγία θαη βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ζρεηηθψλ κε ηηο κεηαθνξέο) ζα επηηεπρζεί (α) κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ιφγσ ελίζρπζεο ηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ΜΜΜ 
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ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαζψο θαη (β) κείσζε ησλ ινηπψλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ- βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ησλ πφιεσλ (CO, NOx, PM) 

ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΣΡΑΜ, Πξναζηηαθφο, ΜΔΣΡΟ. Καηά 

ζπλέπεηα αλακέλεηαη ζπλνιηθά κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αληηζηνηρε κείσζε 

ηεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο κεηαθνξέο θπξίσο ιφγσ ηεο  κείσζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ απηνθηλήηνπ, κε ηδηαίηεξα επεξγεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα ππάξμεη κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ κεηαθνξψλ, ε νπνία ζα 

ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ θιίκαηνο (Π.. Α1).  

ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (Π.. Α1, Α2 θαη Α3) ζα ζπκβάινπλ επίζεο νη 

δξάζεηο ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο, 

ηδηαίηεξα ζε δεκφζηα θηήξηα, κέζσ ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.     

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «βηνπνηθηιόηεηα-ρισξίδα θαη παλίδα: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπ γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη νηθνηφπσλ - 

είηε κέζσ δξάζεσλ πξνζηαζίαο, είηε κέζσ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο - ζα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη κηα πιεηάδα 

δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη νηθνηφπσλ, φπσο: ε εθαξκνγή ρεδίσλ Γηαρείξηζεο αλά 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε αλάπηπμε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο έληαμεο ησλ δεδνκέλσλ 

πεδίνπ απφ ηηο εηδηθέο νηθνινγηθέο Αμηνινγήζεηο ζην Δζληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000, ε αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο, ε 

εθπφλεζε νδεγψλ θαιήο πξαθηηθήο γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη 

ε ζχληαμε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν πιεζπζκψλ 

μεληθψλ εηδψλ εηζβνιέσλ θαη απηνρζφλσλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. (Π.. Β1 θαη Β2). 

Δπίζεο, ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ, θαζψο ζα ππάξρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε θαζηζηψληαο ηελ κειέηε θαη πξνζηαζία 

ηνπο επθνιφηεξε. Ζ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη κνριφ γηα  κηα κειινληηθή ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε 

πεξηνρή (Π.. Β2). ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ε ελδερφκελε δεκηνπξγία εζφδσλ ζα 

ζπλεθηηκάηαη κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  γηα ηελ αλάδεημή ηνπο.  ε θάζε πεξίπησζε ηα πηζαλά 

έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο (Π.. Β2). 

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «ύδαηα:, ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ζα ζπκβάιεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ ΔΔ ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα 

πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ δηθηχσλ ζπιινγήο θαη εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαζψο θαη εηδηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δνκψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο, ηελ πινπνίεζε νξηδφληησλ 

δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ ησλ  ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ θαζψο θαη δξάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, 

θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα πξνβιέπεη: ηελ θαηάξηηζε Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο 

πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ εθπφλεζε Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 
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αλαςπρήο εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηελ θαηαγξαθή απνιήςεσλ θαη δεκηνπξγία εληαίνπ κεηξψνπ 

απνιήςεσλ λεξνχ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο, ηελ θαηάξηηζε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη  

παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ χδαηνο - ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

εξγαζίαο ηεο ΔΔ, ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ 

αλάκημεο ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (Π.. Τ1 θαη Τ2). 

Σέινο, κέζσ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα, 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αζθάιεηα λαπζηπινίαο, ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ ζα ζπκβάιεη 

ζηελ πξνζηαζία θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (Π.. Τ3).  

Δπίζεο νη Γξάζεηο ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ  πδάησλ. 

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «έδαθνο»: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, βαζηζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, θαη κε ηελ επηδησθφκελε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζή ηνπο θαζψο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο (Π.. Δ1 θαη Δ5). Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη επηπιένλ δξάζεηο 

δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή απξφβιεπηεο αηηίεο (Π.. Δ2). 

Οη δξάζεηο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πξνιεπηηθά ζηελ πξνζηαζία 

ησλ εδαθψλ (Π.. Δ3 θαη Δ4). Σέινο ην Πξφγξακκα πξνβιέπεη δξάζεηο απνξξχπαλζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο (Π.. Δ5).  

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «ηνπίν: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ησλ νινθιεξσκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη 

εηδψλ, θαζψο θαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ (Π.. Σ1 θαη Σ2). 

Δπηπιένλ, νη δξάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο 

αλάπιαζε αζηηθψλ πεξηνρψλ, πξνψζεζε ΜΜΜ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξνηαμηθφο 

θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

ηνπίν ζηξαηεγηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ (Π.. Σ1). Οη δξάζεηο γηα πξφιεςε, δηαρείξηζε 

θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο αηηίεο πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ (Π.. Σ2).  

Οη εηδηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ (κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο), 

ηδηαίηεξα αλ νη ππνδνκέο πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ κεγάιε έθηαζε, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηάδνληαη  ηδηαίηεξα νη  επηπηψζεηο ζην ηνπίν ζηηο ελαιαθηηθέο ιχζεηο ζρεδηαζκνχ 

ζπγθξηλφκελεο κεηαμχ ηνπο  θαη   πξνηείλνληαη   αληηζηνηρα  ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θαη κέηξα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο απηψλ. 

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ εθηηκάηαη φηη κέζσ ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (επέθηαζε ή/θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ), πξνσζεί ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ, φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα, θαη ηελ άξζε ησλ απνθιεηζκψλ ηνπο, δηαηεξψληαο ή 

απμάλνληαο θαη ηελ αμία ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αληίζηνηρα (Π.. Τ1). 
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Αληίζηνηρα, ηα έξγα ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ίδην πεξηβαιινληηθφ ζηφρν.  

Χζηφζν, ε αλάπηπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ (κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο) 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε γεηηληάδνπζα 

πεξηνρή ησλ έξγσλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ,  γηα θάζε ιχζε αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο ζηελ αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κεηά ηελ 

επέλδπζε θαη πξνηείλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα ηφζν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «πγεία πιεζπζκνύ: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, κέζσ (α) ησλ. 

δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαηαζηξνθψλ θαη απνθαηάζηαζεο (Π.. ΠΤ2), ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ απνβιέπεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηε 

εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο δσήο ,ησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ (β) ησλ δξάζεσλ βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνιεζκάησλ ηνπο (Π.. ΠΤ1). Δπίζεο, ε 

επηδησθφκελε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο ζα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ρξεζηψλ φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ (Π.. ΠΤ 2). 

Γηα ηνλ ηνκέα ειέγρνπ «πνιηηηζκόο: ε αλάπηπμε λέσλ θαη ε βειηίσζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη ν ρσξηθφο  ζρεδηαζκφο ζα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπο, ελψ ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη (Π.. Π1).  

 

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ. 
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Πίλαθαο: Δπηζθφπεζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην Δ.Π. 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
1 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ & 
ΤΝΓΔΔΗ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1 (7a.1) 
Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 
ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο βαζηθνχ, 
αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

T4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 
πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο  5 (7c.1) 
Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ (επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ 
κε ζεκαληηθά ιηκάληα, θαη ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

T4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7d 
Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο 
πνηφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 10 (7d.1) 
Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 
νκνηνγέλεηαο ηνπ βαζηθνχ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 
ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηνπ. 

T4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

T4431 Μείσζε ρξφλνπ 
δηαθνπήο νδηθνχ δηθηχνπ 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
2 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ (ΔΣΠΑ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1 (7a.1) 
Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 
ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο βαζηθνχ, 
αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 
πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο  5 (7c.1) 
Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ (επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ 
κε ζεκαληηθά ιηκάληα, θαη ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

T4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

T4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
3 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 
ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ 
ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 
Καηά πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε 
ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) νδηθνχ ΓΔΓ-Μ  

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

T4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 3 (7a.3) 
Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο 
αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ 
γηα αληίζηνηρε κείσζε ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

T4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 
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SPEED AE  ει. 11 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
4 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 
ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 
(ΔΣΠΑ)  

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 
Οινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ (core) 
νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε 
ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ 
 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

T4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
5 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑΝ
ΖΗΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧ
Ν ΠΔΡΗΟΥΧΝ 
(ΔΣΠΑ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7b 
Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο 
κέζσ ηεο ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη 
ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο 
ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαηξνπηθψλθφκβσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 4 (7b.1) 
Δλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο 
δπζπξφζηησλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ  γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θνηλσληθψλ  / αλαπηπμηαθψλ 
πξνβιεκάησλ 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

T4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
6 ΘΑΛΑΗΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΚΑΗΑΦΑΛΔΗΑ 
ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο 
θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 6 (7c.2) 
Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη 
εθζπγρξνληζκφο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πθηζηάκελσλ ιηκέλσλ ηνπ ΓΔΓ-Μ. 

T4424 Αχμεζε αξηζκνχ 
θαηάπινσλ θαη απφπινσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 7 (7c.3) 
Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
λαπζηπινΐαο θαη ιηκεληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

T4425  Δπέθηαζε θάιπςεο 
ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
θπθινθνξίαο 
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SPEED AE  ει. 12 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
7 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο 
θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 8 (7c.4) 
Βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη  
ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 
αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ ζε 
λεζησηηθά αεξνδξφκηα ηνπ ΓΔΓ-
Μ. 

T4426 Πιεζπζκφο 
απνκαθξπζκέλσλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ κε πξφζβαζε ζε 
βειηησκέλε αεξνπνξηθή 
ζχλδεζε 

Δηδηθόο ηόρνο 9 (7c.5) 
Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
αεξνλαπηηιίαο 

T4427 Βειηησκέλε 
ζπκκφξθσζε κε δηεζλή 
πξφηππα αζθάιεηαο 
αεξνκεηαθνξψλ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
8 ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
(ΔΣΠΑ)  

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 
Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
θαη πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα 
θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο  

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 

T4429  Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

T4432  Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 
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SPEED AE  ει. 13 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
9 ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
&ΒΔΛΣΗΧΖ 
ΑΣΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 
Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
θαη πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα 
θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο  

T4429 Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

T4432 Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 12 (4e.2) 
Πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο γηα κείσζε ησλ 
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην 
πεξηβάιινλ. 

T4433 Πιεζπζκφο κε άκεζε 
πξφζβαζε ζην παξαιηαθφ 
κέησπν Φαιεξηθνχ ξκνπ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
10:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΔΤΞΖ 
ΥΑΜΖΛΧΝ 
ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4c 
ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο 
έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη 
ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ 
θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Δηδηθόο ηόρνο 13 Δμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζην Γεκφζην θαη 
επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα 

Σ4434 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ ζηε 
ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο ρψξαο 

Σ4435 Δπηθάλεηα θηηξίσλ πνπ 
αλαβαζκίδνληαη 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 14 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ 
ΔΜΦΑΖ ΣΗ 
ΑΣΗΚΔ 
ΠΔΡΗΟΥΔ (ΔΣΠΑ) 
 
 
 
 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθόο ηόρνο 14 Πξνψζεζε 
ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Αλαδσνγφλεζεο 
(εκβιεκαηηθνχ / επηδεηθηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

Σ4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 

Δηδηθόο ηόρνο 15 Γηεχξπλζε ηεο 
εθαξκνγήο επελδχζεσλ 
επεμεξγαζίαο  
(θνκπνζηνπνίεζεο) 
Βηναπνβιήησλ κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 

Σ4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε 
αλαθχθισζε 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4g 
Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο 
ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε πςειή 
απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα 
ρξήζηκε ζεξκφηεηα 

Δηδηθόο ηόρνο 16 Γηεχξπλζε ηεο 
ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο 

Σ4437 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
πνπ σθειείηαη απφ ρξήζε 
ηειεζέξκαλζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
11:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ, ΣΖ  
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΚΗΝΓΤΝΧΝ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 5 
Πξνψζεζε ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 
πξφιεςεο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 
ππνζηήξημεο ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 
αληηκεηψπηζεο πςειήο 
επηθηλδπλφηεηαο 
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.aηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 
πξνζεγγίζεσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 17 Δλίζρπζε ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο σο πξνο ηνπο 
θηλδχλνπο πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ 

Σ4439 Πιεζπζκφο επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ πνπ σθειείηαη απφ 
Γξάζεηο γηα ηνλ κεηξηαζκφ θαη 
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 
Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.bΠξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 
εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε 
θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 18 Πξφιεςε, 
δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε 
θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 
απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο 
ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε 
εδάθνπο/αθηψλ, ζεηζκψλ θιπ) 

Σ4440 Πιεζπζκφο πνπ 
σθειείηαη απφ αληηπιεκκπξηθά 
έξγα  



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 15 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
12:  ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 
ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 
ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 
ΔΝΧΜΑΣΧΖ 
ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ
Τ ΚΔΚΣΖΜΔΝΟΤ 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 
Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
κέζσ δξάζεσλ γηα 
ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνπο ηνκείο ησλ 
απνβιήησλ θαη ησλ 
πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 
θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 
ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 
επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 
ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 
Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 19 Γηαζθάιηζε 
ηεο ζπλνιηθήο, νξζνινγηθήο θαη 
αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Υψξαο κέζσ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Σ4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.dΠξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο θαη 
πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ δηθηχνπ 
NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» 
ππνδνκψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 20 Βειηίσζε ηνπ 
πιαηζίνπ δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο 
θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Σ4441 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ πνπ αθνξά ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο (NATURA 
2000) 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 16 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα  
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 
εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 21 Βειηίσζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ 
αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο θαη αληηκεηψπηζεο 
ηνπ ζνξχβνπ 

Σ4447 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ 
Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 
(αηκφζθαηξα, ζφξπβνο, 
ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο 
ζρεδηαζκφο) 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
13:  ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΣΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - 
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΥΡΖΖ ΣΧΝ 
ΠΟΡΧΝ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 
Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
κέζσ δξάζεσλ γηα 
ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνπο ηνκείο ησλ 
απνβιήησλ θαη ησλ 
πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.aΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 
απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο 
Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 
πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 
ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο  

Δηδηθόο ηόρνο 22 Μείσζε, 
επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 
ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 
απνβιήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηιχνο απφ 
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ 

Σ4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε 
αλαθχθισζε 

Δηδηθόο ηόρνο 23 Βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο 
επηθαηξνπνηεκέλνπο ΠΔΓΑ 

Σ4442 Πνζνζηφ αζηηθψλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 
εθηξέπεηαη πξνο αζθαιή 
δηάζεζε / ρξήζε 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 17 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 
ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 24 Γηαρείξηζε 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη 
Πεξηβαιινληηθέο Απνθαηαζηάζεηο 
Ρππαζκέλσλ Υψξσλ 

Σ4443 Πξφζζεηε πνζφηεηα 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 
(βηνκεραληθψλ / 
λνζνθνκεηαθψλ) πνπ νδεγείηαη 
ζε αζθαιή δηάζεζε ή 
δηαρείξηζε (εληφο Διιάδνο) 

Σ4448 πλνιηθή επηθάλεηα 
απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 
επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 
ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 
Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 25 πκπιήξσζε 
θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε 
Τπνδνκψλ ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 
θαηά θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε βάζε 
ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα 
ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 
ιπκάησλ (91/271/ΔΟΚ) 

Σ4444 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ 
πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη 
απφ δίθηπα απνρέηεπζεο θαη 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ νηθηζκψλ Α-Β-Γ 
πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ 
νδεγία 91/271/ΔΟΚ 

Δηδηθόο ηόρνο 26 Δθαξκνγή 
Οδεγηψλ θαη Πηινηηθέο 
Παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο 
Τδάηηλνπο Πφξνπο 

Σ4445 Πξφζζεηε δηαζέζηκε 
εκεξήζηα παξνρή πφζηκνπ 
λεξνχ απφ έξγα δηαρείξηζεο 
πδαηηθψλ πφξσλ. 

Δηδηθόο ηόρνο 27 ηνρεπκέλε 
εθαξκνγή  θαη παξαθνινχζεζε 
ηεο πινπνίεζεο ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 
Απνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα 
κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

Σ4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 
εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 28 
Οινθιεξσκέλεο 
πνιενδνκηθέο/αζηηθέο 
παξεκβάζεηο εκβιεκαηηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή 
Αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
επξχηεξεο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο 

Σ4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
14 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ ΔΣΠΑ 

  

  

Δηδηθόο ηόρνο 29 
Τπνζηήξημε ηεο έγθαηξεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ 
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ΔΣΠΑ 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ινηπέο 
νξηδφληηεο δξάζεηο 

 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
15 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 
ΤΝΟΥΖ 

    

Δηδηθόο ηόρνο 30 
Τπνζηήξημε ηεο έγθαηξεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ 
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο θαη ινηπέο 
νξηδφληηεο δξάζεηο. 
 

 

 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 19 

Δλαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο 

Οη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη νη εμήο: 

 ελάξην 0 - Ζ κεδεληθή ιχζε: Με ηε ιχζε δελ ζα εθαξκνζηεί θαλέλα αλαπηπμηαθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. Δπνκέλσο, φια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο ηνκείο απηνχο, φρη κφλν ζα παξακείλνπλ, αιιά επηπιένλ ζα 

εληαζνχλ, αθνχ δελ ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 ελάξην 1- Ζ πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή. 

 ελάξην 2 – Γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ 

πλνρήο (θαηά πεξίπησζε), ζηνπο ΑΠ: 1, 2, 8, 9 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 3, 4, 5, 6, 7 θαη γηα 

ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ πλνρήο (θαηά 

πεξίπησζε), ζηνλ ΑΠ: 13 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 10, 11, 12. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, απνθιείεηαη ην ζελάξην ηεο κεδεληθήο 

ιχζεο, θαζψο κε ηε κε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δελ ζα ππάξμεη βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

ππάξρνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζα νδεγήζεη ζηελ ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. 

Μέζσ ηνπ ελαξίνπ 2, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, νη απμεκέλεο παξεκβάζεηο 

ησλ ΑΠ 3, 4, 5, 6, 7 ζα νδεγήζνπλ ζε βειηηψζεηο ζην νδηθφ θαη ζαιάζζην δίθηπν θαη ην δίθηπν 

αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο πινπνίεζεο κεγαιχηεξνπ (ζπγθξηηηθά κε ην 

ζελάξην ηεο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο) πιήζνπο παξεκβάζεσλ νδηθνχ θπξίσο δηθηχνπ, 

αλακέλνληαη πξφζζεηεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξφζζεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

αλακέλνληαη θαη ιφγσ ηεο κε πινπνίεζεο κέξνπο ησλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ΑΠ 1, 

2, 8, 9, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ ζε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ φγθνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ νη 

νπνίεο πξνθαινχλ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηελ αηκφζθαηξα ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη απμεκέλεο παξεκβάζεηο ησλ ΑΠ 10, 11, 12, 

ζα νδεγήζνπλ ζε νθέιε ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηεο αλαβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο επελδχζεηο 

θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ, ηεο ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηεο αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηεο δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ 

απφ θπζηθά ή απξφβιεπηα αίηηα, ηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαοΧζηφζν, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΠ 13 ππνλνκεχεηαη ζεκαληηθά ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ 

απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, κε άκεζεο θαη εθηεηακέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο 

εδαθηθνχο θαη πδαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο, ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, 

αιιά θαη ηελ δεκφζηα πγεία, κε αληίζηνηρε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ησλ 

πξνζηίκσλ πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Χο ζπλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην ελάξην 2 απνξξίπηεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αλαθαηαλνκή πφξσλ ηφζν γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ φζν θαη γηα ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή (ελάξην 1) πξνβιέπεη κηα πεξηζζφηεξν ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο εζσηεξηθά 

ζηνπο ηνκείο αθελφο ησλ κεηαθνξψλ θαη αθεηέξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην 

ελάξην 2. Με ηελ πινπνίεζε ηεο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 

σθέιεηεο ζε φξνπο ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. 

Έηζη, ε επηξξνή ηνπ ζελαξίνπ ηεο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη 

επλντθή γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ 

ηεο ρψξαο. 

Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 10.816.286 άηνκα θαη ε ππθλφηεηά ηνπ 

είλαη κφιηο 81,96 θάηνηθνη αλά ρικ2, απφ ηηο κηθξφηεξεο ζηελ Δ.Δ. Ο πιεζπζκφο 

ζπγθεληξψλεηαη ζε πνζνζηφ 33% πεξίπνπ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, γεγνλφο ην νπνίν 

εληείλεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Σν 20% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ πνπ νθείινληαη ζε 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ήδε αηζζεηά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, κε 

απνηειέζκα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, ηελ φμπλζε θαη πχθλσζε ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηε κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, ηε κεηαηξνπή θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ ζε εξήκνπο θαη εξήκσλ ζε πγξφηνπνπο θαη ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξγαληθνχ 

άλζξαθα ζην έδαθνο. Πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα πξφηππα θαη ζηελ έληαζε 

ησλ βξνρνπηψζεσλ, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηα εδάθε πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε δηάβξσζε. 

Άκεζα ζρεηηδφκελν κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη θαη ην θαηλφκελν ησλ ππξθαγηψλ, πνπ 

νδεγνχλ ζε θαηαζηξνθή ησλ εδαθψλ θαη εξεκνπνίεζε, ζε απειεπζέξσζε CO2 ζηελ 

αηκφζθαηξα θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Σα γεληθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα δηαρσξίδνληαη ζε 

πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο ξχπαλζεο. Χο πξνο ηελ βηνκεραληθή ξχπαλζε, νη 

ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα είλαη αηζζεηή θαη 

ελζαξξπληηθή, σζηφζν νη πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο παξακέλνπλ θξίζηκεο αιιά 

δηαρεηξίζηκεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, σο απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ 

αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εκθαλίδεηαη πησηηθή ηάζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γηα 

νξηζκέλνπο ξχπνπο φπσο ηα ζσκαηίδηα, ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο, φκσο παξακέλνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.  

νβαξέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, θαζψο νη κεηαθνξέο θαιχπηνπλ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (πεξίπνπ 33%) ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζπλνιηθά ζε 
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θαζεκεξηλή βάζε, ελψ ε βηνκεραλία απαηηεί ην 26%, ηα λνηθνθπξηά θαη νη ππεξεζίεο ην 39% 

θαη ε γεσξγία πεξίπνπ 2%. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο εληνπίδνληαη 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. 

Δθηφο απφ ηηο κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο, πξφβιεκα ζνξχβνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πρ. απφ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο αιιά θαη πεξηνρέο κε 

ζπζζσξεπκέλε εκπνξηθή ή/θαη βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα.   

Οη βαζηθνί θίλδπλνη ππνβάζκηζεο θαη εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ αιιά θαη ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απφ 

ηελ άλαξρε εθηαηηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηελ νινέλα απμαλφκελε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ 

θαη ιηπαζκάησλ ζηελ γεσξγία, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα αξδεπηηθή 

ρξήζε θαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ππξθαγηέο ή θαη 

ππεξβφζθεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνβιήησλ, νη ειιεληθέο αξρέο αθνινπζνχλ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο (ππφζεζε C-502/03). 

Οη πδαηηθνί πφξνη βξίζθνληαη γεληθά ζε θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη δελ ιείπνπλ πεξηπηψζεηο 

πνπ ε αλεμέιεγθηε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έρεη νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπο (πρ. 

Αζσπφο). Οη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο νθείινληαη ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα 

αζηηθά ιχκαηα θαη ηα βηνκεραληθά απφβιεηα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο 

ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ (ΛΑΠ) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί / εθπνλνχληαη αλά Τδαηηθφ 

Γηακέξηζκα ηεο ρψξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ. ε φ,ηη αθνξά ηα 

ζαιάζζηα χδαηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνρψλ αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζε θαιή 

πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε, σζηφζν ππάξρνπλ αθφκα επηβαξπκέλεο πεξηνρέο (hot spots) 

θπξίσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ή θιεηζηνχο θφιπνπο, φπνπ ηα επίπεδα ησλ ξππνγφλσλ 

νπζηψλ πεξηζηαζηαθά μεπεξλνχλ ηα απνδεθηά φξηα, ελψ ζεκαληηθέο πηέζεηο αζθνχληαη θαη 

σο απνηέιεζκα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκάησλ. 

Οη θπξηφηεξεο πηέζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

γεσξγία θαη ηελ αιηεία, εμαηηίαο ηεο πξνθαινχκελεο ξχπαλζεο ησλ εδαθψλ, ησλ αιιαγψλ 

ρξήζεσλ γεο θαη ηελ αιινίσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Δπίζεο, νη 

εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε κεηαπνίεζε θαη ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ζπλδένληαη κε 

θαηλφκελα δηάβξσζεο, ξχπαλζεο, ελαπφζεζεο πιηθψλ θαη δξαζηηθήο αιινίσζεο ηνπ ηνπίνπ. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ αζθνχληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο γηα ηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο θπξίσο ζηελ παξάθηηα δψλε, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαζεί αλεζπρεηηθά θαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο. Δπηπξφζζεηε 

ζεκαληηθή πίεζε ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αζθείηαη θαη απφ ηελ ππεξβφζθεζε. 

Οη ζνβαξφηεξεο πηέζεηο ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί δηάβξσζε ζηα κλεκεία, ηε γεληθή ξχπαλζε θαη 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο αλάκεημεο αζπκβίβαζησλ ρξήζεσλ γεο, ηηο 

πςειέο ππθλφηεηεο δφκεζεο κε πεξηνξηζκφ ησλ αλνηθηψλ θαη πξάζηλσλ ρψξσλ, ηελ άλαξρε 

ή/θαη απζαίξεηε δφκεζε ζπρλά κε κε θηιηθά ή αξκνληθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη ηα 

απνξξίκκαηα. Δπίζεο, ε πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αζθεί ζπρλά πηέζεηο γηα 

ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηδίσο ζηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
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Δθηίκεζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο εηδψλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηινγή ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ζηνρεχεη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη 

εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ, πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία 

2001/42/ΔΚ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Αηκφζθαηξα – Κιίκα  

 Βηνπνηθηιφηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

 Τδάηηλνη Πφξνη 

 Έδαθνο 

 Σνπίν  

 Πιεζπζκφο – Τγεία 

 Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

 Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ζε απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν είδνο ηεο επίπησζεο πνπ αλακέλεηαη, δει. αλ πξφθεηηαη γηα ζεηηθή, αξλεηηθή ή 

νπδέηεξε επίπησζε. 

 Σελ έληαζε ηεο επίπησζεο, δει. αλ πξφθεηηαη γηα αζζελή, κέηξηα ή ζεκαληηθή 

επίπησζε. 

 Σν ρξνληθό νξίδνληα εκθάληζεο ηεο επίπησζεο, βξαρπ-, κέζν- ή καθξνπξφζεζκα 

 Σε δηάξθεηα ηεο επίπησζεο, δει. αλ ζα είλαη βξαρπρξφληα ή κφληκε  

 Σελ πξνέιεπζε ηεο επίπησζεο, αλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ή έκκεζε επίπησζε ή 

αζξνηζηηθή. 
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Πίλαθαο: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο Δπηπηώζεηο Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

Αηκόζθαηξα – 
Κιηκαηηθή αιιαγή 

εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 
ζην δεκφζην ηνκέα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
κείσζε εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα. 
 
εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηειεζέξκαλζεο, φπνπ 
επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο 
ελέξγεηαο θαη κείσζε ησλ απσιεηψλ ζε 
ηνπηθφ επίπεδν.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ζηε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα 
ηεο αηκφζθαηξαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ 
(Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο) απφ ηελ 
πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
κεηαθνξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα 
ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
απφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
ππνδνκήο.  
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε κείσζε ηνπ 
παξαγφκελνπ κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα, ιφγσ κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο 
ΥΤΣΑ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα 
ηεο αηκφζθαηξαο (πφιε Αζήλαο) απφ ηηο 
δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα 
ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηε 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη επέθηαζεο 
ηνπ ΔΓΠΑΡ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
αλακέλεηαη απφ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε εζληθήο 
ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
αλακέλεηαη ζην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο απφ ηελ πξφιεςε θαη 
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο.  
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 

εκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ νδηθνχ δηθηχνπ 
ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ζ 
κείσζε ησλ απνζηάζεσλ θαη άξα ηνπ 
ρξφλνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε δηέιεπζε 
ησλ έξγσλ εθηφο αζηηθψλ θέληξσλ 
πεξηνξίδεη ελ κέξεη ηηο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο 
λεζησηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
αεξνδξνκίσλ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 
αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ (επηβαηηθέο θαη 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο). 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, κέζσ 
ζπκπαξαγσγήο, ησλ κνλάδσλ 
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
απφ νζκέο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ κνλάδσλ 
θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
απφ εθπνκπέο αεξίσλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηηο κνλάδεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζα ππάξμεη 
θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 
ππνδνκήο. 
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Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο Δπηπηώζεηο Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

πξφιεςε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή απφ ηελ 
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – 
ρισξίδα – παλίδα 

εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηελ 
πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλεμέιεγθηεο ή/θαη αθαηάιιειεο δηάζεζήο 
ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλεμέιεγθηεο ή/θαη αθαηάιιειεο δηάζεζήο 
ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηηο 
δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πδάησλ θαη πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ 
θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ νξγαλσηηθή, 
ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο 
Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ΛΑΠ. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηηο 
δξάζεηο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θαη πξφιεςε 
πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε 
ζάιαζζα. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ 
δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  απφ ηελ 
εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο 
ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε θεληξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη άξα ηελ νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 
θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζα ππάξμεη 
απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ 
νδηθψλ δηθηχσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή θνληά 
ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. Οη επηπηψζεηο 
πεξηνξίδνληαη κε ηελ θαηάιιειε 
ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ θαη κε ηα 
θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο ζηε 
θάζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. ε 
πεξίπησζε αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη επηπηψζεηο 
ζα είλαη κηθξφηεξεο έληαζεο θαζψο ηα 
έξγα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 
ππάξρνπζεο ραξάμεηο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ζηνηρεία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αλακέλνληαη 
απφ ηελ αλαβάζκηζε νδηθψλ αμφλσλ. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζα ππάξμεη 
απφ ηα λέα έξγα ζηδεξνδξνκηθψλ 
κεηαθνξψλ αλ ηα έξγα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή θνληά ζε 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ νη επηπηψζεηο ζα είλαη 
κηθξφηεξεο έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηε 
βηνπνηθηιφηεηα ζα ππάξμεη απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ. 
Μεγαιχηεξεο έληαζεο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο αλακέλνληαη θαηά ηε θάζε 
ιεηηνπξγίαο λέσλ έξγσλ αεξνπνξηθψλ 
κεηαθνξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα έξγα 
δηέξρνληαη κέζα απφ πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε πξνζηαηεπφκελα 
είδε ή βηνηφπνπο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ζηνηρεία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ 
κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. Μεγαιχηεξεο 
έληαζεο επηπηψζεηο αλακέλνληαη ζε 
πεξίπησζε λέσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 
αλ ηα έξγα πινπνηεζνχλ θνληά ή κέζα ζε 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. 
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Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηε 
βηνπνηθηιφηεηα ζα ππάξμεη θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ 
ππνδνκήο αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά 
ή κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηνηφπνπο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Τδαηηθνί Πόξνη εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε αλακέλεηαη 
ζηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ 
απφ ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηηο 
δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πδάησλ θαη πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ 
θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηηο δξάζεηο 
απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ 
πδάησλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε αλακέλεηαη απφ 
ηελ κείσζε ησλ παξαγφκελσλ 
ζηξαγγηζκάησλ ιφγσ κείσζεο ηνπ φγθνπ 
ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο 
ΥΤΣΑ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηνπο πδαηηθνχο 
πφξνπο απφ ηελ απνθαηάζηαζε 
ξππαζκέλσλ εδαθψλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηνπο πδαηηθνχ 
πφξνπο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 
θηλδχλσλ πιεκκπξψλ (έιεγρνο 
επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ, έιεγρνο 
κεηαθνξάο ξχπσλ θαη θεξηψλ πιηθψλ). 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία 
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηελ νξγαλσηηθή, 
ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο 
Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ΛΑΠ. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηηο 
δξάζεηο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θαη πξφιεςε 
πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε 
ζάιαζζα. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηε 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα ξππαληηθά 
θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε 
ησλ ζαιάζζησλ 
κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. Αλ πξφθεηηαη 
γηα αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 
νη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη είλαη 
πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία λέσλ 
ππνδνκψλ 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο ζα ππάξμεη θαηά ηε 
θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
έξγσλ ππνδνκήο. 
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δηαηήξεζε ησλ πδξνινγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 
θαη ηελ πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ  απφ ηελ 
εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο 
ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε θεληξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη άξα ηελ νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Έδαθνο  εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο 
απφ ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο 
ΥΤΣΑ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο 
απφ ηελ απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ 
εδαθψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο  θαη ησλ ππφγεησλ 
πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε κέζσ ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο απφ ηε ρξήζε 
ηνπ παξαγφκελνπ θφκπνζη σο 
εδαθνβειηησηηθνχ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ θαηαλνκή 
ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε 
ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
αλακέλεηαη απφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο απφ ηηο 
δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πδάησλ θαη πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ 
θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο απφ 
ηηο δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
πιεκκπξψλ (έιεγρνο κεηαθνξάο ξχπσλ θαη 
θεξηψλ πιηθψλ, πεξηνξηζκφο δηάβξσζεο 
εδάθνπο). 

εκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή λέσλ 
νδηθψλ δηθηχσλ ηνπ ΓΟΓ. ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ νη επηπηψζεηο ζα είλαη 
κηθξφηεξεο έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Μέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή λέσλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ. ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ νη επηπηψζεηο ζα είλαη 
κηθξφηεξεο έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Μέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή λέσλ 
νδηθψλ δηθηχσλ ζηηο λεζησηηθέο θαη 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
νδηθψλ αμφλσλ. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επίπησζεηο ζην 
έδαθνο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ 
αεξνδξνκίσλ. Μεγαιχηεξεο έληαζεο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη θαηά 
ηε θάζε ιεηηνπξγίαο λέσλ έξγσλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο 
απφ ηα ξππαληηθά θνξηία πνπ 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 
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Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηελ 
πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ζην έδαθνο απφ ηηο παξεκβάζεηο 
αζηηθήο αλάπιαζεο. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ 
νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή 
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ νξηδφληησλ δξάζεσλ ησλ 
ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ. 

θάιπςε εδαθψλ γηα ηα έξγα αζηηθψλ 
κεηαθνξψλ θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζε αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο 
ζα ππάξμεη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 
ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ιφγσ αχμεζεο ησλ 
κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Σνπίν εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ θαηαλνκή 
ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε 
ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
αλακέλεηαη απφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. 
 
Μέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ κέζσ ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνηφπσλ 
θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή 
ηνπ ηνπίνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν (πφιε 
Αζήλαο) απφ ηηο δξάζεηο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή 
ηνπ ηνπίνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν (πφιε 
Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο) απφ πξνψζεζε 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 

Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ εηθφλα 
ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα 
ππνδνκψλ κεηαθνξψλ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ  θνληά ή θαηά κήθνο 
πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, 
θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. ηελ 
πεξίπησζε αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ δελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζην ηνπίν ζα 
ππάξμεη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ έξγσλ 
ππνδνκήο (π.ρ. ΔΔΛ, κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ θ.α.).  

Τιηθά Πεξηνπζηαθά 
ηνηρεία 

εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 
εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο 
πξνσζείηαη ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο 
αζηηθέο πεξηνρέο γηαηί πξνβιέπεηαη λα 
απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα θαη ε 
ειθπζηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ιφγσ 
ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαζαξψλ 
αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε θαηά ηε θάζε 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ 
βξίζθνληαη θνληά ζηηο λέεο ππνδνκέο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ιφγσ 
ελδερφκελεο αχμεζεο ησλ νζκψλ θαη ηνπ 
ζνξχβνπ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ 
βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο 
δηέιεπζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ 
κεηαθνξψλ (π.ρ. ζηδεξνδξνκηθφ, νδηθφ 
δίθηπν) ιφγσ αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 
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ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ 
θαζψο αλακέλεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο 
θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ 
θηάλεη ην δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπο. 
 
Αζζελείο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ησλ 
παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 
πιπκκπξψλ θαη ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο 
απφ ηηο ππξθαγηέο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 
δξάζεηο αλάπιαζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ 
πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 
δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ κείσζε 
έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ξππνγφλεο 
νπζίεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 
ηεο αηκφζθαηξαο (ιφγσ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο). 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηε δεκφζηα 
πγεία απφ ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηε δεκφζηα 
πγεία απφ ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 
πγξψλ απνβιήησλ.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο 
δξάζεηο ζε δεηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο. 
 
εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο δξάζεηο 
γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκπξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αζθάιεηα 
ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο δξάζεηο βειηίσζεο 
ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ πγεία ηνπ 
πιεζπζκνχ απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
πδάησλ. 
 
Μέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε κείσζε 
έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζφξπβν θαη ηηο 
εθπνκπέο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηελ 
πξνψζεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
απφ νζκέο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ κνλάδσλ 
θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ιφγσ 
αχμεζεο ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 
ζφξπβν απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 
κεηαθνξψλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζηα 
επίπεδα ζνξχβνπ ζα ππάξμεη θαηά ηε 
θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 
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κεηαθνξψλ θαη ηεο ειεθηξνθίλεζεο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ πγεία ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ηελ θαζεκεξηλή πνηφηεηα 
δσήο απφ ηελ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (πφιε 
Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο). 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αλζξψπηλε 
πγεία θαη ηελ ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηελ 
πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 

Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά 

Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (πφιε Αζήλαο) απφ ηηο δξάζεηο 
αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη 
απφ ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
 
Έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο  ζηα ζηνηρεία 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 
δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκπξψλ θαη 
ππξθαγηψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αλάδεημε ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηελ 
πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ πνιηηηζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο κέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. 

εκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ελδέρεηαη 
λα ππάξμεη απφ ηελ αθαηάιιειε 
ρσξνζέηεζε έξγσλ ππνδνκήο θνληά ε 
κέζα ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. 
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Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο επηπηώζεηο Αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Αηκόζθαηξα – 
Κιηκαηηθή αιιαγή 

Αλακέλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο 
θαη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ πξνψζεζε ησλ 
δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα θαη πξνψζεζεο θηιηθψλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ κεηαθνξψλ (θαζαξέο 
αζηηθέο κεηαθνξέο, ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα). 
εκαληηθφ ξφιν επίζεο ζηε ξχζκηζε ηνπ 
ηζνδπγίνπ ηνπ άλζξαθα παίδεη θαη ε 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ 
εθηάζεσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 
Οη παξαπάλσ δξάζεηο έρνπλ θαηά ζπλέπεηα 
θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ κεηξηαζκφ 
ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη 
θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 
κεηαθηλήζεσλ κέζσ ηεο επέθηαζεο θαη 
αλαβάζκηζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – 
ρισξίδα – παλίδα 

Αλακέλνληαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηηο δξάζεηο εθαξκνγήο 
ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε 
βηνπνηθηιφηεηα, ηεο εθαξκνγήο, 
παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ 
ρεδίσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ θαζψο θαη απφ ηηο δξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, νη δξάζεηο γηα 
ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο 
θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ θαη ε 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη 
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππνδνκψλ, ππνδνκψλ κεηαθνξψλ αιιά 
θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, 
ζα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηε 
ζπλεθηηθφηεηα ησλ νηθνηφπσλ αλ δελ 
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ 
ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ θαη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. 

Τδαηηθνί Πόξνη Οη επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ πξνβιέπνληαη ζεηηθέο απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαη 
ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ θαζψο 
θαη απφ ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη 
πγξψλ απνβιήησλ. Αθφκα, ηα κέηξα 
δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξψλ πξφθεηηαη λα  
βειηηψζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ επηθαλεηαθψλ 
απνξξνψλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ απφ ηε 
κεηαθνξά ξχπσλ θαη θεξηψλ πιηθψλ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε 
ησλ πδάησλ ζα έρνπλ επίζεο ηα κέηξα γηα 
ηελ απνδνηηθή θαη αεηθφξν ρξήζε ηνπ λεξνχ 
θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο λαπζηπινΐαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ 
ζηε ζάιαζζα . 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
πξνβιέπεηαη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο 
απφ ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο.  

Έδαθνο  Οη επηπηψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εδάθνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη ζεηηθέο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ 

Αξλεηηθή επίπησζε ζηελ θαηάιεςε 
εδαθψλ αλακέλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
ηηο δξάζεηο λέσλ ππνδνκψλ ησλ 
κεηαθνξψλ θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
λέσλ κνλάδσλ. Καηάιιεια κέηξα 
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Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο επηπηώζεηο Αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

θαζψο θαη απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 
θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλνιηθά. 
Δπίζεο, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ε 
θάιπςε ησλ εδαθψλ βειηηψλεηαη κε ηηο 
δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο πνπ 
πξνσζνχληαη αιιά θπξίσο νινθιεξσκέλνπ 
Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ. 

πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε ηεο αδεηνδνηηθήο 
δηαδηθαζίαο.   

Σνπίν Ζ  πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ηνπίνπ βειηηψλεηαη κε ηηο δξάζεηο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο θαζψο θαη νινθιεξσκέλνπ 
Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ. 
Δπηπιένλ, ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 
νηθνηφπσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ. 

Αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ 
ηνπίνπ αλακέλεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
έξγα ππνδνκψλ, αλ δελ ιεθζνχλ ηα 
θαηάιιεια κέηξα απνθαηάζηαζεο ζηε 
θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ.  

Τιηθά Πεξηνπζηαθά 
ηνηρεία 

Με ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη 
ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή νξγάλσζε 
(κειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, αζηηθέο αλαπιάζεηο) ζα 
αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε αηζζεηηθή 
ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ, δίλνληαο 
κεγαιχηεξε αμία θαη ζηα πιηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία.  
Δπηπιένλ, ε πξνψζεζε δξάζεσλ 
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηεξίσλ 
απμάλνπλ ηελ αμία ηνπο.  

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 
λέεο ππνδνκέο, ιφγσ αχμεζεο ζνξχβνπ 
θαη νζκψλ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία Οη επηπηψζεηο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ 
πιεζπζκνχ αλακέλνληαη ζεηηθέο απφ ηηο 
παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο (πδαηηθνί πφξνη, έδαθνο, 
αηκφζθαηξα) θαζψο θαη απφ ηελ βειηίσζε 
ηεο αζθάιεηαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (πιεκκχξεο, 
ππξθαγηέο) θαη βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο 
θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο. 
Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ζπκβάιιεη 
ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη άκβιπλζε 
ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο 
ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ θαη 
δχζθνια πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ θαη 
πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 
πεξηνρέο απηέο. 

Αξλεηηθή επίπησζε θπξίσο ζηελ αχμεζε 
ηνπ ζνξχβνπ θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 
αηκφζθαηξαο αλακέλεηαη απφ ηελ αχμεζε 
ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά 

Ζ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ε 
αλάδεημε ηεο βηνπηθνηιφηεηαο κπνξνχλ λα 
αλαδείμνπλ πεξαηηέξσ ηελ πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ αχμεζε ησλ ππνδνκψλ κπνξεί λα έρεη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηνρέο 
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλ δελ 
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα 
ρσξνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ. 
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Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηηκψκελσλ ζηε ΜΠΔ ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ φπσο απνηππψζεθαλ αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα.  

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αημόζθαιπα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνηείλεηαη: 

 Αμηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηε πξνψζεζε ησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζηε κείσζε ηεο ρξνλναπφζηαζεο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηε  πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε 

Βιοποικιλόηηηα, σλυπίδα και πανίδα, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ επίδξαζε ηνπ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

πιήξε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ.  

 Ο ζρεδηαζκφο λα είλαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην Ν. 3937/2011 «πεξί 

βηνπνηθηιφηεηαο» θαη ηα ζρεηηθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Να πινπνηνχληαη ιεπηνκεξείο νηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο 

φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 3937/2011 θαη Ν. 4014/2011. 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ψζηε λα κελ ζίγνπλ ηνπο 

νηθνηφπνπο θαη λα απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο. πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ δηεπθφιπλζεο κεηαθίλεζεο παλίδαο. 

 Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε έξγσλ κεηαθνξψλ πξνηείλεηαη κείσζε ηαρπηήησλ κέζα απφ 

βηνηφπνπο θαη ρξήζε ζεξάγγσλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ηεο 

παλίδαο. 

Γηα ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζηνπο 

ςδάηινοςρ πόποςρ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ξχπαλζεο ή κεηαβνιψλ 

(πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ) ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζην 

έδαθορ και ηο ηοπίο, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη εδάθε αληί 

παξαγσγηθψλ εδαθψλ. 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα εηδηθήο ζεψξεζεο ζε πεξηνρέο 

ραιαξψλ εδαθψλ θαη εδαθψλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο θαη 

δηάβξσζεο.   

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
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 Απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, 

ζην έδαθνο. πιινγή θαη δηάζεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο απνθαηάζηαζε 

ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη επαλαθχηεπζε κε ηνπηθά ήδε βιάζηεζεο. 

 Πξνβιέςεηο γηα θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη επηζθέςεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ, ιφγσ αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

αζηηθέο αλαπιάζεηο) θαη ιφγσ βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (π.ρ. βειηίσζε νδηθνχ 

δηθηχνπ) ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηνλ πληθςζμό, ζηην 

ανθπώπινη ςγεία και ηα ςλικά πεπιοςζιακά ζηοισεία  πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Υξήζε θηλεηψλ ερνπεηαζκάησλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθηζκψλ θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. 

 πρλέο κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζηελ γεηηνληά ησλ ππνδνκψλ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο , εηδηθφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

 Υξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ή 

ησλ έξγσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν ζφξπβνο (π.ρ. ρξήζε ζηδεξνηξνρηψλ ρακεινχ 

ζνξχβνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ) 

 Λήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ 

έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο, ηα νπνία κπνξεί 

λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηα ζηνηρεία ηεο πολιηιζηικήρ 

κληπονομιάρ πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, 

γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη όηη ε εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ γηα θάζε ηνκέα ειέγρνπ γίλεηαη ζηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε δεηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο αλακελόκελεο επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε εθπόλεζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(ΜΠΔ), ζπληζηάηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδόηεζεο (ΓΙΠΑ) πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209/21-09-2011). 

Σνλίδεηαη όηη ν ελ ιόγσ κεραληζκόο ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Σνκεαθώλ 

θαη Πεξηθεξεηαθώλ Πξνγξακκάησλ θαη θξίλεηαη σο θξίζηκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 – 2020. 
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Πξνηεηλόκελν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηελ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε νη αξκφδηεο αξρέο 

νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "ψζηε, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απξφβιεπηεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνληαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα".  

Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο ΜΠΔ θαη ε επηινγή ησλ 

δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη επθνιφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιακβάλνπλ ππφςε, 

πέξα απφ ην θαληληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ΠΔ, θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (ΔΠΑ 2014-2020), θαζψο θαη ηηο Οδεγίεο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

εθαξκνγήο.  

Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δηακνξθψλεηαη αλά πεξηβαιινληηθφ ζεκαηηθφ ηνκέα σο πξνο 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθηηκεζεί νη πηζαλέο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

ην πξνηεηλφκελν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο έρνπλ ελζσκαησζεί  δείθηεο εθξνψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ ησλ Σακείσλ, νη δείθηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη έρνπλ πξνηαζεί επηπιένλ δείθηεο φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο κε ηε κνλάδα 

κέηξεζήο ηνπο, ηελ πξνηεηλφκελε ζπρλφηεηα άληιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο / Δηδηθνχο ηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

Γεηθηψλ, ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ ησλ Σνκεαθψλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ (θαηά πεξίπησζε) Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014 – 2020. 

 

α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

 Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή Αιιαγή    

1 Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

KWh/έηνο Δηήζηα ΑΠ 10/ 13 

2 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Σφλνη 

ηζνδχλακνπ 

CO2 

Δηήζηα ΑΠ 1-10/ 1-13 

3 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ CO απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

4 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ NOx απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

5 Μεηαβνιή παξαγφκελσλ ζσκαηηδίσλ 

PM10 απφ έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

6 Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο 

απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ (MW) θαη 

δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

ηειεζέξκαλζεο  

MW Δηήζηα ΑΠ 10/ 13, 16 

7 Πνζνζηφ πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ εμππεξεηείηαη απφ ΜΜΜ 

% Δηήζηα ΑΠ 8-9/11-12 

8 Έξγα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ήπηα 

κεηαθνξηθά δίθηπα 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 2/5 

 Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – 

Παλίδα 

   

9 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν θαζεζηψο 

δηαηήξεζεο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 

10 Πνζνζηφ έθηαζεο πεξηνρψλ δηθηχνπ 

NATURA ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

HABITAT 

% Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 

11 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 

 Έδαθνο    

12 Πξφζζεην πνζνζηφ θιάζκαηνο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη 

ζε αλαθχθισζε 

% πνζνζηφ Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

13 Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

απνθαζίζηαληαη 

ηεκ Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-24 

14 Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ 

ξππαζκέλσλ εδαθψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

15 Πνζφηεηα αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ εθηξέπεηαη πξνο 

αζθαιή δηάζεζε / ρξήζε 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-23 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

16 Πνζφηεηα επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 

(βηνκεραληθψλ / λνζνθνκεηαθψλ) 

πνπ νδεγείηαη ζε αζθαιή δηάζεζε ή 

δηαρείξηζε (εληφο Διιάδνο) 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

17 Γε πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ 

ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 

 Σνπίν    

18 Αλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ή απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 11 / 17-18 

19 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 12 / 21 

 Τδαηα    

20 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 

πνπ θαιχπηεηαη απφ δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ νηθηζκψλ Α-Β-Γ 

πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ νδεγία 

91/271/ΔΟΚ 

% Δηήζηα ΑΠ13/ 25-27 

21 Πξφζζεηε δηαζέζηκε εκεξήζηα 

παξνρή πφζηκνπ λεξνχ απφ έξγα 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θ.κ/εκέξα Δηήζηα ΑΠ13/ 25 

22 Αξηζκφο πδάηηλσλ απνδεθηψλ πνπ 

επηβαξχλνληαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-5, 8-9 /1-5, 10-

12 

23 Πνζνζηφ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππφγεησλ Τ ζε θαιή θαηάζηαζε 

αλά θαηεγνξία (νηθνινγηθή θαη ρεκηθή 

θαηάζηαζε επηθαλεηαθψλ Τ θαη 

ρεκηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε 

ππφγεησλ Τ) βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ. 

% χκθσλα κε ην 

πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο 

ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ 

ΛΑΠ 

ΑΠ 13/ 27 

 Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία    

24 Μεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ € Δηήζηα ινη  
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Πιεζπζκόο – Τγεία    

25 Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ13/ 25 

26 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

27 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

αληηπιεκκπξηθά κέηξα 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 17-18 

28 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

κέηξα δαζηθήο ππξνπξνζηαζίαο 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 18 

29 Πιεζπζκφο πνπ νθειείηαη απφ κέηξα 

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9 / 1-12 

30 Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ εθηίζεηαη 

ζε επίπεδα ζνξχβνπ κεγαιχηεξα 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο. 

% Δηήζηα ΑΠ1-5, 7, 13/1-5, 7, 

22-25 

 Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά    

31 Αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ 

Αξηζκφο 

επηζθεπηψλ 

Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 

32 Αξηζκφο ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο νπνίνπο 

βειηηψλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

(κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί 

ρψξνη) 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1.1 Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν  

Με ηελ Απφθαζε Αλάζεζεο κε αξ. πξση. νηθ. 126614/06-06-2014, αλαηέζεθε ζηελ εηαηξία 

SPEED χκβνπινη Αλάπηπμεο ΑΔ ε πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «χβκνπινο ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ―Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε‖ πεξηφδνπ 2014-2020» ηνπ έξγνπ «Τπεξεζίεο 

πκβνχισλ». 

Ζ παξνχζα ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) έρεη ζπληαρζεί κε 

ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 - 2020» (ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ), 

ην νπνίν απνηειεί ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ρψξαο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014 - 2020. 

Σν ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ ζπκβάιινπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 – 2020 θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε εληνπηζκέλεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη Δηδηθνχο ηφρνπο.  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δηεξεπλψληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε», ε πξνζέγγηζή ηνπο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ηέινο ε αλάδεημε ηεο βέιηηζηεο 

επηινγήο αλάκεζα ζηηο πξνηεηλφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

1.2 Αξρή ρεδηαζκνύ  

χκθσλα κε ηελ 3ε Δγθχθιην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, Αξρή ρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ, θαη 

Γηθηχσλ (ΤΠΟΜΔΓΗ) θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(ΤΠΔΚΑ). πληνληζηήο νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ, θαζψο δηαρεηξίδεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Π/Τ ηνπ ΔΠ. 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ).  

1.3 Οκάδα Μειέηεο 

Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο έρεη αλαηεζεί ζηελ εηαηξία SPEED χκβνπινη Αλάπηπμεο ΑΔ. Ζ 

SPEED ΑΔ είλαη κία αλεμάξηεηε εηαηξεία παξνρήο κειεηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1989 ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζε θνξείο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο: 
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 ρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 

 Πεξηθεξεηαθή / αγξνηηθή αλάπηπμε, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

 Πεξηβαιινληηθφο θαη Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε. 

 Καηλνηνκία, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δπελδχζεηο, ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο. 

Σα πιένλ ησλ 250 νινθιεξσκέλα κειεηεηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά έξγα ζπλζέηνπλ ην εχξνο 

ηεο εκπεηξίαο ηεο SPEED ΑΔ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη κεγάινο αξηζκφο 

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ/κειεηψλ φπσο: ΜΠΔ, ΜΠΔ, ISO 14001, επεμεξγαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο λεξνχ θαη απνβιήησλ, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ, ρσξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, νξζνινγηθήο ρξήζεο 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

Ζ SPEED ΑΔ έρεη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008. 

Ο ζχλζεηνο ραξαθηήξαο, ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ Έξγνπ νδήγεζαλ  ηνλ 

χκβνπιν ζηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Μειέηεο κε εμεηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα 

ζηειέρε, ηα νπνία λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ  έξγνπ.  

Σελ Οκάδα Μειέηεο απνηεινχλ νη: 

 Γηαθνπιάθεο Νηθόιανο, Υεκηθφο Μεραληθφο MBA, Μειεηεηηθφ Πεξηβαιινληηθφ θαη 

Υεκηθνηερληθφ Πηπρίν Γ Σάμεο – Τπεύζπλνο Οκάδαο Μειέηεο. 

 Βνγηαηδηδάθε Δπγελία–Διέλε, Υεκηθφο Μεραληθφο MSc, Μειεηεηηθφ Πεξηβαιινληηθφ θαη 

Υεκηθνηερληθφ Πηπρίν Α Σάμεο – Μέινο ηεο Οκάδαο Μειέηεο. 

 Φνπληή Διέλε, Πνιηηηθφο Μεραληθφο MSc, Μειεηεηηθφ Πηπρίν Α Σάμεο Υσξνηαμηθψλ θαη 

Ρπζκηζηηθψλ Μειεηψλ, ηαηηθψλ Μειεηψλ – Μέινο ηεο Οκάδαο Μειέηεο θαη Τπεχζπλε 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. 
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2. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

2.1 Ζ πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2014-2020 

To χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) πνπ εγθξίζεθε ζηηο 23 Μάηνπ 2014 κε ην φλνκα 

«Δηαηξηθό ύκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο – ΔΠΑ  2014-2020» απνηειεί ην βαζηθφ 

αλαπηπμηαθφ κέζν ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα 5 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη  θαζνξηζηηθά ζηε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο 

απφ ηελ θξίζε, κε βάζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ηελ  πνιηηηθή γηα ηελ 

Δπξώπε 2020 ε νπνία πξνηάζζεη ηξεηο αιιεινζρεηηδφκελεο πξνηεξαηφηεηεο:  

–  Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία. 

–  Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, πην 

πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.  

–  Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο: µηα νηθνλνκία µε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα 

επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Δηδηθφηεξα, νη ζεκαηηθνί ζηφρνη ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ 

γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 είλαη: 

1. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

2. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 

3. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ  επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ), θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην 

ΔΣΘΑ). 

4. Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

5. Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ. 

6. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. 

7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ. 

8. Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο. 

10. Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

11. Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
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Ζ λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ δηέπεη ην Δηαηξηθό ύκθσλν γηα ην Πιαίζην 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΔΠΑ) 2014-2020 βαζίδεηαη ηφζν ζηηο ηεξαξρεκέλεο αλάγθεο, 

φζν θαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο, ιακβάλεη δε ππφςε ην πιαίζην θαη ηηο θαηεπζχλζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζην Κνηλό 

ηξαηεγηθό Πιαίζην ησλ 5 Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, ζην 

Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηηο Δηδηθέο πζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

(κλεκφλην) γηα ηε ρψξα.  

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 απνβιέπεη «ζηην αναγέννηζη ηηρ 

ελληνικήρ οικονομίαρ με ανάηαξη και αναβάθμιζη ηος παπαγυγικού και κοινυνικού 

ιζηού ηηρ σώπαρ και ηη δημιοςπγία και διαηήπηζη βιώζιμυν θέζευν απαζσόληζηρ, 

έσονηαρ υρ αισμή ηην εξυζηπεθή, καινοηόμο και ανηαγυνιζηική επισειπημαηικόηηηα 

και γνώμονα ηην ενίζσςζη ηηρ κοινυνικήρ ζςνοσήρ και ηιρ απσέρ ηηρ αειθόπος 

ανάπηςξηρ». 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ρψξαο έρνπλ επηιεγεί νη αθφινπζεο πέληε 

άμνλεο πξνηεξαηόηεηεο κε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζε επηιεγκέλνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 

θαη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο: 

1) Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ 

ΜΜΔ), κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε 

ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

2) Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή 

ελζσκάησζε. 

3) Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ. 

4) Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. 

5) Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπεηδή νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ηεξάξρεζε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ε  ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ηφζν 

ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εηαίξσλ φζν θαη δπλάκεσλ ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε πξνζέιθπζε-κόριεπζε πξφζζεησλ πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ην πιαίζην απηφ, νη εζληθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ελζαξξχλνπλ ην ζρεδηαζκφ εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο  ησλ 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ηεο δηεχξπλζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο  ρψξαο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο.  

Έλα λέν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 είλαη ε εθπιήξσζε 

ζεηξάο εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ (αηξεζηκόηεηεο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ε νκαιή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

αθνξνχλ  καθξννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο επζπγξακκηζκέλεο κε ηα κέηξα ηνπ πκθψλνπ 
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ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαζψο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνυπνζέζεηο ζε ζπλάξηεζε κε 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ζηφρνπο ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ.  

Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αηξεζηκόηεηεο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο 

φπσο: 

 Τινπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθψλ βειηηώζεσλ 

ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ ηεο ηειηθνχο ρξήζηεο θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Δλεξγεηαθή 

Απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ή αλαθαίληζε θηεξίσλ. 

 Τινπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε πςειήο απνδνηηθφηεηαο ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ. 

 Τινπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο. 

 Αλάπηπμε έμππλσλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο. Ζ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα επελδχζεηο ζε έμππλεο ππνδνκέο 

ελέξγεηαο θαη ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο 

 Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ: Δζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο εθηηκήζεηο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ δηαρείξηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Καιέο Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο: ηα πξφηππα θαιήο γεσξγηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ εθηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Η ηνπ ηίηινπ 

VI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1306/2013 θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Σνκέαο πδαηηθώλ πόξσλ: Όπαξμε (α) ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ην λεξφ πνπ ζα 

παξέρεη επαξθή θίλεηξα ηεο ρξήζηεο γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη (β) 

κηαο επαξθνχο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθνξψλ ρξήζεσλ ηνπ λεξνχ ζηελ αλάθηεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξηζζεί ζηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ, γηα επελδχζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ Πξνγξάκκαηα. 

 Πξνψζεζε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

απνβιήησλ, ηδίσο κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2008/98/EC γηα ηα απφβιεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ. 

 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα: νη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28 θεθάιαην Η ηνπ ηίηινπ ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 

θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Μεηαθνξέο: Ζ χπαξμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ/σλ ή πιαηζίνπ/σλ γηα ηηο επελδχζεηο 

κεηαθνξψλ ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή 

εθηίκεζε θαη ην νπνίν θαζνξίδεη: 
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 Σε πκβνιή  ζηνλ Δληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Μεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1315/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

o Σσλ πξνηεξαηνηήησλ γηα επελδχζεηο ζην βαζηθφ ΓΔΓ-Μ θαη ζην 

αλαιπηηθφ δίθηπν φππ πξνβιέπνληαη επελδχζεηο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην 

Σακείν πλνρήο θαη 

o Γεπηεξνγελείο ζπλδέζεηο. 

 Μηα ζεηξά ξεαιηζηηθψλ θαη ψξηκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηήξημε 

απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακείν πλνρήο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο  νη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ηεο λέαο  Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020 ζηνρεχνπλ ηαπηφρξνλα ζηελ πξνζηαζία/αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηε  βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηε  κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ρσξηθψλ 

αληζνηήησλ, θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο.  

2.1.1 ςνειζθοπά ηος Ππογπάμμαηορ ζηην ζηπαηηγική «Δςπώπη 2020» 

Σν ζρέδην ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ έρεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, ηελ πξναγσγή κηαο αλάπηπμεο α) έμππλεο, κε απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, β) βηψζηκεο, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή 

κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαη γ) ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο.  

ην πιαίζην απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί 7 εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο: 

1. έλα ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε,  

2. κηα έλσζε θαηλνηνκίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ 

3. ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ  

4. κηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

5. αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ  

6. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη  

7. ε δεκηνπξγία κηα επξσπατθήο πιαηθφξκαο θαηά ηεο θηψρεηαο 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ζεζπίζηεθε έλα ηζρπξφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ην ζρέδην ππάξρνπλ 5 θηιφδνμνη 

ζηφρνη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

1.  Απαζρφιεζε ηνπ 75% ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 20-64 εηψλ. 

2.  Έξεπλα θαη Αλάπηπμε κε ην 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ λα επελδχεηαη ζηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Αλάπηπμε. 
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3.  Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα κε πξφβιεςε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% (ή θαη 30%, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ) ζε 

ζρέζε κε ην 1990, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη  

ηελ αχμεζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

4.  Δθπαίδεπζε, κε ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θάησ 

απφ 10%, ηελ νινθιήξσζε ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην 40% ηεο 

ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 30-34 εηψλ. 

5.  Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε κείσζε ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 20 εθαηνκκχξηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε 

θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ 

ζηξαηεγηθή Δ2020 αθνξά ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα εμππεξεηεί ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο απηήο. 

ηόρνο1. «Να θηλεηνπνηήζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο ΔΔ (π.ρ. αγξνηηθή αλάπηπμε, 

δηαξζξσηηθά ηακεία, πξόγξακκα- πιαίζην Δ&Α, ΓΔΓ, ΔΣΔ) σο κέξνο κηαο ζπλεθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΔΔ θαη από ηνπο 

εζληθνύο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο».   

Σν Δ.Π ηνπ ΤΜΠΔΡΑΑ ζηνρεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο ΔΔ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιχ ζεκαληηθψλ έξγσλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιινπλ 

θαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ηόρνο 2. Να ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ απαιιαγή ησλ κεηαθνξώλ 

από εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκβάιινληαο ζηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Σνύην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα ζπλδπαζκό κέηξσλ π.ρ. δηαξζξσηηθά κέηξα, όπσο ε 

έγθαηξε αλάπηπμε ππνδνκώλ δηθηύνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ε «έμππλε» 

δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ε θαιύηεξε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ε επηδίσμε ηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπώλ CO2 ζηα επηβαηηθά νρήκαηα θαη ζηνπο θιάδνπο ηεο αεξνπνξίαο θαη ηεο 

λαπζηπινΐαο, θαζώο θαη ε δξνκνιόγεζε ζεκαληηθήο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο γηα 

«πξάζηλα» απηνθίλεηα ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ησλ 

πβξηδηθώλ νρεκάησλ ράξε ζε έλα ζπλδπαζκό έξεπλαο, ζέζπηζεο θνηλώλ πξνηύπσλ θαη 

αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ ζηήξημεο. 

Ζ πξνψζεζε ησλ ήπησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ επίπεδν 

(ζηδεξφδξνκνο, κεηξφ θ.α.), νη επεκβάζεηο ζηε λαπζηπινΐαο θαη αεξνλαπηηιία, νη πξνψζεζε 

κέζσ λέσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ είλαη πξνηεηλφκελεο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Π. θαη ζηνρεχνπλ ζηε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2.  Δίλαη φκσο θαη 

εκθαλήο νη έιιεηςε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ «έμππλε» δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ζηε ζέζπηζε θνηλψλ πξνηχπσλ θαη αλάπηπμεο ησλ 

αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ζηήξημεο. 

ηόρνο 3.  Να επηηαρύλεη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία 

γηα ηελ Δπξώπε κε ζθνπό λα αληηκεησπηζηνύλ θξίζηκα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, ηδίσο ηα 

δηαζπλνξηαθά ηκήκαηα θαη νη ζπλδπαζκέλνη θόκβνη (πόιεηο, ιηκάληα, πιαηθόξκεο 

πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο). 
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ηνλ παξφλ ζηφρν επηθεληξψλνληαη νη Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη Γξάζεηο ησλ 

Μεηαθνξψλ ηνπ Δ.Π. Ζ νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

Γηεπξσπατθνχο Άμνλεο αιιά θαη νη ζπλδέζεηο κε ην βαζηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο ζα πξνζζέζνπλ 

κεγάιε αμία ζην κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο.  Σα πξνηεηλφκελα δηαζπλνξηαθά ηκήκαηα θαη 

ε παξάιιειε ζχλδεζε ηνπο κε ζπλδπαζκέλνπο θφκβνπο (θπξίσο ιηκάληα) ζα δψζεη ψζεζε 

ζηηο ζπλδπαζκέλεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξείνπ. 

Αληίζηνηρα, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ 

ΤΜΠΔΡΑΑ εληνπίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία «Μηα Δπξψπε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο», ζηελ νπνία ζπκβάιιεη ην ζχλνιν ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, πξνσζψληαο είηε ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ή επαλάρξεζε 

πιηθψλ, είηε ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο ελέξγεηαο, είηε ηελ ηφλσζε ησλ 

νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, είηε ηελ εμαζθάιηζε αζηηθψλ ζπλζεθψλ κε κηθξφηεξεο 

ελεξγεηαθέο θαη πιηθέο απαηηήζεηο. 

Μηα κηθξή ζπλεηζθνξά ζηελ πξσηνβνπιία «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε» κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη ζα πξνθχςεη απφ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα θαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΠ 12.1. Δπίζεο, 

αλακέλεηαη κηα κηθξή ζπλεηζθνξά ζηελ πξσηνβνπιία «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», ιφγσ ηεο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζην πιαίζην 

ηεο ΔΠ 13.1, ηα νπνία ζε κεγάιν ηνπο κέξνπο είλαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο.1 

2.2 Ζ έλλνηα ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο  

Οξηζκέλα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, δειαδή νξγαλσκέλα ζχλνια έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ 

θαη παξεκβάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλνδεχνληαη, θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη αξγφηεξα, 

απφ δπζκελείο κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ. Καζψο νη δηεζλείο θαη νη επξσπατθέο θνηλφηεηεο 

επαχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα νξζφηεξε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη γηα 

αλάπηπμε κε αεηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ε εθηίκεζε θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

επηπηψζεσλ ζε επίπεδν έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δελ ήηαλ πάληνηε δπλαηφλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ επηηπρψο ην πεξηβάιινλ.  

Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο εζηίαζεο κφλν ζην επίπεδν ησλ έξγσλ θαηλφηαλ θαζαξφηεξα ζε 

δεηήκαηα αζξνηζηηθψλ θαη ζπλεξγηζηηθψλ επηπηψζεσλ, αιιά θαη ζηνλ καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, θαηά ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαλ δπζκελείο γηα ην 

πεξηβάιινλ ηάζεηο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε κηαο κεζφδνπ πνπ λα πξνιακβάλεη εμαξρήο 

ηέηνηεο δπζκελείο θαηαζηάζεηο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νθείινληαλ ζε ζπγθερπκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ ελφο ζπλφινπ έξγσλ θαη φρη ζε ειιηπή ζρεδηαζκφ ή πεξηβαιινληηθέο 

αβιεςίεο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ απηνχ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο αξρηθέο θάζεηο εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηελ πξνζθνξφηεξε ηέηνηα κέζνδν.  

Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ηζφηηκε θαη νξζνινγηθή ζπλεθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ αξθεηά λσξίο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, ψζηε ζηηο απνθάζεηο 

                                                
1
  Παξαδνηέν 1 (Π.1.) «Πξνζρέδην Έθζεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ». 
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γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο λα έρεη ελζσκαησζεί ε κέξηκλα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ νξηζκέλα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην επίπεδν εθείλν πνπ έπεηαη ηεο δηαηχπσζεο ησλ θεληξηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη ζηφρσλ θαη πξνεγείηαη ησλ επηπέδσλ εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο.  

ην επίπεδν απηφ, ιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο γεληθήο θχζεσο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζπλήζσο δχν ραξαθηεξηζηηθά:  

 αθνξνχλ θπξίσο ζε ζέκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξά ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην 

πξφγξακκα, 

 ελδερφκελε αλαηξνπή ή κεηαβνιή ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζην κέιινλ, ζπλνδεχεηαη απφ 

πςειφ έσο δπζβάζηαθην θφζηνο, ζπλήζσο κε ηελ έλλνηα ηεο αλαηξνπήο νιφθιεξσλ 

ηκεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ή απηή ηεο παξαίηεζεο απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Αθξηβψο απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλα πνπ δίλνπλ ζηηο απνθάζεηο ην ζηξαηεγηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα, θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ην επίπεδν ιήςεο ηνπο απνθαιείηαη «ζηξαηεγηθφ». 

Έηζη, ε εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην επίπεδν 

εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλήζσο νλνκάδεηαη ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

(.Π.Δ). 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ΠΔ ζην επξσπατθφ πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν έγηλε κε ηελ Οδεγία 

2001/42/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ 

θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 

2001 (Δπ. Δθ. L 197/21.7.2001 ζ. 30–37). ην θείκελν ηεο Οδεγίαο δελ πηνζεηείηαη ν φξνο 

«ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε», παξά κφλν ν – ελ πνιινίο ηζνδχλακνο – φξνο ηεο 

«εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα». 

πλνπηηθά, ε Οδεγία 2001/42/ΔΚ («Οδεγία ΠΔ» εθεμήο), ζέηεη έλα δηπιφ ζηφρν θαη ξπζκίδεη 

ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ΠΔ ζε ηέζζεξα επίπεδα. Δηδηθφηεξα, o δηπιφο ζηφρνο ηεο 

Οδεγίαο ΠΔ είλαη: 

 ε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

 ε ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ ζεσξήζεσλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πηνζέηεζε ζρεδίσλ 

θαη πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Σα ηέζζεξα επίπεδα ηεο δηαδηθαζίαο ΠΔ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία είλαη: 

1. ε δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, κέζσ κηαο επηζηεκνληθήο κειέηεο, 

εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην ή πξφγξακκα,  

2. ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ηα φκνξα θξάηε – κέιε, 

3. ε ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηεξεχλεζεο θαη δηαβνχιεπζεο 

ζηελ πξνο έγθξηζε κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, 

4. ε παξαθνινχζεζε ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή 

πξνγξάκκαηνο. 
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Ζ Οδεγία ΠΔ δελ δηεπθξηλίδεη ξεηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ αιιά 

θαζνξίδεη δχν ηδηφηεηέο ηνπο πνπ ηα μερσξίδνπλ απφ παξεκθεξή ζχλνια ζηφρσλ θαη νκάδσλ 

έξγσλ.  Οη ηδηφηεηεο απηέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη παξνχζεο αζξνηζηηθά, είλαη: 

1. ε νξγαλσκέλε εθπφλεζε θαη έγθξηζε, δειαδή ε ηδηφηεηα ηεο εθπφλεζεο ή θαη έγθξηζεο 

απφ κηα αξρή ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν ή ηεο εθπφλεζεο απφ κηα αξρή 

θαη ηεο έγθξηζεο κέζσ λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

2. ε εθ ησλ πξνηέξσλ απαίηεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, βάζεη λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

ηελ Οδεγία ΠΔ δηαθξίλεηαη θάπνηα ειεπζεξία ζηελ εξκελεία πνπ αθνξά ην πεδίν 

εθαξκνγήο, δειαδή ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ΠΔ. Ζ Οδεγία ΠΔ ξπζκίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζνξίδνληαο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα δηαθξίλνπλ 

έλα ζρέδην ή πξφγξακκα, ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, γηα λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: 

1. ν ηνκέαο ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο ηνκείο γεσξγίαο, δαζνπνλίαο, αιηείαο, ελέξγεηαο, βηνκεραλίαο, κεηαθνξψλ, 

δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπξηζκνχ, πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμίαο ή ρξήζεο γεο, 

2. ν θαζνξηζκφο, απφ ην ζρέδην ή πξφγξακκα, ηνπ πιαηζίνπ γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ 

πνπ απαηηνχλ ΔΠΔ, 

3. νη ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ζπλέπεηέο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη γηα ην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Πέξαλ ησλ ηδηνηήησλ απηψλ, επαθίεηαη ζηα θξάηε – κέιε ε ηειηθή απφθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ή νκάδσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη ΠΔ. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ειεπζεξία ηνπ νξηζκνχ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ε 

Οδεγία ΠΔ είλαη πνιχ ζαθήο σο πξνο ηελ ηειηθή ηεο επηδίσμε, ηελ ελζσκάησζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη δηαβνχιεπζεο ζηελ πξνο έγθξηζε κνξθή 

ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

Σν εζληθφ πεξηβαιινληηθφ δίθαην ηεο Διιάδαο ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Οδεγία ΠΔ κέζσ ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ) κε α.π. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/ νηθ.107017/28.8.2006 γηα 

ηελ «εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ» (ΦΔΚ 1225Β), ε νπνία γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο αλαθέξεηαη σο ΚΤΑ-ΠΔ εθεμήο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα πηζηή κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο ΠΔ ζηα κέηξα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ηεξείηαη ηφζν ν δηπιφο ζηφρνο 

φζν θαη ηα ηέζζεξα επίπεδα ηεο δηαδηθαζίαο. Σα λέα, εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ΚΤΑ-ΠΔ ζε 

ζρέζε κε ηελ Οδεγία είλαη: 

1. ν ζαθέζηεξνο θαζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ζην νπνίν εληάζζνληαη ζπγθεθξηκέλα 

είδε ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, φπσο Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιια ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, Δηδηθά ή Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 
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Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, 

2. ε ζέζπηζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη εάλ γηα 

έλα ζρέδην ή πξφγξακκα απαηηείηαη φλησο λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ΠΔ, 

3. ε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηαβνχιεπζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη δηαζπλνξηαθά, 

4. ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε, γηα ηελ νπνία εηζάγεηαη 

ν φξνο «ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ» (ΜΠΔ). 

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ-ΠΔ νξίδνληαη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε ΜΠΔ: 

 ηε ΜΠΔ εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο θαη ινγηθέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, ζε πεξηεθηηθή κνξθή, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ή 

πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ ΜΠΔ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επιφγσο κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο 

θαη κεζφδνπο εθηίκεζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζήο ηνπ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δχλαληαη λα αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε εθηίκεζήο ηνπο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην πεξηερφκελν ηεο ΜΠΔ θαζνξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ-ΠΔ, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη πιήξσο ζηελ παξνχζα 

κειέηε. 

2.3 Γηεζλείο/Κνηλνηηθνί/Δζληθνί ζηόρνη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηεζλείο θαη επξσπατθνί ζηφρνη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα δηαθαλνχλ νη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηε Οδεγία 2001/42/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ηελ αληίζηνηρε ζε εζληθφ επίπεδν 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε α.π. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/107017/08-2006 (ΦΔΚ 1225/Β/5-09- 

2006) νη ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

- Όδαηα 

- Έδαθνο 

- Αηκφζθαηξα θαη θιίκα 

- Βηνπνηθηιφηεηα, παλίδα θαη  ρισξίδα  

- Σνπίν θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
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- Πιεζπζκφο θαη πγεία 

- Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη ζηφρνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα ζηξαηεγηθά θείκελα 

(επξσπατθέο, εζληθέο, αιιά θαη δηεζλείο) ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ην πιαίζην 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηξαηεγηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ, ησλ ζηφρσλ δειαδή πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ ζην πεξηβάιινλ. 

2.3.1 Γιεθνήρ Πολιηική για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπο Ανάπηςξη 

ε δηεζλέο επίπεδν, βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο 

Υηιηεηίαο (MDGs), θαη ησλ ζηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο 

γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (WSSD) ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ην 2002. 

Οη νθηψ (8) Αλαπηπμηαθνί ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο (Millennium Development Goals – MDGs), νη 

νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2015 είλαη: 

1.  Ζ κείσζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο 

2.  Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά 

3.  Ζ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ 

4.  Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο ησλ παηδηψλ 

5.  Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο 

6.  Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ HIV/AIDS, ηεο εινλνζίαο θαη ησλ άιισλ ζνβαξψλ αζζελεηψλ 

7.  Ζ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

8.  Ζ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

Ζ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (Γηνράλεζκπνπξγθ, 2002) εηζήγαγε ηελ 

αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία ππνδειψλεη φηη ε καθξνρξφληα απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε ηφζν γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο ππιψλεο: ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ζνλ 

αθνξά ηηο δεζκεχζεηο πνπ ιήθζεθαλ, ε πξψηε αθνξά ηελ απνρέηεπζε, θαη απνθαζίζηεθε ε 

ιήςε κέηξσλ ψζηε έσο ην 2015 λα κεησζεί ζεκαληηθά απηή ε έιιεηςε ζην 50%. Ζ δεχηεξε 

δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηα κέηξα γηα ηελ αιηεία ζηνπο σθεαλνχο, ψζηε λα απμεζνχλ ηα 

ηρζπναπνζέκαηα έσο ην 2015, ελψ ηξία ρξφληα λσξίηεξα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

δίθηπν πξνζηαζίαο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. 

Δίρε πξνεγεζεί ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε 

(UNCED, Ρίν ληε Σδαλέηξν, 1992) ε νπνία απνηέιεζε κηα ξηδνζπαζηηθή εμέιημε ζηε δηεζλή 

δηπισκαηία θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ήηαλ ε πξψηε κηαο ζεηξάο ζπλφδσλ 

θνξπθήο ηνπ ΟΖΔ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Δπηβεβαίσζε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

δειαδή ηεο αλάπηπμεο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Καηέιεμε ζηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, ζηε χκβαζε - Πιαίζην γηα ηελ 
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Κιηκαηηθή Αιιαγή θαζψο θαη ζηε χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα. Ζ Γηάζθεςε 

ελέθξηλε επίζεο ην Πξφγξακκα Γξάζεο 21 θαη ηηο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 

Αθνινχζεζαλ ζεκαληηθέο παγθφζκηεο δηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα πνπ 

θαζφξηζαλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ρέδηα 

Γξάζεηο ζε Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα 

2.3.2 Δςπυπαφκή πολιηική για ηο πεπιβάλλον και ηην αειθόπο ανάπηςξη 

Σν 7ν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014–

2020 θαη απνηειεί ην βαζηθφ πνιηηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο θαη νξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.E.) κέρξη ην 2020, κε 

νξίδνληα ην 2050.  

Σν πξφγξακκα δξάζεηο αλαγλσξίδεη ηξεηο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη 

ελίζρπζε: 

1. Ζ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Έλσζεο  

Χο θπζηθφ θεθάιαην αλαθέξνληαη: ηα παξαγσγηθά εδάθε, ε θαιιηεξγήζηκε γε, νη ζάιαζζεο, 

ην πφζηκν λεξφ θαη ν αέξαο, θαζψο επίζεο θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε νπνία ηα ζηεξίδεη. Ζ ίδηα 

έλλνηα θαιχπηεη, αλάκεζα ζηα άιια, ηελ θπζηθή πξνζηαζία ελάληηα ζηα πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα θαη ηελ ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο. ην ίδην πιαίζην ε ΔΔ έρεη δεζκεπηεί λα ζηακαηήζεη 

ηηο απψιεηεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη λα επηηχρεη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιφ επίπεδν ησλ λεξψλ 

θαη ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ΔΔ νη εζληθέο αξρέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα 

2020 θαη ηνπ Πξνζρεδίνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΔ. Σέινο, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην Πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ησλ δαζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ σθεαλψλ θαη ζαιαζζψλ, 

ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζπναπνζεκάησλ θαη ηελ κείσζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

2. Ζ κεηαηξνπή ηεο Έλσζεο ζε κηα νηθνλνκία πξάζηλε, κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

πόξσλ θαη  ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηείηαη: 

- ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο 20-20-20 θαη λα ππάξμεη ζπκθσλία γηα 

ηηο πνιηηηθέο κεηά ην 2020, 

- ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο, 

- ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαλάισζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

κείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθψλ θαη ε βηψζηκε ρξήζε βηνκάδαο. 

Ζ έκθαζε ζα δνζεί ζην λα κεηαηξαπνχλ ηα απφβιεηα ζε πφξνπο, κε ηελ αχμεζε ηεο 

πξφιεςεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή επηδηψθεηαη ε 

αιιαγή ησλ θαθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο ππάξρεη ε αλάγθε 

πεξαηηέξσ πξνζηαζίαο ησλ λεξψλ θαη ηελ βηψζηκε ρξήζε ηνπο. Ζ ζηξνθή ζε κηα νηθνλνκία 

πνπ θάλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε πνιινχο 
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ηνκείο, φπσο ηνλ ηνκέα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ φπνπ ε απαζρφιεζε απμάλεη 

θαηά 3% ην ρξφλν. 

3. Ζ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ ηεο Έλσζεο από πηέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη θηλδύλνπο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία 

Οη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ κφιπλζε ηνπ αέξα θαη ησλ λεξψλ, ηνλ ππεξβνιηθφ ζφξπβνο θαη 

ηα ηνμηθά ρεκηθά. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο πηζαλψο λα επζχλνληαη σο θαη γηα ην 20% ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε.  Σν 

Πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηελ κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ 

αέξα θαη ησλ πδάησλ.  

Ζ Έλσζε γηα λα πεηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζα βαζηζηεί ζε 4 θαηαιχηεο: 

- ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ λφκσλ 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ 2012 γηα ηελ Δπηηξνπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε λνκνζεζία γηα ηα 

απφβιεηα εθαξκνδφηαλ ζην ζχλνιν ηεο, ε ΔΔ ζα εμνηθνλνκνχζε 72 δηο επξψ ηνλ ρξφλν, ζα 

νδεγνχζε ζε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ηνπ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο 

θαηά 42 δηο επξψ θαη ζα δεκηνπξγνχζε 200.000 ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Σαπηφρξνλα 

ην Πξφγξακκα δξάζεο αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηελ πιεξνθνξία, ηελ αχμεζε ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο  

- ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε κέζα απφ ηελ βειηίσζε ηεο γλσζηαθήο βάζεο. 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αλαθνξά πεξηβαιινληηθψλ εμειίμεσλ 

ζπλεπάγεηαη φηη νη γλψζεηο καο γηα ην πεξηβάιινλ απμάλνπλ. Σν Πξφγξακκα έρεη ζαλ ζηφρν 

λα βειηησζεί ν ηξφπνο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. 

- πεξηζζφηεξεο θαη ζνθφηεξεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Θα ρξεηαζηνχλ λέεο θαη θαηλνηφκεο επελδχζεηο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ψζηε νη επελδπηέο λα γλσξίδνπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε.   

- ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ ζε άιιεο 

πνιηηηθέο. 

Σέηνηεο πνιηηηθέο είλαη: ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, ε γεσξγία, ε αιηεία, ε ελέξγεηα θαη νη 

κεηαθνξέο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ θαζψο 

θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ζα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηθέο επηηπγράλνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

Σν πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη απφ δχν νξηδφληηνπο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηεο: 

- ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πφιεσλ ζηελ Έλσζε  

Σν 2020 80% ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο πηζαλφλ ζα δνπλ ζε πφιεηο. Οη πφιεηο πνιχ ζπρλά 

έρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα φπσο ε ρακειή πνηφηεηα ηνπ αέξα, πςειά επίπεδα ζνξχβνπ, 

πςειέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηα απφβιεηα. Σν Πξφγξακκα Γξάζεο 

πξνσζεί δξάζεηο θαη απμάλεη ηηο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη 
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ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηηο πφιεηο. Ο ζηφρνο είλαη κέρξη ην 2020 νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο λα 

έρνπλ πνιηηηθέο αεηνθφξνπ πνιενδνκίαο θαη ζρεδηαζκνχ κε ηελ ρξήζε επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ 

- ε Έλσζε λα αληηκεησπίδεη ηηο δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

πην απνηειεζκαηηθά.  

Η ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, όκσο κόλν 

16 ρώξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε εζληθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη αλάκεζα ηνπο δελ 

είλαη ε Διιάδα, ελώ ζηηο 13/5/2014 ππνγξάθεθε ε δηαθήξπμε ηεο Αζήλαο από 43 ππνπξγνύο 

πεξηβάιινληνο κεζνγεηαθώλ ρσξώλ, νη νπνίνη δεζκεύζεθαλ λα εληζρύζνπλ ηελ ζπλεξγαζίαο 

ηνπο ζηνλ θξίζηκν απηό ηνκέα. 

Οη λέεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο απαηηνχλ δηεζλή ζπλεξγαζία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ΔΔ 

θαη ηα θξάηε κέιε δεζκεχνληαη λα εξγαζηνχλ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ 

ηφρνη Αεηθνξίαο ζε ζπλέρεηα ηεο δηάζθεςεο ηνπ Ρην+20. Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο είλαη: «Να 

δνχκε θαιχηεξα, κέζα ζηα φξηα ηνπ πιαλήηε».  

2.3.3 Δθνική ζηπαηηγική για ηην αειθόπο ανάπηςξη  

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή ηνπ 2005 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2009) θαζνξίδεη, ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο, ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ην νπνίν 

εηζάγεη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο. ε πξψηε θάζε ε 

Δζληθή ηξαηεγηθή θαζφξηζε ηέζζεξηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζδηφξηζε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ζηφρνπο επίηεπμήο ηνπο: 

1. Σελ ελδπλάκσζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο. 

2. Σελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο. 

3. Σελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε φιν ην θχθισκα 

ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. 

4.  Σε βειηίσζε ηεο νηθναπνδνηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηαπηφρξνλα, είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνζθνπεί ζηελ ηζφξξνπε 

εμππεξέηεζε ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζε αξκνλία κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ: ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο, ε θνηλσληθή παξάκεηξνο, θαη ε 

πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο. Θεσξψληαο φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο είλαη ηζφηηκε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπληζηψζα, ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη θαη αλαδεηθλχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη αξρέο 

απηέο είλαη: 

- Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο. 

- Ζ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». 

- Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπλεπζχλεο. 
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ην πιαίζην άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, νη αξρέο απηέο έρνπλ εμεηδηθεπζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

- Απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

- Σνκεαθή ελζσκάησζε. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθπγή θαη φρη ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ. 

- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ πεγή ή θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζε απηήλ. 

- Αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ζην πιαίζην ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

Οη ζηφρνη ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο απνξξένπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

ειιεληθήο ηδηαηηεξφηεηαο ππφ ην πξίζκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή. Οη θεληξηθνί ζηφρνη γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο δηαξζξψλεηαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

είλαη: 

- Αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

- Μείσζε αέξησλ ξχπσλ. 

- Μείσζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

- Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

- Πξφιεςε ηεο εξεκνπνίεζεο. 

- Πξνζηαζία βηνπνηθηιφηεηαο θαη νηθνζπζηεκάησλ. 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε νινθιεξψλεηαη, ζπλζέηνληαο ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κέηξα κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ ζε 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο.  

Σν 2007 ε Δζληθή ηξαηεγηθή επαλεμεηάζηεθε, βάζεη πξνηάζεσλ απφ ππνπξγεία θαη 

εληαηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο ππεχζπλνπο θαζψο θαη κε έλα 

ζχλνιν ηδησηηθψλ κεηφρσλ. Ζ αλαζεψξεζε πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Αλαζεσξεκέλεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηεο ΔΔ ηνπ 2006 θαη επηπξφζζεηα 

ηέζζεξα θεθάιαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο: Πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, 

γεσξγία θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο.2 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ απνηππψλεηαη ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηε Μείσζε ησλ Δθπνκπψλ Φαηλνκέλνπ Θεξκνθεπίνπ φπσο 

εγθξίζεθε κε ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 5/27-2-2003 (ΦΔΚ 58Α/5.3.03). Οη 

βαζηθνί άμνλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη: 

- Αλαδηάξζξσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο. Ο άμνλαο απηφο έρεη 

ηδηαίηεξν εηδηθφ βάξνο θαη απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 γηα ηηο νπνίεο 

ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο θέξεη ηελ θχξηα επζχλε. Ζ επηηάρπλζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ, ηφζν ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, φζν θαη ζηνπο ηνκείο ηειηθήο 

δήηεζεο, απνηεινχλ ηηο δχν θεληξηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ. Ζ πξνψζεζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ/ζεξκφηεηαο απνηειεί κηα άιιε θαηεγνξία δξάζεσλ, ελψ 

                                                
2
  Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ΤΠΔΚΑ, «Δθζέζεηο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηδφζεσλ - 

Διιάδα», Οθηψβξηνο 2009. 
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πεξηιακβάλνληαη θαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ζεηξά θφξηηζεο ησλ 

κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

- Οξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ο άμνλαο απηφο επηθεληξψλεηαη επίζεο 

ζηηο εθπνκπέο CO2 θαη δηαξζξψλεηαη ζε θαηεγνξίεο δξάζεσλ γηα θάζε ηνκέα ηειηθήο 

δήηεζεο. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο ελέξγεηαο, λέσλ 

απνδνηηθψλ ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη πξφζζεηα κε 

ηερληθά-κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. 

- Μέηξα πεξηνξηζκνχ άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο άμνλαο απηφο επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηε βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία θαη απνζθνπεί ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ αεξίσλ 

ηνπ θζνξίνπ, θαζψο θαη ηε ζπγθξάηεζε ή θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ κεζαλίνπ θαη 

ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ. 

- Θεζκηθά κέηξα. ηφρνο είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα 

πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΔΔ, ε ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο πνξείαο θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ κέηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθξφηεζεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο. 

Οη ζηφρνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο Οδεγία 2001/81/EΚ ―National Emissions 

Ceilings Directive‖ (NECD) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην 2010 θαη γηα ηέζζεξηο ξχπνπο 

απφ αλζξσπνγελείο πεγέο (SO2, NOx, πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο, NH3), ελψ 

καθξνπξφζεζκα ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. Παξάιιεια, ε Οδεγία 2008/50/ΔΚ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε, έρεη ζθνπφ λα 

κεησζεί ε ξχπαλζε ζε επίπεδα ηα νπνία λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα βειηησζεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά 

κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. ηελ Διιάδα ηζρχνπλ λνκνζεηεκέλα φξηα θαη ζηφρνη γηα ηνπο 

ξχπνπο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, αησξνχκελα ζηεξεά (Α10), δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, φδνλ, 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, βελδφιην, κφιπβδν, αξζεληθφ, θάδκην, πδξάξγπξν, θαη 

βελδν(α)ππξέλην, ζχκθσλα κε ηα φξηα πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη βαζηθνί άμνλεο δξάζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε είλαη: 

- Αλαδηάξζξσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο: Ο άμνλαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη θαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Μεηαβνιή θαη απνζθνπεί θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ SO2 θαη 

δεπηεξεπφλησο ΝΟx θαη αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ γηα ηηο νπνίεο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο 

θέξεη ηελ θχξηα επζχλε. Οη δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ηηο νπνίεο 

πεξηζηξέθνληαη ηα κέηξα αθνξνχλ ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ, ηφζν 

ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, φζν θαη ζηνπο ηνκείο ηειηθήο δήηεζεο. 

- Οξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα: Ο άμνλαο απηφο 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο εθπνκπέο ΝΟx θαη αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ. 

- Μέηξα γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ηαπηφηεηα 

κέηξσλ κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή, φπσο ηα κέηξα 
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δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ε αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ, ε πξνψζεζε 

αεξηνθίλεζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ καδηθψλ 

κέζσλ κεηαθνξάο. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

εθπνκπψλ NOx θαη CO, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ θαη 

κνιχβδνπ. 

- Μέηξα γηα ηε βηνκεραλία: Δθηφο απφ ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ελέξγεηαο 

(ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ κε θπζηθφ αέξην, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πξνψζεζε 

ζπκπαξαγσγήο) ν άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ε εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 

- Θεζκηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα: Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πιήξε 

ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΔΔ, ηε 

ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ, ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ ζηαζκψλ κέηξεζεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηε διασείπιζη ηυν ζηεπεών αποβλήηυν θαζνξίδεηαη απφ ηα 

παξαθάησ βαζηθά λνκνζεηήκαηα: 

1.  ηελ ΚΤΑ κε αξ. 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4042/2012, 

2.  ηνλ Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ», 

3.  ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο  Γεθεκβξίνπ 1991», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

Ν. 4042/2012, 

4.  ηελ ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο 

δηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ). 

Οη ζηφρνη, ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ, είλαη: 

- Υάξαμε πνιηηηθήο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ε νπνία ζηνρεχεη, 

ηεξαξρηθά: 

 ζηελ πξφιεςε ή κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ (πνζνηηθή κείσζε) θαζψο θαη 

ζηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο απηψλ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο (πνηνηηθή βειηίσζε), 

 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα απφβιεηα κε ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ θαη ελέξγεηαο, 

 ζηε κείσζε ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή, 

 ζηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο 

θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, θαηά ηξφπν 

πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ, ζηνρεχνληαο ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε. 
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- Δμάιεηςε ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

- Δπαλαρξεζηκνπνίεζε – Αλαθχθισζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηελ ζέζπηζε 

θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε. 

- Καηάιιειε αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο. 

Γηα ηελ οπθολογική διασείπιζη ηυν ςδάηυν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδξνθνξέσλ ε ΔΔ έρεη 

εθδψζεη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ην Νεξφ, 2000/60/ΔΚ. Ζ Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

ζπλδπάδεη πνηνηηθνχο, νηθνινγηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε φισλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζέηεη σο θεληξηθή 

ηδέα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπο ζηε γεσγξαθηθή θιίκαθα ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 

Πνηακψλ. Δπηπιένλ, επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο Λεθάλεο Απνξξνήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά (πνηακνί, ιίκλεο), ηα ππφγεηα χδαηα, ηα κεηαβαηηθά 

(δέιηα, εθβνιέο πνηακψλ) θαη ηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα. Ζ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ζην 

εζληθφ δίθηπν έγηλε κε ην Νφκν 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) θαη ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 51/2007 (ΦΔΚ 54/Α/8.3.2007). 

Ζ Οδεγία Πιαίζην γηα ην λεξφ, ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εθαξκνγή άιισλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πδξνθνξέσλ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

1.  ΚΤΑ 161690/1335/1997 (ΦΔΚ Β‘ 519/25-6-1997) γηα ηε ληηξνξχπαλζε. 

2.  ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192/Β/14.3.1997) θαη Τ.Α. 19661/1982/99 (ΦΔΚ 

1811/Β/29.9.99) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ. 

3.  ΚΤΑ Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892/Β/11.7.2001) θαη Τ.Α. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ 38295/07 (ΦΔΚ 

630/Β/26.4.07) γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

4.  Οδεγία 2008/1/ΔΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο. 

5.  ΚΤΑ Αξηζκ.Ζ.Π. 51354/2641/Δ103 (ΦΔΚ 1909/Β/8.12.2010) Καζνξηζκφο. 

Πεξηβαιινληηθψλ Πξφηππσλ Πνηφηεηαο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ θαη νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2008/105/ΔΚ. 

ην εζληθφ πξφγξακκα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο, εληάζζεηαη θαη ην 

εζληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο (ΚΤΑ Αξηζκ.H.Π. 31822/1542/Δ103 

Αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2007/60/ΔΚ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο»). 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εγθξηζεί 10 ρέδηα Γηαρείξηζεο ΛΑΠ θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηα ππφινηπα 4. 

Δπηπιένλ, ε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ 

πδάησλ, έρεη δηαηππσζεί ζε Ννκνζρέδην (ην νπνίν βξίζθεηαη απηή ηελ πεξίνδν ζε δηαδηθαζία 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο), ελζσκαηψλνληαο ηελ Οδεγία 2008/56. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 

Ννκνζρεδίνπ είλαη: 
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- ε πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ ζαιαζζψλ, 

- ε δηαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη 

- ε δηαηήξεζε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο έσο ην έηνο 2020. 

Θα αθνινπζήζεη ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή έσο ηηο 15 Ηνπιίνπ 2014, πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε θαη ηελ ηαθηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, ε 

θαηάξηηζε Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ, ην αξγφηεξν έσο ην 2015, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιήο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη αξγφηεξα έσο ην 2016 γίλεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12.  

Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηελ Θαιάζζηα ηξαηεγηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα λεξά, δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πδαηηθνχ πινχηνπ θαη ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

ρψξαο. 

Ζ Διιάδα ππέγξαςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Δξεκνπνίεζεο (UNCCD) ζηηο 14/10/1994 θαη ηελ επηθχξσζε ζηηο 6/5/1997 κε βάζε ην 

Ν.2468/97. Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001 κε ηελ ππ‘αξηζκφ ΚΤΑ 

99605/3719 (ΦΔΚ 974/Σ.Β/ 27-07-2001). 

Οη ζηφρνη γηα ηελ ανηιμεηώπιζη ηηρ επημοποίηζηρ φπσο ζπκππθλψλνληαη ζην Δζληθφ 

ρέδην Γξάζεο, αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηάζεσλ γηα εξεκνπνίεζε 

ζην 35% ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ απεηιείηαη άκεζα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εξεκνπνίεζεο θαη 

ζηελ πξφιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εξεκνπνίεζεο ζην 60% ηεο ρψξαο. 

Οη βαζηθνί άμνλεο δξάζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δξεκνπνίεζε είλαη: 

- Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη θαηαζηξνθηθέο εθρεξζψζεηο, θαζψο θαη ηελ 

έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηξεθφκελεο απφ ηηο ππξθαγηέο δαζηθήο βιάζηεζεο. 

- Πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηε ξχπαλζε. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε απνδίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κε πξφλνηα γηα ηελ εθαξκνγή αξδεπφκελεο 

γεσξγίαο κφλν ζε πεξηπηψζεηο εμαζθαιηζκέλεο αεηθφξνπ επάξθεηαο πδαηηθψλ πφξσλ, 

κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πξφιεςεο ηεο αιάησζεο ησλ εδαθψλ.  

- Πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ γαηψλ θαη βνζθνηφπσλ απφ ηελ εληαηηθή εθκεηάιιεπζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα φξηα ηεο βηντθαλφηεηαο ηνπο θαη κε πξφλνηα γηα άζθεζε ηεο 

γεσξγίαο κφλν ζε εδάθε κε κηθξέο θιίζεηο. Δπίζεο, πξνζηαζία αγξνηφπσλ θαη δαζηθψλ 

εθηάζεσλ απφ πηέζεηο γηα νηθνδνκηθή, βηνκεραληθή θαη ηνπξηζηηθή ρξήζε, θαζψο θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ επηδνηήζεσλ νη νπνίεο δελ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

- Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εθπαίδεπζεο, θαη νξγάλσζε 

κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ δεηθηψλ. 

Οη ζηφρνη γηα ηελ πποζηαζία ηηρ βιοποικιλόηηηαρ, απνξξένπλ πιένλ απφ ην Νφκν 

3937/31.03.2011 γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη αθνξνχλ ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε 

θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθνιφηεηαο.  
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ηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

- Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

- Δλζσκάησζε ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ 

θαη ζηηο ηνκεαθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο. 

- Απφθηεζε επαξθνχο γλψζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, σο 

θχξην εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

- Απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, κέζα απφ ηε βέιηηζηε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

- Δπίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη νηθφηνπνη θαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ 

νξγαληζκψλ, ηδίσο εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά, ζπάληα ή απεηινχκελα. 

- Απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί επηηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

- Πξνψζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία. 

Ζ θχξσζε ζηε ρψξα καο, πξηλ έλα ρξφλν, ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ηνπ Σνπίνπ (γλσζηή 

θαη σο χκβαζε ηεο Φισξεληίαο) κε ην Ν.3827/2010, ζεκαηνδνηεί κηα ξηδηθή ζηξνθή σο 

πξνο ηελ αληίιεςε θαη ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ χκβαζε ηεο Φισξεληίαο (Ν. 

3827/2010) νξίδεη ην ηνπίν σο «κία πεξηνρή, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ άλζξσπν, 

ηεο νπνίαο ν ραξαθηήξαο είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηθψλ 

θαη/ή αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ». ηε βάζε απηήο ηεο δηεπξπκέλεο αληίιεςεο, ζην πξννίκην 

ηεο χκβαζεο αλαγλσξίδεηαη φηη ην ηνπίν απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

Δπξσπατθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απαξαίηεην γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία 

θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Σνλίδεηαη επίζεο μεθάζαξα πσο ην ηνπίν 

απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ παληνχ: ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη ζηελ χπαηζξν, ζηηο πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη «ππνβαζκηζκέλεο» αιιά θαη ζε εθείλεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο πνηφηεηαο θαη είλαη ήδε αλαγλσξηζκέλεο σο «εμαηξεηηθνχ 

θπζηθνχ θάιινπο». 

ηα ηέιε ηνπ 2013 θαη κεηά απφ 14 ρξφληα δηεξγαζηψλ, ήξζε ζε δηαβνχιεπζε ην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα. Σν ηξαηεγηθφ Πιαίζην είλαη κηα ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ ην άξζξν 6 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ε νπνία 

ππνγξάθεθε ζηηο 5/6/1992 ζην Ρίν ληε Σδαλέτξν θαη θπξψζεθε απφ ηελ ειιεληθή βνπιήο ην 

1999 κε ηνλ λφκν 2204/1994. 

ην πιαίζην απηφ ε Διιάδα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο λέεο πξνθιήζεηο κεηαμχ άιισλ: 

θσδηθνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελδπλάκσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ 

ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, επηηάρπλζε ηεο λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Σν φξακα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηα απφ Δζληθφ ηξαηεγηθφ εθηείλεηαη έσο ην 2050 

θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηεο αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε 
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ηεο, φπνηε απηφ είλαη εθηθηφ, έσο θαη ην 2026. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ έρνπλ 13 

γεληθνί ζηφρνη. 

1. Αύμεζε ηεο γλώζεο γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα 

Πξνσζείηαη ν δηαξθήο εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο, κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε  ζηνρεπκέλσλ 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Γηα ηελ επθνιφηεξε 

δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζε φινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

2. Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εηδώλ θαη ησλ νηθνηόπσλ ηεο Διιάδαο 

Θα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα πξνζηαηεπφκελα είδε, ελψ ζα 

εθδνζνχλ θαη θαηλνχξγηα Κφθθηλα Βηβιία. ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ απηνχ εληάζζεηαη θαη ε 

παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ. ηηο αξρέο ηνπ 2014 μεθίλεζε έλα κεγάιν έξγν 

κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. 

3. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνύ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

ηφρνο είλαη ε επίζπεπζε ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, έλα 

απφ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ θαηνρχξσζε απηή ζα 

ζπλνδεπηεί απφ ζεζκηθά, δηνηθεηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα, ηα νπνία ζα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε ή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. 

4.  Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ ηεο Διιάδαο –Πξόζβαζε ζηνπο γελεηηθνύο 

πόξνπο – Γίθαηνο θαη ηζόηηκνο θαηακεξηζκόο ησλ σθειεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από ηελ ρξήζε ηνπο  

Οη γελεηηθνί πφξνη απνηεινχλ κέξνο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θάζε θξάηνπο θαη είλαη 

αλαγθαία ε ζεζκηθή ηνπο θαηνρχξσζε, ηα νπνία επεθηείλνληαη θαη ζε ζέκαηα πξφζβαζεο θαη 

ηζφηηκεο θαηαλνκήο ησλ σθειεηψλ ηνπο. ηα ζέκαηα απηά ππάξρεη κεγάιν ζεζκηθφ θελφ, ην 

νπνίν ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Σν 2010 εγθξίζεθε ζηελ Ναγθφγηα ην Πξσηφθνιιν γηα 

ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο.   

5. Δλζσκάησζε ησλ αλαγθώλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη πξνώζεζε ηεο 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ζε όια ηα 

επίπεδα ζρεδηαζκνύ (αλαπηπμηαθνύ, ρσξνηαμηθνύ, θαη πνιενδνκηθνύ) θαη ζέζπηζε 

θηλήηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη έλα δήηεκα πνιπεπίπεδν θαη δηαηνκεαθφ θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ απαηηεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ζθνπηά φισλ ησλ επί κέξνπο ζεκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Ζ ρσξνηαμία θαη ε πνιενδνκία είλαη δχν ηνκείο, νη νπνίνη κπνξνχλ κέζσ ηεο 

άζθεζεο πνιηηηθήο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζηελ νξζή 

ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ κε θαηαθεξκαηηζκφ ησλ νηθνηφπσλ θαη, επνκέλσο, ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Γηα ηελ ρσξνηαμία ην βαζηθφ εξγαιείν είλαη ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαθηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ηα Δηδηθά Πιαίζηα ηνπ. Οη ζηξαηεγηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο 

πξέπεη πιένλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ρσξηθή δηάζηαζε, δειαδή ην Γεληθφ θαη ηα 

Δηδηθά πιαίζηα, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ελζσκαηψλνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ (ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε γηα ην Σνπίν ηεο 
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ΔΔ), αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ πηέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη απεηινχλ ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα, είλαη απαξαίηεηα ζρέδηα ρξήζεο γεο θαη ζε ηνπηθή θιίκαθα, ηα νπνία 

εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα ζρέδηα ησλ δήκσλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ/ρεδίσλ 

Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (ΥΟΑΠ). 

6. Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ηνπ ηνπίνπ 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ην 

ζπλζέηνπλ. Σα ηνπία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ θαη θχζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

επξσπατθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ λφκν 3827/2010, ν νπνίνο θχξσζε ηελ χκβαζε γηα ην Σνπίν ηεο ΔΔ, θαη πξνβιέπεη 

φηη ε πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο. 

7. Πξόιεςε θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ βηνπνηθηιόηεηα ιόγσ θιηκαηηθήο 

αιιαγήο 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Βηνπνηθίιφηεηα έρεη 

ιάβεη ππφςε ηεο ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα θαη νη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ηεο απνζθνπνχλ 

ζην λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη.    

8. Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο από είδε εηζβνιείο 

Ζ απεηιή ζηελ βηνπνηθηιφηεηα απφ ηα είδε εηζβνιείο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ μεξά, ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα αιιά θαη ζηελ ζάιαζζα. Σν δήηεκα απηφ απαηηεί πξφιεςε, 

παξαθνινχζεζε, έγθαηξε αλίρλεπζε θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ, αιιά θαη ε θαιχηεξε εθαξκνγή 

ηεο ζπλζήθεο CITES.  

9. Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο θαη δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο 

Ζ Διιάδα πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο θαζψο απηφ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 

επεξγεηηθφ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (π.ρ. Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ). 

10. Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Δίλαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηα λέα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα. Σαπηφρξνλα βέβαηα είλαη 

αλαγθαία ε αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. 

11.  Δλζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζην αμηαθό ζύζηεκα ηεο 

θνηλσλίαο 

Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο. Δίλαη αλάγθε, επίζεο, λα γίλνπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ζεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 
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12. πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Ζ ζπκκεηνρή δηαζθαιίδεηαη, αλάκεζα ζηα άιια, κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία (χκβαζε ηνπ Άαξρνπο), αιιά θαη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, ηνπ θνηλνχ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε ζηφρν ηελ απνδνρή θαη ηελ ζπλαίλεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

13. Απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα θαη πξνβνιή ηεο αμίαο 

ηεο ειιεληθήο βηνπνηθηιόηεηαο  

Ζ έθζεζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δθηίκεζε ησλ Οηθνζπζηεκάησλ ηεο Υηιηεηίαο έδεημε ηελ 

πνιχπιεπξε ζπλεηζθνξά ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ θχθιν δσήο ζηνλ πιαλήηε αιιά θαη ηε 

ζεκαζία ηνπο σο βαζηθνί παξάγνληεο ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο. 

2.3.4 Δπγαλεία εθαπμογήρ ηηρ εθνικήρ πολιηικήρ για ηην αειθόπο ανάπηςξη 

Ζ εθαξκνγή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζα εληζρπζεί κε ηελ ζχζηαζε 

ηεο λέαο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΓΗΠΑ) πνπ ζα ππάγεηαη ζηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ζα ξπζκίδεη δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ 4014/2011 (ΦΔΚ Α‘ 209/21-09-2011) 

«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». πγθεθξηκέλα  ζα αδεηνδνηεί πάζεο θχζεσο έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ «πνιχ ζεκαληηθέο» επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη εκπίπηνπλ ζηελ ππνθαηεγνξία Α1 ηνπ Ν. 4014/2011 θαζψο θαη ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ.   

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΗΠΑ πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ησλ θνξέσλ ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε, θαζψο θαη ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο. 

 Ζ εηζήγεζε γηα ηελ έληαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη νκάδεο ηνπ σο άλσ Ν. 4014/2011, ηεο Παξαγξάθνπ 6 

ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4014/2011. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνειέγρνπ θαη ε εηζήγεζε γηα ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ πξνέιεγρν ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

Απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ. 107017 (ΦΔΚ Β΄ 1225/5-9-2006), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

 Ζ αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ 

αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο 
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επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Κ.Τ.Α. 12044/613/2007 (ΦΔΚ Β΄376/19-3-

2007), φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη, θαη‘ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2003/105/ΔΚ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

 Ζ εηζήγεζε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, θαζψο 

θαη γηα ηηο εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ σο άλσ Ν. 4014/2011. 

2.4 Σξόπνο θάιπςεο ησλ ζηόρσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

πλνςίδνληαο ηνπο ζηξαηεγηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο 

λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα ζηξαηεγηθά θείκελα, πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξψην απηφ ζηάδην 

ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

ζρέζε κε ηνπ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ην πεξηβάιινλ. Δπηδηψθεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κία 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηηο ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθέο θαηεπζχλζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη. 

 

Πίλαθαο 2.1: Πεξηβαιινληηθνί ηφρνη 

Σνκέαο Διέγρνπ Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο 

Α
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α
 

Α1 
Σήξεζε νξίσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ξχπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Α2 
Αχμεζε ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θηεξίσλ, βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο    

Α3 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΑΠΔ 

Β
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Β1 
πκβνιή ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (νηθφηνπνη, είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, απεηινχκελα είδε) 

Β2 
Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

Ύ
δ

α
ηα

 

Τ1 

πκβνιή ζηελ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδάηηλσλ θαηζηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ – εμνηθνλφκεζε λεξνχ 

Τ2 
Μείσζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηα 

επηθαλεηαθά ή ππφγεηα χδαηα 

Τ3 Πξνζηαζία θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ 

Έ
δ

α
θ

ν
ο
 Δ1 

Διαρηζηνπνίεζε παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ζπκβνιή ζηε βηψζηκε 

δηαρείξηζεο ηνπο 

Δ2 
Πξνζηαζία εδάθνπο απφ δηάβξσζε – εξεκνπνίεζε, πξνζηαζία δαζψλ απφ 

ππξθαγηέο – εθρεξζψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηείλνπλ ηε δηάβξσζε 
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Σνκέαο Διέγρνπ Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο 

Δ3 πκβνιή ζηελ αεηθφξν νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο 

Δ4 
Τηνζέηεζε αξρψλ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο 

δψλεο ιακβάλνληαο ππφςε θαιέο πξαθηηθέο 

Δ5 Πξνζηαζία εδάθνπο απφ ξχπαλζε 

Σ
ν

π
ίν

 Σ1 Πεξηνξηζκφο ηεο αζηηθνπνίεζεο εδαθψλ 

Σ2 
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ, αηζζεηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 
ραξαθηήξα ηνπ ηνπίνπ 
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ΠΤ1 Μείσζε ηεο έθζεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ζφξπβν 

ΠΤ2 Μείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εθηίζεηαη ζε πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν 
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Τ1 Πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο αμίαο ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Π
ν

ι
ηη

ηζ
κ

ό

ο
 Π2 

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ελζσκάησζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο, βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 

Για ηον ηομέα ελέγσος «αημόζθαιπα-κλίμα»: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη 

κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ (δεκηνπξγία θαη 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζρεηηθψλ κε ηηο κεηαθνξέο) ζα επηηεπρζεί: (α) κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ιφγσ ελίζρπζεο ηνπ 

ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαζψο θαη (β) κείσζε ησλ ινηπψλ αεξίσλ 

ξχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ- βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο 

ησλ πφιεσλ (CO, NOx, PM) ιφγσ ηεοελίζρπζεο ησλ ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΣΡΑΜ, 

Πξναζηηαθφο, ΜΔΣΡΟ). Καηά ζπλέπεηα αλακέλεηαη ζπλνιηθά κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη αληηζηνηρε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο κεηαθνξέο 

θπξίσο ιφγσ ηεο  κείσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, κε ηδηαίηεξα επεξγεηηθή επίπησζε 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα.Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμεη κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ησλ κεηαθνξψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

ηνπ θιίκαηνο (Π.. Α1).  

ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (Π.. Α1, Α2 θαη Α3) ζα ζπκβάινπλ επίζεο νη 

δξάζεηο ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο, 

ηδηαίηεξα ζε δεκφζηα θηήξηα, κέζσ ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.     

Για ηον ηομέα ελέγσος «βιοποικιλόηηηα-σλυπίδα και πανίδα: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ 

ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 
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νηθνηφπσλ - είηε κέζσ δξάζεσλ πξνζηαζίαο, είηε κέζσ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο - ζα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη κηα 

πιεηάδα δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη νηθνηφπσλ, φπσο: ε εθαξκνγή ρεδίσλ Γηαρείξηζεο αλά 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε αλάπηπμε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο έληαμεο ησλ δεδνκέλσλ 

πεδίνπ απφ ηηο εηδηθέο νηθνινγηθέο Αμηνινγήζεηο ζην Δζληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000, ε αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο, ε 

εθπφλεζε νδεγψλ θαιήο πξαθηηθήο γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη 

ε ζχληαμε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν πιεζπζκψλ 

μεληθψλ εηδψλ εηζβνιέσλ θαη απηνρζφλσλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. (Π.. Β1 θαη Β2). 

Δπίζεο, ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ, θαζψο ζα ππάξρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε θαζηζηψληαο ηελ κειέηε θαη πξνζηαζία 

ηνπο επθνιφηεξε. Ζ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη κνριφ γηα  κηα κειινληηθή ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε 

πεξηνρή (Π.. Β2). ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ε ελδερφκελε δεκηνπξγία εζφδσλ ζα 

ζπλεθηηκάηαη κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  γηα ηελ αλάδεημή ηνπο.  ε θάζε πεξίπησζε ηα πηζαλά 

έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο (Π.. Β2). 

Για ηον ηομέα ελέγσος «ύδαηα:, ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ζα ζπκβάιεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ ΔΔ ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα 

πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ δηθηχσλ ζπιινγήο θαη εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαζψο θαη εηδηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δνκψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο, ηελ πινπνίεζε νξηδφληησλ 

δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ ησλ  ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ θαζψο θαη δξάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, 

θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα πξνβιέπεη: ηελ θαηάξηηζε Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο 

πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ εθπφλεζε Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

αλαςπρήο εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηελ θαηαγξαθή απνιήςεσλ θαη δεκηνπξγία εληαίνπ κεηξψνπ 

απνιήςεσλ λεξνχ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο, ηελ θαηάξηηζε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη  

παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ χδαηνο - ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

εξγαζίαο ηεο ΔΔ, ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ 

αλάκημεο ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (Π.. Τ1 θαη Τ2). 

Σέινο, κέζσ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα, 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αζθάιεηα λαπζηπινίαο, ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ ζα ζπκβάιεη 

ζηελ πξνζηαζία θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (Π.. Τ3).  

Δπίζεο νη Γξάζεηο ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Παξάθηησλ Πεξηνρψλ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ  πδάησλ. 
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Για ηον ηομέα ελέγσος «έδαθορ»: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, βαζηζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, θαη κε ηελ επηδησθφκελε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζή ηνπο θαζψο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο (Π.. Δ1 θαη Δ5). Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη επηπιένλ δξάζεηο 

δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή απξφβιεπηεο αηηίεο (Π.. Δ2). 

Οη δξάζεηο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πξνιεπηηθά ζηελ πξνζηαζία 

ησλ εδαθψλ (Π.. Δ3 θαη Δ4). Σέινο ην Πξφγξακκα πξνβιέπεη δξάζεηο απνξξχπαλζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο (Π.. Δ5).  

Για ηον ηομέα ελέγσος «ηοπίο: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ησλ νινθιεξσκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ 

νηθνηφπσλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ (Π.. Σ1 θαη Σ2). 

Δπηπιένλ, νη δξάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο 

αλάπιαζε αζηηθψλ πεξηνρψλ, πξνψζεζε ΜΜΜ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξνηαμηθφο 

θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

ηνπίν ζηξαηεγηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ (Π.. Σ1). Οη δξάζεηο γηα πξφιεςε, δηαρείξηζε 

θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο αηηίεο πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ (Π.. Σ2).  

Οη εηδηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ (κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο), 

ηδηαίηεξα αλ νη ππνδνκέο πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ κεγάιε έθηαζε, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηάδνληαη  ηδηαίηεξα νη  επηπηψζεηο ζην ηνπίν ζηηο ελαιαθηηθέο ιχζεηο ζρεδηαζκνχ 

ζπγθξηλφκελεο κεηαμχ ηνπο  θαη   πξνηείλνληαη   αληηζηνηρα  ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θαη κέηξα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο απηψλ. 

Για ηον ηομέα ελέγσος «ςλικά πεπιοςζιακά ζηοισεία: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ εθηηκάηαη φηη κέζσ 

ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (επέθηαζε ή/θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ), πξνσζεί ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ, φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα, θαη ηελ άξζε ησλ απνθιεηζκψλ ηνπο, δηαηεξψληαο ή 

απμάλνληαο θαη ηελ αμία ηεο γεο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αληίζηνηρα (Π.. Τ1). 

Αληίζηνηρα, ηα έξγα ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ίδην πεξηβαιινληηθφ ζηφρν.  

Χζηφζν, ε αλάπηπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ (κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο) 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε γεηηληάδνπζα 

πεξηνρή ησλ έξγσλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ,  γηα θάζε ιχζε αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο ζηελ αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κεηά ηελ 

επέλδπζε θαη πξνηείλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα ηφζν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Για ηον ηομέα ελέγσος «ςγεία πληθςζμού: ην ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά 

ζηελ βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, κέζσ (α) 

ησλ. δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαηαζηξνθψλ θαη απνθαηάζηαζεο (Π.. ΠΤ2), ηνπ 
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ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ απνβιέπεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηε 

εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο δσήο ,ησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ (β) ησλ δξάζεσλ βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνιεζκάησλ ηνπο (Π.. ΠΤ1). Δπίζεο, ε 

επηδησθφκελε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο ζα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ρξεζηψλ φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ (Π.. ΠΤ 2). 

Για ηον ηομέα ελέγσος «πολιηιζμόρ: ε αλάπηπμε λέσλ θαη ε βειηίσζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη ν ρσξηθφο  ζρεδηαζκφο ζα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπο, ελψ ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη (Π.. Π1).  

2.5 ρέζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε άιια ρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα 

Ζ Διιάδα κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 επηδηψθεη: 

1)  Ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ απνβιήησλ 

θαη ησλ πδάησλ. 

2)  Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή -  Πξφιεςε  θαη  Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ. 

3)  Γηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο. 

4)  Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε - Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε. 

Οη ζηφρνη απηνί επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ θπξίσο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ 

ΤΜΠΔΡΑΑ, αιιά θαη ηεο πινπνίεζεο ηφζν ησλ ππφινηπσλ ηνκεαθψλ, φζν θαη 

πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ λένπ ΔΠΑ.  

Σα ππφινηπα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ην ΔΠ-

ΤΜΠΔΡΑΑ θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ κέζν γηα ηελ θάιπςε φισλ απηψλ 

ησλ ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα: 

1. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». Σν 

πνιπηακεηαθφ απηφ πξφγξακκα (ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ)  ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο θαη έξγα 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εληζρχνληαη θπξίσο απφ ην ΔΣΠΑ, αιιά θαη 

δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπληνληζκέλε κε ηηο επελδχζεηο αληηκεηψπηζε αλαγθψλ λέσλ δεμηνηήησλ/θαηάξηηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

2. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε». Πξνσζεί ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ.  

3. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» πεξηιακβάλεη δξάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  

4. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε». Σν πξφγξακκα πξνσζεί ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ κεηαθνξά λέαο γλψζεο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε ζχλδεζε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ 
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πνιηηηζκφ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αλαπηπμηαθά ζπκπιέγκαηα θαη λέα πιενλεθηήκαηα 

ζηε ρψξα.  

5. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Θάιαζζα θαη Αιηεία». Σν πξφγξακκα θηλείηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο «γαιάδηαο» αλάπηπμεο θαη πξνσζεί ηηο επηινγέο ηεο ΔΔ, φζσλ αθνξά ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ.  

Αληίζηνηρα, ηα 13 πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θάζε Πεξηθέξεηαο πεξηιακβάλνπλ Αλαπηπμηαθνχο 

Άμνλεο θαη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο έμππλεο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζε θάζε πεξηθέξεηα, εμππεξεηψληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 

ηνκεαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ην Πξφγξακκα ζρεηίδεηαη θαη κε άιια ζρέδηα φπσο: 

Σν Γεληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 

128/Α/03.07.2008), ην νπνίν απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ζηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξηθή νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, πνπ πξνσζεί ηζφξξνπα ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν Γεληθφ Υσξνηαμηθφ πιαίζην ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη αεηθφξν νξγάλσζε 

ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη απνηειεί ηελ ζπλζεηηθή ζεψξεζε ζην ρψξν ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο.  

Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία 

θαηαξηίδνληαη γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ ή θαη 

δηαγξακκάησλ κε ηα νπνία: 

 θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαη επξσπατθφ 

ρψξν, ν ξφινο ηεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηθέξεηεο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο δηαπεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη ή κπνξεί λα αλαπηχμεη, 

 θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, 

 απνηηκψληαη νη ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ επξσπατθψλ, εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

 πξνζδηνξίδνληαη κε πξννπηηθή δεθαπέληε εηψλ νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην 

επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ ηζφηηκε έληαμε ηεο ζηνλ 

επξχηεξν δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν. 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ γηα ηελ «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε 

θαη Δμεηδίθεπζε ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο» γηα ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο (εθηφο ηεο Αηηηθήο), ζε 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 2742/1999 - ΦΔΚ Α 207 / 07.10.1999 θαη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 51949/2010 

- ΦΔΚ 1925/Β/13.12.2010 γηα ηελ «Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Γεληθνχ ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο» έρνπλ ζπληαρζεί ηα Πνξίζκαηα ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο ησλ 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 68 

ηζρπφλησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ ησλ 10 Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπηθξάηεηαο  (Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ).3 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ην Νέν Ρπζκηζηηθφ ράδην ηεο Αζήλαο (ΡΑ 2021) επέρεη 

ηαπηφρξνλα θαη ζέζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ 

Α‘ 207). 

Σα Δηδηθά Υσξνηαμηθά ρέδηα ηα νπνία  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκό θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απηνύ. Σν ζρέδην, ην νπνίν ηζρχεη 

απφ ην 2013 έρεη δηηηή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε: 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο ζηνλ ηνπξηζκφ 

παξάιιεια κε: 

 ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ, ιακβάλνληαο πξφλνηεο, ψζηε ν ξπζκφο θαη ε 

κνξθή ηεο αλάπηπμεο λα ζέβνληαη ηηο αλάγθεο ησλ πξννξηζκψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ. 

θαη εζηηάδεη θπξίσο ζε: 

 ζσζηά νξγαλσκέλνπο ρψξνπο γηα πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

 ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ  

 ήπηεο κνξθέο ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, κε κεγάια νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία   

Ζ επηινγή πνπ έρεη γίλεη ζεκαίλεη:  

 πγθεθξηκέλεο δψλεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη φρη αζπλάξηεηε θαη πνιιέο 

θνξέο απζαίξεηε δφκεζε θαηαιπκάησλ 

 Γηεχξπλζε ζε πεξηνρέο πνπ επηιέγνληαη λα γίλνπλ πξννξηζκνί απαηηήζεσλ  

 Τπνδνκέο πνπ αθήλνπλ ρψξν θαη πεξηζψξην θαη γηα άιιεο ρξήζεηο, φπσο νη 

αγξνηηθέο. 

2. Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

απηνχ.  

Ζ ελίζρπζε ησλ ΑΠΔ έρεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ απεμάξηεζε ηεο Διιάδαο απφ ηα νξπθηά 

θαχζηκα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο απηνλνκίαο.   

Ο λφκνο 3851 ηνπ 2010 (Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο) εληζρχεη ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ θαζψο πξνβιέπεη 

φηη νη ΑΠΔ, σο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, επηηξέπεηαη λα ρσξνζεηνχληαη θαη‘ 

                                                
3
  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=321&language=el-GR  
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αξρήλ παληνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ή άιιεο πεξηνρέο 

πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο φπσο νη πγξφηνπνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο (RAMSAR) θαη νη 

νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο. Δπίζεο πξνβιέπεη φηη ε εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ επηηξέπεηαη ζε 

γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ππφ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ κέγηζηε θάιπςε 

(κηθξφηεξν ηνπ 1% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο αλά λνκφ) ψζηε λα δηαηεξείηαη ν αγξνηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ κείδνλσλ εθηάζεσλ.  

3.  Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ Βηνκεραλία θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απηνύ.  

Σν εηδηθφ ρσξνηαμηθφ θαιχπηεη έλα θελφ ζηελ ρσξνζέηεζε ησλ βηνκεραληψλ θαη δεκηνπξγεί 

έλα ζηαζεξφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ πάξθσλ. Ο ζπλδπαζκφο 

ησλ δχν απηψλ δξάζεσλ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν ρσξνζέηεζεο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έμππλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ.   

4.  Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο.  

ην Δηδηθφ Πιαίζην νξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ρσξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ 

ηνκέα θαη πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα πεξηβαιινληηθά, ρσξνηαμηθά θαη αλαπηπμηαθά 

θξηηήξηα, κε ηα νπνία ζαιάζζηεο πεξηνρέο θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηε ρσξνζέηεζε 

πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ (ΠΑΤ-Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ). ην 

εζσηεξηθφ απηψλ ησλ πεξηνρψλ νξηνζεηνχληαη δψλεο, είηε νξγαλσκέλεο κε θνξέα 

δηαρείξηζεο (ΠΟΑΤ-Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ), είηε κε κνξθή 

άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ (ΠΑΜ-Πεξηνρέο Άηππεο πγθέληξσζεο Μνλάδσλ). 

Σν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο ζπκπεξψλεη θαη ν  νόμορ 3982/2011 πνπ αθνξά ζηελ 

ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ θαη απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο 

θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηηο Μεηαθνξέο (COM(2011) 144 ηειηθφ/28-03-2011), κε ηίηιν «Υάξηεο 

πνξείαο γηα έλαλ εληαίν επξσπατθφ ρψξν κεηαθνξψλ — Γηα έλα αληαγσληζηηθφ θαη 

ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ» θαη πηνζέηεζε, µε νξίδνληα  ην έηνο 2050, ηνπο 

παξαθάησ δέθα ζηφρνπο:  

1.  Μείσζε ζην ήµηζπ ηεο ρξήζεο απηνθηλήησλ, πνπ θηλνχληαη µε «ζπµβαηηθά θαχζηµα» ζηηο 

αζηηθέο µεηαθηλήζεηο έσο ην 2030 θαη ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηνπο ζηηο πφιεηο έσο ην 2050, 

κε ζηφρνο ηελ επίηεπμε µηαο νπζηαζηηθά απαιιαγµέλεο απφ CO2 αζηηθήο 

πξαγµαηηθφηεηαο.  

2.  ηηο αεξνµεηαθνξέο, ηα θαχζηµα ραµειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πξέπεη λα αλέιζνπλ ζην 40% έσο ην 2050. Δπίζεο νη εθπνµπέο CO2 απφ θαχζηµα 

πινίσλ πξέπεη λα µεησζνχλ εληφο ηεο ΔΔ θαηά 40% (εάλ δε είλαη εθηθηφ θαη θαηά 50%) 

έσο ην 2050.  
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3.  Σν 30% ησλ νδηθψλ εµπνξεπµαηηθψλ µεηαθνξψλ ζε απνζηάζεηο άλσ ησλ 300 km 

πξέπεη λα ζηξαθεί ζε άιια µέζα µεηαθνξάο, φπσο ν ζηδεξφδξνµνο ή ηα πισηά µέζα 

έσο ην 2030. Έσο ην 2050 ην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα ππεξβεί ην 50% µε ηε βνήζεηα 

δηαµφξθσζεο απνηειεζµαηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ εµπνξεπµαηηθψλ δηαδξφµσλ.  

4.  Έσο ην 2050 πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην επξσπατθφ ζηδεξνδξνµηθφ δίθηπν πςειήο 

ηαρχηεηαο. Απαηηείηαη ηξηπιαζηαζµφο ηνπ µήθνπο ηνπ πθηζηάµελνπ ζηδεξνδξνµηθνχ 

δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο µέρξη ην 2030 θαη δηαηήξεζε ελφο ππθλνχ ζηδεξνδξνµηθνχ 

δηθηχνπ ζε φια ηα θξάηε µέιε. Μέρξη ην 2050, ζηφρνο είλαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

επηβαηηθψλ µεηαθνξψλ µεζαίσλ απνζηάζεσλ λα πξαγµαηνπνηείηαη µε ην ζηδεξφδξνµν.  

5.  Μέρξη ην 2050 απαηηείηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζχλδεζε φισλ ησλ αεξνιηµέλσλ ηνπ 

θεληξηθνχ δηθηχνπ µε ην ζηδεξνδξνµηθφ δίθηπν, θαηά πξνηίµεζε πςειήο ηαρχηεηαο. 

Παξάιιεια, φια ηα θεληξηθά ζαιάζζηα ιηµάληα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη επαξθψο µε ην 

ζχζηεµα ζηδεξνδξνµηθψλ εµπνξεπµαηηθψλ µεηαθνξψλ θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, µε ην 

ζχζηεµα εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ.  

6.  Δμάπισζε εθζπγρξνληζµέλεο ππνδνµήο δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηελ 

Δπξψπε έσο ην 2020 θαη νινθιήξσζε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Αεξνπνξηθνχ Υψξνπ. 

Δπηπιένλ, εμάπισζε ηζνδχλαµσλ ρεξζαίσλ θαη πισηψλ ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

µεηαθνξψλ. Σέινο, εμάπισζε ηνπ επξσπατθνχ παγθφζµηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήµαηνο 

πινήγεζεο (Galileo).  

7.  Έσο ην 2020, θαζηέξσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα έλα επξσπατθφ ζχζηεµα πιεξνθνξηψλ, 

δηαρείξηζεο θαη πιεξσµψλ γηα ηηο πνιπηξνπηθέο µεηαθνξέο.  

8. Έσο ην 2020, θαζηέξσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα έλα επξσπατθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, 

δηαρείξηζεο θαη πιεξσκψλ γηα ηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο.  

9.  Μέρξη ην 2050, πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ επίηεπμεο κεδεληθνχ αξηζκνχ ζαλάησλ ζηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ ζηφρν, ε ΔΔ ζηνρεχεη ζηε κείσζε θαηά ην 

ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ λεθξψλ απφ ηξνραία δπζηπρήκαηα έσο ην 2020. Γηαζθάιηζε φηη ε ΔΔ 

ζα παξακείλεη ζηελ παγθφζκηα πξσηνπνξία ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ππνδνκψλ θαη 

ηεο αζθάιεηαο πξνζψπσλ ζηηο κεηαθνξέο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο.  

10.  Με επηδίσμε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αξρψλ «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» θαη «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη» θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ζηξεβιψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδήκησλ επηδνηήζεσλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ έζνδα θαη 

δηαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο. 

Οη έμη απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο (νινθιήξσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ θεληξηθνχ ΓΔΓ-Μ, 

νινθιήξσζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο, πξνψζεζε απνηειεζκαηηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζχλδεζε θφκβσλ ΓΔΓ-Μ, ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξψλ, 

εθαξκνγή αξρήο «ν ρξήζηεο θαη ν ξππαίλσλ πιεξψλεη») εκπίπηνπλ ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο 

ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΡΑΑ, θαη ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο έρνπλ κέηξηα έσο κηθξή ζπλάθεηα. 

Δζληθή Πνιηηηθή Μεηαθνξώλ 

Ζ δηαµφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Μεηαθνξψλ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ήδε 

απφ ην 1994 µε ηε µειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο «ΔΛΛΑ∆Α 2010», ε νπνία έζεζε 

ζηφρνπο εζληθήο πνιηηηθήο µε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο 2010 θαη αθνξνχζε ζε φια ηα 
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ππνζπζηήµαηα µεηαθνξψλ. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο µειέηεο απηήο εμεηδηθεχηεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο πξνεηνηµαζίαο ηνπ Γ΄ ΚΠ (1999), ελψ ζην πιαίζην πξνεηνηµαζίαο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 

ζπληάρζεθε ε Γεληθή Μειέηε Αλάπηπμεο Μεηαθνξψλ (2006) απφ ηελ νπνία πξνηάζεθαλ νη 

βαζηθέο εζληθέο επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνµέα ησλ µεηαθνξψλ.  

ηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα πξνεηνηµαζίαο ηεο ρψξαο γηα ηε πξνγξαµµαηηθή 

πεξίνδν (2014-2020) αλαηέζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξαµµαηεία Δπελδχζεσλ (ΔΠΑ) ζην 

Ηλζηηηνχην Βηψζηµεο Κηλεηηθφηεηαο θαη ∆ηθηχσλ Μεηαθνξψλ (ΗΜΔΣ) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), ε εθπφλεζε εµπεηξνγλσµνζχλεο µε ζηφρν 

ηελ δηαµφξθσζε ησλ ζέζεσλ ηεο ρψξαο ζρεηηθά µε ηνπο Θεµαηηθνχο ηφρνπο πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ζηελ πξνεγνχµελε ελφηεηα.  

χµθσλα µε ηελ εµπεηξνγλσµνζχλε ηνπ ΗΜΔΣ ε νπνία έιαβε ππφςε ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, ηελ νηθνλνµηθφ – πνιηηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ρψξαο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηεο πξνζθέξεη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, νη ζηξαηεγηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνµέα ησλ 

µεηαθνξψλ νξίζηεθαλ σο εμήο:  

1. Οινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνµψλ µεηαθνξψλ θαη εµπέδσζε ηεο νµαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο µεηαθνξψλ ζηε ρψξα, µε ηνπο επηµέξνπο ζηφρνπο:  

1. Οινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο «βαζηθψλ» αμφλσλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήµαηνο 

µεηαθνξψλ.  

2. Δμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ µεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη µεηαθνξάο 

πξντφλησλ.  

3. Οµαιή ιεηηνπξγία ηεο «αγνξάο» µεηαθνξψλ ρσξίο ζηξεβιψζεηο.  

4. Δλαξµφληζε µε ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ απηή 

απνβιέπεη.  

2. Αμηνπνίεζε ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο θαη αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε θχξηα Βαιθαληθή 

Πχιε θαη θφµβν Μεηαθνξψλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, µε επηµέξνπο ζηφρνπο:  

1. Οπζηαζηηθή έληαμε ηεο ρψξαο ζην ζπγθνηλσληαθφ δηάδξνµν ζπλδπαζµέλσλ 

µεηαθνξψλ θαηά µήθνο ηνπ βφξεηνπ ηφμνπ ηεο Μεζνγείνπ.  

2. Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

Μεηαθνξψλ «θνµβηθνχ ζεµείνπ».  

3. Παξνρή δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο µέζσ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ ΔΔ, Ηηαιία/∆πηηθή 

Δπξψπε.  

3. Τινπνίεζε δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήµαηνο 

ρεδηαζµνχ, θαη «παξαγσγήο έξγσλ» ζηνλ ηνµέα ησλ Μεηαθνξψλ, µε επί µέξνπο 

ζηφρνπο:  

1. Καζηέξσζε µηαο ζπλνιηθήο θαη απνηειεζµαηηθήο «δηαθπβέξλεζεο» ηνπ ζπζηήµαηνο 

µεηαθνξψλ.  

2. πζηεµαηηθή δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ «ρεδηαζµνχ πζηήµαηνο».  

3. Βέιηηζηε ζπµµεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα ζηελ παξαγσγή θαη εθµεηάιιεπζε ησλ 

έξγσλ.  
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4. πζηεµαηηθή επίβιεςε ηνπ ηνµέα ησλ Μεηαθνξψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφµσλ, ησλ 

θαλνληζµψλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο «αγνξάο».   

5. Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνζθεξφµελεο εμππεξέηεζεο απφ ηα 

δηάθνξα µεηαθνξηθά µέζα.  

6. Σήξεζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πεξηνξηζµψλ.  

4. Δηζαγσγή θαη ρξήζε «επθπΐαο» ζηνλ ηνµέα ησλ µεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαη 

αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο θαηλνηνµίαο µέζα απφ ηελ επηζηεµνληθή έξεπλα.  

ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ ΠΔΜ   

ηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ «Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 

2014 – 2020» γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Δ‘ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ηέζεθε  απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε - ΔΔ, σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθψλ «εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ» (ex-ante 

conditionalities).  

ρεηηθή αηξεζηκφηεηα γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ,απνηειεί ε χπαξμε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ ή 

πιαηζίνπ γηα ηηο επελδχζεηο κεηαθνξψλ ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα 

ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη ην νπνίν θαζνξίδεη: 

 ηε ζπκβνιή ζηνλ Δληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Μεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1315/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

o ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα επελδχζεηο: — ζην βαζηθφ Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) θαη ζην αλαιπηηθφ δίθηπν φπνπ πξνβιέπνληαη επελδχζεηο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην 

Σακείν πλνρήο· θαη 

o δεπηεξνγελείο ζπλδέζεηο·  

 κία ζεηξά ξεαιηζηηθψλ θαη ψξηκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηήξημε απφ ην ΔΣΠΑ 

θαη ην Σακείν πλνρήο·  

ηα πιαίζηα εθπιήξσζεο ηεο ηεζείζαο αηξεζηκφηεηαο εθπνλήζεθε ην ηξαηεγηθό Πιαίζην 

Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ (ΠΔΜ), πνπ παξέρεη ηα απαηηνχκελα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη: 

 Οη επελδχζεηο ζην χζηεκα Μεηαθνξψλ ηεο Δ‘ ΠΠ εληάζζνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν 

πιαίζην θαη εμππεξεηνχλ ηε ινγηθή βειηίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνσζεί πνιηηηθέο 

θαη ζηφρνπο ζπκβαηέο κε εθείλεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 Δίλαη αξθεηά επέιηθην ψζηε φηαλ ζην κέιινλ δηακνξθσζεί αλαιπηηθφ  Δζληθφ ρέδην 

Μεηαθνξψλ (ΔΜ) λα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη αλαπξνζαλαηνιηζκνί 

επελδχζεσλ ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Σν ΠΔΜ θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ Μεηαθνξψλ ηεο Υψξαο γηα ηελ Πεξίνδν 

2014 – 2025 θαη θαιχπηεη φια ηα κέζα κεηαθνξψλ (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο, 

ελαέξηεο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο), κε αλάιπζε αλά κέζν θαη φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

Υψξαο. Δπίζεο, θαιχπηεη - ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ - 

ηε ζπκβνιή ζηνλ «Δληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Μεηαθνξψλ» ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ, πεξηιακβάλνληαο:  
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 ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα επελδχζεηο ζην βαζηθφ (core network) θαη ζην αλαιπηηθφ δίθηπν 

(comprehensive network) ησλ ΓΔΓ-Μ, φπνπ ζρεδηάδνληαη επελδχζεηο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην 

Σακείν πλνρήο (Σ). 

 ηηο επελδχζεηο ζε δεπηεξεχνπζα δηαζπλδεζηκφηεηα. 

Δπίζεο, θαιχπηνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ θαζνξηζκέλσλ θφκβσλ ησλ ΓΔΓ-Μ θαη νη ζπλδέζεηο 

κε ηα δίθηπα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.  

Παξάιιεια ην ΠΔΜ θαιχπηεη ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ 

ππνδνκψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο / πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο. Σέινο ιακβάλεη ππφςε ηελ ζπλνιηθή επίδξαζε 

ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηνλ αληαγσληζκφ.   

Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξώλ  

Πξνθεηµέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε έλλνηα ηνπ «Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ» δειαδή 

ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαζχλδεζεο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ µεηαθνξψλ θαζψο θαη ηεο 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα απηά. Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε κεηδφλσλ ζηφρσλ ηεο 

Έλσζεο,  φπσο ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπο, κεηαμχ άιισλ, 

επηηξέπνπλ επίζεο ηελ αδηάιεηπηε, αζθαιή θαη βηψζηκε θηλεηηθφηεηα πξνζψπσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα φισλ ησλ 

πεξηνρψλ ηεο Έλσζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα ζε παγθφζκηα πξννπηηθή. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ «Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Μεηαθνξψλ» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα νηθνλνκηθά εξγαιεία κε θπξηφηεξν ην 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (Connecting Europe Facility CEF), κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

δηαηεζνχλ 23 δηο επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο.  

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέγγηζεο ζρεδηαζκνχ (Καλνληζκφο 1315/2013) είλαη ε 
αλάπηπμή ηεο ζε δχν επίπεδα: 

 Σν «Βαζηθφ Γίθηπν» - ζαλ αλψηεξν επίπεδν - ην νπνίν πεξηιακβάλεη άμνλεο θαη θφκβνπο 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ξνέο θπθινθνξίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ, ησλ γεηηφλσλ 
ηεο θαη άιισλ κεξψλ ηνπ θφζκνπ, θαη 

 Σν «Αλαιπηηθφ Γίθηπν» ην νπνίν ζπλδέεη κε θαηάιιειν ηξφπν πεξηθέξεηεο εληφο ηεο ΔΔ 
θαη παξέρεη ηε βαζηθή ππνδνκή γηα πνιπηξνπηθέο (multimodal) επηβαηηθέο θαη 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  

Σν Βαζηθφ δίθηπν κεηαθνξψλ ζα ζπλδέζεη ηα θχξηα επξσπατθά αζηηθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα 

κέρξη ην 2030 θαη ζα επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε ξνή εκπνξεπκάησλ θαη πξνζψπσλ ζηελ 

ΔΔ. Ο θεληξηθφο θνξκφο ηνπ δηθηχνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε λα ζπλδέεη κε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο κεηαθνξάο πεξηζζφηεξα απφ 80 θχξηα επξσπατθά ιηκάληα θαη ζρεδφλ 40 

αεξνδξφκηα κεγάισλ πφιεσλ. Θα πεξηιακβάλεη επίζεο αλαβαζκηζκέλεο ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο πςειήο ηαρχηεηαο, ελψ επηδηψθεηαη λα εληαρζνχλ ζην δίθηπν 35 κείδνλα 

δηαζπλνξηαθά έξγα ψζηε λα κεησζνχλ ηα ζεκεξηλά ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα ζεκεία 
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ζπκθφξεζεο. Παξάιιεια, νη «Λεσθφξνη ηεο Θάιαζζαο» - «Motorways of the Sea» ζα 

ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο φια ηα βαζηθά επξσπατθά ιηκάληα θαζψο θαη κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη  ε ππνζηήξημε  έξγσλ ππνδνκήο γηα ζηδεξνδξφκνπο, 

φπσο επίζεο θαη έξγσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ «Γηαδξφκνπ Αλαηνιήο-Μεζνγείνπ: 

Λεπθσζία - Πεηξαηάο - Θεζζαινλίθε - Μπνπξγθάο - ηνπξθηθά ζχλνξα - Ακβνχξγν/Ρνζηφθ» 

θαη ηεο «ηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο Οδνχ». Σα θχξηα ιηκάληα ηεο Διιάδαο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ επίζεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ «πλδένληαο ηελ Δπξψπε». πσο 

επηζεκαίλεηαη, ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

ρεξζαίσλ ζπλδέζεσλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπλδέζεσλ κε άιια επξσπατθά 

θαη δηεζλή ιηκάληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο «Λεσθφξνπο ηεο Θάιαζζαο». 
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3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

3.1 Γεσγξαθηθό πεδίν εθαξκνγήο 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 

ΤΜΠΔΡΑΑ, πινπνηείηαη ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ είλαη 

πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ (ΔΣΠΑ θαη Σ..) θαη ζα ρξεκαηνδνηεί κέζσ ησλ Σακείσλ 

απηψλ θπξίσο ηηο βαζηθέο ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

3.2 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σν Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ, σο ην ηνκεαθφ Δ.Π. ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 γηα ηηο Μεηαθνξέο θαη ην 

Πεξηβάιινλ, θαιείηαη λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο 

εζληθνχ επηπέδνπ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο Δζληθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ ηνκέσλ 

ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Οη Δζληθνί ηξαηεγηθνί 

ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηηο Μεηαθνξέο θαη ην Πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ. 

3.2.1 ηπαηηγικοί ζηόσοι ηος Δ.Π. ΥΜΠΔΡΑΑ για ηιρ μεηαθοπέρ 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ γηα ηηο Μεηαθνξέο πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε 

ηηο αθφινπζεο ξπζκηζηηθέο παξακέηξνπο:  

1. Σηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζπλαθψλ αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πζηάζεσλ θαη Οδεγηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

2. Σελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ησλ 

Μεηαθνξψλ, βάζεη ηνπ ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ (ΠΔΜ) 

κε νξίδνληα ην 2025, ηελ απνηίκεζε ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα, θαη ηα δηαθαηλφκελα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π. Δλίζρπζε ηεο 

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

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

πεξίνδν 2014-2020 (3ε Δγθχθιηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ΔΠ 2014-2020, Α.Π. 

885/ΔΤΑΑΠ 74/10-01-2014). 

θαη δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο: 

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

θαη ζηδεξνδξνκηθώλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε  ηνπ αλαιπηηθνύ 

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

παξεκβάζεηο  ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ), 

Β)  Πξνώζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξώλ,  

Γ)    Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξώλ, 

Γ)   Αλάπηπμε θαη επέθηαζε βηώζηκσλ θαη νηθνινγηθώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ (αζηηθώλ 

κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ινηπώλ θαζαξώλ επηθαλεηαθώλ κέζσλ). 
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Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

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

ζηόρσλ Η θαη ΗΗΗ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, σο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο Πεξηφδνπ 2014-2020 ηίζεηαη ε 

πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο 

βαζηθνχ, αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξψλ κε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

o Κχξηα: νινθιήξσζε ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΑΘΔ/Π ζηελ θαηεχζπλζε 

Βνξξάο – Νφηνο (Πάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε – Δηδνκέλε / Πξνκαρψλαο) ζε 

ζπλέξγεηα κε ηελ CEF. 

o Κχξηα: εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΑΘΔ/Π θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

ηνπ ζην ERTMS (European Rail Traffic Management System) θαη ζην ETCS 

(European Train Control System). 

o Γεπηεξεχνπζα: αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θιάδνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα 

ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιή–Γχζε (ηξπκψλαο–έξξεο Αιεμαλδξνχπνιε–Οξκέλην). 

Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, σο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα 

πινπνίεζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ (core) νδηθνχ ΓΔΓ-Μ, κε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο:  

o Κχξηα: πινπνίεζε επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ πνπ 

εληζρχνπλ ηε «ζπλεθηηθφηεηα» ηνπ νδηθνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΔΓ-Μ 

φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζε ζπλέξγεηα κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

o Γεπηεξεχνπζα: αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ βαζηθνχ (core) δηαζπλνξηαθνχ νδηθνχ 

άμνλα ζχλδεζεο κε ηε λφηηα Αιβαλία απφ Ησάλληλα (Α/Κ Δγλαηίαο) έσο Καθθαβηά ζε 

απηνθηλεηφδξνκν / νδφ ηαρείαο θπθινθνξίαο. 

Χο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη επίζεο ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κε: 

o Βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ (πξσηεχνπζεο Ννκψλ, δηνηθεηηθά 

θέληξα θιπ.) θαη πινπνίεζε / αλαβάζκηζε ησλ δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ 

ζπλδέζεσλ κε ηα ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο, 

o Δλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο δπζπξφζηησλ/λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (νδηθέο ζπλδέζεηο 

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

θνηλσληθψλ/αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ αλεπαξθνχο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, σο ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ηίζεληαη ε πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ζε ιηκάληα ηνπ ΓΔΓ-Μ πνπ βειηηψλνπλ ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη 

αλσδνκέο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Ληκέλσλ 2013-2018 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Δπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ (ΠΔΜ) 2015-

2025, θαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, σο ζηφρνη ηίζεληαη: 

o Παξεκβάζεηο ζε ιηκέλεο ηνπ ΓΔΓ-Μ θαη αλαβάζκηζε/εθζπγρξνληζκφο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  
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o Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο πξψηνο ζηφρνο ζα εμππεξεηεζεί ζην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ παξεκβάζεηο 

ζηηο ππνδνκέο θαη ηα ζπζηήκαηα ελφο θχξηνπ ιηκέλα (Ζγνπκελίηζα-εκπνξεπκαηηθφο ιηκέλαο), 

ελψ ν δεχηεξνο απφ έλα αξηζκφ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη θχιαμεο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.   

Γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, σο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη ε πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ζε αεξνδξφκηα ηνπ ΓΔΓ-Μ ζε λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ βειηηψλνπλ ηε 

ζπλδεζηκφηεηα ησλ λεζηψλ θαη εληζρχνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή 

ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. Με απηή ηελ ηεξάξρεζε επηδηψθεηαη: 

o Δλίζρπζε/εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη 

κεηαθνξάο πξντφλησλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα, ηε θηιηθφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ρξφλνπ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο. 

o Πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή/ελαξκφληζε κε ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ (Καλ. 

1315/2013). 

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

ζηόρνπ ΗΗ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

Χο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη ε πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε πινπνίεζε / αλαβάζκηζε 

ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΑΘΔ/Π κε 

ζεκαληηθά ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ, θαη κε εκπνξεπκαηηθά / 

παξαγσγηθά θέληξα, κε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

o Κχξηα: ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο κε ηα ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη ηα 

εκπνξεπκαηηθά θέληξα.  

o Γεπηεξεχνπζα: ζπκπιήξσζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κε ΒΗ.ΠΔ. θαη ιηκάληα 

ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ, κε πξννπηηθή αλάπηπμήο ηνπο.  

Χο επηπιένλ ζηφρνο ηίζεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο φισλ ησλ κέζσλ ηνπ ΓΔΓ-Μ κε 

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

επηιεγκέλα δηεπξσπατθά ιηκάληα / αεξνδξφκηα θαη κε ΒΗ.ΠΔ., ζε ζπλέξγεηα κε ηηο 

παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, κε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

o Κχξηα: νδηθέο ζπλδέζεηο δηεπξσπατθψλ ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ ηεο επεηξσηηθήο 

θαη λεζησηηθήο ρψξαο. 

o Γεπηεξεχνπζα: ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ιηκαληψλ γηα εμππεξέηεζε 

πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο γηα ην 

ζθνπφ απηφ.  

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

ζηόρνπ IV ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

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

πφξνπο είλαη απαξαίηεηεο εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ζε επηθίλδπλα ηκήκαηα ηνπ 

εζληθνχ (αλαιπηηθφ ΓΟΓ πνπ δελ έρεη αλαβαζκηζζεί), θαη ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 
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πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζε φιε 

ηε ρψξα. Χο ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ηίζεληαη: 

o Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη αληίζηνηρε  κείσζε ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ κε εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο παξεκβάζεηο πςειήο απνδνηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη κέηξα ελεξγεηηθήο νδηθήο αζθάιεηαο.  

o Δπηιεγκέλεο απνδνηηθέο παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην πιαίζην 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, σο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη ε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο κε εγθαηάζηαζε ή βειηίσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο 

θπθινθνξίαο (π.ρ. VTMIS) θαη ζπζηεκάησλ / κέζσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνλαπηηιίαο, σο ζηφρνο ηνπ Δ.Π. ηίζεηαη ε πινπνίεζε 

νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο κέζσ 

πξνκήζεηαο/εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ 

Οπξαλνχ, παξεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη εγθαηάζηαζεο 

ζπζηεκάησλ πξνζέγγηζεο, αλαβάζκηζεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θσηνζήκαλζεο, εμν-

πιηζκνχ θαη απηνκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ αεξνλαπηηιίαο ζε λεζησηηθά θπξίσο Α/Γ ηνπ ΓΔΓ-Μ. 

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

ζηόρνπ V ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

Χο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ηίζεηαη ε θαηαζθεπή–νινθιήξσζε έξγσλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (Αζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε) κε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζεξήο 

ηξνρηάο (Μεηξφ θαη Πξναζηηαθφο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ Θ7) κε ζηφρν ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ρξήζεο πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ Μέζσλ Μεηαθνξάο. 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνψζεζεο ηεο νινθιήξσζεο 

ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ) θαη ηεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο / αλαβάζκηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε ζην νδηθφ) πεξηιακβάλνληαη ε 

δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ δηθηχνπ ΓΔΓ-Μ γηα ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ, ε βειηίσζε ηεο  

πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε αλακελφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο, ε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ππνζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ κε έκθαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ, θαη ε ζπκβνιή ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηελ 

άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ / 

δχζθνια πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζα έρεη επηηεπρζεί: 

o Οινθιήξσζε / θαηαζθεπή δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζηνλ ΠΑΘΔ/Π ζε 

ζπλνιηθφ κήθνο 161 ρικ (ζε ζπλέξγεηα κε ην CEF). Θα έρνπλ νινθιεξσζεί ζηνλ 

Άμνλα  Πάηξα–Αζήλα-Θεζζαινλίθε νη εξγαζίεο ζε φιν ην κήθνο ηνπ άμνλα 688 ρικ. 

 Υξφλνο δηαδξνκήο Αζήλα–Θεζζαινλίθε: 3:30ψξεο. 
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 Υξφλνο δηαδξνκήο Αζήλα–Πάηξα: 2:00 ψξεο. 

o Οινθιήξσζε απηνθηλεηφδξνκσλ δηπινχ θιάδνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 202ρικ. 

 Μείσζε Υξνλναπφζηαζεο: Πάηξα–Πχξγνο απφ 1:05 ζε 0:38, Πχξγνο-Καιακάηα απφ 

1:48 ζε 1:07, Λακία–Σξίθαια απφ 1:05 ζε 0:55 (απφ 1:50 ζε 1:05 κε ΔΠ-ΔΠ). 

 Βειηίσζε Πξνζπειαζηκφηεηαο: Πάηξα–Πχξγνο71,4%, Πχξγνο-Καιακάηα 61,4%, 

Λακία–Σξίθαια 17%. 

Δπίζεο, ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε 

ηεο ρξήζεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε θαηαζθεπή θπξίσο πξφζζεησλ γξακκψλ 

Μεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ (Μεηξφ) θαη γξακκψλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζεξήο 

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

κεηαθηλήζεηο ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο (106.000 tn ηζνδ. CO2) θαη Θεζζαινλίθεο 

(67.000 tn ηζνδ. CO2), θαζψο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ζε 

Αζήλα (579.000) θαη Θεζζαινλίθε (580.000). 

3.2.2 ηπαηηγικοί ζηόσοι ηος Δ.Π. ΥΜΠΔΡΑΑ για ηο πεπιβάλλον 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ γηα ην Πεξηβάιινλ πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε 

ηηο αθφινπζεο ξπζκηζηηθέο παξακέηξνπο:  

1. Σηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζπλαθψλ αλαπηπμηαθψλ / επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πζηάζεσλ θαη Οδεγηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

2. Σελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ηελ απνηίκεζε ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα, θαη ηα δηαθαηλφκελα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π. ΠΔΡΑΑ ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013. 

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

πεξίνδν 2014-2020 (3ε Δγθχθιηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ΔΠ 2014-2020, Α.Π. 

885/ΔΤΑΑΠ 74/10-01-2014). 

Καη δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο: 

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

ηνκείο ησλ Απνβιήησλ θαη ησλ Τδάησλ, πνπ εμππεξεηείηαη από παξεκβάζεηο 

ζην πιαίζην ησλ Θ4 θαη Θ6, 

Ε)  Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή -  Πξόιεςε  θαη  Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ, πνπ 

εμππεξεηείηαη από παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ5, 

Ζ)  Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, πνπ 

εμππεξεηείηαη από παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ6, θαη 

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

παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ4. 

Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

Δ – Θ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ (Δ)  
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o Οηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ κε 

ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε θαηάιιεινπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, κε βάζε ηνλ Δζληθφ θαη ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο 

Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28 θαη 29 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ, 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ θαη ηε ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο (νδεγία 1999/31/ΔΚ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Δθαξκνγή ζρεδίσλ πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο (θνκπνζηνπνίεζεο) 

βηναπνβιήησλ θαη δηθηχσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «Πξάζηλσλ εκείσλ».  

 Τινπνίεζε ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ 

ηδίσο ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο αλάγθεο φπσο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ή ζε πεξηνρέο 

κε πζηέξεζε ππνδνκψλ, κε θαηάιιειε πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 ηνρεπκέλεο δξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε 

λεζηά θαη κηθξνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο. 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ δηάζεζεο αδξαλψλ απνβιήησλ ζε πεξηνρέο κε ρακειή 

πξφζβαζε ησλ αληίζηνηρσλ ΔΓ, θπξίσο ζε λεζηά  

 Τινπνίεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο / αμηνπνίεζεο ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ αζθαινχο δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

απνβιήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο αξρήο ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη. 

 Δλίζρπζε επάξθεηαο ζεζκηθψλ θνξεψλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επελδχζεσλ, ζα επηδησρζεί ρξεκαηνδφηεζε 

κέζσ κφριεπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, δηαζθαιίδνληαο θαη ζρεηηθέο ζπλέξγεηεο κε ην 

ΔΠΑΝΔΚ, φπνπ είλαη ηερληθά, ηερλνινγηθά ή/θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ. 

o Πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ απφ απφβιεηα ρψξσλ, ζην 

πιαίζην νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο 

εγθαηαιειεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ. 

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

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

εηδηθφηεξα: 

 πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά Καηεγνξία Οηθηζκψλ. 

 ηνρεπκέλε θαη ηεξαξρεκέλε εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο ηεο Υψξαο Γξάζεηο γηα εθαξκνγή ηεο αξρήο αλάθηεζεο θφζηνπο, 

θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. 

 Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ. 
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 Γνκηθά έξγα ελίζρπζεο χδξεπζεο θαη έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ - 

Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ γηα 

φιεο ηηο ρξήζεηο.  

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

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, ζαιάζζηα ρσξνηαμία θ.ιπ.). 

2. ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ (Ε)  

 Δθπφλεζε επηκέξνπο ζρεδίσλ δξάζεο γηα πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ζε ηνκεαθφ επίπεδν. 

 Γξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

 Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί φηη 

θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν, φπσο παξάθηηεο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη επαίζζεηα 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

 Καηαζθεπή θξαγκάησλ θαη έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ/ξεκάησλ γηα πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κε βάζε ηεξάξρεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ. 

 Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

θαηαζηξνθψλ κε πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ελίζρπζε εηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

3. ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ (Ζ)  

 Οινθιήξσζε ηεο θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο 

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

ρισξίδαο) θαη 2009/147/ΔΚ (πξψελ 79/409/ΔΟΚ, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ 

πηελψλ). 

 Αλάπηπμε "Δζληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο" ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000. 

 Γηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ πεξηνρψλ NATURA. 

 Δζληθά ρέδηα Γξάζεο θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ  ζε Εψλεο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ). 

 Γηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 

 Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα εηζβάιινληα μεληθά είδε. 

 Γηαηήξεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ - Πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο. 

 ηνρεπκέλε απνθαηάζηαζε νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο "πξάζηλσλ 

ππνδνκψλ". 

4. ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ (Θ)  

 Αμηνιφγεζε θαη Αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ128Α/2008). 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 82 

 Αλάπηπμε Δζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ην ηνπίν θαη ηε ζαιάζζηα ρσξνηαμία κε εθαξκνγή 

ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο. 

 Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο Δηδηθψλ Πιαηζίσλ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Βηνκεραλία, Τδαηνθαιιηέξγεηεο, 

Οηθηζηηθφ Γίθηπν, ΑΠΔ θ.ιπ.). 

 Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο. 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηε Θαιάζζηα 

Υσξνηαμία -Πηινηηθέο παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο παξαθηίσλ δσλψλ. 

 Οινθιήξσζε/Δπέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ειεθηξηζκνχ 

κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ΕΟΔ. 

 Πηινηηθέο κειέηεο αλαβάζκηζεο ππθλνδνκεκέλσλ πεξηνρψλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

 Αλαγλψξηζε νξίσλ κηθξψλ νηθηζκψλ εηδηθνχ ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θ.ιπ. 

ελδηαθέξνληνο. 

 Έξγα αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο ερνξχπαλζεο ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2002/49/ΔΚ. 

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο Αηκνζθαηξηθήο 

Ρχπαλζεο (ΔΓΠΑΡ) έηζη ψζηε λα θαιχπηεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο (π.ρ. πεξηνρέο ιηκέλσλ) θαη πεξηζζφηεξα είδε ξχπσλ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

 πζηήκαηα θαη εξγαιεία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη επηθχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

 Δθπφλεζε κειεηψλ θαη αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ 

θαη ηελ επαξθή παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο θαη πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πεξηιακβάλνληαη 

πξνεηνηκαζία θαη εμεηδίθεπζε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, αμηνιφγεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζε θνξείο θπξίσο πεξηθεξεηαθήο / ηνπηθήο 

θιίκαθαο, θαη δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο 

ελίζρπζεο ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο (social engineering), κε έκθαζε 

ζηελ άξζε ησλ αληηδξάζεσλ ρσξνζέηεζεο / ιεηηνπξγίαο πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε δηακφξθσζε ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ. πλνιηθά ην Πξφγξακκα δνκείηαη ζε 15 Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ νη δχν ηειεπηαίνη αθνξνχλ ζηελ Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Πίλαθαο 3.1: Δπηζθφπεζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην Δ.Π.  
 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
1 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ & 
ΤΝΓΔΔΗ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1 (7a.1) 
Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 
ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο βαζηθνχ, 
αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

Σ4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 
πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο  5 (7c.1) 
Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ (επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ 
κε ζεκαληηθά ιηκάληα, θαη ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

Σ4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7d 
Αλάπηπμε ζπλεθηηθνχ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο 
πνηφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 10 (7d.1) 
Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 
νκνηνγέλεηαο ηνπ βαζηθνχ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 
ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηνπ. 

Σ4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

Σ4431 Μείσζε ρξφλνπ 
δηαθνπήο νδηθνχ δηθηχνπ 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
2 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ (ΔΣΠΑ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1 (7a.1) 
Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) ζηδεξνδξνκηθνχ 
ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο βαζηθνχ, 
αμηφπηζηνπ, ζχγρξνλνπ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 
πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο  5 (7c.1) 
Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ (επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ 
κε ζεκαληηθά ιηκάληα, θαη ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

Σ4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
3 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 
ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ 
ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 
Καηά πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε 
ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
βαζηθνχ (core) νδηθνχ ΓΔΓ-Μ  

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 3 (7a.3) 
Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο 
αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ 
γηα αληίζηνηρε κείσζε ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
4 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 
ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 
(ΔΣΠΑ)  

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7a 
ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ 
επελδχνληαο ζην δίθηπν ηνπ 
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 
(ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 
Οινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ (core) 
νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε 
ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ νδηθνχ ΓΔΓ-Μ 
 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
5 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑΝ
ΖΗΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧ
Ν ΠΔΡΗΟΥΧΝ 
(ΔΣΠΑ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7b 
Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο 
κέζσ ηεο ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη 
ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο 
ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαηξνπηθψλθφκβσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 4 (7b.1) 
Δλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο 
δπζπξφζηησλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ  γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θνηλσληθψλ  / αλαπηπμηαθψλ 
πξνβιεκάησλ 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
6 ΘΑΛΑΗΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΚΑΗΑΦΑΛΔΗΑ 
ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο 
θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 6 (7c.2) 
Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη 
εθζπγρξνληζκφο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πθηζηάκελσλ ιηκέλσλ ηνπ ΓΔΓ-Μ. 

Σ4424 Αχμεζε αξηζκνχ 
θαηάπινσλ θαη απφπινσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 7 (7c.3) 
Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
λαπζηπινΐαο θαη ιηκεληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Σ4425  Δπέθηαζε θάιπςεο 
ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
θπθινθνξίαο 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
7 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ 
εκπνδίσλ ζε βαζηθέο 
ππνδνκέο δηθηχσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 7c 
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ρακεινχ ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ιηκέλσλ, 
ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
πξναγσγή ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο 
θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 8 (7c.4) 
Βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη  
ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 
αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ ζε 
λεζησηηθά αεξνδξφκηα ηνπ ΓΔΓ-
Μ. 

Σ4423 Πιεζπζκφο 
απνκαθξπζκέλσλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ κε πξφζβαζε ζε 
βειηησκέλε αεξνπνξηθή 
ζχλδεζε 

Δηδηθόο ηόρνο 9 (7c.5) 
Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
αεξνλαπηηιίαο 

Σ4427 Βειηησκέλε 
ζπκκφξθσζε κε δηεζλή 
πξφηππα αζθάιεηαο 
αεξνκεηαθνξψλ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
8 ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
(ΔΣΠΑ)  

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 
Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
θαη πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα 
θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο  

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 

Σ4429  Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

Σ4432  Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
9 ΚΑΘΑΡΔ 
ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
&ΒΔΛΣΗΧΖ 
ΑΣΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 
Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
θαη πξναζηηαθψλ κεηαθνξψλ ζηα 
θχξηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο  

Σ4429 Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

Σ4432 Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 12 (4e.2) 
Πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο γηα κείσζε ησλ 
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην 
πεξηβάιινλ. 

Σ4433 Πιεζπζκφο κε άκεζε 
πξφζβαζε ζην παξαιηαθφ 
κέησπν Φαιεξηθνχ ξκνπ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
10:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΔΤΞΖ 
ΥΑΜΖΛΧΝ 
ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 
Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4c 
ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο 
έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη 
ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ 
θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Δηδηθόο ηόρνο 13 Δμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζην Γεκφζην θαη 
επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα 

Σ4434 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ ζηε 
ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο ρψξαο 

Σ4435 Δπηθάλεηα θηηξίσλ πνπ 
αλαβαζκίδνληαη 
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SPEED AE  ει. 88 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ 
ΔΜΦΑΖ ΣΗ 
ΑΣΗΚΔ 
ΠΔΡΗΟΥΔ (ΔΣΠΑ) 
 
 
 
 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4e 
Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ρακειέο 
εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο 
ηχπνπο πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο 
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 
πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθόο ηόρνο 14 Πξνψζεζε 
ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Αλαδσνγφλεζεο 
(εκβιεκαηηθνχ / επηδεηθηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

Σ4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 

Δηδηθόο ηόρνο 15 Γηεχξπλζε ηεο 
εθαξκνγήο επελδχζεσλ 
επεμεξγαζίαο  
(θνκπνζηνπνίεζεο) 
Βηναπνβιήησλ κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 

Σ4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε 
αλαθχθισζε 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 4g 
Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο 
ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε πςειή 
απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα 
ρξήζηκε ζεξκφηεηα 

Δηδηθόο ηόρνο 16 Γηεχξπλζε ηεο 
ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο 

Σ4437 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
πνπ σθειείηαη απφ ρξήζε 
ηειεζέξκαλζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
11:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ, ΣΖ  
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΚΗΝΓΤΝΧΝ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 5 
Πξνψζεζε ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 
πξφιεςεο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κέζσ 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 
ππνζηήξημεο ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 
αληηκεηψπηζεο πςειήο 
επηθηλδπλφηεηαο 
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.aηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 
πξνζεγγίζεσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 17 Δλίζρπζε ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο σο πξνο ηνπο 
θηλδχλνπο πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ 

Σ4439 Πιεζπζκφο επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ πνπ σθειείηαη απφ 
Γξάζεηο γηα ηνλ κεηξηαζκφ θαη 
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 
Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.bΠξναγσγή επελδχζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 
εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε 
θαηαζηξνθέο θαη αλαπηχζζνληαο 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 18 Πξφιεςε, 
δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε 
θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 
απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο 
ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε 
εδάθνπο/αθηψλ, ζεηζκψλ θιπ) 

Σ4440 Πιεζπζκφο πνπ 
σθειείηαη απφ αληηπιεκκπξηθά 
έξγα  
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SPEED AE  ει. 89 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
12:  ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 
ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 
ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 
ΔΝΧΜΑΣΧΖ 
ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ
Τ ΚΔΚΣΖΜΔΝΟΤ 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 
Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
κέζσ δξάζεσλ γηα 
ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνπο ηνκείο ησλ 
απνβιήησλ θαη ησλ 
πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 
θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 
ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 
επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 
ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 
Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 19 Γηαζθάιηζε 
ηεο ζπλνιηθήο, νξζνινγηθήο θαη 
αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Υψξαο κέζσ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Σ4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.dΠξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο θαη 
πξναγσγήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ δηθηχνπ 
NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» 
ππνδνκψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 20 Βειηίσζε ηνπ 
πιαηζίνπ δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο 
θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Σ4441 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ πνπ αθνξά ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο (NATURA 
2000) 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 90 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα  
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 
εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 21 Βειηίσζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ 
αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο θαη αληηκεηψπηζεο 
ηνπ ζνξχβνπ 

Σ4447 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ 
Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 
(αηκφζθαηξα, ζφξπβνο, 
ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο 
ζρεδηαζκφο) 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
13:  ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΣΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - 
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΥΡΖΖ ΣΧΝ 
ΠΟΡΧΝ (Σ) 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 
Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
κέζσ δξάζεσλ γηα 
ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνπο ηνκείο ησλ 
απνβιήησλ θαη ησλ 
πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.aΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 
απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο 
Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 
πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 
ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο  

Δηδηθόο ηόρνο 22 Μείσζε, 
επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 
ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 
απνβιήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηιχνο απφ 
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ 

Σ4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη ζε 
αλαθχθισζε 

Δηδηθόο ηόρνο 23 Βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο 
επηθαηξνπνηεκέλνπο ΠΔΓΑ 

Σ4442 Πνζνζηφ αζηηθψλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 
εθηξέπεηαη πξνο αζθαιή 
δηάζεζε / ρξήζε 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ 
ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 24 Γηαρείξηζε 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη 
Πεξηβαιινληηθέο Απνθαηαζηάζεηο 
Ρππαζκέλσλ Υψξσλ 

Σ4443 Πξφζζεηε πνζφηεηα 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 
(βηνκεραληθψλ / 
λνζνθνκεηαθψλ) πνπ νδεγείηαη 
ζε αζθαιή δηάζεζε ή 
δηαρείξηζε (εληφο Διιάδνο) 

Σ4448 πλνιηθή επηθάλεηα 
απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 
επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ 
ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη 
Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 25 πκπιήξσζε 
θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε 
Τπνδνκψλ ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 
θαηά θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε βάζε 
ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα 
ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 
ιπκάησλ (91/271/ΔΟΚ) 

Σ4444 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ 
πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη 
απφ δίθηπα απνρέηεπζεο θαη 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ νηθηζκψλ Α-Β-Γ 
πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ 
νδεγία 91/271/ΔΟΚ 

Δηδηθόο ηόρνο 26 Δθαξκνγή 
Οδεγηψλ θαη Πηινηηθέο 
Παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο 
Τδάηηλνπο Πφξνπο 

Σ4445 Πξφζζεηε δηαζέζηκε 
εκεξήζηα παξνρή πφζηκνπ 
λεξνχ απφ έξγα δηαρείξηζεο 
πδαηηθψλ πφξσλ. 

Δηδηθόο ηόρνο 27 ηνρεπκέλε 
εθαξκνγή  θαη παξαθνινχζεζε 
ηεο πινπνίεζεο ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 
Απνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα 
κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

Σ4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
Δ.Π. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ 
ΔΥΔΗ ΣΔΘΔΗ ΣΟΥΟ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 
εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε 
κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 28 
Οινθιεξσκέλεο 
πνιενδνκηθέο/αζηηθέο 
παξεκβάζεηο εκβιεκαηηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή 
Αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
επξχηεξεο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο 

Σ4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
14 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ ΔΣΠΑ 

  

  

Δηδηθόο ηόρνο 29 
Τπνζηήξημε ηεο έγθαηξεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ 
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ΔΣΠΑ 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ινηπέο 
νξηδφληηεο δξάζεηο 

 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
15 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 
ΤΝΟΥΖ 

    

Δηδηθόο ηόρνο 30 
Τπνζηήξημε ηεο έγθαηξεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ 
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο θαη ινηπέο 
νξηδφληηεο δξάζεηο. 
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3.2.3 Γπάζειρ πος ππόκειηαι να ςποζηηπισθούν ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο θαη 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα (ΑΠ_ΔΠ). 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 

ΑΠ1_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Μεηαθνξώλ 

επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Μεηαθνξώλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο απνπεξάησζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη επηδνκήο, πινπνίεζεο ζπλδέζεσλ κε ιηκάληα θαη 

παξαγσγηθνχο πφινπο θαζψο θαη δξάζεηο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ζπζηεκάησλ 

ζεκαηνδφηεζεο / ηειεδηνίθεζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα ΠΑΘΔ/Π. Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο 

αθνξνχλ ελδεηθηηθά: 

 Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, φπσο  

ε θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αζήλαο (ΚΑ–Πάηξαο) ζηα ηκήκαηα 

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

ηεο Πάηξαο κε ηελ Αζήλα θαη ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν ζην Θξηάζην.  

 Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο κνλήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνθίλεζεο ζην δηαζπλνξηαθφ άμνλα Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο πνπ δηαζπλδέεη 

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

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη εληάζζεηαη ζην Έξγν Βαζηθνχ Γηθηχνπ 

‗Πνιπηξνπηθφο Γηάδξνκνο Μεηαθνξψλ Αλαηνιήο/Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ - Orient/East-

MedCorridor‘. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ 6νπ πξνβιήηα ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο 

κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ΠΑΘΔ/Π) θαη ηηο γξακκέο Θεζζαινλίθε – Δηδνκέλε θαη 

Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο. 

 Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε 

επηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

παξεκβάζεηο νινθιεξψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζην ΠΑΘΔ/Π, 

φπσο ε νινθιήξσζε ζεκαηνδφηεζεο-ηειεδηνίθεζεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα Αζήλα–

Θεζζαινλίθε (πιελ ηκήκαηνο Σηζνξέα-Γνκνθφο) θαη ζηα ηκήκαηα Θεζζαινλίθε-

Πνιχθαζηξν/Δηδνκέλε θαη Θεζζαινλίθε–Πξνκαρψλαο, θαη ε πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ξαδηνθάιπςεο GSM-R ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα ΠΑΘΔ/Π.  

 Βειηίσζε θαηά ηκήκαηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Πνιχθαζηξν-Δηδνκέλε θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο/ηειεδηνίθεζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε 
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ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθε-Δηδνκέλε.  

Ζ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 1 είλαη ζεκαληηθή, δηφηη 

πινπνηνχληαη ηα ειιείπνληα αθξαία ηκήκαηα ηνπ ΠΑΘΔ/Π (λφηην θαη βφξεην) κε ηα νπνία 

εμαζθαιίδεηαη αθ‘ ελφο ε ζηδεξνδξνκηθή-ζαιάζζηα δηαζχλδεζε κε ηε Γπηηθή Δπξψπε 

(Ηηαιία) κέζσ ιηκέλα Πάηξαο θαη αθεηέξνπ ε ζηδεξνδξνκηθή δηαζχλδεζε κε ηα ινηπά 

Βαιθάληα θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε (κέζσ Δηδνκέλεο θαη Πξνκαρψλα). Ζ εγθαηάζηαζε 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ, ελψ ε πινπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΠΑΘΔ/Π κε ηνπο ιηκέλεο Πάηξαο 

θαη Θεζζαινλίθεο ζπκβάιιεη ζηε πξνψζεζε ηνπ Έξγνπ Βαζηθνχ Γηθηχνπ ‗Πνιπηξνπηθφο 

Γηάδξνκνο Μεηαθνξψλ Αλαηνιήο/Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ - Orient/East-Med Corridor‘ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. 

 

ΑΠ1_ΔΠ2  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινύ ζνξύβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκώλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο βηώζηκεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο. 

Ο Eηδηθόο ηόρνο 5 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλάπηπμεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ 

ΒΗ.ΠΔ. θαη ιηκέλσλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκήο 

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

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

αλαθέξνληαη νη δξάζεηο ζχλδεζεο ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ΒΗ.ΠΔ. 1 θαη ΒΗ.ΠΔ. 2 ηνπ 

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

θαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα Ν. Καξβάιεο (Καβάια). Ζ ζπκβνιή ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 5 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ πινπνηνχληαη ειιείπνπζεο ζπλδέζεηο κε ζεκαληηθνχο πφινπο 

παξαγσγήο θαη κε ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο θαη εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ σο πξνο ηα νδηθά κέζα κεηαθνξάο. 

 

ΑΠ1_ΔΠ3  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάπηπμε ζπλεθηηθνύ θαη δηαιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ πςειήο πνηόηεηαο 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 10 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο θπξίσο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ΠΑΘΔ/Π γηα εμαζθάιηζε ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. Χο παξαδείγκαηα δξάζεσλ αλαθέξνληαη ηνπηθέο βειηηψζεηο 

θαηά κήθνο ηνπ ΠΑΘΔ/Π ζηε Θεζζαιία, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ 

Αηηηθή γηα εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γξακκήο, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε 
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ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ ΠΑΘΔ/Π Λάξηζα–Βφινο. Ζ ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ 

ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 10 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ΠΑΘΔ/Π θαη πινπνηείηαη, ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ Πξνγξακκάησλ, ε αλάπηπμε θαη 

απνθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ, πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ  

ζπζηεκάησλ. 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2 

 

ΑΠ2_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Μεηαθνξώλ 

επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Μεηαθνξώλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 1 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΑΘΔ/Π ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Οη 
δξάζεηο αθνξνχλ αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε 
ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, κε εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο γηα αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο θαη άξζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ, φπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ άμνλα ΠΑΘΔ/Π ζην ηκήκα ΚΑ-Οηλφε, πνπ 
βειηηψλεη ζην ηκήκα απηφ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 
άμνλα ηεο ρψξαο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν1 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, 

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

εληζρχεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή εμππεξέηεζε ησλ επηβαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε ηε ΒΗ.ΠΔ ησλ 

Οηλνθχησλ. 

 

ΑΠ2_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινύ ζνξύβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκώλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο βηώζηκεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο. 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 5 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο θαηαζθεπήο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο 

ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ αλαιπηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Οη δξάζεηο αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ Αηηηθήο έσο ην Λαχξην 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο Κνξσπί-Λαχξην, γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο 

εμππεξέηεζεο ηεο πεξηνρήο ησλ Μεζνγείσλ θαη ηεο Λαπξεσηηθήο. Αλακέλεηαη ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 5, θαζψο πινπνηνχληαη ειιείπνληεο 

ζχλδεζκνη ηνπ αλαιπηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ ζηελ Αηηηθή θαη κεηαμχ άιισλ παξέρεηαη 

ζηδεξνδξνκηθή εμππεξέηεζε ησλ επηβαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πεξηνρψλ Μεζνγείσλ θαη 

Λαπξεσηηθήο, θαζψο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ ιηκέλα 

Λαπξίνπ. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3 

 

ΑΠ3_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Μεηαθνξώλ 

επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Μεηαθνξώλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Ζ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ, σο 
αθνινχζσο: 

1) Απνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Διεπζίλα – Κφξηλζνο – Πάηξα – 
Πχξγνο – Σζαθψλα, 

2) Απνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο, 

3) Αλάπηπμε ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ ΓΟΓ κε θαηαζθεπή θξίζηκσλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ ΓΟΓ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ. 

4) Γξάζεηο βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο: ‗Καηαζθεπή νδηθνχ άμνλα Πάηξα – Πχξγνο – 
Σζαθψλα ηκήκα Πάηξα – Πχξγνο‘ θαη ‗Καηαζθεπή νδηθνχ άμνλα Πάηξα – Πχξγνο – 
Σζαθψλα  ηκήκα Καιφ Νεξφ - Σζαθψλα‘ θαη ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 2. 
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε δξάζε‗Μειέηε-Καηαζθεπή-Υξεκαηνδφηεζε-
Λεηηνπξγία-πληήξεζε-Δθκεηάιιεπζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) 
Λακία-Ξπληάδα’ θαη ζπκβάιιεη επίζεο ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 2. 
Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ‗Καηαζθεπή Οδηθήο χλδεζεο ηεο Πεξηνρήο 
Αθηίνπ κε ην Γπηηθφ Άμνλα Βνξξά-Νφηνπ‘ θαη ζπκβάιιεη ζην εηδηθφ ζηφρν 2 πνπ αθνξά 
νινθιήξσζε παξεκβάζεσλ ζην αλαιπηηθφ ΓΟΓ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ μεθίλεζαλ ζην 
πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δξάζε 
‗Καηαζθεπή Οδηθήο χλδεζεο 6νπ Πξνβιήηα Θεζζαινλίθεο‘, ζπκβάιινληαο ζην εηδηθφ 
ζηφρν 2 πνπ αθνξά ζηε θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ ζηελ επεηξσηηθή 
ρψξα θαη ζηε ζχλδεζε ηκεκάησλ κε θφκβνπο ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αθνξά δξάζεηο βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε επηθίλδπλα ζεκεία 

ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΟΓ, κε εζηηαζκέλεο βξαρππξφζεζκεο παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

ηκεκάησλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο θαη δξάζεηο γηα ρξήζε απφ ηελ ΔΛ.Α. θαη ην 

Π.. ελεξγεηηθψλ κέζσλ (εμνπιηζκφο αληηκεηψπηζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, εμνπιηζκφο θαη 

νρήκαηα Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θιπ) θαη ζπκβάιιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 3. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4 

 

ΑΠ4_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Μεηαθνξώλ 

επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Μεηαθνξώλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 2 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ΒΟΑΚ 

θαη ΝΟΑΚ. Αλακέλεηαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν, θαζψο 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη εληζρχεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ πνπ δηαζπλδέεη νδηθά ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο Κξήηεο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 5 

 

ΑΠ5_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθόηεηαο κε ζύλδεζε δεπηεξεπόλησλ 

θαη ηξηηεπόλησλ θόκβσλ ζηελ ππνδνκή ΓΔΓ-Μ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιπηξνπηθώλ θόκβσλ 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 4 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ 
θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κέζσ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, φπσο ε 
θαηαζθεπή/αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ άμνλα ίγξη – Καιινλή ζηε Λέζβν. 

Ζ ζπκβνιή δξάζεσλ φπσο νη παξαπάλσ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ απμάλεηαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ππφςε 

πεξηνρψλ θαη βειηηψλεηαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν. Ζ βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 6 

ΑΠ6_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινύ ζνξύβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκώλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο βηώζηκεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 6 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ θχξησλ  
ιηκέλσλ, πνπ αθνξνχλ αλαβάζκηζε/εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 
αλάδεημή ηνπο ζε δηακεηαθνκηζηηθνχο θφκβνπο. Ζ ζπκβνιή ηέηνησλ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ 
ζηφρν 6 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε απηέο αλαβαζκίδνληαη βαζηθνί ειιεληθνί 
ιηκέλεο (π.ρ. ιηκέλαο Ζγνπκελίηζαο – ηνκέαο εκπνξεπκάησλ) κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεσθφξνπ Μέζεο Αλαηνιήο – Ηνλίνπ-Αδξηαηηθήο, θαη αθεηέξνπ ηε 
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα πςειήο πνηφηεηαο επηβαηηθέο/εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  
 
Ο Δηδηθόο ηόρνο 7 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη 
ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα κέζσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 
ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη θχιαμεο ιηκέλσλ (π.ρ. ζπζηήκαηα VTMIS, ηήξεζε θσδηθνχ 
ISPS, θιπ.) θαη πεξαηηέξσ ελαξκφληζεο κε αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. Ζ ζπκβνιή 
ηέηνησλ δξάζεσλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 7 αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε ηηο δξάζεηο 
απηέο θαηλνηφκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 
θαη αζθάιεηαο ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο, αιιά θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο ζπκβάιινληαο εκκέζσο ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξψλ θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο αληαγσληζηηθέο 
κεηαθνξηθέο αιπζίδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε κεηαθνξηθή δήηεζε.  

Ζ αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο ιεσθφξνπ Μέζεο Αλαηνιήο – Ηνλίνπ-Αδξηαηηθήο ζα θαηαζηήζεη 

δπλαηή ηελ πξνζέιθπζε δηεζλνχο θπθινθνξίαο θαη θφξησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ ζην 

δηάδξνκν απηφ ηφζν γηα ηηο επηβαηηθέο φζν θαη γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, κε 

απνηέιεζκα ε ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο λα θαζηζηά πνιχ απνδνηηθή ηε ρξήζε ησλ 

αλαγθαίσλ πφξσλ αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο.. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7 

 

ΑΠ7_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινύ ζνξύβνπ) 

κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ππνδνκώλ 

αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο βηώζηκεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 8 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο αλαβάζκηζεο πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνδξνκίσλ, φπσο ε αλαβάζκηζε ησλ αεξνδξνκίσλ Υαλίσλ (θαη ε νινθιήξσζε ηεο Β‘ 

θάζεο ηνπ έξγνπ πνπ άξρηζε ηελ πεξίνδν 2007-2013), Υίνπ, χξνπ θαη Μήινπ, ελψ ν 

εηδηθφο ζηφρνο 9 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη αεξνλαπηηιίαο, ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσληψλ, ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο επηβαηψλ θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ 

αζθαιείαο ηνπο, φπσο ζηα λεζησηηθά αεξνδξφκηα Αζηππάιαηαο, Ηθαξίαο, Κάζνπ, 

Καζηειιφξηδνπ, Λέξνπ, εηείαο, Μήινπ, χξνπ, Κέξθπξαο, Ρφδνπ, Ζξαθιείνπ θαη Κσ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 8 θαη 9 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αθελφο αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθνί λεζησηηθνί 

αεξνιηκέλεο κε ζηφρν ηε βειηησκέλε ζπλδεζηκφηεηα θαη πξνζπειαζηκφηεηα ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ, θαη αθεηέξνπ επέξρεηαη βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηιίαο κε έκκεζε 

ζπκβνιή θαη ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 8 

 

ΑΠ8_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα όινπο 

ηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνώζεζεο ηεο βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο, ησλ θαζαξώλ 

αζηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 11 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο θαηαζθεπήο Μεηξφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 

φπσο ε θαηαζθεπή ηεο βαζηθήο γξακκήο Μεηξφ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε επέθηαζή ηεο πξνο 

Καιακαξηά, γηα εμαζθάιηζε ελφο κέζνπ θαζαξψλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ κία δξάζε αλαθαίληζεο/επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο κε ελεξγνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηπνχ ηνπ ΟΔ, γηα ηελ πξναζηηαθή 

ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (ίλδνο, Κνξδειηφ, Δχνζκνο, 

ηαπξνχπνιε, Ακπειφθεπνη, Μελεκέλε) κε ην Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο). 
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Ζ ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο κε 

ηελ πινπνίεζή ηνπο επηηπγράλεηαη αθελφο βηψζηκε θαη αζθαιήο αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ. 

Οη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο ηνπ ΑΠ 9 θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ γηα αλάπηπμε βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ, ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 9 

 

ΑΠ9_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα όινπο 

ηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνώζεζεο ηεο βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο, ησλ θαζαξώλ 

αζηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη 

πξνζαξκνγήο.·  

Ο Δηδηθόο ηόρνο 11 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο νινθιήξσζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ 

ηεο Αζήλαο (ηκήκα Υατδάξη–Πεηξαηάο) θαη θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Α (ηκήκα Άιζνο Βεΐθνπ 

– Δπαγγειηζκφο) ηεο γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ Αζήλαο, πνπ ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξν 

αζθαιείο θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο κεηαθνξέο ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, 

αιιά θαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΜΜ κέζσ δηαζχλδεζήο ηνπο ζε 

ζεκαληηθνχο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 

Ο Δηδηθόο ηόρνο 12 ππνζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο βειηίσζεο/πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο 

ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Αηηηθήο (π.ρ. Αλάπιαζε Φαιεξηθνχ ξκνπ – Κπθινθνξηαθά 

έξγα) θαη βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ ζπγθνηλσληψλ, θαη ηεο 

αζθάιεηαο πεδψλ θαη επνρνχκελσλ γηα έιεγρν θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ (αλαβάζκηζε ππνδνκψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, 

εθζπγρξνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο θαπζίκσλ ζην ζηφιν ησλ ιεσθνξείσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη 

επέθηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ ιεσθνξεηνισξίδσλ θιπ), πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξν αζθαιείο θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο κεηαθνξέο ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 11 θαη 12 αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο κε ηελ πινπνίεζή ηνπο επηηπγράλεηαη αθελφο βηψζηκε θαη αζθαιήο 

αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ 

αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε ζπλέξγεηα κε δξάζεηο άιισλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθνξψλ θηιηθνχ 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 100 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 10 

 

ΑΠ10_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηηο 

δεκόζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκόζησλ θηεξίσλ, 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Δηδηθόο ηόρνο 13 : Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα. 

Γξάζε 1   (13.1) Δλεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Κηηξίσλ 

Θα εθαξκνζζνχλ επηδεηθηηθέο δξάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε δεκφζηα θηίξηα, κε ζηφρν 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Αξρηθά, νη 

δξάζεηο ζα εζηηάζνπλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε/αλαθαίληζε κεγάισλ θηηξηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο (π.ρ. θηίξηα ππνπξγείσλ), ηα νπνία έρνπλ 

ρακειή ελεξγεηαθή θιάζε. Οη αλαβαζκίζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ επεκβάζεηο επί ηνπ 

θειχθνπο (ζεξκνκφλσζε), αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, λέα θσηηζηηθά ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζέξκαλζεο θαη παξεκβάζεηο/αιιαγή ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θιπ. Δλ ζπλερεία, αληίζηνηρεο δξάζεηο 

κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε κηθξφηεξα θηίξηα ή ζε θηίξηα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Οη δξάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα δξνκνινγεζνχλ ηφζν σο δεκφζηεο ππνδνκέο, φζν θαη 

κε ηε ζπλδξνκή Δηαηξεηψλ ESCOS ή/θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ, αλάινγα κε 

ηε βησζηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Γξάζε 2   (13.1) Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κνλάδεο ΖΘΤΑ ζε Γεκφζηεο Τπνδνκέο 

Θα πξνσζεζνχλ επηδεηθηηθέο δξάζεηο εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

– ζεξκφηεηαο ζε Γεκφζηα Κηίξηα θαη Τπνδνκέο. Οη αλάγθεο ηεο θάζε ππνδνκήο ζε ζεξκηθή 

ηζρχ ζα πξέπεη μεπεξλνχλ έλα θξίζηκν κέγεζνο (ζηελ Οδεγία 2012/27/ΔΔ απηφ είλαη ηα 

20MW ζεξκηθήο ηζρχνο), ελψ κπνξεί λα δηεμάγεηαη θαη αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Οδεγία, ψζηε λα εμεηάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή 

ζθνπηκφηεηα ηνπ ππφ έληαμε έξγνπ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ θαη 

κνλάδεο ΖΘΤΑ ζε πεξηπηψζεηο ππνδνκψλ κε κηθξφηεξεο ζεξκηθέο αλάγθεο, εθφζνλ απφ 

ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο πξνθχπηνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Παξαδείγκαηα ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα παξαπάλσ είλαη ηα κεγάια λνζνθνκεία, 

ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεγάια ζπγθξνηήκαηα δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη κεγάια ζπγθξνηήκαηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 
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ΑΠ10_ΔΠ2  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξναγσγή ζηξαηεγηθώλ ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνώζεζεο ηεο αεηθόξνπ πνιπηξνπηθήο 

αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ. 

Δηδηθόο ζηόρνο 14: Πξνψζεζε ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαδσνγφλεζεο 

(εκβιεκαηηθνχ / επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα). 

Γξάζε 1 (14.1) Πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα νινθιεξσκέλεο 

παξέκβαζε αλάπιαζεο ηεο Οδνχ Παλεπηζηεκίνπ κέρξη θαη ηελ Πιαηεία Αηγχπηνπ (Αζήλα 

/Πεξηθέξεηα Αηηηθήο), κε ζηφρν ηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε ηεο Αζήλαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη παξαδνζηαθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ 

βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ επηζθέςηκσλ πφισλ ηεο Αζήλαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε εληάζζεηαη ζηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνηεί, 

ζπλδπάδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ Ο.Υ.Δ. ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ρσξίο λα εληάζζεηαη ζε απηήλ), 

ε νπνία ζρεδηάδεηαη λα εθαξκνζζεί ζηελ ιεηηνπξγηθή αζηηθή πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε βάζε ην ππφ έγθξηζε ΟΑΠ θαη ηηο αξρέο πνπ ηίζεληαη 

ζην ΠΔΠ Αηηηθήο. 

Καηά ηα ινηπά, ζα πξνσζεζνχλ δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη κε Ο.Υ.Δ. πνπ πξνηείλνληαη απφ ΠΔΠ, εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ην εηδηθφ ζηφρν 

θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Δηδηθόο ζηόρνο 15: Γηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο επελδχζεσλ επεμεξγαζίαο  

(θνκπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 

Γξάζε 2 (15.1) Γεκηνπξγία Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ. 

Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή – δηάδνζε 

ζηξαηεγηθψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν 

Γήκνπ. 

 

ΑΠ10_ΔΠ3  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ 

κε πςειή απόδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκόηεηα. 

Δηδηθόο ζηόρνο 16: Γηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο 

Γξάζε 1 (16.1) Οινθιήξσζε/Δπέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο. 

Θα πξνσζεζνχλ δξάζεηο ηειεζεξκάλζεσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε, 

Φιψξηλα, Ακχληαην) θαη Πεινπνλλήζνπ (Μεγαιφπνιε). 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 11 

 

ΑΠ11_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

ηήξημε επελδύζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηδόκελσλ ζην 

νηθνζύζηεκα πξνζεγγίζεσλ 

Δηδηθόο ζηόρνο 17: Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο σο πξνο 

ηνπο θηλδχλνπο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

Γξάζε 1   (17.1) Μειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

(UNFCCC, άξζξν 3/παξ. 3 θαη άξζξν 4/παξ.1β & ε), ην Πξσηφθνιιν Κπφην (άξζξν 10β), 

ην Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Μεμηθφ, COP-16) θαη ηε 

Λεπθή Βίβιν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο: πξνο έλα επξσπατθφ πιαίζην 

δξάζεο [COM(2009)147 ηειηθφ].  

Δηδηθφηεξα, ζα εθαξκνζζνχλ δξάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηαρχηεξε θαη βηψζηκε πξνζαξκνγή ηεο Υψξαο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο 

δεκφζησλ ππνδνκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηελ πξφιεςε θαη απνκείσζε ησλ επηπηψζεσλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε 

παξαγσγηθνχο ηνκείο (ηνπξηζκφο), θαη ηελ θνηλσλία (επηπηψζεηο ζηε θηψρεηα θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ), θαζψο θαη ζρέδηα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Πεξηιακβάλνληαη ηέινο δξάζεηο  ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

Γξάζε 2  (17.2) Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ πνπ 

βιάπηνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο 

Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Έπξ. Καλνληζκψλ  

842/2006 & 1005/2009. 

Γξάζε 3   (17.3) Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ δαζψλ 

Πεξηιακβάλνληαη Γξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζε δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα. 
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ΑΠ11_ΔΠ2  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξναγσγή επελδύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ θηλδύλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηύζζνληαο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθώλ 

Δηδηθόο ζηόρνο 18: Πξφιεςε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο ή 

απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε εδάθνπο/αθηψλ, 

ζεηζκψλ θιπ) 

Γξάζε 1  Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκπξψλ 

 Δπηθαηξνπνίεζε / Αλαζεψξεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο 

θαη ηνπ δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ (18.1) 

 Έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ/ξεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πιεκκπξψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ΔΥΑΣΗΑ)  (18.2) 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πδξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

θαηάξηηζε/εθζπγρξνληζκφο Δζληθνχ Μεηξψνπ πδξνινγηθήο πιεξνθνξίαο 

(Πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ, πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε  απηφκαησλ ηειεκεηξηθψλ κεηεσξνινγηθψλ θαη πδξνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ, θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ) (18.3) 

 Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο (18.4) 

 Τπνζηήξημε ηεο Δηδηθήο γξακκαηείαο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο (18.5) 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 12 

ΑΠ12_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε κέιε γηα επελδύζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξώλ Απνβιήησλ 

θαη Τδάηηλσλ Πόξσλ 

Δηδηθόο ζηόρνο 19: Γηαζθάιηζε ηεο ζπλνιηθήο, νξζνινγηθήο θαη αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Υψξαο κέζσ νξηδφληησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ 

Γξάζε 1 (19.1) Οξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή, θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

θαη ησλ ινηπψλ ζπγαηξηθψλ νδεγηψλ  

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο κε βάζε ηα νξηδφκελα απφ ηελ Οδεγία.  

 Σερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ δνκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 
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ΑΠ12_ΔΠ1  

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο. 

 Τπνζηήξημε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πδάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο. 

 Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νδεγία 2008/56 «Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηε πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο» 

Γξάζε 2  (19.2) Τινπνίεζε νξηδφληησλ  δξάζεσλ  πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ θαη γεληθφηεξα ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ  

 Καηάξηηζε Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Δθπφλεζε Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αλαςπρήο 

εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

 Καηαγξαθή απνιήςεσλ θαη δεκηνπξγία εληαίνπ κεηξψνπ απνιήςεσλ λεξνχ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δξάζεηο γηα 

ηελ πξνβνιή θαη αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο. 

 Καηάξηηζε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη  

παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ χδαηνο - ζπκκεηνρή ζε 

νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΔΔ. 

 Αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ αλάκημεο ζε 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα Τδαηηθά ζπζηήκαηα. 

 Τινπνίεζε ινηπψλ νξηδφληησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα  

κέηξσλ ησλ  ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ. 

 

ΑΠ12_ΔΠ2  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο 

θαη πξναγσγήο ησλ ππεξεζηώλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 

δηθηύνπ NATURA 2000 θαη ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκώλ 

Δηδηθόο ζηόρνο 20: Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Γξάζε 1 (20.1) Οινθιήξσζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ πεξηνρψλ Natura 2000 

 Δθαξκνγή ρεδίσλ Γηαρείξηζεο - πκβάζεηο δηαρείξηζεο. 

 Δθαξκνγή ρεδίνπ Γηαρείξηζεο αλά πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

 Αμηνιφγεζε θαη Αλαζεψξεζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο. χληαμε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

επφκελεο πεληαεηίαο. 
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Γξάζε 2 (20.2) Δπνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 

Natura 2000 

 Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Δπνπηεία ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη ζχληαμε ηεο 6εηνχο 

εζληθήο έθζεζεο. 

 Αλάπηπμε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο έληαμεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ απφ ηηο 

εηδηθέο νηθνινγηθέο Αμηνινγήζεηο ζην Δζληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000. 

 Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο, Αλαζεψξεζε θαη χληαμε λέσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαη 

ζπκπιήξσζε-νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ NATURA 2000 (ζχληαμε λέσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο). 

 Δζληθφ ρέδην Δπφπηεπζεο - θχιαμεο εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ΕΔΠ (ΚΤΑ νξηδνληίσλ 

κέηξσλ). 

Γξάζε 3 (20.3) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εξκελείαο πεξηβάιινληνο - Γξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο Natura 2000 

 Αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζρεδηαζκφο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. χληαμε θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγψλ. 

 Τπνδνκέο / δξάζεηο / πιηθφ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο/ πξνζέιθπζεο 

επηζθεπηψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Γξάζε 4 (20.4) ρέδηα δηαρείξηζεο νηθνηφπσλ/ εηδψλ  θαη εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

 Άιινη νηθφηνπνη. 

 Δθπφλεζε νδεγψλ θαιήο πξαθηηθήο γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη 

εηδψλ. 

 Υαξηνγξάθεζε επαηζζεζίαο ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ζηηο γξακκηθέο ππνδνκήο 

(δίθηπα κεηαθνξάο ξεχκαηνο, ππιψλεο πςειήο ηάζεο) θαη ΑΠΖΔ. 

 Πξνζδηνξηζκφο πξνηχπσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ γηα θαηεγνξίεο κέηξσλ 

αληηζηάζκηζεο ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο εληφο ΕΔΠ. 

Γξάζε 5 (20.5) Γξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) 

 Δζληθά ρέδηα Γξάζεο / Γηαρείξηζεο γηα ηα Δίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο Εψλεο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΤΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ). 

 Δθαξκνγή ρεδίσλ δξάζεο (ΚΤΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ). 

 ρέδηα θχιαμεο γηα ηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ). 

 ρέδηα ελεκέξσζεο γηα ηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ). 

 ηξαηεγηθή κειέηε δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Υψξσλ Σξνθνδνζίαο Πησκνθάγσλ 
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Αξπαθηηθψλ Πηελψλ (ΥΣΑΠ) εληφο ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ). 

 Δγθαηάζηαζε αξρηθνχ δηθηχνπ ΥΣΑΠ. 

 Υαξηνγξάθεζε Εσλψλ Δπαηζζεζίαο εληφο ησλ ΕΔΠ, ζε φηη αθνξά έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ φριεζε κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

 ηξαηεγηθφ πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ εγθαηάζηαζεο ηερλεηψλ θσιηψλ, λεζίδσλ θαη 

ζρεδηψλ γηα  ζπγθεθξηκέλα είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο 

δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ ζε ΕΔΠ. 

 Δζληθά ρέδηα Γξάζεο/Γηαρείξηζεο γηα ηα Δίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο ΕΔΠ (200 είδε) 

 ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ θξίζηκσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηα Δίδε Υαξαθηεξηζκνχ ζηηο 

ΕΔΠ. 

 Δζληθφ Πξφγξακκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν πιεζπζκψλ μεληθψλ 

εηδψλ εηζβνιέσλ θαη απηνρζφλσλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

Γξάζε 6 (20.6) Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα εηζβάιινληα είδε 

 Έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ αξνπξαίσλ ζε βξαρνλεζίδεο κε απνηθίεο ζεκαληηθψλ 

εηδψλ νξληζνπαλίδαο (είδε ραξαθηεξηζκνχ ΕΔΠ). 

 Ξεληθά είδε ζε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα: αλίρλεπζε, πξφιεςε εηζφδνπ, 

έιεγρνο, εμάιεηςε εηδψλ εηζβνιέσλ, απνθαηάζηαζε νηθζπζηεκάησλ. 

Γξάζε 7  (20.7) 

 Γξάζεηο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ / θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 Δθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ 995/2010 θαη 2173/2005 (FLEGT). 

 Δζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα θαη Μεηξψα, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 995/2010. 

 Γξάζεηο δηθηχσζεο, θνξέσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε δεηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο (ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο 

ΔΓΣΑΑ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αζθάιεηαο θαη παξαβάζεσλ, θπηνυγείαο, 

ιαζξνυινηφκεζεο θιπ.). 
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ΑΠ12_ΔΠ3  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πόιεσλ, αλαδσνγόλεζεο θαη απνιύκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξόηεζε πεξηνρώλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο θαη ηελ πξνώζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

ζνξύβνπ 

Δηδηθόο ζηόρνο 21: Βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ 

θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Γξάζε 1 (21.1) Γξάζεηο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, γηα ηελ πξνψζεζε εληαίαο θαη βηψζηκεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη αλάπηπμεο  

 Αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ128Α/2008), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο «ρσξνηαμηθψλ δεηθηψλ». 

 Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ην Σνπίν. 

 Θέζπηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Θαιάζζηα Υσξνηαμία. 

 Αμηνιφγεζε θαη Αλαζεψξεζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ. 

 Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Δηδηθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία. 

 Γεκηνπξγία / επηθαηξνπνίεζε / αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε Δηδηθψλ Πιαηζίσλ γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, ηνπο Οξπθηνχο πφξνπο, ην Οηθηζηηθφ δίθηπν, ηηο κεηαθνξηθέο 

ππνδνκέο, ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θ.ιπ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ΕΟΔ. 

Γξάζε 2 (21.2) Γξάζεηο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη 

έμππλσλ Πφιεσλ 

 Πηινηηθά πξνγξάκκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξάθηησλ Πεξηνρψλ θαη 

Θαιάζζηαο Υσξνηαμίαο. 

 Πξφγξακκα πξνψζεζεο βηνθιηκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε νηθηζκνχο κε ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία. 

 Αλαζεψξεζε Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ θαη ΥΟΑΠ) κε βάζε ηα λέα φξηα ησλ 

Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ. 

Γξάζε 3 (21.3) Γξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηνπ αέξα 

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, επηθχξσζε 

δεδνκέλσλ. 

 Απνγξαθή θαη έιεγρνο Μεζαίσλ Πεγψλ Καχζεο (1-50 MW). 
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 Αλαλέσζε πθηζηάκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη εθπφλεζε λέσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

Γξάζε 4 (21.4) Γξάζεηο γηα πξνψζεζε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ 

 Υαξηνγξαθήζεηο θαη ρέδηα Γξάζεο Θνξχβνπ ζε Πνιενδνκηθά πγθξνηήκαηα ζε 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΔΚ 

 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 13 

 

ΑΠ13_ΔΠ1  

Δπελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα Πξναγσγή επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί 

από ηα θξάηε κέιε, γηα επελδύζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο 

Δηδηθόο ζηόρνο 22: Μείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή ζπιινγή 

θαη αλαθχθισζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηιχνο απφ Δγθαηαζηάζεηο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Γξάζε  1  (22.1) Πξνψζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

Γξάζε 2  (22.2) Αλάπηπμε πζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 

Γξάζε 3  (22.3) Γεκηνπξγία "Πξάζηλσλ εκείσλ" θαη Γηθηχσζή ηνπο 

Γξάζε 4  (22.4) Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηιχσλ απφ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

 Μνλάδεο επεμεξγαζίαο ηιχνο ζηηο Πεξηθέξεηεο 

Δηδηθόο ζηόρνο 23: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο ΠΔΓΑ. 

Γξάζε 5 (23.1) Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε λεζηά 

θαη κηθξνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο 

 ΥΤΣΤ θαη ΜΔΑ λήζσλ 

 Μηθξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο λήζσλ 

 ΜΑ 

 ΜΔΑ 

Γξάζε 6 (23.2) Οινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο ΠΔΓΑ 

 ΜΔΑ – ΥΤΣΤ – ΜΑ – ΟΔΓΑ 

 Αλαβαζκίζεηο πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ 

Γξάζε 7  (23.3) Αλάπηπμε θαη επέθηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη 
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αλαθχθισζεο απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ζε λεζηά  

 Μνλάδεο Γηαρείξηζεο Αδξαλψλ Νήζσλ  

Γξάζε 8  (23.4) Γξάζεηο ππνζηήξημεο ΦνΓΑ θαη επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ 

Δηδηθόο ζηόρνο 24: Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη Πεξηβαιινληηθέο 

Απνθαηαζηάζεηο Ρππαζκέλσλ Υψξσλ 

Γξάζε 9 (24.1) Γεκηνπξγία Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (βηνκεραληθψλ, 

λνζνθνκεηαθψλ θ.ιπ.) 

Γξάζε 10  (24.2) 

 Πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ ρψξσλ, ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή/θαη απνθαηάζηαζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ.  

 

ΑΠ13_ΔΠ2  

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε κέιε γηα επελδύζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο - Τπνδνκέο θαη Γηαρείξηζε Τγξώλ Απνβιήησλ 

θαη Τδάηηλσλ Πόξσλ 

Δηδηθόο ζηόρνο 25: πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε Τπνδνκψλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

Οδεγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ (91/271/ΔΟΚ). 

Γξάζε 1 (25.1) Δπέθηαζε  θαη εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αζηηθψλ ιπκάησλ 

Γξάζε 2 (25.2) Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 

(ΔΔΛ) γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ Β' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο > 

15.000 η.π. θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ απνδέθηε) θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο 2.000 - 

15.000 η.π.) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ 

Γξάζε 3 (25.3) Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο Δγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

γηα ηελ επίηεπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμφδνπ 

Γξάζε 4 (25.4) Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (ΔΔΛ) θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ 

 Λεηηνπξγία, Αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, 

φπνπ εηζάγνληαη ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) θαη ηεο άκεζεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα - Αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή εξγαιείσλ αλαδηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΔΛ θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

 Γεκηνπξγία κεηξψνπ θαηαγξαθήο ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
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ΑΠ13_ΔΠ2  

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

 Γηαζχλδεζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ην Δζληθφ Γίθηπν Πιεξνθνξηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη ην δηαδηθηπαθφ ηφπν γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επξχηεξεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ. 

Δηδηθόο ζηόρνο 26: Δθαξκνγή Οδεγηψλ θαη Πηινηηθέο Παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο Τδάηηλνπο Πφξνπο. 

Γξάζε 5 (26.1) Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα χδαηα θνιχκβεζεο  ηελ 

πεξίνδν 2014- 2020 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ δηαηήξεζεο 

θαιήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη εξγαιείσλ γηα κείσζε ηεο ξχπαλζεο ζε παξάθηηα πδάηηλα 

ζψκαηα ηα νπνία πθίζηαληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο, γηα απνηξνπή ηεο απφξξηςεο 

ξππαληηθψλ θνξηίσλ, γηα ηπρφλ αιιαγέο ρξήζεηο ζε χδαηα θνιχκβεζεο, γηα 

πεξηζηαηηθά βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο θαη γηα ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ηαπηνηήησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ινηπέο ζρεηηθέο 

δξάζεηο. 

Γξάζε 6 (26.2) Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο 

(Integrated Pollution Preventionand Control),  (96/61/ΔΚ) 

 Σερληθή ππνζηήξημε ησλ δνκψλ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

Γξάζε 7 (26.3) Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (91/676/ΔΟΚ) 

 Τπνζηήξημε ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηηο εππξφζβιεηεο δψλεο θαη 

ζηηο ινηπέο δξάζεηο ηεο ΔΓΤ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο (έιεγρνη, δηακφξθσζε 

εθζέζεσλ, ελεκέξσζε θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΔΔ). 

Γξάζε 8 (26.4) Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζηε γεσξγία (Οδεγία 86/278/ΔΟΚ) 

 Σερληθή Τπνζηήξημε δνκψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ειέγρσλ. 

Γξάζε 9 (26.5) Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ 

ππνπεξηνρψλ / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

 Σερληθή  ππνζηήξημε ηεο ΔΓΤ γηα παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ησλ 

ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

 Οξηζηηθνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο 
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θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ.  

 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΔΚ. 

 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ησλ 

ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο ρψξαο - εξγαζίεο πεδίνπ, ζπιινγή-επεμεξγαζία 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ζρεηηθψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, 

εθζέζεηο αλαθνξάο πξνο ηελ ΔΔ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε 

Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΔΚ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε ζαιάζζηα πεξηνρή ή 

ππνπεξηνρή ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε 

Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΔΚ. 

 Γηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ-ζπκπεξαζκάησλ - δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, 

παξαθνινχζεζε  ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ επηηξνπψλ ηεο ΔΔ ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΔΚ.  

(Δθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ 4 εκεξίδεο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο). 

Γξάζε 10 (26.6)Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο αλάθηεζεο θφζηνπο, θαηάιιεια γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ ΔΚ 

 Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο (start up) ηεο αξκφδηαο θαηά ην λφκν αξρήο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο (ΔΓΤ -  Γηεχζπλζε 

ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ Όδαηνο). 

Γξάζε 11 (26.7) Έξγα ελίζρπζεο χδξεπζεο θαη έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ - Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

λεξνχ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. (Τπνδνκέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο 

θαη δηαλνκήο λεξνχ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, π.ρ. λεζηά φπνπ 

ππάξρεη έιιεηςε λεξνχ θαη αχμεζε δήηεζεο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν) θαη ινηπέο 

δξάζεηο θαη έξγα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ αθαιάησζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ζε λεζησηηθέο ή 

παξάθηηεο πεξηνρέο κε εηδηθέο ηνπηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο   

 Όδξεπζε Κέξθπξαο, θξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, 

άληιεζεο θαη κεηαθνξάο 

 Όδξεπζε Παμψλ 

 Φξάγκα Πεηξελίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

 Φξάγκα Υαβξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

 Δλίζρπζε χδξεπζεο αξγνιηθνχ πεδίνπ 

 Τινπνίεζε ηνπ ΜΤΖΔ Σεκέλνπο 

Γξάζε 12 (26.8) Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ,  θαηαγξαθήο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνιήςεσλ  επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαη απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 112 

ΑΠ13_ΔΠ2  

 Γξάζεηο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ πδαηηθά 

ζπζηήκαηα (πξνζδηνξηζκφο ζπλνιηθψλ απνιήςεσλ απφ ΤΤ, θαζνξηζκφο 

θαηψηαηεο ζηάζκεο ιηκλψλ, πξνζδηνξηζκφο ειάρηζηεο παξνρήο ζε ΔΤ) θαη ηελ 

δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη δνκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπλ εθαξκνγήο ηνπο 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο νηθνρσξεηηθφηεηαο πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε ρσξνζέηεζε επελδχζεσλ 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ΔΔΛ Φπηηάιεηαο 

 Γεκηνπξγία Δληαίνπ Μεηξψνπ πεξηνρψλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 

απνβιήησλ, είηε κέζσ άξδεπζεο είηε κέζσ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ 

(ΦΔΚ354/B/08.03.2011). 

Γξάζε 13 (26.9)Γξάζεηο γηα ηηο  ζεκεηαθέο πεγέο απνξξίςεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε 

 Γηεξεχλεζε/θαηαγξαθή ησλ πεγψλ απφξξηςεο ξχπσλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, 

θαηάξηηζε κεηξψνπ πεγψλ ξχπαλζεο (εθπνκπέο, απνξξίςεηο θαη δηαξξνέο) 

αλψηαησλ απνδεθηψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ θαη 

αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Γξάζε 14 (26.10) Αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε χδαηνο 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ αηρκήο  <2000 ΜΗΠ, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Γ 

Γξάζε 15 (26.11) Δλίζρπζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο εηδηθψλ ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ λεξνχ 

 Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο 

 Γξάζεηο εθπαίδεπζεο ζηνρεπκέλσλ ρξεζηψλ χδαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

καζεηψλ 

 Γξάζεηο πξνβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο   

 

Γξάζε 18  (26.12) 

 Γξάζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ 

 Αλαζχζηαζε, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία  πεξηνρψλ πγξνηφπσλ 

Γξάζε 16 (26.13) Αλαζχζηαζε, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία  πεξηνρψλ 

πγξνηφπσλ 

 Έξγα απνθαηάζηαζεο Λίκλεο Κνξψλεηαο. 

Δηδηθόο ζηόρνο 27: ηνρεπκέλε εθαξκνγή  θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
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ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ηεο Υψξαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2000/60/ΔΚ. 

Γξάζε 17  (27.1) Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, 

πηέζεηο, ρξήζε) ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο 

 Λεηηνπξγία, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πνηφηεηαο θαη Πνζφηεηαο ησλ Τδάησλ ηεο Υψξαο. 

Γξάζε 18  (27.2) Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ 

 Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνδνηηθή θαη αεηθφξν ρξήζε ηνπ 

χδαηνο, 

 Καηάξηηζε Δζληθνχ ρεδίνπ/ θαη ελίζρπζε δξάζεσλ θαη ζέζπηζεο παξνρήο θηλήηξσλ 

γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε κέζσλ θαη 

πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ π.ρ. ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο λεξνχ, ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε κεζφδσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. 
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Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 

Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πόιεσλ, αλαδσνγόλεζεο θαη απνιύκαλζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνο αλαζπγθξόηεζε πεξηνρώλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο θαη ηελ πξνώζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

ζνξύβνπ 

Δηδηθόο ζηόρνο 28 : Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε  Βηψζηκε 

Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε επξχηεξεο Αζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο 

Γξάζε 1 (28.10) Δκβιεκαηηθέο Γξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλάπιαζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ 

Πξνβιέπεηαη ε παξέκβαζε αλάπιαζεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ θαιεξηθνχ φξκνπ, ζηελ 

νπνία ζπλδξάκνπλ ν Σνκέαο Μεηαθνξψλ θαη ην ΠΔΠ Αηηηθήο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Δ.Π. πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο ζε δχν επίπεδα: 

 Τπνέξγν 2 «ΠΑΡΚΟ»: Πεξηιακβάλεη δηακνξθψζεηο, θπηεχζεηο, θηηξηαθά, ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο, πεδνγέθπξεο θ.ιπ. 

 Τπνέξγν 3 «ΛΗΜΔΝΗΚΟ»: Πεξηιακβάλεη πξνβιήηεο πεξηπάηνπ θ.ιπ. 
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3.3 Έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ««Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» ΤΜΠΔΡΑΑ πξνβιέπεη βαζηθέο ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο δξάζεηο 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη. 

Πίλαθαο 3.3: Καηάινγνο κεγάισλ έξγσλ 

Έξγν 
Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Καηαζθεπή λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην 

ηκήκα Ρίν – Πάηξα 

ΑΠ1 Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν θαη πλδέζεηο 

(Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε πνιπηξνπηθνχ 

Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο 

ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Αζήλαο (ΚΑ) – Πάηξαο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε–Ρίν 

(επηδνκή, ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε) 

 

Ζιεθηξνθίλεζε πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο θαη 

εληνπηζκέλεο παξεκβάζεηο κηθξήο έθηαζεο ζε 

ππνδνκή-επηδνκή απηήο. 

ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ιηκέλα 

Καβάιαο (Νέαο Καξβάιεο)  

 

ΑΠ1 Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν θαη πλδέζεηο 

(Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ 

ζνξχβνπ) κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Αλαβάζκηζε ΠΑΘΔ/Π: ηκήκα ΚΑ - Οηλφε (ρσξίο ηε 

ζχλδεζε κε ΚΑ) 

ΑΠ2 Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε πνιπηξνπηθνχ 

Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο 

ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Δπέθηαζε πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ Αηηηθήο απφ 

θφκβν Κνξσπίνπ κέρξη Λαχξην  

ΑΠ2 Γηεπξσπατθφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν (ΔΣΠΑ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ 
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Έξγν 
Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

ζνξχβνπ) κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

πισηψλ νδψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ιηκέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο 

Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ «Πάηξα – Πχξγνο» 

ΑΠ3 Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν θαη νδηθή αζθάιεηα 

(Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε πνιπηξνπηθνχ 

Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο 

ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ «Καιφ Νεξφ – 

Σζαθψλα» 

Καηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο «Λακία – Ξπληάδα» ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65)   

Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο Οδηθήο χλδεζεο ηεο 

Πεξηνρήο Αθηίνπ κε ην Γπηηθφ Άμνλα Βνξξά-Νφηνπ – 

Φάζε Β‘ 

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Αγ. 

Βαξβάξα-Aγ. Γέθα (Καζηέιιη) (Υ.Θ. 22+170 – Υ.Θ. 

37+900) ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ Άμνλα Ζξάθιεην-

Μεζζαξά ζην Ν. Ζξαθιείνπ Κξήηεο – Φάζε Β‘ 

ΑΠ4 Γηεπξσπατθφ, νδηθφ δίθηπν (ΔΣΠΑ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα ηήξημε πνιπηξνπηθνχ 

Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Μεηαθνξψλ επελδχνληαο 

ζην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ 

(ΓΔΓ-Μ) 

Μεηξφ Θεζζαινλίθεο Βαζηθή Γξακκή – 

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη πξνκήζεηα ζπξκψλ - 

Φάζε Β΄ 

 

ΑΠ8 Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο (ΔΣΠΑ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ 

γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

Δπέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο Καιακαξηά 

– Κχξηεο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηα ζπξκψλ – Φάζε Β‘   

 

Δπέθηαζε ηνπ Μεηξφ Αζήλαο, ηκήκα Υατδάξη – 

Πεξαηάο & πξκνί ηνπ Μεηξφ Αζήλαο  – 

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία– 

Φάζε Β΄ 

 

ΑΠ9 Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο & βειηίσζε αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Σ) 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ 

γηα ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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Έξγν 
Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Μεηξφ Αζήλαο ΓΡΑΜΜΖ 4 - Σκήκα "Άιζνο Βεΐθνπ - 

Δπαγγειηζκφο"  

 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 

θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

Αλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ – Κπθινθνξηαθά 

Έξγα 

Οινθιεξσκέλε αλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, αλαδσνγφλεζεο θαη 

απνιχκαλζεο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο 

αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Φξάγκα Υαβξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

ΑΠ11 Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, ηεο Πιεςεο θαη Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Πξναγσγή επελδχζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Γηεπζέηεζε Ρέκαηνο Δζραηηάο 

ΑΠ11 Δθαξκνγή ηξαηεγηθψλ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, ηεο Πιεςεο θαη Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Πξναγσγή επελδχζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θηλδχλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 

Γίθηπν "Πξάζηλσλ εκείσλ" ζηελ Πεξηθ Αηηηθήο 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 
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Έξγν 
Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 

επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) 

Φπιήο 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 

επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) Αλσ 

Ληνζίσλ 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 

επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) ΝΑ Σνκέα Θεζζαινλίθεο 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ απνβιήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 

επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο νηθηζκψλ Ραθήλαο (Β) & Αξηέκηδαο 

(Β) 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
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Έξγν 
Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο/επελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο νηθηζκψλ Νέαο Μάθξεο (Β), 

Μαξαζψλα(Γ) 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Όδξεπζε Κέξθπξαο (θξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, άληιεζεο θαη κεηαθνξάο) 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Φξάγκα Πεηξελίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

ΑΠ13 Αλαβάζκηζε Πνηφηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνψζεζε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 

 
 
 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 119 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ 

4.1 Δλαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο  

ηελ Παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη νη εχινγεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΠ. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλσλ ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ  

πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, ε αλάπηπμε ησλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο, ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΤΜΠΔΡΑΑ 

δελ εκθαλίδεη κεγάια πεξηζψξηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ (νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ) θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε  ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε 

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

αεξνδξνκίσλ) 

 Πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξψλ 

 Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξψλ 

 Αλάπηπμε θαη επέθηαζε βηψζηκσλ θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ κέζσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ινηπψλ θαζαξψλ επηθαλεηαθψλ κέζσλ). 

Αληίζηνηρα, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη νη εμήο: 

 Δθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Δ.Δ. ζηνπο ηνκείο ησλ 

Απνβιήησλ θαη ησλ Τδάησλ, πνπ αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο κε α.α4 6 θαη 8-11 θαη 

εμππεξεηείηαη απφ παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ6 θαη, ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Θ4 

 Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή -  Πξφιεςε  θαη  Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, πνπ  

αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο κε α.α5 2-5 θαη 7 θαη εμππεξεηείηαη απφ παξεκβάζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ Θ5 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Θ4 

 Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πνπ  αληηκεησπίδεη ηηο 

αλάγθεο κε α.α6 12 θαη 13 θαη εμππεξεηείηαη απφ παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Θ6 

 Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε - Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε, πνπ  αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο κε 

α.α7 1-3 θαη 14 θαη εμππεξεηείηαη απφ παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ Θ4 θαη Θ6. 

 

                                                
4
  Αξίζκεζε εληνπηζκέλσλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.2. ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ 

5
  Βι. Τπνζεκείσζε 1 

6
  Βι. Τπνζεκείσζε 1 

7
  Βι. Τπνζεκείσζε 1 
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ην πιαίζην απηφ, ε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επηιεγεί θαη πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 3, 

απνηειεί φρη απιψο αλάγθε, αιιά θαη απαίηεζε. Έηζη, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε Θεκαηηθνχ ηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε 

βάζε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο, είλαη απαξαίηεην ην ζχλνιν ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 

θαη Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαδπζεί απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα εμεηαζζνχλ είλαη νη εμήο: 

 ελάξην 0 - Ζ κεδεληθή ιχζε: Με ηε ιχζε δελ ζα εθαξκνζηεί θαλέλα αλαπηπμηαθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020 θαη πινπνηνχληαη κφλν ηα έξγα γηα ηα νπνία 

ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη εθαξκφδνληαη ηα ππάξρνληα ζεζκηθά εξγαιεία. 

Δπνκέλσο, δελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή παξέκβαζε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Έηζη, φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, φρη κφλν ζα παξακείλνπλ, αιιά επηπιένλ 

ζα εληαζνχλ, αθνχ δελ ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 ελάξην 1- Ζ πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή. 

 ελάξην 2 – Γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ 

πλνρήο (θαηά πεξίπησζε), ζηνπο ΑΠ: 1, 2, 8, 9 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 3, 4, 5, 6, 7 θαη γηα 

ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ πλνρήο (θαηά 

πεξίπησζε), ζηνλ ΑΠ: 13 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 10, 11, 12. 

Ζ επηιεγείζα ελαιιαθηηθή ιχζε ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: 

Αναθοπικά με ηον ηομέα ηυν μεηαθοπών: 

ηελ κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 7 

«Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηύσλ» ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Γηεπξσπατθνχ 

ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλδέζεσλ, θαη ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 4 

«Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο» ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ηελ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Αληίζηνηρα, εληζρχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 7 

«Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηύσλ» ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Γηεπξσπατθνχ Οδηθνχ 

Γηθηχνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη 

ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο ππνδνκέο ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ), 

θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζαιαζζίσλ θαη αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

αζθάιεηαο λαπζηπινταο θαη αεξνλαπηηιίαο. 

Αναθοπικά με ηον ηομέα ηος πεπιβάλλονηορ: 

ηελ κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 6 

«Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

κέζσ δξάζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 
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ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, εκβιεκαηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε θαη 

αλαδσνγόλεζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαη ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, πεξηνξηζκό ηνπ ζνξύβνπ θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο», ζε 

φ,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εληνπηζκέλσλ αλαγθψλ γηα επελδχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

πνιενδνκηθψλ / αζηηθψλ παξεκβάζεσλ εκβιεκαηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλαδσνγφλεζεο. 

Αληίζηνηρα, εληζρχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 4 

«Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο» ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλαδσνγφλεζεο (έξγσλ εκβιεκαηηθνχ / 

επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα) θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο επελδχζεσλ επεμεξγαζίαο 

βηναπνβιήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δληζρχεηαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 5 «Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξόιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη αληηκεηώπηζεο πςειήο 

επηθηλδπλόηεηαο πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ» αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη ηελ πξφιεςε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξθψλ απφ θπζηθέο ή απξφβιεπηεο 

αηηίεο (δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, δηάβξσζε εδάθνπο θαη αθηψλ, ζεηζκνχο θιπ) θαη ηνπ 

Θεκαηηθνχ ηφρνπ 6 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ κέζσ δξάζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, εκβιεκαηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα 

βειηίσζε θαη αλαδσνγόλεζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαη ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα 

κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, πεξηνξηζκό ηνπ ζνξύβνπ θαη πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο» αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή νξηδφληησλ δξάζεσλ (θαη‘ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ) γηα ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθφξν δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 

ρψξαο, ηελ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κέζσ θαηάιιεινπ αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη δξάζεσλ 

πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ην ζεκείν απηφ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, ζεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ 

κεηαβνιέο αθνξνχλ ξεαιηζηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο κεηαβνιέο, πνπ – εθφζνλ ην ελαιιαθηηθφ 

ζελάξην είρε επηιεγεί - ζα πινπνηνχληαλ αλαινγηθά, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ησλ ελ ιφγσ Αμφλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πεγή 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ην Σακείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη πφξνη, θαζψο θαη ηηο 

επηκέξνπο ρξεκαηνδνηηθέο βαξχηεηεο αλαιφγσο κε ην είδνο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη («πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε», «ζε κεηάβαζε», ή «ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε»), 

γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΣΠΑ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ εμεηαδφκελνπ ζελαξίνπ δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηακείσλ ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 14 θαη 15 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Σερληθή Βνήζεηα απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακείν πλνρήο αληίζηνηρα. 
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4.2 Μεδεληθή ιύζε  

πσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, νη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο / παξεκβάζεηο ησλ ΑΠ 1 - 15 

παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Δπνκέλσο, κε ηελ επηινγή ηεο κεδεληθήο ιχζεο, πνπ πξνβιέπεη ηελ κε εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020, κε εμαίξεζε ηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ 

ζεζκηθψλ εξγαιείσλ, ε παξέκβαζε αληηκεηψπηζεο ησλ δηαπηζησκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

ελ ιφγσ ηνκείο δελ ζα είλαη ζεκαληηθή. Έηζη, φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, φρη κφλν ζα παξακείλνπλ, αιιά επηπιένλ ζα 

εληαζνχλ, αθνχ δελ ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη πηζαλέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο πνπ αλακέλνληαη 

θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο θπξίσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δεπηεξεπφλησο ησλ έξγσλ 

κεηαθνξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ (θπξίσο ΑΠ 1 – 9 θαη ΑΠ 11, 13 αληίζηνηρα), 

είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ην ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δπνκέλσο, ρσξίο λα εμεηάδνληαη νη δηάθνξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξάκεηξνη αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο θαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, απνθιείεηαη ην ζελάξην 0 ηεο κεδεληθήο ιχζεο. 

4.3 Λόγνη επηινγήο ησλ ελαιιαθηηθώλ δπλαηνηήησλ (ελάξην 2) 

Γηα ην ζελάξην 2 «Γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ 
πλνρήο (θαηά πεξίπησζε), ζηνπο ΑΠ: 1, 2, 8, 9 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 3, 4, 5, 6, 7 θαη γηα 
ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο: Μεησκέλε ζπκκεηνρή ΔΣΠΑ / Σακείνπ πλνρήο (θαηά 
πεξίπησζε), ζηνλ ΑΠ: 13 θαη ελίζρπζε ησλ ΑΠ: 10, 11, 12», αμηνινγνχληαη νη αλακελφκελεο 
επηπηψζεηο δηαθξηηά γηα ηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, νη απμεκέλεο παξεκβάζεηο ησλ ΑΠ 3, 4, 5, 6, 7 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε βειηηψζεηο ζην νδηθφ θαη ζαιάζζην δίθηπν, θαζψο θαη ζην 

δίθηπν αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ.  

Χζηφζν, ιφγσ ηεο πινπνίεζεο κεγαιχηεξνπ (ζπγθξηηηθά κε ην ζελάξην ηεο πηνζεηνχκελεο 

ζηξαηεγηθήο) πιήζνπο παξεκβάζεσλ νδηθνχ θπξίσο δηθηχνπ, αλακέλνληαη πξφζζεηεο 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πξφζζεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη θαη ιφγσ ηεο κε 

πινπνίεζεο κέξνπο ησλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ΑΠ 1, 2, 8, 9, νη νπνίεο ζα 

νδεγνχζαλ ζε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ φγθνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηελ αηκφζθαηξα ζπγθξηηηθά κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη απμεκέλεο παξεκβάζεηο ησλ ΑΠ 10, 11, 12, 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε νθέιε ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηηο επελδχζεηο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ, ηεο ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηεο 
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αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηεο δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά ή απξφβιεπηα αίηηα, ηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο. 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΠ 13 ππνλνκεχεηαη ζεκαληηθά ε 

ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, κε άκεζεο θαη 

εθηεηακέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο εδαθηθνχο θαη πδαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο, ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, αιιά θαη ηελ δεκφζηα πγεία, κε αληίζηνηρε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ησλ πξνζηίκσλ πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Χο ζπλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην ελάξην 2 απνξξίπηεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αλαθαηαλνκή πφξσλ ηφζν γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ φζν θαη γηα ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

4.4 Λόγνη επηινγήο ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο  

Οη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο ησλ ΑΠ 1 – 15 ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηελ 

πηνζεηνχκελε ιχζε αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ αλάπηπμε, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ζπκπιήξσζε βηψζηκσλ θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, φζν θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο. 

Έηζη, νη επηιεγείζεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ΑΠ 1 – 9 αληηκεησπίδνπλ ηηο βαζηθέο θαη 

πεξηζζφηεξν θξίζηκεο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο αζθάιεηαο. 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, ζηα 

ζεκαληηθφηεξα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ δηαθξίλνληαη: 

 ε πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε έκθαζε 

ζην ζηδεξνδξνκηθφ) θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (κε 

έκθαζε ζην νδηθφ), 

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη κεηαθνξάο 

πξντφλησλ,  

 ε βειηίσζε ηεο  πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε αλακελφκελεο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο απφ 

ηηο κεηαθνξέο,  

 ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ κε έκθαζε ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ, θαη 

 ε ζπκβνιή ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

πεξηθεξεηαθφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ θαη δχζθνια πξνζβάζηκσλ 

πεξηνρψλ. 

Δπίζεο, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ αλακέλνληαη ε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο κε 
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θαηαζθεπή θπξίσο πξφζζεησλ γξακκψλ Μεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ (Μεηξφ) θαη 

γξακκψλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (Πξναζηηαθφο), ε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ζηα θχξηα αζηηθά θέληξα θαη ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε απφ 

γξακκέο Μεηξφ. 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ αλάπηπμεο πεξαηηέξσ, νδηθψλ θπξίσο, 

κεηαθνξψλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο επηδξάζεηο, 

ζα ππάξμεη θαη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε.  

Χζηφζν, ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξν ηζφξξνπεο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, νη επηπηψζεηο 

απηέο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηνχλ ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΑΠ 10 – 13, 

αιιά θαη σο απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ επέθηαζεο ηνπ δηεπξσπατθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ θαη πξνψζεζεο ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ ησλ ΑΠ 1, 2, 8, 9. 

Οη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ΑΠ 10–13 αληηκεησπίδνπλ ηηο βαζηθέο θαη πεξηζζφηεξν 

θξίζηκεο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε 

έκθαζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, θαη ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, ζηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠ ΤΜΠΔΡΑΑ δηαθξίλνληαη: 

ην πιαίζην ηνπ Θ 4: 

 Μείσζε ησλ εηήζησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά 2,85 Mtoe ην 2020 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 2005, 

 πκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

 πκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κνλάδσλ ΖΘΤΑ. 

ην πιαίζην ηνπ Θ 5: 

 ηαδηαθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

 Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ 

απφ θπζηθέο ή απξφβιεπηεο αηηίεο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη 

βειηίσζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

ην πιαίζην ηνπ Θ 6: 

 ηα ζηεξεά απφβιεηα: ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ, αχμεζε 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ, αχμεζε αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο κε ρσξηζηή 

ζπιινγή ξεπκάησλ, δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε ππνδνκέο αλάθηεζεο / δηάζεζεο 

απνβιήησλ θαη κείσζε εδαθηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο: πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ αζηηθά ιχκαηα, απνδνηηθή ρξήζε ησλ πδαηηθψλ 
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απνζεκάησλ γηα βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαζθάιηζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, 

θαζψο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πγξψλ απνβιήησλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία απφ 

87% (2010) ζε 95% (2020). 

 ην θπζηθφ πεξηβάιινλ/ βηνπνηθηιφηεηα/ δάζε: νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη 

δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζήο ηνπ, πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, απνθαηάζηαζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία θαη 

ησλ ζαιαζζίσλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ δέρνληαη πηέζεηο απφ ηελ αιηεία. 

 ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε: 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ, βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο κε πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, πξνψζεζε ηεο 

ζαιάζζηαο ρσξνηαμίαο θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο, κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο θαη ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. 

Χο ζπκπέξαζκα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ε πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή (ελάξην 1) 

πξνβιέπεη κηα πεξηζζφηεξν ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο εζσηεξηθά ζηνπο ηνκείο αθελφο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη αθεηέξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην ελάξην 2. Με ηελ πινπνίεζε 

ηεο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο αλακέλνληαη ζεκαληηθέο σθέιεηεο ζε φξνπο ππνδνκψλ 

κεηαθνξψλ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Έηζη, ε επηξξνή ηνπ ζελαξίνπ 

ηεο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη επλντθή γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. 

Η ζςνολική αναλςηική πεπιβαλλονηική εκηίμηζη ηος ηπέσονηορ ζεναπίος παπαηίθεηαι 
ζηο Κεθάλαιο 6. 
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5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

5.1 Γεσγξαθηθό Πεδίν εθαξκνγήο 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 3 (Παξάγξαθνο 3.1), ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ΤΜΠΔΡΑΑ, πινπνηείηαη ζην 

ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν Δ.Π. ΤΜΠΔΡΑΑ είλαη πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ 

(ΔΣΠΑ θαη Σ..) θαη ζα ρξεκαηνδνηεί κέζσ ησλ Σακείσλ απηψλ θπξίσο ηηο βαζηθέο ππνδνκέο 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

5.2 Γεσγξαθία – Πιεζπζκόο  

Ζ Διιάδα απνηειεί ην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη θαηαιακβάλεη θνκβηθή ζέζε αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία κε κνλαδηθά 

γεσπνιηηηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο είλαη 130.100 km2, εθ ησλ νπνίσλ ην 20% πεξίπνπ αληηζηνηρεί 

ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, θαζψο ε ρψξα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 2.000 λεζηά. Ζ 

Διιάδα πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθήο έθηαζεο επεηξσηηθφ ηκήκα, ην νπνίν ελψλεηαη κε ην 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Πεινπνλλήζνπ κέζσ ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ θαη πεξηθιείεηαη 

απφ ην Ηφλην, ην Αηγαίν, ην Ληβπθφ θαη ην Λχθην Πέιαγνο.  

Ζ αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο έρεη κήθνο πεξίπνπ 16.500 km, ην κηζφ απφ ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηελ επεηξσηηθή θαη ην ππφινηπν ζηε λεζησηηθή ρψξα. Σν κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηεο 

ρψξαο απνηειεί ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο αθηνγξακκψλ ζηελ ΔΔ-25, ελψ ζε πνζνζηφ 

5% εκπίπηεη ζε δηεζλνχο ζεκαζίαο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο.  

Σν 70% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο είλαη νξεηλφ ή ινθψδεο κε έληνλεο θιίζεηο θαη 

θνξπθέο πνπ ζπρλά μεπεξλνχλ ηα 2.500 m, ελψ ην 41% ηεο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο έρεη 

πςφκεηξα κεγαιχηεξα ησλ 500 κ, γεγνλφο πνπ γεληθά θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηηο νξεηλέο 

ρψξεο. Σν ηδηαίηεξα πνηθηιφκνξθν θαη ηξαρχ αλάγιπθν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειφ βαζκφ θαηάηκεζεο θαη ζεκαληηθνχο ηχπνπο νηθνζπζηεκάησλ θαη βηνπνηθηιφηεηα. 

Οη ππάξρνπζεο πεδηάδεο είλαη κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο, κε εμαίξεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαη έρνπλ πξνέιζεη απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ 

πνηακψλ ή απφ ηε θπζηθή, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνμήξαλζε νξεηλψλ θαξζηηθψλ 

ιεθαλψλ. 
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Πίλαθαο 5.1: Καηαλνκή πςνκέηξσλ αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 0-200m 

(ζε km
2
) 

201-500m 
(ζε km

2
) 

501-1000m 
(ζε km

2
) 

Πάλσ από 1000m 
(ζε km

2
) 

Θξάθε 4872 2180 1390 129 

Μαθεδνλία 10628 6049 12002 5524  

Θεζζαιία 4972 3563 3217 2152 

Ήπεηξνο 1504 2239 3045 2415 

ηεξεά-Δχβνηα 8195 7.632. 5966 3115 

Πεινπφλλεζνο 6344 5710 7236 2149 

Κξήηε 2281 3331 1840 920 

Νεζηά Αηγαίνπ – Ηνλίνπ (εθηφο 
Γσδεθαλήζνπ) 4427 3349 1053 42 

πλνιηθφ Πνζνζηφ(%) 33 26 28 13 

 

Ζ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Ν. 3852/2010 

«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α' 87/07.06.2010), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε Διιάδα 

δηαηξείηαη ζε επηά (7) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο θαη 

ηξηαθφζηνπο είθνζη πέληε (325) Γήκνπο. 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή Κηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ – Καηνηθηψλ 2011 ηεο ρψξαο, ν κφληκνο 

πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 10.816.286 άηνκα θαη ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη κφιηο 

81,96 θάηνηθνη αλά ρικ2, απφ ηηο κηθξφηεξεο ζηελ Δ.Δ. Χο απνηέιεζκα ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα, έρνπλ εγθαηαιεθζεί 

ζεκαληηθέο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο θπξίσο εθηάζεηο, κε απνηέιεζκα ην 40% ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο λα εκθαλίδνπλ εξήκσζε. Ο πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη ζε πνζνζηφ 

33% πεξίπνπ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο. 

Μεγάιεο εθηάζεηο, θπξίσο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο παξακέλνπλ αθαηνίθεηεο ην ρεηκψλα, 

απφξξνηα ησλ καδηθψλ κεηαπνιεκηθψλ κεηαθηλήζεσλ, νη νπνίεο εξήκσζαλ ην 40% ησλ 

αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζε πνζνζηφ 33% 

θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, γεγνλφο ην νπνίν εληείλεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο έρεη κεησζεί θαηά 1,09% ζε ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Σν 

20% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κεληξηθνχ Σνκέα 

Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, πνπ εκθαλίδνπλ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 11.796,14 θαη 301,49 

θαηνίθνπο αλά ρικ2 αληίζηνηρα, πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην κέζν εζληθφ φξν (81,96 

θάηνηθνη αλά ρικ2).  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά πεξηθέξεηα θαη θχιν, ηα πιένλ πξφζθαηα 

ζηνηρεία ζε επίπεδν πεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 
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Πίλαθαο 5.2: Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά πεξηθέξεηα θαη θχιν 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Γειηίν Σύπνπ 23.08.2013 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ηεο ρψξαο, παξαηίζεληαη αθνινχζσο ηα 

ζηνηρεία πξνβνιήο πιεζπζκνχ 2007 – 2050 ηεο ΔΤΔ, πνπ εθπνλήζεθαλ κε βάζε ηνλ 

εθηηκψκελν πιεζπζκφ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2007 ζε 3 ζελάξηα (ρακειφ, πςειφ, ελδηάκεζν) γηα 

ηηο δεκνγξαθηθέο ζπληζηψζεο: γνληκφηεηα, ζλεζηκφηεηα, κεηαλάζηεπζε. 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, ν δείθηεο γνληκφηεηαο παξνπζίαζε πηψζε, κε ηάζεηο 

αλάθακςεο σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ 

αιιαγψλ, πνπ ζπλέβεζαλ ζηε ρψξα. 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο γνληκφηεηαο ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα ζελάξηα, 

ζην ελδηάκεζν ζελάξην πξνβιέπεηαη αχμεζε γηα ηηο ειηθίεο 30-34 θαη 35-39 εηψλ, δηαηήξεζε 

ηεο γνληκφηεηαο επίπεδα ηνπ 2006 γηα ηηο ειηθίεο 25-29 εηψλ θαη ειαθξά κείσζε γηα ηελ 

νκάδα 20-24. Έηζη, ν ζπλνιηθφο δείθηεο γνληκφηεηαο ζην ελδηάκεζν ζελάξην πξνβιέπεηαη λα 

θζάζεη ην έηνο 2050 ζην 1,66. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζλεζηκφηεηα, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο απμήζεθε απφ 70,13 ην 1970 ζε 

77,09 ην 2006 γηα ηνπο άλδξεο θαη απφ 73,64 ζε 81,97 γηα ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα θαη 

πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ αχμεζή ηνπ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζηα ηξία ζελάξηα. 

ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε εηήζηα θαζαξή κεηαλαζηεπηηθή ξνή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

κέρξη ην έηνο 2006 εθηηκάηαη ζε 35–40 ρηιηάδεο. ην ρακειφ ζελάξην πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή 

κείσζε ηεο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο ψζηε ην 2050 λα θζάζεη ζε κεδεληθά επίπεδα, ζην 

πςειφ ζελάξην πξνβιέπεηαη απμεκέλε θαζαξή κεηαλαζηεπηηθή ξνή ηεο ηάμεο ησλ 60.000 

εηεζίσο, ελψ ζην ελδηάκεζν ζελάξην πξνβιέπεηαη ειαθξηά θάκςε απφ ηα επίπεδα ηνπ 2006.  

Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, εηζήιζαλ ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξνη 

απφ έλα εθαηνκκχξην κεηαλάζηεο, θπξίσο απφ ηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο, πνπ ζπληζηνχλ 
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πεξίπνπ ην 15% ηνπ ηξέρνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ (Φεβξνπάξηνο 2014), ν πιεζπζκφο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ κε άδεηεο ζε ηζρχ 

αλέξρεηαη ζε 473.124, εθ ησλ νπνίσλ 232.000 δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθή. Παξφηη ε κεηαλάζηεπζε σο θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαηλφκελν 

ζπκβάιιεη ζπρλά ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, ζέηεη παξάιιεια θαη λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ δνκή ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο ην 2050 πξνβιέπεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζε 11.500.000 πεξίπνπ (ελδηάκεζν ζελάξην), κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

πςειή γήξαλζε. Ο πιεζπζκφο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ απφ ηα επίπεδα ηνπ 18,5% ηελ 

01.01.2007 αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα επίπεδα ηνπ 32% ην 2050, παξαζχξνληαο πξνο ηα 

επάλσ ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο γήξαλζεο. 

 

   Γιάγπαμμα 5.1: Ηιηθηαθή δνκή πιεζπζκνύ 2007 – 2050 (ελδηάκεζν ζελάξην)’ 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Πξνβνιέο πιεζπζκνύ 2007 – 2050 

 

5.3 Κνηλσληθό – Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

Καηά ηε δεθαεηία 2000-2010, ε ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίζηεθε απφ δχν ηάζεηο. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2000–2008, ε ρψξα γλψξηζε ζπλερή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, κε ζεηηθέο επηδφζεηο ζε φια 

ζρεδφλ ηα βαζηθά καθξν-νηθνλνκηθά κεγέζε (απαζρφιεζε, βηνκεραληθή παξαγσγή, εκπφξην, 

θ.ιπ) θαη ζπλερή κεγέζπλζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο.  

Ο ζπλδπαζκφο φκσο ηεο πςειήο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο επηδείλσζεο ηεο 

εμσηεξηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο επέθεξε ηαρεία επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ 

ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ νδήγεζαλ ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηειηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. 

Έηζη, ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζήιζε απφ ην 2008 ζε κηα θάζε χθεζεο κε ζπλνιηθή πηψζε ηνπ 

ΑΔΠ θαηά πεξίπνπ 25% θαη ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ έρεη θηάζεη ην 27% ην 2013, 
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ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη θηάλεη ζην 60%.  

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε ρψξα αθνινπζεί Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο κε ζεηξά 

κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αλάθακςε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ε ρψξα αθνινπζεί ην γεληθφ πξφηππν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ, κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο 

Αθαζάξηζηεο Αμίαο Παξαγσγήο (ΑΑΠ). Σν 2012 ν πξσηνγελήο ηνκέαο αληηζηνηρνχζε ζην 

3,7% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο ΑΠΑ (ΔΔ-27, 1,7% ) θαη απαζρνινχζε ην 12,2% ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ΔΔ 27, 5,2%). Οη αληίζηνηρνη δείθηεο γηα ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ήηαλ 16,4% 

(ΔΔ -27 25,3%) θαη 15,6% (ΔΔ -27 22,6%) θαη γηα ηνλ ηξηηνγελή 80,2% (ΔΔ -27 73%) θαη 

απαζρνιεί ην 72,2% πνπ είλαη ηαπηφζεκν κε ην πνζνζηφ ζηελ ΔΔ -27.  

Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα επίζεο αλαδεηθλχεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο 

φπσο είλαη ην πςειφ κεξίδην κεηαπξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» κε  πςειή ζπκκεηνρή ηνπ 

εκπνξίνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο (Διιάδα 18%, Νφηηνο Δπξψπε 11%) ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο (Διιάδα 3%, Νφηηνο Δπξψπε  8%). πλνιηθά νη εκπνξεχζηκνη 

(tradable) ηνκείο (βηνκεραλία-κεηαπνίεζε, ηνπξηζκφο, επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, γεσξγία, 

λαπηηιία, ελέξγεηα, θιπ) ζπλεηζέθεξαλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία.  

Σε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε εκθαλίδεη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο, ν νπνίνο κεηψζεθε απφ 19,2% 

ην 2008 ζε 16,4% ην 2012, θάηη πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, φζν θαη ζηε ζπλερή κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ηεο κεηαπνίεζεο ιφγσ ηεο 

θαζίδεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

εμππεξέηεζε πξσηίζησο ησλ αλαγθψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη φρη ζηελ εμσζηξέθεηα.  

Ο δεκφζηνο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ελψ 

παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ηφλσζεο ηεο εγρψξηαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ Δ.Δ θαηά ηελ 

πξφζθαηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013 επηρεηξείηαη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ 

βηψζηκσλ δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

Οη θχξηεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ε Διιάδα θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020 ζα πινπνηεζνχλ κέζσ λένπ ΔΠΑ 2014-2020. Ο αλαπηπμηαθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 απνβιέπεη «ζηελ 

αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

Με ηα κέηξα θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο πεξηφδνπ 2014-2020 επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, κείσζε ηεο αλεξγίαο, αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, κείσζε ησλ 
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νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ρσξηθψλ αληζνηήησλ θαη άκεζν θαη νξαηφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

θξάηνπο κε ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο.  

Ζ λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ δηέπεη ην λέν ΔΠΑ 2014-2020 κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο Δ2020. πλδέεηαη επίζεο, κε ην Κνηλφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην (ΚΠ) ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο ΔΔ, ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Μεηαξξπζκίζεσλ, ηo «Νέν Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφηππν γηα ηελ Διιάδα 2021» θαη ηηο 

Δηδηθέο πζηάζεηο (κλεκφλην) ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ρψξα. 

5.4 Κιίκα 

Σν θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θαη γεληθά ήπην. Σν ρεηκψλα εκθαλίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ησλ εχθξαησλ δσλψλ, ελψ ην θαινθαίξη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνηξνπηθψλ δσλψλ ησλ πςειψλ πηέζεσλ. Αλαιπηηθά, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ρψξαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μέηξηεο βξνρνπηψζεηο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηνπ ρεηκψλα, κε 

κέζν εηήζην χςνο βξνρήο ηα 700 mm. 

 Ήπηνη ρεηκψλεο. 

 Εεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη. 

 Μεγάιε ειηνθάλεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο. 

 Δπνρέο άλνημεο θαη θζηλνπψξνπ κε κηθξή δηάξθεηα. 

Σφζν απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, φζν θαη απφ επνρή ζε επνρή παξνπζηάδεηαη κεγάιε πνηθηιία 

θιίκαηνο, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε δξάζε θπζηθνγεσγξαθηθψλ θαη δπλακηθψλ 

παξαγφλησλ.  

Οη ζπνπδαηφηεξνη θπζηθνγεσγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα είλαη: 

 Ζ πνιπκνξθία ηνπ αλαγιχθνπ. 

 Οη κεγάιεο νξνζεηξέο πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρψξα θαηά δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. 

 Σα κεκνλσκέλα θσλνεηδή φξε. 

 Οη θφιπνη πνπ εηζρσξνχλ βαζηά κέζα ζηελ μεξά 

 Σα πνιπάξηζκα λεζηά. 

 Ζ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζηε Μεζφγεην κε ηε κνξθή ηεο ρεξζνλήζνπ. 

 Ο θνξκφο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. 

 Οη γεηηνληθέο δπηηθέο πεξηνρέο ηεο αζηαηηθήο επείξνπ. 

 Οη εθηεηακέλεο εξεκηθέο βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο. 

Οη θπξηφηεξνη δπλακηθνί παξάγνληεο είλαη: 

 Ο κφληκνο αληηθπθιψλαο ησλ Αδφξσλ. 

 Ο ηβεξηθφο αληηθπθιψλαο. 
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 Οη αληηθπθιψλεο ηεο Δπξψπεο. 

 Οη πθέζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην βφξεην Αηιαληηθφ. 

 Οη ηνπηθέο πθέζεηο ηεο Μεζνγείνπ. 

 Σα βαξνκεηξηθά ρακειά ζηελ πεξηνρή Κχπξνπ θαη Ηλδηψλ. 

 Σα αζζελή θέληξα δξάζεο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο πεξηφδνπ εθδειψλνληαη απφηνκεο θαη πνιχ ζπρλέο κεηαβνιέο 

ηνπ θαηξνχ, πνπ νθείινληαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ελψ 

αληίζεηα θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν, νη αληηζέζεηο εμνκαιχλνληαη θαη επηθξαηεί ν ραξαθηήξαο ηνπ 

κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Οη αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη 

απφ επνρή ζε επνρή. ηα λεζηά πλένπλ δηαξθψο άλεκνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη θπξηφηεξνη 

είλαη νη βφξεηνη, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ εκθαλίδνληαη κειηέκηα. Χζηφζν, πξνο 

ηελ ελδνρψξα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα άπλνηαο ηα νπνία εληείλνληαη βαζκηαία. 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιαδηθνχ θιίκαηνο είλαη ε ειηνθάλεηα, νη εηήζηεο 

κέζεο ηηκέο ηεο νπνίαο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο ηηκήο 2.300 σξψλ ζηα Γηάλλελα θαη 

ηεο κέγηζηεο ηηκήο 3.100 σξψλ ζηε Εάθπλζν. Ζ κέγηζηε κεληαία ηηκή παξνπζηάδεηαη ηνλ 

Ηνχιην θαη είλαη 375 ψξεο θαη ε κηθξφηεξε ηνλ Ηαλνπάξην θαη είλαη 114 ψξεο. Απφ γεσγξαθηθή 

άπνςε ηε κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα παξνπζηάδεη ε Πεινπφλλεζνο, ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ε 

Μπηηιήλε. 

Οη βξνρνπηψζεηο είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο, εθδειψλνληαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα θαη ηε ζρεηηθά κεγάιε έληαζε πνπ 

ζπληειεί ζηελ απφπιπζε ησλ εδαθψλ. Λφγσ ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, νη βξνρνπηψζεηο 

είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζηε Γπηηθή Διιάδα. Ζ κέζε εηήζηα πγξαζία θπκαίλεηαη ζε 

κέηξηα επίπεδα. 

εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ππάξρνληα ηεθκήξηα ζηνηρεία απφ καξηπξίεο αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ, αλαζθαθέο θιπ., ην θιίκα ηεο ρψξαο δελ θαίλεηαη λα έρεη κεηαβιεζεί 

δηαρξνληθά. Αληηζέησο, νη ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ φηη ην ειιαδηθφ θιίκα έρεη παξακείλεη 

ζηαζεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 2.500 ρξφληα. 

Χζηφζν, ε ζπζζψξεπζε νηθνινγηθήο γλψζεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έδεημε φηη νη 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο ε νηθνδφκεζε κεγαινππφιεσλ, ε 

απνμήξαλζε ιηκλψλ, ε απνςίισζε δαζψλ θαη ε εθηξνπή πνηακψλ, έρνπλ πξνθαιέζεη 

ηνπηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλζήθεο κεζνθιίκαηνο θαη κηθξνθιίκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα 

θαη ηε ζχζηαζε ηνπ αέξα, ηελ πγξαζία, ηε ζεξκνθξαζία θιπ. 

Οη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ καθξνθιίκαηνο, δειαδή ην κεζνθιίκα θαη ην κηθξνθιίκα, 

δηέπνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηακφξθσζε ησλ βηνηηθψλ παξαγφλησλ, ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο θαη είλαη ζεκαληηθέο ζηελ νηθνινγία, ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη, γεληθά, 

ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία. 

Δπίζεο, νξηζκέλνη δπλακηθνί παξάγνληεο, φπσο νη αληηθπθιψλεο ηεο Δπξψπεο, φηαλ 

επεθηείλνληαη ζηελ Διιάδα δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο εκθάληζεο ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζεξκνθξαζηαθψλ αλαζηξνθψλ. 
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5.5 Κιηκαηηθή αιιαγή 

Έρεη πιένλ θαηαζηεί ζαθέο φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, πξνθαιoχλ, ζε παγθφζκην θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

ππεξζέξκαλζε, κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, ηελ 

φμπλζε θαη πχθλσζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη πιεκκχξεο, θαζψο θαη ηε 

κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, θαζηζηψληαο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζε εξήκνπο θαη 

εξήκνπο ζε πγξφηνπνπο. 

Ήδε είλαη εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηεο ηήμεο ησλ πνιηθψλ 

παγεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ ζπρλφηεξε εκθάληζε θαηαηγίδσλ θαη πιεκκχξσλ. Οη κεηαβνιέο 

απηέο αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζθνξά ηξνθήο, ηε βηνκεραλία, ηηο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππνδνκέο.  

Γηα ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε κεζνγεηαθή ιεθάλε εηδηθφηεξα, 

έρνπλ εθπνλεζεί κειέηεο θαη εξγαζίεο βαζηζκέλεο ζε πηζαλά ζελάξηα αιιαγήο ησλ 

θιηκαηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην PESETA Research Project γηα ηελ Δπξψπε, νη 

Giannakopoulos et al ή νη Giorgi and Lionello. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ησλ κειεηψλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ μεξαζία θαη  

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. πγθεθξηκέλα, εηδηθά ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο, ε κείσζε ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ κπνξεί λα ππεξβεί ην -25 κε -30% θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα 

μεπεξάζεη ηνπο 4-5 °C (Giorgi and Lionell, 2008). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ήδε πςειέο απαηηήζεηο ζε αξδεπηηθφ λεξφ ζηε λφηηα Δπξψπε θαη 

ηελ Μεζφγεην, πξνβιέπεηαη φηη ζε μεξφηεξεο ζπλζήθεο ζα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν λεξφ αλά 

επηθάλεηα θαη ε δήηεζε αηρκήο γηα άξδεπζε ζα απμεζεί θαη ιφγσ ηεο μεξαζίαο θαη ησλ 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αζθήζεη ζεκαληηθέο πηέζεηο θαη ζηελ 

γεσξγία, πνιχ ηζρπξφηεξεο απ‘ φ,ηη ζηηο βφξεηεο εχθξαηεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ θαη αλαθνξηθά 

κε ηελ βφζθεζε, ζηηο ήδε ζεξκέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο, κπνξεί 

λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ε παξαγσγή δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο, ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνλ βηνθπζηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ εδάθνπο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο 

κεηαβαιιφκελεο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ησλ δξηκχηεξσλ 

μεξαζηψλ.  

Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξγαληθνχ άλζξαθα 

ζην έδαθνο, θαζψο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηα πξφηππα θαη ζηελ έληαζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ 

ηα εδάθε πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε δηάβξσζε. χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο, 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηα επίπεδα πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Μεζνγείνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαη αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή Δπξψπε. Δπηπξνζζέησο, νη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη μεξαζίαο ιφγσ ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ελδέρεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη λα 

απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν απεξήκσζεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο.   
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Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο πξφζθαηεο 

επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Οκάδαο γηα ηελ Kιηκαηηθή Aιιαγή 

(Intergovernmental Panel for Climate Change - IPCC), ζην πιαίζην ηεο 4εο αιιά θαη ηεο ππφ 

αλάπηπμεο 5εο έθζεζεο αμηνιφγεζεο (IPCC Fifth Assessment report – AR5). 

ην πιαίζην απηφ, ε δεθαεηήο αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. «Δπξψπε 2020» ζέηεη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα σο έλαλ απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε κηα ηδηαίηεξα απνδνηηθή απφ ελεξγεηαθή άπνςε νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα. Δηδηθφηεξα, έρνπλ πηνζεηεζεί νη αθφινπζνη «ηφρνη 20-20-20»: 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Μείσζε θαηά 20% ζηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνβιεπφκελα 

επίπεδα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Δπίζεο, κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν 2030 θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα θαη νη ζηφρνη πνιηηηθήο, φπσο ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ, ε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο, 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πξνζέγγηζεο πνπ 

απνηειεί ζπγθεξαζκφ πςειήο ηερλνινγίαο, απνδνηηθφηεηαο ζε ζέκαηα θφζηνπο θαη 

απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ. 

Δπηπιένλ ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζνξίδνληαη 

πξφζζεηνη ζηφρνη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

Σν πιαίζην πνπ θαηεπζχλεη ηηο πνιηηηθέο απηέο ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο καθξφπλνεο 

πξννπηηθέο πνπ ράξαμε ε Δπηηξνπή ην 2011 ζηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειψλ επηπέδσλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ ην 2050, ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ράξηε πνξείαο γηα ην 2050 θαη ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηηο κεηαθνξέο. 

Οη ελ ιφγσ ράξηεο πνξείαο αλαπηχρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80 έσο 95% έσο ην 2050 ζε ζχγθξηζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990. ηα ζελάξηα ησλ ραξηψλ πνξείαο δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο βαζηθέο 

δηαπηζηψζεηο: 

 Έσο ην 2030, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% ζηελ 

ΔΔ, γηα λα κπνξεί λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-

95% έσο ην 2050, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεζλψο ζπκθσλεκέλνπ ζηφρν πεξηνξηζκνχ 

ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αηκφζθαηξα ζε ιηγφηεξν απφ 2 βαζκνχο Κειζίνπ. 

 Ζ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε ζπγθξφηεζε θαιχηεξσλ θαη εμππλφηεξσλ ππνδνκψλ 

ελέξγεηαο απνηεινχλ «αλακθηβφισο ζεηηθέο» επηινγέο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ. 

 Γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηα ζελάξηα πνιηηηθήο ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε 

πνξείαο γηα ην 2050 αλαθέξνπλ κεξίδην πεξί ην 30% γηα ην 2030. 
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 Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο, 

κε ή ρσξίο απαιιαγή απφ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, γεγνλφο πνπ ζα 

επηδξάζεη ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο έσο ην 2030. 

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έθιπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ξππαληψλ θαη ηδηαίηεξα αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Γηα ηελ πεξίνδν έσο ην 2020, νη ηνκείο κε ηελ πην γξήγνξε αχμεζε εθπνκπψλ, είλαη εθείλνη 

ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ελεξγεηαθήο δήηεζεο, δειαδή ν ηξηηνγελήο 

ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ. Χζηφζν, ζε επίπεδν απφιπηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, ε 

κεγαιχηεξε επηβάξξπλζε αλακέλεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ, πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ κεηαμχ 1990 θαη 2020.  

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ην κεξίδηφ ηνπ ζην 

ζχλνιν εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα βαίλεη απμαλφκελν απφ 20% ην 1990 ζε 

24,1% ην 2020. Αληηζέησο, ην κεξίδην ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα 

θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ζπλερψο, απφ 15,6% ην 1990 ζε 12% ην 2020, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο πξνβιέςεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εθπνκπψλ CH4 είλαη νη ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη  ηεο βηνκεραλίαο, 

θαζψο επζχλνληαη γηα ην 43% θαη 28% αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ εθπνκπψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2020, σζηφζν αλακέλεηαη κηθξή εηήζηα κείσζή ηνπο 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,8% γηα ηα έηε κεηά ην 2000. 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο εθπνκπέο Ν2Ο, ν ηνκέαο ειεθηξηζκνχ είλαη ππεχζπλνο γηα πεξηζζφηεξν 

απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ, νη νπνίεο βαίλνπλ απμαλφκελεο κε εηήζην ξπζκφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% γηα ηελ επφκελε εηθνζαεηία. 

ζνλ αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε φξνπο ηζνδχλακσλ ηφλσλ 

CO2, νη εθπνκπέο βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 79,9 Mt ην 1990 ζε 132 Mt ην 2020 κε εηήζην 

ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,7%, ελψ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξνπζηάδνπλ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ. Με βάζε 

ηηο δηαζέζηκεο ελδείμεηο θαη δεδνκέλεο ηεο κέηξηαο αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηνκείο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο απμάλνπλ ειάρηζηα. 

Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμάλνπλ κε ξπζκνχο 

ρακειφηεξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηνκεαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ιφγσ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ρξήζεο θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ. 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, εθηφο απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απνδίδνληαη 

ζηελ θαχζε ησλ δηαθφξσλ θαπζίκσλ, παξαηεξνχληαη θαη εθιχζεηο θπξίσο CH4 κε ηε κνξθή 

δηαθπγνπζψλ εθπνκπψλ. 

Οη εθπνκπέο CH4 ζε φξνπο CO2 eq βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 931 kt ην 1990 ζε 1326,2 kt ην 

2020 (αχμεζε 42,5%). 
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ηνλ αθφινπζν Πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ην επίπεδν ζην νπνίν είλαη επηξξεπείο νη δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο (NUTS2) ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζχκθσλα κε ηελ «Πέκπηε έθζεζε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» ηεο Δ.Δ.  

Ζ γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηζρχνπλ πςειά επίπεδα 

επαηζζεζίαο, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν μερσξίδνπλ νη πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ. 

Πίλαθαο 5.3:  Δπίπεδν θαηά ην νπνίν είλαη επηξξεπείο νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή 

Πεξηνρή (NUTS2) Vulnerability (Δπαηζζεζία) 

Anatoliki Makedonia, Thraki 75,1 

Kentriki Makedonia 85,1 

Dytiki Makedonia 68,3 

Thessalia 88,5 

Ipeiros 76,8 

Ionia Nisia 90,9 

Dytiki Ellada 75,7 

Sterea Ellada 62,7 

Peloponnisos 72,1 

Attiki 66,1 

Voreio Aigaio 77,1 

Notio Aigaio 69,5 

Kriti 51,7 

Πεγή: Πέκπηε έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή 

 

Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ESPON πξνθχπηεη ε 

πξφβιεςε γηα ηε κεηαβνιή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ γηα ηα έηε 2071-2100 ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο, αθνινπζψληαο ην ζελάξην Α1Β (+3.5 °C) ηνπ IPCC. 

 

Γηάγξακκα 5.2:  Πξφβιεςε ζρεηηθήο κεηαβνιήο ησλ εηήζησλ θαηαθξεκληζκάησλ ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο ζε επίπεδν NUTS3, 2071 - 2100 

Πεγή: ESPON  

Relative change in annual mean precipitation in summer months
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ε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηo Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο WWF 

Διιάο, επηρεηξήζεθε ε πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην άκεζν 

κέιινλ (2021-2050) γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ Διιάδα ρσξίζηεθε ζε πεξηνρέο αλά θαηεγνξία 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. αζηηθέο, γεσξγηθέο πεξηνρέο) θαη εμεηάζηεθαλ ζρεηηθνί θιηκαηηθνί δείθηεο.   

Καηά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, νη αζηηθέο πεξηνρέο ζα βηψζνπλ ζπρλφηεξεο εκέξεο 

θαχζσλα θαη πεξηζζφηεξεο «ηξνπηθέο λχρηεο», δει. λχρηεο φπνπ ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη 

ηνπο 20 °C, ελψ ζε αξθεηέο απφ ηηο ππφ εμέηαζε πφιεηο ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαίλεηαη 

πσο ζα εληαζνχλ. Πφιεηο φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, ε Λακία θαη ε Λάξηζα ζα 

ππνζηνχλ έσο θαη 20 πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαχζσλα. ε Λακία, Λάξηζα, Βφιν, Θεζζαινλίθε 

θαη Αζήλα, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφ βξνρήο ζα κεησζεί, αλακέλεηαη λα απμεζνχλ νη αθξαίεο 

βξνρνπηψζεηο (πνζφ βξνρήο πνπ πέθηεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα) θαηά 10-20%, 

δπζθνιεχνληαο πηζαλψο ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα πιεκκπξηθά 

επεηζφδηα. ηνλ αθφινπζν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

γηα ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο δείθηεο πνπ εμεηάζηεθαλ.  

 

Πίλαθαο 5.4: πκπεξάζκαηα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο (θφθθηλν:αχμεζε, κπιε:κείσζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πεγή: WWF Διιάο 

 

Έηζη, ε δηάξθεηα ησλ μεξψλ εκεξψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, ελψ ζηελ 

Δχβνηα θαη ζηηο βνξεηφηεξεο απφ απηέο αλακέλνληαη είθνζη ή θαη παξαπάλσ πεξηζζφηεξεο 

μεξέο εκέξεο, πξάγκα πνπ επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο εξεκνπνίεζεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν 

ππξθαγηάο πνπ θαίλεηαη πσο κεγαιψλεη ζρεδφλ παληνχ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ 

εξξψλ, ηεο Πέιιαο, ηεο Φζηψηηδαο θαη ηεο Λάξηζαο. Δπηπιένλ, ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ 

εκεξψλ κε ζεξκνθξαζίεο θαχζσλα θαηά 15-20 εκέξεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη ζα επηθέξεη ζπλέπεηεο θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ηεο 

εγρψξηαο γεσξγίαο. 

Έλα κείδνλ δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη έρεη επίζεο επίδξαζε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο είλαη νη ππξθαγηέο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή ησλ εδαθψλ, ζε εξεκνπνίεζε θαη ζε απειεπζέξσζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Δπηπιένλ, νη ππξθαγηέο είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα 
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ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη νη δξάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξνθψλ έρνπλ πνιχ πςειέο 

απαηηήζεηο ζε πφξνπο. Σν γεγνλφο απνθηά ηδηαίηεξα ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε πςειφ αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηψλ. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο, φπσο θάζε άιιε θπζηθή δηαδηθαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

επεξεάδνληαη άκεζα θαη έληνλα απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο ε εμάπισζε ηεο θσηηάο 

ζπλαξηάηαη επζέσο απφ ηελ πγξαζία ηεο θαχζηκεο χιεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεηαη 

απφ ηε βξνρφπησζε, ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ. Έηζη ε πξνβιεπφκελε άλνδνο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο εμαηηίαο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζα απμήζεη ηελ αλπδξία ηεο θαχζηκεο χιεο, κε ην θαηλφκελν απηφ λα εληείλεηαη ζηηο 

πεξηνρέο πνπ κεηψλνληαη θαη νη βξνρνπηψζεηο. Παξάιιεια, ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ 

ηξσηφηεηα ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

WWF Διιάο, θαηαιήγνπλ φηη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2020-2050 ζα 

επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηα δαζηθά ζπζηήκαηα.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε κέζε ειάρηζηε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία αλακέλεηαη λα απμεζεί 

θαηά ζρεδφλ 1,3 νC ζηνπο δξπκνχο Βίθνπ - Αψνπ, Πίλδνπ, Οιχκπνπ, Παξλαζζνχ θαη 

Πξεζπψλ, ε ρεηκεξηλή βξνρφπησζε ζα κεησζεί ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο δξπκνχο έσο θαη 15%, 

ε θζηλνπσξηλή βξνρφπησζε ζα κεησζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (Βίθνο - Αψνο θαη Πίλδνο) 

αιιά ζα απμεζεί ζηηο ππφινηπεο θαηά 10-15%, ελψ γεληθά αλακέλεηαη αχμεζε ησλ πεξηφδσλ 

αλνκβξίαο θαηά κία έσο δπν εβδνκάδεο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηηο δαζηθέο πεξηνρέο (επηιέρζεθαλ 10 εζληθνί 

δξπκνί) θαη ηνπο δείθηεο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Πίλαθαο 5.5:  πκπεξάζκαηα γηα ηνπο εζληθνχο δξπκνχο (θφθθηλν: αχμεζε, κπιε: κείσζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: WWF Διιάο 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ππξθαγηέο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εθηάζεσλ απηψλ.   

Ζ κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γαζψλ επηζεκαίλεη επίζεο φηη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηηο ππξθαγηέο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πξνθαηαζηνιή θαη θαηαζηνιή ηεο ππξθαγηάο θαη πξνζδίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο θαη ηεο θαχζηκεο χιεο.  Ζ ηερλνινγία δαζνππξφζβεζεο κπoξεί λα 

αληηκεησπίζεη επηηπρψο κφιηο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο πηζαλήο έληαζεο κίαο δαζηθήο 

ππξθαγηάο πνπ νδεγείηαη απφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δηαδίδεηαη ζε επλντθφ 

πεξηβάιινλ θαη κε κεγάιν θνξηίν θαχζηκεο χιεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο θαχζηκεο χιεο, φηαλ 

ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη θαηάιιεια, απμάλεη ην φξην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ κέρξη ην 

νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθή ε θαηαζηνιή κηαο ππξθαγηάο θαη απηφ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ην ζελάξην ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  Οη ηξεηο βαζηθέο δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο είλαη: ε 

απνκφλσζε κε δηαθνπέο ηεο θαχζηκεο χιεο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θαχζηκεο χιεο ζην εχξνο 

ηεο έθηαζεο κηαο πεξηνρήο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ηχπνπ ηεο θαχζηκεο χιεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο αιιά θαη πξνζηαζία απφ άιιεο 

ζπλεπαγφκελεο επηπηψζεηο απφ ηηο ππξθαγηέο, φπσο πιεκκχξεο, εθπνκπέο CO2 θηι., ε 

αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ είλαη ζεκαληηθή. Αλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θπζηθήο αλαγέλλεζεο κεηά απφ κηα ππξθαγηά, κεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεηεο 

νη ηερλεηέο επεκβάζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο 

αλαδαζψζεηο αλά έηνο.  

 

Πίλαθαο 5.6: Πξαγκαηνπνηεζείζεο αλαδαζψζεηο 

ΔΣΟ 
Αλαδαζώζεηο 
ζε ζηξέκκαηα 

Φπηεπζέληα 
Γελδξύιιηα                 
ζε ρηιηάδεο 

Πξαγκαηνπνηεζείζεο 
Γαπάλεο  (ηξ. ηηκέο) 

πλνιηθή θακέλε 
έθηαζε  

Δθηάξηα (ha) 

1941 - 1950 247.061 40.978 12.477.000 δξρ.  

1951 - 1960 543.531 104.055 116.012.000 δξρ.  

1961 - 1970 366.132 103.265 294.752.000 δξρ.  

1971 49.917 14.975 34.178.000 δξρ.  

1972 61.867 18.560 72.520.000 δξρ.  

1973 43.301 12.900 83.590.000 δξρ.  

1974 35.274 4.468 68.725.000 δξρ.  

1975 30.908 7.088 98.319.000 δξρ.  

1976 33.345 6.651 103.953.000 δξρ.  

1977 39.889 6.060 103.763.000 δξρ.  

1978 39.066 6.770 148.463.000 δξρ.  

1979 35.870 5.841 133.206.000 δξρ.  

1980 47.383 6.785 268.845.000 δξρ. 32.965,0 

1981 36.776 5.368 247.698.000 δξρ. 81.417,0 

1982 297.527 5.435 317.348.000 δξρ. 27.372,0 

1983 43.308 5.783 550.783.000 δξρ. 19.613,0 
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ΔΣΟ 
Αλαδαζώζεηο 
ζε ζηξέκκαηα 

Φπηεπζέληα 
Γελδξύιιηα                 
ζε ρηιηάδεο 

Πξαγκαηνπνηεζείζεο 
Γαπάλεο  (ηξ. ηηκέο) 

πλνιηθή θακέλε 
έθηαζε  

Δθηάξηα (ha) 

1984 49.971 8.364 964.963.000 δξρ. 33.656,0 

1985 56.614 8.353 1.545.537.000 δξρ. 105.450,0 

1986 54.801 9.618 1.290.510.000 δξρ. 24.514,0 

1987 51.001 9.000 1.383.776.000 δξρ. 46.315,0 

1988 44.883 6.425 1.487.897.000 δξρ. 110.501,0 

1989 46.508 6.793 1.881.409.000 δξρ. 42.364,0 

1990 46.571 6.264 2.114.557.000 δξρ. 38.593,0 

1991 41.395 5.002 2.195.071.000 δξρ. 23.574,0 

1992 45.918 7.393 2.902.289.000 δξρ. 66.347,0 

1993 46.534 7.829 2.997.542.000 δξρ. 54.049,0 

1994 44.058 7.794 3.119.045.000 δξρ. 52.603,0 

1995 33.204 5.597 2.501.797.000 δξρ. 19.177,0 

1996 19.631 2.763 2.269.606.000 δξρ. 22.990,0 

1997 25.320 3.218 2.532.445.000 δξρ. 34.781,0 

1998 18.566 2.596 1.618.078.000 δξρ. 92.901,0 

1999 24.544 2.979 1.878.782.866 δξρ. 8.289,0 

2000 14.916 2.055 1.380.800.000 δξρ. 145.034,0 

2001 18.364 1.569 1.098.000.000 δξρ. 18.342,0 

2002 16.894 1.266 2.758.000 € 4.337,0 

2003 11.623 896 2.515.000 € 3.263,0 

2004 8.574 2.511 2.707.000 € 10.722,1 

2005 15.234 1.153 2.076.500 € 6.437,4 

2006 10.735 1.172 3.045.000 € 12.661,4 

2007 10.920 942 1.895.000 € 222.894,0 

2008 11.187 759 2.195.000 € 29.172,0 

2009 11.244 706 1.879.200 € 35.342,3 

2010 5.314 476 808.500 € 8.967,3 

2011 8.560 915 3.663.000 €  

Πεγή: Απνινγηζκόο Γξαζηεξηνηήησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ 2011 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη εθηάζεηο πνπ 

αλαδαζψζεθαλ είλαη αηζζεηά κεησκέλεο, ελψ δηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο ζπλνιηθά 

θακέλεο εθηάζεηο, κε εμαίξεζε ην έηνο 2010.  

Ζ δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ησλ νξκεηηθψλ ρεηκάξξσλ, ε νπνία γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ε θιίζε ηνπ ρεηκάξξνπ θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο π.ρ. ζε παξαθείκελνπο 

νηθηζκνχο, πξέπεη επίζεο λα εμεηάδεηαη κεηά απφ πεξηζηαηηθά ππξθαγηάο. Σα ελ ιφγσ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ηελ 

ηειεπηαία δηεηία έρνπλ πινπνηεζεί ιηγφηεξα έξγα.  
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Πίλαθαο 5.7: Σερληθά Έξγα Γηεπζέηεζεο Υεηκάξξσλ πεξηφδνπ 1930 - 2010 

 

ΔΣΟ 
θπξόδκεηα 
Σζηκεληνιηζ. 

m³ 

πξκαηό-
πιεθηα  

m³ 

Ξπινιίζηλα 
έξγα           
m³ 

Ξεξνιίζηλα 
έξγα  
m³ 

Υσκάηηλα 
έξγα           
m³ 

Κιαδν-
πιέγκαηα  

m 

Απνζηξαγγ. 
ηάθξνη θιπ. 

m 

Γξόκνη     
Km 

 Πεξηθξάμεηο          
m 

1930-1940 59.627 946 6.359 57.605 32.808 24.529 386   1.710 

1941-1950 48.351 3.152 447 46.804 80.535 125.520 2.520 9 187.068 

1951-1960 175.652 30.408 11.010 196.493 52.006 124.450 95.275 103 1.119.213 

1961-1970 403.194 43.265 10.106 83.134 73.924 61.114 207.378 211 1.201.365 

1971-1980 217.258 40.863 1.833 24.911 688.332 14.212 81.236 397 836.468 

1981 24.554 3.261   709 46.699 105 6.728 15 13.780 

1982 12.462 4.589   1.846 13.085 520 2.215 10 18.255 

1983 15.113 3.385   1.905 1.922 225 1.588 26 25.626 

1984 28.801 10.034   3.709 46.204 210 1.926 13 40.144 

1985 23.676 4.102   1.281 113.698 642 1.040 6 59.726 

1986 24.275 6.198 200 996 73.259 682 2.322 19 33.848 

1987 30.449 7.164   1.254 107.166 0 2.041 14 54.038 

1988 29.233 4.343   561 87.945 1.754 5.585 14 31.595 

1989 31.782 4.012   357 41.744 3.224 12.816 5 38.624 

1990 18.446 5.261   506 37.789 3.618 1.450 7 17.910 

1991 27.953 4.026   40 46.010 1.200 6.087 10 17.993 

1992 58.092 13.127     157.272 64.518 5.950 22 35.936 

1993 54.773 8.136   38 239.821 29.830 6.597 31 23.501 

1994 24.185 11.743   624 285.225 10.630 12.847 23 56.133 

1995 21.643 12.087   194 285.569 550.965 5.502 11 30.463 
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ΔΣΟ 
θπξόδκεηα 
Σζηκεληνιηζ. 

m³ 

πξκαηό-
πιεθηα  

m³ 

Ξπινιίζηλα 
έξγα           
m³ 

Ξεξνιίζηλα 
έξγα  
m³ 

Υσκάηηλα 
έξγα           
m³ 

Κιαδν-
πιέγκαηα  

m 

Απνζηξαγγ. 
ηάθξνη θιπ. 

m 

Γξόκνη     
Km 

 Πεξηθξάμεηο          
m 

1996 20.100 6.761   0 174.047 69.261 4.459 3 42.933 

1997 23.097 11.198   93 68.447 1.006.438 3.524 0 37.533 

1998 31.461 9.886   622 127.812 702.664 1.815 7 30.411 

1999 49.065 10.975   48 233.310 518.491 2.993 9 30.075 

2000 29.297 4.896     37.603 1.066.662 770 2 8.240 

2001 7.132 3.102     20.565 134.554 765 5 16.238 

2002 3.550 467     6.050   1.118 1 10.708 

2003 19.514 4.565   146 25.239 1.645 1.809 3 7.567 

2004 9.690 5.366     13.500 392 132 1 16.071 

2005 1.329 1.704     2.964 6.315 200 92 27.895 

2006 13.773 9.179     27.718 542.480   1 4.015 

2007 13.307 9.683 0 0 48.434 3.531.347 0 72 18.304 

2008 9.561 6.243   450 23.331 905.458 109 2 7.836 

2009 859 0 0 596 1.238 506.418 0 8 0 

2010 414 0 0 0 0 554.000 0 0 0 

ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 1.561.668 304.127 29.955 423.876 3.321.271 10.564.073 479.183 1.152 4.101.222 

Πεγή: Απνινγηζκόο Γξαζηεξηνηήησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ 2011 
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Δπίζεο, απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ην πιεκκχξηζκα ησλ πνηακψλ 

αλακέλεηαη λα είλαη ζπρλφηεξν ιφγσ ησλ πην αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο νηθνδφκεζεο ζε πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφλ ηνλ θίλδπλν. Οη πην 

επάισηεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πέκπηεο Έθζεζεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή, 

Κνηλσληθή θαη Δδαθηθή ζπλνρή γηα ηελ Δπξψπε, είλαη νη πεξηνρέο ζηελ Κνηιάδα ηνπ Πάδνπ 

θαζψο θαη νη πεξηνρέο ηνπ Ρήλνπ (εηδηθά ζηε Γαιιία θαη ηηο Κάησ Υψξεο) θαη ε θάησ Loire, ε 

Mecklenburg-Vorpommern θαη ε δπηηθή Πνισλία, καδί κε ηηο πεξηνρέο πνπ ζπλνξεχνπλ κε 

ηνλ πνηακφ Πελεηφ ζηε Θεζζαιία ηεο Διιάδαο.   

Λακβάλνληαο ππφςε φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, βαζηθή κέξηκλα ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ή κεηξηαζκνχ, ψζηε λα κεησζνχλ 

νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, ε 

ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνζαξκνγήο, ε 

πξνζαξκνγή ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο (είδνο θαη πνηθηιίεο), θαζψο θαη ε 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα πηζαλά κέηξα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε εθπιήξσζεο ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ 20-20-20 γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

ην πιαίζην απηφ, νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο νθείινπλ λα 

πξναγάγνπλ ηελ αιιαγή θαη κεηαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο βηψζηκεο, πξάζηλεο νηθνλνκίαο ρακειψλ ή θαη κεδεληθψλ  εθπνκπψλ 

άλζξαθα κε ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ απηνχ ζα 

πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηνλ νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ κεηξηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, θιπ. 

5.6 Αηκνζθαηξηθό Πεξηβάιινλ 

Σα γεληθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο ξχπαλζεο θαη ζε πξνβιήκαηα αζηηθήο ξχπαλζεο. Ζ βηνκεραληθή 

ξχπαλζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζε πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο 

(κεκνλσκέλεο ή ζπγθεληξσκέλεο). Ζ αζηηθή ξχπαλζε αθνξά ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο 

αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη ζηελ θπθινθνξία ησλ 

νρεκάησλ (πιήζνο θαη πςειή ειηθία νρεκάησλ, θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, αλεπάξθεηα ή 

έιιεηςε καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο), ηηο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηε ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο.  

ην πιαίζην απηφ, κε ηελ Αξηζκ. Ζ.Π. 33437/1904/Δ103 Απφθαζε «Δγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ 

Μείσζεο ησλ Δθπνκπψλ (ΔΜΔ) ζηελ αηκφζθαηξα, νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ πθηζηάκε λεο 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 (παξαγ. Γ εδ. 8) ηεο ππ. αξηζ. 

29457/1511/2005 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ 

«γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001 (B΄992)»» (ΦΔΚ Β‘ 

1634/14.08.2008), εγθξίζεθε ην Δζληθφ ρέδην Μείσζεο Δθπνκπψλ (ΔΜΔ) ησλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη θνληνξηνχ απφ πθηζηάκελεο κεγάιεο 
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εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ψζηε λα ειέγρεηαη θαη λα απνηξέπεηαη ε ππέξβαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηηκψλ – νξίσλ ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εθπνκπψλ, αλά ξχπν δηαθξηηά. 

Δπηπιένλ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο επαίζζεησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ηα επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο  

αλαθνηλψλνληαη κε ζπλερή ξνή, ελψ ην ΤΠΔΚΑ ζπληάζζεη επίζεο εηήζηεο θαη πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ, πνπ αλαθέξνπλ ηα επίπεδα 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ξχπσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ πιένλ πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ην έηνο 2013 ηνπ ΤΠΔΚΑ 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ κέζσλ εηεζίσλ ηηκψλ, ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ φισλ ησλ κεηξνχκελσλ ξχπσλ, αλά ζηαζκφ κέηξεζεο.  

χκθσλα κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηηκψλ, παξά ηηο απμνκεηψζεηο ησλ κέζσλ εηήζησλ 

ηηκψλ ξχπαλζεο απφ ρξφλν ζε ρξφλν ζε δηάθνξεο ζέζεηο, παξαηεξείηαη κηα γεληθή ηάζε 

κεηξηαζκνχ ή ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηηκήο ησλ ξχπσλ. 

Ζ εμέιημε απηή κπνξεί λα απνδνζεί, θπξίσο ζηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

Η.Υ. απηνθηλήησλ θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο θάξηαο 

ειέγρνπ θαπζαεξίσλ (ΚΔΚ), ζηα κέηξα ειέγρνπ εθπνκπήο ξχπσλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ζηε 

ρξήζε θαπζίκσλ κε θαιχηεξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ ζηαζεξήο 

ηξνρηάο, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζηε δηείζδπζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ νηθηαθφ, βηνκεραληθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα, ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

κεγάισλ θπθινθνξηαθψλ έξγσλ θ.ι.π. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, σο απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ 

αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εκθαλίδεηαη πησηηθή ηάζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γηα 

νξηζκέλνπο ξχπνπο φπσο ηα ζσκαηίδηα, ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο. Χζηφζν, απαηηείηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (αησξνχκελα ζσκαηίδηα PM2.5, PM10, βελδφιην, 

ινηπνί πδξνγνλάλζξαθεο) εληφο ησλ ηηζέκελσλ απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 

νξίσλ, θαζψο θαη ε έληαζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ζηελ πνιηηηθή θπξίσο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, κε ελζάξξπλζε ηεο 

ρξήζεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) θαη απνζάξξπλζεο ρξήζεο Η.Υ. 

Γηα θάζε ξχπν εηδηθφηεξα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

 Γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα παξνπζηάδεηαη γεληθά ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ. 

 Γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ ππάξρεη ζεκαληηθή ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο κεηψζεηο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζείνπ ηφζν ζην πεηξέιαην θίλεζεο θαη 

ζέξκαλζεο φζν θαη ζηελ ακφιπβδε βελδίλε. 

 Γηα ην βελδφιην παξαηεξείηαη ηάζε κείσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 Γηα ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ ππάξρεη ηάζε κηθξήο κείσζεο ησλ ηηκψλ. 

 Γηα ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ ππάξρεη ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κέηξεζεο. 
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 Γηα ην φδνλ ππάξρεη γεληθψο κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ κε έληνλε 

δηαθχκαλζε απφ έηνο ζε έηνο ζε θάπνηνπο ζηαζκνχο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ξχπνπ. 

 Γηα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α10) γεληθά παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ζηηο ηηκέο 

ξχπαλζεο απφ ην ξχπν απηφ. 

 Γηα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α2,5) παξαηεξείηαη κηθξή ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ ή 

ζηαζεξνπνίεζε. 

Σα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο Υψξαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Λάξηζα, Ζξάθιεην, θιπ.) θαζψο θαη ζηηο 

πεξηνρέο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε (πεξηνρή Κνδάλεο, Πηνιεκατδαο, Μεγαιφπνιεο). 

Δπίζεο, πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο εκθαλίδνληαη θαη ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο (π.ρ. Οηλνθχησλ – ρεκαηαξίνπ) θαζψο ζε άιια κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο (Ζξάθιεην, Λάξηζα, Βφιν, Πάηξα, Ησάλληλα). 

Ζ γεσκνξθνινγία θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο επλννχλ ηελ 

παγίδεπζε ησλ ξχπσλ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε ζεηξά θσηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ 

παξάγνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή αηζαινκίριε, ηδηαίηεξα θαηά ηηο εκέξεο κε ειηνθάλεηα θαη 

άπλνηα. Σα κεγάια αζηηθά θέληξα ππέθεξαλ ζην παξειζφλ απφ ηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ιφγσ θπξίσο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ληήδει ζε ζείν, ζηε 

ζέξκαλζε θαη ζηα νρήκαηα. Οη κεηψζεηο ηνπ ζείνπ ζηα θαχζηκα, ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο ηεο νηθηαθήο ζέξκαλζεο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κε θίιηξα 

απνζείσζεο ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Οη εθπνκπέο ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ επελέξγεηα ηεο δξάζεο ησλ κεηαθνξώλ ην 2010 

απμήζεθαλ πεξίπνπ 58% ζε ζρέζε κε ην 1990 (απφ 14,77 Μt CO2 ην 1990 ζε 23.33 Μt CO2 

ην 2010). Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ απφ κεηαθνξέο ηελ πεξίνδν 

1990-2010 είλαη 3%, ελψ ην 2008 παξαηεξήζεθε κείσζε πεξίπνπ 5% ζε ζρέζε κε ην 2007 

θαη ην 2010 κία αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε (>10%) ζε ζρέζε κε ην 2009 ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σν 2010, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πξνεξρφηαλ απφ ηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο, φπνπ απφ 80% ζπκκεηνρή ην 1990 ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ησλ 

κεηαθνξψλ αλήιζε ζε 84% ην 2010, ιφγσ θπξίσο ησλ δχν αληηθαηηθψλ παξακέηξσλ, ηεο 

ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ ζηε ρψξα θαη ηεο εμέιημεο ηεο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ησλ κεραλψλ ησλ νρεκάησλ. 

Ζ ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαθνξψλ ζην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

φισλ ησλ ηνκέσλ (βηνκεραλία, απνξξίκκαηα θιπ.) είλαη 21%. 

Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο παξαηεξείηαη δηαξθψο κεηνχκελε ηάζε ζηελ εθπνκπή 

φισλ ησλ αέξησλ ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο 1990-2010. 

Βαζηθή θαηεγνξία ησλ εθπνκπψλ CO2 απνηεινχλ νη νδηθέο κεηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, νη 

ζρεηηθέο εθπνκπέο CO2 ην 2010 απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 58% ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο γηα ην 

1990, νη εθπνκπέο CH4 κεηψζεθαλ θαηά 15% πεξίπνπ, ελψ νη εθπνκπέο Ν2Ο απμήζεθαλ 

θαηά 3%. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 

58%. 
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Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πξάγκα πνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιάδεη, 

παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

κέζν φξν ηεο Δ.Δ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη παξά ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ ιηγφηεξν ξππνγφλσλ 

νρεκάησλ, ελψ νη εθπνκπέο CO, NOx θαη NMVOC κεηψλνληαη. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ SO2, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαπζίκσλ, θαη εηεηδθφηεξα ζηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, πνπ 

παξαηεξήζεθε ην 2010. 

Ζ θαηαλάισζε ιηπαληηθνχ αλά δείθηε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ην 1990 ήηαλ ελλέα θνξέο 

πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ησλ άιισλ ρσξψλ πνπ αλαθέξνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 απφ ηελ 

θαχζε ησλ ιηπαληηθψλ [0,0236 (3.938,62 TJ/166.745, 16 TJ )]. 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο CO2 απφ ηελ θαχζε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ησλ ιηπαληηθψλ 

απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαηά ην έηνο βάζεο αλέξρεηαη ζε 31,71 Gg CO2 ζε ζχγθξηζε κε ην 

142,97 Gg CO2 πνπ είρε αλαθεξζεί αξρηθά απφ ηελ Διιάδα ζηελ ππνβνιή ηεο απνγξαθήο 

ηνπ 2006. Οη αληίζηνηρεο εθπνκπέο γηα ην 2010 αλέξρνληαη ζε 51,86 Gg CO2. 

ηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξώλ, ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξνέξρνληαη 

απφ ην εζληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ελψ ηα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ πξνζγείσζεο 

θαη απνγείσζεο παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Χζηφζν, ζχκθσλα 

κε ηνλ Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο αζπλέπεηεο, φπσο ην 

γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ θχθισλ απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο απμήζεθε θαηά 71 % θαηά 

ηελ πεξίνδν 1990-2004 θαη ην φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην εζληθφ 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην) γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηψζεθε θαηά 15,6%. Ο αξηζκφο ησλ 

επηβαηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ απμήζεθε θαηά 40% θαηά ηελ πεξίνδν 

1990-2004. 

Ζ πξνζαξκνζκέλε εθηίκεζε γηα ηηο εθπνκπέο CO2, CH4 θαη N2O απφ ηελ πνιηηηθή αεξνπνξία 

θαηά ην έηνο βάζεο αλεξρφηαλ ζε 593.691 Gg ηζνδπλάκνπ CO2 ζε ζχγθξηζε κε ηα 1,469.238 

Gg ηζνδπλάκνπ CO2 ζηελ απνγξαθή ξχπσλ ηεο Διιάδαο ην 2006. Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο εζσηεξηθέο αεξνκεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά 82 % απφ ην 1990 , κε 

κέζν εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο πεξίπνπ 4%. 

Γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ππήξμε αχμεζε εθπνκπψλ CO2 θαη CH4 θαη κείσζε 

εθπνκπψλ N2O θαηά ηελ πεξίνδν 1990 - 2010. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ληίδει θαη 

ιηπαληηθά κεηψζεθε, ελψ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ καδνχη εκθάληζε δηαθπκάλζεηο κε 

απμεηηθή ηάζε. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 23%. 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

ρψξαο είλαη επίζεο ε πςειή εμάξηεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο απφ νξπθηνχο 

πφξνπο (ιηγλίηε), θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

Χζηφζν, ε βαζκηαία απμαλφκελε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), πνπ 

απνηεινχλ βηψζηκε ελαιιαθηηθή ζηελ ρξήζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

ρψξαο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα. 
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Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη 

ζηε ρψξα, απνδεηθλχεη ηελ απμαλφκελε ηάζε ζηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

αθφινπζν δηάγξακκα, ην νπνίν απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ (%) ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαηεξείηαη ηα έηε 2009 – 2011. 

 

Γηάγξακκα 5.3:  Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Eurostat 

πλνιηθά σζηφζν ππάξρεη αθφκα πεξηζψξην κέρξη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην έηνο 

2020, φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 
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Γηάγξακκα 5.4:  Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο  ζηελ ΔΔ 

 

 

Πεγή: European Environment Αgency 

 

Πηζαλή εμέιημε εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην, γηα ηελ Διιάδα ε θαηαλνκή ησλ ππνρξεψζεσλ γηα 

ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 6 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC θαη SF6) 

ζηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο (1990 θαη 1995) είλαη + 25%. 

χκθσλα κε ην ελάξην Αλακελφκελεο Δμέιημεο (ΑΔ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ (Πξάμε 5 Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 27-2-2003, ΦΔΚ 58/Α/5-3-2003), γηα ηελ Διιάδα αλακέλεηαη ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2020. πγθεθξηκέλα : 

 Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ζε ζρέζε κε ην 1990 (ζε kt CO2 –eq) είλαη +56,4% 

ην 2020. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 

2000 – 2020 εθηηκάηαη ζε 1,2%. 

 Ο ελεξγεηαθφο ηνκέαο απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εθπνκπψλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ 

βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 76% ην 1990 ζε 79% ην 2020. 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νδήγεζαλ 

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην. Ο ζρεδηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη 

ζεηξά κέηξσλ θπξίσο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα (νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο, κεηαθνξέο, 

βηνκεραλία, ειεθηξνπαξαγσγή), αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο γεσξγίαο θαη 

ησλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ. 
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χκθσλα κε ην ΑΔ, ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθή, + 53% ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2000 θαη ζπλεπψο είλαη 

ζεκαληηθή θαη ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νθείινληαη ζηηο 

κεηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη αχμεζε ησλ εθπνκπψλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,4% γηα ηελ πεξίνδν 2000-2020 (απφ 19,7 Mtn ην 2000 ζε 31,5 Mtn ην 

2020).Οη βαζηθνί ξχπνη πνπ εθπέκπνληαη, ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη 

CO2 θαη N2O, ε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη απμεηηθή, ιφγσ ηεο δηείζδπζεο ησλ 

θαηαιπηηθψλ νρεκάησλ. 

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηα νρήκαηα (π.ρ. ζπληήξεζε 

απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ), ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

κεηαθνξψλ (π.ρ. ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο) θαη ζε απηά 

πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε λέσλ θαπζίκσλ (π.ρ. βηνθαχζηκα, ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, θιπ.). 

χκθσλα φκσο κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο (ζηνηρεία 2009-2010) αιιά θαη ηελ έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο (Report N.10/2013), ε Διιάδα εκθάληζε επίζεο ηε 

κεγαιχηεξε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ην έηνο 

2010 ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ζηηο εθπνκπέο νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε 

κείσζε ρξήζεο θαπζίκσλ ζηε ζέξκαλζε, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ ειεθηξνδφηεζε θαη ηε 

ζβηνκεραλία ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ ηάζε απηή αληαλαθιά ηηο ζπλερείο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο κέζνο φξνο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2011 ήηαλ 15,2% πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ έηνπο βάζεο, θαη αξθεηά 

ρακειφηεξνο απφ ην ζηφρν ηνπ 25% γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012.  

ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο θαη ζηα αθφινπζα Γηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε εμέιημε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ βάζεη ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ 2009-2010 θαη 

εθηηκήζεσλ γηα ην 2011. 

 

Πίλαθαο 5.8: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο  ζηελ ΔΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ – ΜΠΔ, ΤΠΟΜΔΓΙ 
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Γηάγξακκα 5.5:  Καηαλνκή εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλά θχξην ηνκέα θαη αλά είδνο 
αεξίνπ, 2010 

 

 

 

 

 

Πεγή: ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ – ΜΠΔ, ΤΠΟΜΔΓΙ 

 

 

Γηάγξακκα 5.6: Σάζεηο θαη πξνβνιέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 1990-2020 – Δθπνκπέο αλα 
ηνκέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ – ΜΠΔ, ΤΠΟΜΔΓΙ 

 

Γηάγξακκα 5.7: Σάζεηο θαη πξνβνιέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 1990-2020 – πλνιηθέο 
εθπνκπέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ – ΜΠΔ, ΤΠΟΜΔΓΙ 
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5.7 Αθνπζηηθό Πεξηβάιινλ 

Χο ζφξπβνο νξίδεηαη ν αλεπηζχκεηνο πξνθαινχκελνο απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο 

ήρνο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ο 

ζφξπβνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν είδνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζνξχβνπ 

ζηελ αλζξψπηλε πγεία απνηεινχζε γηα πνιιά ρξφληα βαζηθφ πεδίν έξεπλαο θαη κειέηεο.  

Έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά ε χπαξμε ελφο βηνινγηθνχ κεραληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

ν ζφξπβνο πξνθαιεί νπζηαζηηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αθνή κε ηε κνξθή παξνδηθήο ή 

κφληκεο αθνπζηηθήο απψιεηαο.  

Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ηξεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένπλ ην 

ζφξπβν κε ηελ πγεία: 

 Ο ζφξπβνο επηδξά δπζκελψο ζην ζχζηεκα αθνήο ηνπ αλζξψπνπ. 

 Ο ζφξπβνο επηδξά δπζκελψο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, δεδνκέλεο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε δεκηνπξγία άγρνπο (stress). 

 Ο ζφξπβνο έρεη θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ήδε πάζρνπλ απφ θάπνηα 

αξξψζηηα ή κε νκαιή θπζηνινγία. 

Ο ζφξπβνο γίλεηαη ελνριεηηθφο γηα ηνλ άλζξσπν φηαλ ην επίπεδν ηνπ ήρνπ ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ 55-65 dB(A). ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ην 29,2% ησλ θαηνίθσλ ησλ 15 ρσξψλ ηεο 

ΔΔ, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Διβεηίαο (ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ρσξψλ: 388 εθαη. θάηνηθνη) ήηαλ 

εθηεζεηκέλνη ζε κε επηζπκεηά επίπεδα ζνξχβνπ πάλσ απφ 55 dB(A). Γηα ηνπο ζνξχβνπο 

απηνχο, ππεχζπλα κεηαθνξηθά κέζα ήηαλ ε νδηθή πιεξνθνξία ζε πνζνζηφ 22,7%, ηα 

αεξνπιάλα θαη νη ζηδεξφδξνκνη ζε πνζνζηφ 2,3% θαη 4,2% αληίζηνηρα. (πκεσλίδεο - 

INFRAS, 2004). 

Ζ πνηφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα λα εληνπίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, πξνθαινχκελα θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ κνηνπνδειάησλ. Δθηφο απφ ηηο κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο, 

πξφβιεκα ζνξχβνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεδφλ φιεο νη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπνπ 

ππνβαζκίδεηαη ηφζν ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

κνλίκσλ θαηνίθσλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Μηθξφηεξεο θιίκαθαο αιιά νμπκέλα πξνβιήκαηα 

ζνξχβνπ πξνέξρνληαη απφ εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θέληξα δηαζθέδαζεο) θαη απφ 

κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. βηνηερλίεο, θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα).   

Οη πθηζηάκελεο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο σο πξνο ην ζφξπβν πεγάδνπλ απφ ηελ νδεγία 

2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά µε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ», ε 

νπνία απνβιέπεη ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνθπγή, πξφιεςε ή 

πεξηνξηζκφ, βάζεη ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ, ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο φριεζεο, απφ έθζεζε ζην ζφξπβν.  

ην πιαίζην απηφ έρεη εθπνλεζεί ε κειέηε ραξηνγξάθεζεο ζνξχβνπ θαη ηα ζρέδηα δξάζεο 

ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηα ηκήκαηα ηεο 

Δγλαηίαο Οδνχ απφ Α/Κ Βέξνηαο έσο Α/Κ Κ1 θαη απφ Α/Κ Γεξνθνκείνπ έσο Α/Κ ηξπκφλα, 
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θαη ηελ κέηξεζε θαη ραξηνγξάθεζε ζνξχβνπ ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πέξημ ηεο Δγλαηίαο 

Οδνχ. 

Δπίζεο, έρεη εθπνλεζεί ν ηξαηεγηθφο ράξηεο ζνξχβνπ θαη ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ Αηηηθή 

Οδφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ Lden & Lnight, θαζψο θαη ε Μειέηε Θνξχβνπ 

Αεξνζθαθψλ γηα ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά δηαγξάκκαηα απνηχπσζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ επηπέδσλ ζνξχβσλ 

ζε επίπεδν έθζεζεο ή πιεζπζκνχ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο Υάξηεο. 

Γηάγξακκα 5.8:  Αηηηθή Οδφο - Καηαλνκή επηθαλείαο πεξηνρήο κειέηεο αλά δψλε ζνξχβνπ – 
Γείθηεο Lden & Lnight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγή:  Αηηηθή Οδόο, Μειέηε Υαξηνγξάθεζεο Ο.Κ.Θ. & Δθπόλεζεο ρεδίσλ Γξάζεο Αληηκεηώπηζεο 
ρεηηθώλ Πξνβιεκάησλ ζηελ Αηηηθή νδό, Φάζε Β’, Μάξηηνο 2010 

 

Γηάγξακκα 5.9: Δγλαηία Οδφο - Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά δψλε ζνξχβνπ – Γείθηεο Lden & 
Lnight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή: Δγλαηία Οδόο Α.Δ., Υαξηνγξάθεζε ηνπ Θνξύβνπ ζηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνύ από Α/Κ Κ1 

Κ1 θαη από Α/Κ Γεξνθνκείνπ έσο Α/Κ ηξπκόλα – Σειηθή ‘Δθζεζε, επηέκβξηνο 2009 
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Γηάγξακκα 5.10:  Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» - Καηαλνκή 
επηθαλείαο αλά δψλε ζνξχβνπ – Γείθηεο Lden & Lnight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:  Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», Μειέηε Θνξύβνπ Αεξνζθαθώλ - 
Σειηθή ‘Δθζεζε, Ινύληνο 2007 

 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ είλαη ε ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ NOISE (Noise Observation and 

Information Service for Europe), πνπ απνηειεί ηελ Τπεξεζία Παξαηεξήζεσλ θαη 

Πιεξνθνξηψλ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ γηα ηελ Δπξψπε, πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ, απφ ζηνηρεία 

ηεο νπίαο πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ 120 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη ηεο Δ.Δ., πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ., είλαη εθηεζεηκέλα ζε νδηθφ 

ζφξπβν επηπέδσλ άλσ ησλ 55 Ldn dB. 
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Γηάγξακκα 5.11: Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. πνπ εθηίζεηαη ζε νδηθφ ζφξπβν 

 

Πεγή: European Environment Αgency 

 

Ήδε γηα ηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαη ζην NOISE ζηνηρεία έθζεζεο πιεζπζκνχ απφ 

πεξηβαιινληηθφ ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ «Δι. Βεληδέινο». Δπίζεο, ην ΤΠΔΚΑ έρεη ζρεδηάζεη εθηεηακέλν 

πξφγξακκα πινπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζνξχβνπ βάζεη ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΔΚ γηα 

φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην NOISE. 

5.8 Γεσινγία – Δδαθνινγία 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιινί γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, πνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, κε βάζε ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπο: 

 ρεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη θαη ηνλ Παιαηνδσηθφ αηψλα, ν νπνίνο δηήξθεζε 

375 εθαηνκκχξηα έηε θαη νη νπνίνη είλαη νη παιαηφηεξνη ζε ειηθία. Δδψ αλήθνπλ θχξηα ηα 

κεηακνξθσκέλα - εκηκεηακνξθσκέλα θαη ηα εθξεμηγελή πεηξψκαηα ελψ, ζπαληφηεξα ηα 

ηδεκαηνγελή, κε ε ρσξίο απνιηζψκαηα. Ζ επηθαλεηαθή ηνπο εμάπισζε είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. Απαληψληαη δηαζπαξκέλα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Υψξαο, ζε κηθξέο ζρεηηθά 

εκθαλίζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο δπηηθήο 

Θξάθεο, ηεο Θάζνπ, ηεο Λήκλνπ, ηεο ακνζξάθεο θαη ηεο Λέζβνπ, φπνπ παξνπζηάδνπλ 

πνιχ κεγάιε αλάπηπμε. Οη ζρεκαηηζκνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ην ππφβαζξν 

πάλσ ζην νπνίν έρνπλ απνηεζεί λεφηεξνη ζρεκαηηζκνί ησλ δπν επφκελσλ θαηεγνξηψλ. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη ζρεκαηηζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ κηθξή επηθαλεηαθή 

εμάπισζε. 

 ρεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηνλ Παιαηνδσηθφ θαη πξηλ ην Μεηφθαηλν, ν νπνίνο 

δηήξθεζε 155 εθαηνκκχξηα έηε. ' απηή ηελ θαηεγνξία ν θχξηνο φγθνο ησλ πεηξσκάησλ 

είλαη ηδεκαηνγελήο, ρσξίο λα ιείπνπλ φκσο θαη ηα εθξεμηγελή ή ηα κεηακνξθσκέλα, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ φκσο ζε πνιχ κηθξή αλαινγία. Σν πέηξσκα πνπ θχξηα ζπλαληηέηαη είλαη ν 

αζβεζηφιηζνο. Οη ζρεκαηηζκνί ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επηθαλεηαθή 

εμάπισζε ζηε Υψξα. 
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 ρεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Μεηφθαηλν θαη εμαθνινπζνχλ λα ζρεκαηίδνληαη 

κέρξη ηηο κέξεο καο. ' απηή ηελ θαηεγνξία θπξηαξρνχλ ηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα. Ζ 

παξνπζία ησλ εθξεμηγελψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη εληνπηζκέλε γχξσ απφ ηα 

ελεξγά εθαίζηεηα, ελψ ηα κεηακνξθσκέλα ζρεδφλ ιείπνπλ. ρεκαηηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο απνηεινχληαη θαη νη πεδηάδεο ηεο Υψξαο καο (κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο). 

Ο Διιεληθφο ρψξνο βξίζθεηαη κεηαμχ δχν κεγάισλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ, ηεο Αθξηθαληθήο 

θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο. Οη Διιεληθέο νξνζεηξέο, εθηφο απφ ην Β.Α ηκήκα ηεο Υψξαο, δειαδή 

ηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη ηε Γπη. Θξάθε, πνπ αλήθνπλ ζην νηθνδφκεκα ησλ Βαιθαληθψλ 

νξνζεηξψλ, απνηεινχλ ηκήκα ηεο αιπζίδαο ησλ νξνζεηξψλ πνπ μεθηλάλε απφ ηηο Αιπεηο θαη 

θαηαιήγνπλ ζηα Ηκαιάηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Άιπεηο-Ληλαξίδεο (Γηνπγθνζιαβία) - 

Διιελίδεο - Κξήηε - Σαπξίδεο (Ν. Σνπξθία) - Πεξζίδεο (Β. θαη Α. Ηξάλ) - Ηκαιάηα. 

Μεηά ηε ρέξζεπζε φιεο ηεο Διιάδαο, αθνινχζεζαλ κεγάιεο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο ησλ 

ζρεκαηηζκψλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θιεηζηψλ ιεθαλψλ (ζαιάζζησλ ή ιηκλαίσλ). 

ηαλ αξγφηεξα, απνκαθξχλζεθε ην πγξφ ζηνηρείν απφ απηέο ηηο ιεθάλεο, έκεηλαλ παρχηαηα 

ζηξψκαηα απνζέζεσλ, πνπ ζήκεξα απνηεινχλ ηηο κεγάιεο πεδηάδεο ηεο Θεζζαιίαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη άιιεο κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. 

ε πνιχ ζηελή ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη ην ππφγεην πδάηηλν δπλακηθφ, πνπ ιφγσ 

ηεο θχζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πεηξσκάησλ, πνπ είλαη πδξνπεξαηά ζην κεγαιχηεξν ηνπο 

πνζνζηφ, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.  

Πάλσ ζην αλάγιπθν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο γεσινγηθέο δηεξγαζίεο, αλαπηχρζεθε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πδξνγξαθηθφ πεδίν, πνπ παξνπζηάδεη πνιινχο θιάδνπο πνηακψλ θχξηαο θαη 

δεπηεξεχνπζαο ηάμεο. Αξθεηνί απ' απηνχο εθβάιινπλ θαη' επζεία ζηε ζάιαζζα, ή ζπλδένληαη 

απ'επζείαο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο θιάδνπο, ρσξίο ελδηάκεζα ζηάδηα ζχλδεζεο. Οη κηθξέο, 

ζήκεξα, ιίκλεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο (π.ρ. Καζηνξηά, Πξέζπεο, Γηάλλελα, Βεγνξίηηδα, 

Υεηκαδίηηδα, Πέηξεο) απνηεινχλ ηα ππνιείκκαηα ησλ πνιχ κεγαιχηεξσλ ζε δηαζηάζεηο 

ιηκλψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κεηά ην ηέινο ηεο θχξηαο θάζεο ηεο ηεθηνληθήο δξάζεο (κεηά 

ην Μεηφθαηλν). 

Σα κεγαιχηεξα πνηάκηα ηεο Υψξαο (Αιηάθκνλαο, πεξρεηφο, Αρειψνο, Αμηφο, Νέζηνο, 

ηξπκφλαο, Πελεηφο θιπ.) ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο ηνπο αθνινπζνχλ παιηφηεξεο 

κεγάιεο ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο. Απφ ηηο πξνζρψζεηο ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά 

εθηεηακέλεο πεδηάδεο ζην δέιηα ηνπο ελψ, ζπλήζσο, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπο ζρεκαηίζηεθαλ 

(ή ζρεκαηίδνληαη) ιηκλνζάιαζζεο. 

Δπίζεο, ε παγθφζκηα αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κεηά ηελ ηειεπηαία παγεηψδε 

πεξίνδν, έδσζε ηελ ηειηθή εηθφλα ησλ αθηψλ ηεο Υψξαο. 

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ησλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη νη θαηάιιειεο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλφεζαλ ηε γέλεζε ρηιηάδσλ ζπειαίσλ. πγθεθξηκέλα, κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ εληνπηζηεί πεξηζζφηεξα απφ 4.000 ζπήιαηα. 

Ζ ζεκαζία ηνπ αλάγιπθνπ γηα ην πεξηβάιινλ άπηεηαη θπξίσο ησλ πξνβιεκάησλ 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, λεξψλ θαη απνξξηκκάησλ. 

Γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ε χπαξμε πεξίθιεηζησλ απφ βνπλά πφιεσλ (π.ρ. Αζήλα) ή 

παξαιηαθψλ πφιεσλ (φπσο είλαη φιεο νη κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο) ζπλδπάδεηαη 

αληίζηνηρα κε ηε ζπζζψξεπζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ή κε ηε δεκηνπξγία παιηξξντθψλ 
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θηλήζεσλ ηνπ αέξα (ζχζηεκα απφγεηαο θαη ζαιάζζηαο αχξαο) πνπ επαλακεηαθέξνπλ ηνπο 

πξσηνγελείο ξχπνπο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο θαη κάιηζηα ζε δπζκελέζηεξε πνηφηεηα 

(θσηνρεκηθή ξχπαλζε). 

Γηα ηα λεξά θαη ηα απνξξίκκαηα ην αλάγιπθν έρεη λα θάλεη κε ηε κεγάιε δηαζπνξά νηθηζκψλ 

θαη ηηο, θαηά ζπλέπεηα, δπζρέξεηεο κηαο ζπιιεθηηθήο θαη εληαίαο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ 

(π.ρ. θνηλνί αλά επξχηεξε πεξηνρή βηνινγηθνί θαζαξηζκνί πνπ  κελ εκπνδίδνληαη απφ 

δηαθνξέο πςνκέηξσλ, θνηλέο ρσκαηεξέο θιπ.).  

Χζηφζν, ην ίδην ην αλάγιπθν απνηειεί παξάγνληα γηα ηελ χπαξμε πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν 

θπζηθφ θάιινο θαη ηελ αλάπηπμε βηνηφπσλ ζηηο πεξίθιεηζηεο θνηιάδεο θαη ζηα δέιηα 

πνηακψλ θαη ηε λεζησηηθή Διιάδα, πνιιψλ θαη αμηφινγσλ ζεξκνκεηαιιηθψλ θαη ηακαηηθψλ 

πεγψλ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε ρψξα εκθαλίδεη πςειή ζεηζκηθφηεηα, πνπ αθνξά θπξίσο ην 

ζαιάζζην ρψξν, αιιά επεξεάδεη κεγάια παξαζαιάζζηα αζηηθά θέληξα (Κφξηλζνο, Πάηξα, 

Θεζζαινλίθε, Βφινο, Καιακάηα θιπ.). 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο απεηιείηαη ην έδαθνο ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ, απηνί ζπλίζηαληαη ζηε δηάβξσζε, ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθέο χιεο, 

ηε ξχπαλζε, ηελ αχμεζε ηεο δνκεκέλεο έθηαζεο, ηηο θαζηδήζεηο, ηελ ππεξβφζθεζε, ηελ 

αιάησζε (ππεξζπζζψξεπζε δηαιπηψλ αιάησλ λαηξίνπ, καγλεζίνπ θαη αζβεζηίνπ), ηηο 

πιεκκχξεο θαη ηηο θαηνιηζζήζεηο. Απηά ηα θαηλφκελα δεκηνπξγνχληαη ή επηηείλνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, νξηζκέλα κάιηζηα παξνπζηάδνπλ ζνβαξή 

επηδείλσζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

Ζ εξεκνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξαγσγηθή γε ππνβαζκίδεηαη 

θαη ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη ζε αθηιφμελε γηα ηελ αλαπηπζζφκελε βιάζηεζε, δεκηνπξγψληαο 

έηζη θειίδεο απνγπκλσκέλσλ πεξηνρψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο ζηελ 

επηθάλεηα. Ζ εξεκνπνίεζε είλαη πνιππαξαγνληηθή θπζηθή δηεξγαζία, νη δε παξάγνληεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ είηε δξνπλ κεκνλσκέλα είηε αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη θπζηθνί / πεξηβαιινληηθνί, θαη αλζξσπνγελείο. πλδπαζκφο 

αληίμνσλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ κε  αξλεηηθή αλζξψπηλε παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ πνπ 

πηζαλψο λα επηβάιιεηαη απφ δεδνκέλνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νδεγνχλ ζε 

εξεκνπνίεζε ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ γεο. Ζ θπξηφηεξε δηεξγαζία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

εξεκνπνίεζε είλαη ε δηάβξσζε, ε νπνία  απνηειεί  ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ππνβάζκηζεο 

ησλ ινθσδψλ πεξηνρψλ. Κχξηνο ππεχζπλνο απηήο ηεο δηεξγαζίαο ζεσξείηαη ν άλζξσπνο 

πνπ κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ ζπρλά επηηαρχλεη: 

 ηνπο ξπζκνχο πδαηηθήο, αηνιηθήο θαη κεραληθήο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ, 

 ηελ ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

 ηελ απψιεηα ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 

Παξάγνληεο πνπ επίζεο ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο είλαη νη θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο κε ηε κεγάιε δηαθχκαλζε θαη ηηο ζπρλέο θαη κεγάιεο έληαζεο βξνρνπηψζεηο, ηηο 

επνρηαθέο μεξαζίεο, ην έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν θαη ηελ γεληθά πεξηνξηζκέλε θπηηθή 

θάιπςε. Δπίζεο ε καθξά ηζηνξία παξέκβαζεο ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε πξφζθαηε 
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εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθνχ 

ζπλεπηθνπξνχλ ζηε εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εδαθηθνί πφξνη είλαη εμίζνπ νπζηαζηηθνί κε ηνλ αέξα θαη ην λεξφ γηα ηνλ 

άλζξσπν, θαη νη απεηιέο απφ ηελ εδαθνινγηθή ππνβάζκηζε δελ έρνπλ πξνθαιέζεη ην 

αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ φζν ηα άιια δχν ζηνηρεία. Χζηφζν, νη εδαθηθνί πφξνη  απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα 90% φισλ ησλ αλζξψπηλσλ ηξνθίκσλ.   

Αλ θαη ε δηάβξσζε - απνζχλζεζε ηνπ εδάθνπο απνηειεί θαηαξρήλ κία θπζηνινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, ε επηηαρπλφκελε δηάβξσζε, ε νπνία μεπεξλάεη θαηά πνιχ 

ην θπζηνινγηθφ ξπζκφ, πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο απφ ην λεξφ απνηειεί δηαδνκέλν πξφβιεκα ζηελ Δπξψπε. 

Ο ξπζκφο δηάβξσζεο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην θιίκα θαη απφ ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο 

φζν θαη απφ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ θαζψο ππφθεηηαη ζε κεγάιεο 

πεξηφδνπο μεξαζίαο αθνινπζνχκελε απφ έληνλεο δηαβξσηηθέο βξνρνπηψζεηο, πνπ πέθηνπλ 

ζε επηθάλεηεο κε κεγάιε θιίζε κε εχζξαπζηα εδάθε.      

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκκα, ε Διιάδα παξνπζηάδεη πςειφ εζληθφ ξπζκφ 

δηάβξσζεο εδαθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ελψ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή γηα 

ηελ ΔΔ ησλ 27.  

 

Γηάγξακκα 5.12: Γηάβξσζε εδαθψλ απφ ην λεξφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Joint Research Center 

 

ε επίπεδν λνκνχ NUTS3 ηεο ρψξαο ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ ην κνληέιν πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Παλεπξσπατθή Πξφβιεςε Κηλδχλνπ γηα ηε Γηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 
(The Pan-European Soil Erosion Risk Assessment - PESERA).  

Soil eros ion by water

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

EE27
Cyprus

Malta
Italy

Portugal
Slovenia
Greece
Austria

United Kingdom
Spain

France
Luxembourg

Croatia
Romania
Belgium

Slovakia
Germany
Bulgaria
Estonia
Czech

Hungary
Poland

Denmark
Lithuania

Netherlands
Sw eden

Latvia
Ireland
Finland

tn/ha/yr



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 158 

Γηάγξακκα 5.13: Γηάβξσζε εδάθνπο ζε επίπεδν NUTS3 

 

Πεγή: Joint Research Center 

 

Οη λνκνί κε πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο είλαη ησλ Κπθιάδσλ, ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηεο 

Πξέβεδαο, ηεο Θεζπξσηίαο, ηεο Άξηαο θαη ηεο Μαγλεζίαο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε 

απηφ ην ζεκείν φηη ε κεζνδνινγία ηνπ PESERA PROJECT δίλεη κέζνπο φξνπο γηα θάζε λνκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε ηηκή ζε έλα λνκφ ππεξβαίλεη ην 11 tn/ha/yr, ν λνκφο εθηηκάηαη φηη 

θηλδπλεχεη, αιιά δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζε φιν ην λνκφ, αιιά ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Αληίζηνηρα, γηα ηνπο λνκνχο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα, αιιά φηη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζε 

πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο ή/θαη θαζφινπ. 

Ζ αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο δει. ε απψιεηα επηθαλεηαθψλ εδαθψλ νδεγεί ζε 

κεησκέλε γνληκφηεηα, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Σν κεηαθεξφκελν 

έδαθνο ζπκβάιιεη επίζεο ζηε κφιπλζε θαη ζηελ θάιπςε ησλ πισηψλ νδψλ κε ηιχ, ελψ  ε 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε 

νξγαληθή νπζία, ελδεηθηηθφ ηεο πνηφεηαο ηνπ εδάθνπο.  

Ζ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο απνηειεί πεγή ηξνθήο γηα ηελ παλίδα ηνπ εδάθνπο, θαη 

ζπκβάιιεη ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ελεξγψληαο σο δεμακελή ζξεπηηθψλ νπζηψλ φπσο ην άδσην, 

ν θψζθνξνο θαη ην ζείν, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί ηνλ θχξην ζπληειεζηή γνληκφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο. Ο νξγαληθφο άλζξαθαο ηνπ εδάθνπο ππνζηεξίδεη ηε δνκή ηνπ εδάθνπο 

βειηηψλνληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ξηδψλ ψζηε λα δηεηζδχζνπλ κέζα ζην έδαθνο. 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο, κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ζε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε νξγαληθφ άλζξαθα/νξγαληθή νπζία. 
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Γηάγξακκα 5.14: Μέζε πεξηεθηηθφηεηα νξγαληθνχ άλζξαθα 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Πεγή: Joint Research Center 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη πεξηνρέο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε 

νξγαληθή νπζία είλαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε φπσο θαη ε ‗Ζπεηξνο (πςειέο ηηκέο 

θαη ζηα δχν κνληέια), ελψ ρακειφηεξα επίπεδα νξγαληθνχ άλζξαθα θαίλεηαη λα έρνπλ ηα 

λεζηά θαη ε Κξήηε. 

Πίλαθαο 5.9:  Πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία ζε επίπεδν NUTS2 
 Organic Carbon Content (first 

30cm topsoil). Calculation 

model OCTOP 2004 

LUCAS Organic Carbon 

Content- average values 

from 491 points in the 

country (2009) 

NUTS2 Region % 

Anatoliki Makedonia, Thraki 2,30 2,39 

Kentriki Makedonia 1,78 1,66 

Dytiki Makedonia 2,50 1,75 

Thessalia 1,50 1,97 

Ipeiros 1,72 2,24 

Ionia Nisia 0,76 na 

Dytiki Ellada 1,31 1,81 

Sterea Ellada 1,39 2,39 

Peloponnisos 1,27 1,95 

Attiki 1,17 1,38 

Voreio Aigaio 1,03 na 

Notio Aigaio 0,74 na 

Kriti 0,99 1,51 

Πεγή: Joint Research Center 
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Άιινο έλαο παξάγνληαο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο είλαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο. Σα ειιεληθά 

δάζε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θπζηθά θαη φρη ηερλεηά θαη ραξαθηεξίδνληαη σο κεζνγεηαθά. 

Πξφθεηηαη γηα νηθνζπζηήκαηα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε μεξά, δεζηά θαινθαίξηα θαη ζε 

ςπρξνχο ρεηκψλεο. ηε κεζνγεηαθή (0-600κ πςφκεηξν) θαη ζηελ παξακεζφγεηα (600-1200κ 

πςφκεηξν) δψλε αλαπηχζζνληαη καθία βιάζηεζε, θξχγαλα θαη δξπο, ελψ ζηνλ Θεζζαιηθφ 

θάκπν πνπ ππάξρεη πην γφληκν έδαθνο αλαπηχζζνληαη βειαληδηέο. Απαληψληαη επίζεο θαη ηα 

είδε δέληξσλ πνπ εμαπιψλνληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, φπσο ην πεχθν, ηελ εξπζξειάηε 

(εμαπιψλνληαη κέρξη ηα 1000κ πςφκεηξν) θαη ηελ νμηά (θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο). 

Ζ παλίδα ηνπ ειιεληθνχ δάζνπο δηαθξίλεηαη απφ πςειή βηνπνηθηιφηεηα. Πέξα απφ ηα 

πνιπάξηζκα είδε πνπιηψλ, εξπεηψλ θαη εληφκσλ, αμηφινγε είλαη θαη ε πνηθηιία ησλ 

ζειαζηηθψλ πνπ δνπλ ζηα ειιεληθά δάζε, κε πην γλσζηά απφ απηά ηελ θαθέ αξθνχδα (Ursus 

arctos), ηνλ αγξηφγαην (Felis silvestris), ην ηζαθάιη (Canis aureus), ην ιχθν (Canis lupus) θαη 

ηνλ αζβφ (Meles meles). 

ηελ Διιάδα ε κεγαιχηεξε δαζηθή έθηαζε απαληάηαη ζηα βφξεηα θαη δπηηθά ηεο ρψξαο, 

Μαθεδνλία, Θξάθε, Ήπεηξνο θαη ηε ρακειφηεξε ζην Νφηην Αηγαίν, ηα Ηφληα Νεζηά θαη ηελ 

Κξήηε.   

Οη επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη ηεξάζηηεο, αθνχ επεξεάδνπλ φρη κφλν ην δάζνο, 

αιιά επίζεο ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Οη  δαζηθέο 

ππξαθγηέο έρνπλ επηπηψζεηο πνπ θπκαίλνληαη ρξνληθά απφ ηελ πεξίνδν εκθάληζήο ηνπο 

κέρξη κεξηθέο δεθαεηίεο κεηέπεηηα. 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ, ε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ απνηειεί κείδνλ ζέκα, θαζψο σο 

ζπλέπεηεο απηνχ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα φπσο πιεκκχξεο, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη 

επαθφινπζε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, νη δαζηθέο ππξθαγηέο θαζνξίδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην θαζαξφ ηζνδχγην άλζξαθα θάζε δάζνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ίζσο 

επεξεάδνπλ απμεηηθά ηηο εθπνκπέο ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρνληαο άκεζν αληίθηππν 

ζην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

ηηο ινθφδεηο θαη νξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο, νη κεγάιεο βξνρνπηψζεηο κεηά ηελ ππξθαγηά 

νδεγνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ κε απμεκέλεο ηηκέο 

κέγηζηεο παξνρήο θαη εηήζηαο απνξξνήο λεξνχ θαη ζηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάβξσζεο 

ηνπ εδάθνπο πνπ νδεγνχλ ζε ζνβαξέο απψιεηέο ηνπ. Βξαρππξφζεζκα (2-3 έηε), ηα 

παξαπάλσ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δεκηέο φπσο πιεκκχξεο θαη ξνή ιάζπεο, 

επεξεάδνληαο ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ 

(δξφκνη, γεσξγία, πδάηηλνη πφξνη θιπ.), αιιά θαη δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ  ηνπ εδάθνπο, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη εμαηξεηηθά αξγή. Αλ θαη, νη θπζηθέο ηδίνηεηεο αλάθακςεο 

κπνξνχλ καθξνπξφζεζκα λα ππεξληθήζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ εληχπσζε ηεο 

θαηαζηξνθήο κεηά ηελ ππξθαγηά, απηφ πξνυπνζέηεη πςειφ επίπεδν αλζεθηηθφηεηαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ πξηλ ηελ ππξθαγηά θαη ηε ρακειή ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (>30 ρξφληα).  

Δπηπιένλ, νη κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο κπνξνχλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα νδεγήζνπλ 

ζηελ εμάιεηςε ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ππνβάζκηζε ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ.  

Σέινο, αηκνζθαηξηθνί ξχπνη θαη κηθξνζσκαηίδηα απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαχζεο, επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, 
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ηδηαίηεξα ησλ πιεζπζκψλ ησλ πξνζήλεκσλ πεξηνρψλ. Έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθνί 

ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αέξησλ ξχπσλ 

ζηελ αηκφζθαηξα . 

Σα δάζε ηεο Μεζνγείνπ πιήηηνληαη ζε ζηαζεξή βάζε απφ κεγάιν αξηζκφ ππξθαγηψλ. 

Πεξίπνπ 50.000 ππξθαγηέο θαηαζηξέθνπλ απφ 700.000 έσο 1.000.000 εθηάξηα (7-10 εθ. 

ζηξέκκαηα) δαζηθψλ εθηάζεσλ εηεζίσο, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, ζπλνςίζηεθαλ (απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Γαζψλ) ν αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ 

ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ε ζπλνιηθή θακέλε έθηαζε, γηα ηα έηε  1980-2006, 

δηακνξθψλoληαο έλα δείθηε πεξηζηαηηθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Απηφο ν δείθηεο πξνζδηνξίδεη 

ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην κέγεζνο ησλ πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο είλαη πςειφ είηε επεηδή ν 

αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ είλαη πςειφο (αλ θαη ε ζπλνιηθή θακέλε έθηαζε κπνξεί λα είλαη 

κηθξή) είηε επεηδή ε θακέλε έθηαζε είλαη κεγάιε, θάηη ην νπνίν ζα κπoξoχζε λα νθείιεηαη ζε 

πςειή ή ρακειή ζπρλφηεηα δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

Ζ παξαθάησ Δηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο ζηελ ΔΔ ζε ράξηε. Σηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε παξαηεξνχκε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, φπνπ αλήθεη θαη ε 

Διιάδα, αιιά θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο θαη λφηηαο Γαιιίαο θαη ηεο Πνισλίαο.   

Δηθόλα 5.1: Υάξηεο αξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο γηα ηελ ΔΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην Γαζώλ  
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Γηα ηελ Διιάδα, ην χςνο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο γηα ηα έηε 1980-

2010 απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα. Γηα ηε δεθαεηία 1980-1990 ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ 1264 θαη ε ζπλνιηθή θακέλε έθηαζε 524.167 ha, γηα ηε 

δεθαεηία 1990-2000 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ 1729 θαη ε ζπλνιηθή 

θακέλε έθηαζε 413.304 ha, ελψ γηα ηε δεθαεηία 2000-2010 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ήηαλ 1670 θαη ε ζπλνιηθή θακέλε έθηαζε 497.172 ha.     

 

Γηάγξακκα 5.15: Γαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα 1980-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2011 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κείσζε ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, φρη 

φκσο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Καη νη δχν ηηκέο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 

δαζψλ θαζψο ε δπλαηφηεηα αλάθακςεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ εμαξηάηαη θαη απφ ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ππξθαγηψλ. Δπίζεο, έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ ζπρλά αξθεί γηα 

λα πξνθαιέζεη κεγάιεο έθηαζεο θαηαζηξνθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 45%) θακέλσλ εθηάζεσλ νθείιεηαη ζηηο 

ππξθαγηέο ηνπ 2007 ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

χκθσλα κε ηα ζηαζηηζηηθά ζηνηρεία δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηψλ εκθαλίδεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηε 

Μαθεδνλία, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ζηξέκκαηα θακέλεο έθηαζεο βξίζθνληαη ζηελ ηεξεά 

Διιάδα. Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αλά λνκφ, ε Αηηηθή είλαη ε πεξηζζφηεξν ππξφπιεθηε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Κάζε ρξφλν θαηά κέζν φξν ζπκβαίλνπλ 83 ππξθαγηέο θαη θαίγνληαη 

43.117 ζηξ. δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ. Δπίζεο νη λνκνί Κεθαιιελίαο, 

Ζιηείαο θαη Ησαλλίλσλ έρνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά ππξθαγηψλ (82, 79 θαη 77 αληίζηνηρα) αιιά 
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ιηγφηεξα ζηξέκκαηα θακέλσλ εθηάζεσλ. Μεηά ηελ Αηηηθή, ν λνκφο Καβάιαο έρεη ηα 

πεξηζζφηεξα ζηξέκκαηα θακέλσλ εθηάζεσλ (29.974 ζηξ). 

 

Πίλαθαο 5.10:  Δηήζηνο αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θακέλε έθηαζε δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ θαηά 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα (κέζνο φξνο απφ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  ζηνηρείσλ 

15.000 ππξθαγηψλ ηελ ηειεπηαία 30εηία 1980-2008) 

 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

Γάζε – Γαζηθέο Δθηάζεηο – Βνζθόηνπνη  

Αξηζκόο 

ππξθαγηώλ 

Πνζνζηό  

% 

Κακέλε έθηαζε 

(ζηξ.) 

Πνζνζηό 

% 

ΖΠΔΗΡΟ 158 10,60 27.891 5,46 

ΘΔΑΛΗΑ 114 7,65 58.492 11,46 

ΘΡΑΚΖ 43 2,88 6.883 1,35 

ΚΡΖΣΖ 152 10,19 42.277 8,28 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 240 16,10 89.960 17,62 

ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 87 5,84 59.286 11,61 

ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ 142 9,52 19.990 3,91 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 280 18,78 83.786 16,41 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 275 18,44 122.044 23,90 

ΤΝΟΛΟ 1.491 100,00 510.609 100,00 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ 

 
Πίλαθαο 5.11:  Δηήζηνο αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θακέλε έθηαζε δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ θαηά 

Ννκφ (κέζνο φξνο απφ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  ζηνηρείσλ 15.000 
ππξθαγηψλ ηελ ηειεπηαία 30εηία 1980-2008) 

 

ΝΟΜΟ 

Γάζε – Γαζηθέο Δθηάζεηο – Βνζθόηνπνη  

Αξηζκόο 

ππξθαγηώλ 

Πνζνζηό  

% 

Κακέλε έθηαζε 

(ζηξ.) 

Πνζνζηό  

% 

ΑΣΣΗΚΖ 83 5,58 43.117 8,44 

ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 52 3,52 18.805 3,68 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 19 1,29 5.177 1,01 

ΑΡΚΑΓΗΑ 28 1,85 9.320 1,83 

ΑΡΣΑ 10 0,69 1.096 0,21 

ΑΥΑΨΑ 31 2,11 12.435 2,44 

ΒΟΗΧΣΗΑ 25 1,7 11.236 2,2 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ 19 1,27 2.826 0,55 

ΓΡΑΜΑ 19 1,29 8.503 1,67 

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 31 2,06 29.053 5,69 

ΔΒΡΟΤ 26 1,74 4.461 0,87 

ΔΤΒΟΗΑ 61 4,08 24.491 4,8 

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 4 0,26 217 0,04 
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ΝΟΜΟ 

Γάζε – Γαζηθέο Δθηάζεηο – Βνζθόηνπνη  

Αξηζκόο 

ππξθαγηώλ 

Πνζνζηό  

% 

Κακέλε έθηαζε 

(ζηξ.) 

Πνζνζηό  

% 

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 19 1,28 4.082 0,8 

ΖΛΔΗΑ 79 5,32 14.016 2,74 

ΖΜΑΘΗΑ 6 0,43 1.346 0,26 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 32 2,18 5.371 1,05 

ΘΔΠΡΧΣΗΑ 50 3,35 13.205 2,59 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 23 1,51 7.406 1,45 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 77 5,19 10.176 1,99 

ΚΑΒΑΛΑ 32 2,16 29.974 5,87 

ΚΑΡΓΗΣΑ 8 0,53 4.374 0,86 

ΚΑΣΟΡΗΑ 23 1,53 3.388 0,66 

ΚΔΡΚΤΡΑ 34 2,31 6.298 1,23 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 82 5,47 8.172 1,71 

ΚΗΛΚΗ 14 0,94 4.227 0,83 

ΚΟΕΑΝΖ 25 1,69 8.316 1,63 

ΚΟΡΗΝΘΗΑ 36 2,41 13.035 2,55 

ΚΤΚΛΑΓΧΝ 13 0,88 2.371 0,46 

ΛΑΚΧΝΗΑ 38 2,52 18.798 3,68 

ΛΑΡΗΑ  43 2,85 28.615 5,6 

ΛΑΗΘΗΟΤ 20 1,34 19.420 3,8 

ΛΔΒΟΤ 13 0,88 4.082 0,8 

ΛΔΤΚΑΓΑ 7 0,44 898 0,18 

ΜΑΓΝΖΗΑ 35 2,33 13.727 2,69 

ΜΔΖΝΗΑ 49 3,27 11.006 2,16 

ΞΑΝΘΖ 11 0,72 1.320 0,26 

ΠΔΛΛΑ 18 1,21 5.248 1,03 

ΠΗΔΡΗΑ 12 0,83 2.588 0,51 

ΠΡΔΒΔΕΑ 21 1,38 3.415 0,67 

ΡΔΘΤΜΝΟΤ 32 2,14 6.953 1,36 

ΡΟΓΟΠΖ 6 0,43 1.101 0,22 

ΑΜΟΤ 14 0,92 9.774 1,91 

ΔΡΡΧΝ 13 0,9 2.576 0,5 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 29 1,92 11.777 2,31 

ΦΘΗΧΣΗΓΑ 43 2,88 22.495 4,41 

ΦΛΧΡΗΝΑ 14 0,92 4.553 0,89 

ΦΧΚΗΓΑ 6 0,41 1.682 0,33 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 21 1,42 9.010 1,76 

ΥΑΝΗΧΝ 68 4,57 10.534 2,06 

ΥΗΟΤ 17 1,12 14.007 2,74 

ΤΝΟΛΟ 1.491 100,00 510.609 100,00 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ 
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Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηηο ππξθαγηέο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εθηάζεσλ απηψλ. Σα 

αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ Απνινγηζκνχ Γξαζηεξηνηήησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ 2011 

ζπλνςίδνπλ ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ 

εθηάζεσλ.  

Χζηφζν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία είλαη πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα. 
 
Πίλαθαο 5.12: Δθηειεζζέληα Έξγα Πξνζηαζίαο Γαζψλ 
 

ΔΣΟ 

Αληηπ. Εώλεο - δξόκνη ζε 
ρικ. 

Παξαηεξεηήξηα 
Αξηζ. 

Γεμακελέο 
Αξηζ. 

Καζαξηζκνί 
ζηξεκ. 

Καηαπνιέκεζε 
Αζζελεηώλ     
(ρηι. δξρ.) Γηάλνημε πληήξεζε 

1980 2.514 2.878 164 125 36.683 247.000.000 

1981 254 1.163 4 6 2.905 50.000.000 

1982 132 1.206 5 14 3.911 60.000.000 

1983 344 2.066 3 21 17.537 50.000.000 

1984 561 1.631 3 21 7.120 200.000.000 

1985 420 1.528 3 12 6.700 150.000.000 

1986 437 1.900 1 9 15.370 150.000.000 

1987 388 3.800 8 35 4.000 90.000.000 

1988 590 4.297 3 25 9.000 50.000.000 

1989 350 4.820 71 42 36.000 42.200.000 

1990 298 5.406 38 34 7.990 50.200.000 

1991 282 7.650 17 49 6.131 60.790.000 

1992 417 8.820 8 50 8.605 53.430.000 

1993 559 11.564 15 93 11.446 8.234.000 

1994 1.918 7.000 20 39 20.531 19.564.000 

1995 1.079 22.407 15 191 70.074 6.459.000 

1996 1.384 13.988 42 131 17.513 37.942.000 

1997 518 14.284 29 53 5.133 78.772.000 

1998 275 14.027 - 150 5.235 65.324.000 

1999 673 16.551 8 128 27.003 91.673.389 

2000 2.858 18.742 6 131 16.620 46.417.000 

2001 1.002 14.246 17 14 79.231 54.725.573 

2002 551 12.588 11 27 11.683 34.063 € 

2003 91 8.671 23 64 15.491 193.997 € 

2004 91 28.272 10 32 10.613 176.875 € 
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ΔΣΟ 

Αληηπ. Εώλεο - δξόκνη ζε 
ρικ. 

Παξαηεξεηήξηα 
Αξηζ. 

Γεμακελέο 
Αξηζ. 

Καζαξηζκνί 
ζηξεκ. 

Καηαπνιέκεζε 
Αζζελεηώλ     
(ρηι. δξρ.) Γηάλνημε πληήξεζε 

2005 16 6.381 3 4 7.434 220.999 € 

2006             

2007 32 7.460 70 23 13.754 674.471 € 

2008 405 12.928 0 22 7.329 76.252 € 

2009 6 1.916 0 1 1.683 0 € 

2010 1,00 934 0 3 15 0 € 

Πεγή: Απνινγηζκόο Γξαζηεξηνηήησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ 2011 

 

5.9 Τδαηηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ Διιάδα είλαη ρψξα κε έληνλν αλάγιπθν, πεξηνξηζκέλε ελδνρψξα θαη κεγάιν αλάπηπγκα 

αθηψλ. Απνηέιεζκα ηεο ηδηφκνξθεο απηήο γεσκνξθνινγηθήο δηάξζξσζεο είλαη ε 

πνιπδηάζπαζε ηνπ ρψξνπ ζε κηθξέο ιεθάλεο απνξξνήο, κε κηθξνχο πνηακνχο θαη 

επηθαλεηαθή απνξξνή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεκκπξηθή δίαηηα.  

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζε εηήζηα βάζε επαξθείο επηθαλεηαθνχο θαη ππφγεηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. 

Ζ κέζε εηήζηα ηηκή ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ αλέξρεηαη ζε 700 mm ή ζε 116 

δηζ.m3 (ΤΠΑΝ, 2003) ή θαηά άιιεο εθηηκήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

εζληθήο ηξάπεδαο πδξνινγηθήο πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ) ζε 849 mm (Μηκίθνπ Μ.Α., Οη 

πδαηηθνί πφξνη ζηελ Διιάδα). Δλ ηνχηνηο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηε 

ρψξα καο είλαη ε ρσξηθή θαη ρξνληθή αληζνθαηαλνκή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

Δηθφλα. Έηζη ε Γπηηθή Διιάδα δέρεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα χςε βξνρφπησζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ Αλαηνιηθή, κε ηα άλπδξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ λα έρνπλ ην κηθξφηεξν χςνο 

θαηαθξεκληζκάησλ.   
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Δηθόλα 5.2: Καηαλνκή πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ρψξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ) 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ηα ζπλνιηθά εηήζηα θαηά θεθαιή απνζέκαηα γιπθνχ 

λεξνχ ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε 6.400 m3, ελψ αληίζηνηρα ε Φηιαλδία κε ηα πεξηζζφηεξα 

απνζέκαηα έρεη 20.700 m3 θαη ε Μάιηα κε ηα ιηγφηεξα κφιηο 100 m3.  Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ ε Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα λεξνχ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 
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Γηάγξακκα 5.16: πλνιηθά εηήζηα θαηά θεθαιή απνζέκαηα γιπθνχ λεξνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Eurostat 

 

Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί πξφζθαηα θαη κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ, είλαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ (ΛΑΠ) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί αλά Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο ρψξαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ (Οδεγία – Πιαίζην). ηφρνο ησλ Γ είλαη ε 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηνπο. Μέζσ ησλ Γ, θαζνξίδνληαη ηα ξεαιηζηηθά κέηξα πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηεο Οδεγίαο. 

Οη επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη ζεηηθέο, ζε κηα θιηκαηηθά κεηαβαιιφκελε επνρή, θαηά ηελ νπνία νη πδαηηθνί πφξνη ηεο 

ρψξαο αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελεο πηέζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα πξνζθέξεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ ζηήξημε κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πδάησλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πνιχηηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 θαη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο απφ ην 2010 εθαξκφδεηαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ησλ πδάησλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην 

Πξφγξακκα Μέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία. Ζ πξψηε εμαεηία εθαξκνγήο ησλ Γ ιήγεη ην 

2015 θαη αθνινπζνχλ άιιεο δχν αλαζεσξήζεηο κε εμαεηή ρξνληθφ νξίδνληα γηα ην 2021 θαη ην 

2027. Κάζε θξάηνο – κέινο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηεο Οδεγίαο - 

Πιαίζην. 

Σν Πξφγξακκα Μέηξσλ ζπληζηά κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ 

θαη πεξηιακβάλεη «βαζηθά κέηξα» θαη «ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα».  
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 Βαζηθά Μέηξα νλνκάδνληαη ηα κέηξα εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

αθνινπζνχκελεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζπγρξφλσο απηά ηα νπνία ζα πξέπεη 

θαη‘ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Μέηξσλ. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά 

κέηξα αθνξνχλ ζε κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη ή/θαη επηβάιινληαη σο απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή γηα ηα λεξά.  

 ηα πκπιεξσκαηηθά κέηξα πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή επηπιένλ ησλ βαζηθψλ κέηξσλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 51/2007. 

Σα Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ ελεκεξψλνληαη θαη αλαζεσξνχληαη αλά 6εηία. Σα κέηξα πνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ζρεηίδνληαη κε: 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην, π.ρ. «Αλαδηνξγάλσζε / Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο θνξέσλ δηαρείξηζεο ζπιινγηθψλ δηθηχσλ άξδεπζεο». 

 Μέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζε ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ θαη ζε 

κέηξα ειέγρνπ απφιεςεο επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαη απνζήθεπζεο 

επηθαλεηαθνχ λεξνχ, π.ρ. «Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο απνιήςεσλ ππνγείσλ 

πδάησλ». 

 Μέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξηνρέο εππξφζβιεηεο ζηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο, π.ρ. «Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε 

Ληπαζκάησλ θαη Νεξνχ». 

 Μέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ, π.ρ. «Δπηδφηεζε αιιαγήο αξδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ», «Έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ άξδεπζεο». 

 Μέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απνιήςεηο, π.ρ. «πζηεκαηηθφο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ ησλ αδεηψλ απφιεςεο λεξνχ ζηελ θάζε έθδνζεο ηεο άδεηαο, θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ». 

 Δθπαηδεπηηθά κέηξα, π.ρ. «Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, γηα ζέκαηα λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζχγρξνλσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ζεκάησλ πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, επθνξίαο ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ θιπ.». 

 Άιια κέηξα φπσο, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

πδάησλ, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ πδξνδφηεζεο, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

παξάθηησλ πδάησλ. 

Δπηπιένλ, ζην Πξφγξακκα Μέηξσλ πεξηιακβάλνληαη έξγα αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αξδεπηηθψλ θαη πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, π.ρ. «Αξδεπηηθφ έξγν Διαηψλα 

Άκθηζζαο Ν. Φσθίδαο».  

ηελ παξνχζα θάζε ηα εγθεθξηκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 

2. Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

3. Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ 
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4. Ζπείξνπ 

5. Αηηηθήο 

6. Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο 

7. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

8. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

9. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

10. Θξάθεο 

ε δηαδηθαζία έγθξηζεο βξίζθνληαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη 

Θεζζαιίαο, ελψ ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ ΤΓ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ βξίζθνληαη αθφκα 

ζε αξρηθφ ζηάδην. 

ε φ,ηη αθνξά ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, ε πεξηνρή είλαη πινχζηα 

απφ άπνςε πδξνινγηθνχ δπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππφγεηεο θαη 

επηθαλεηαθέο πδξνθνξίεο. Απφ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε λεξφ, εθηηκάηαη φηη νη αξδεπηηθέο 

αλάγθεο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν, πνζνηηθά, ζηνηρείν δήηεζεο ζε λεξφ. ε θαθή ρεκηθή 

θαηάζηαζε έρνπλ εληνπηζηεί ηα ππφγεηα ζπζηήκαηα Πακίζνπ θαη Φηιηαηξψλ-Κππαξηζζίαο 

ιφγσ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηνπηθέο επηβαξχλζεηο ΝΟ3), θαη δηαπηζηψλνληαη απμεκέλεο 

ηηκέο ρισξηφλησλ ζηε παξάθηηα δψλε. Απφ ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηεο ιεθάλεο, 

ηνπηθέο ππεξαληιήζεηο παξαηεξνχληαη ζηα  ζπζηήκαηα Φηιηαηξψλ – Κππαξηζζίαο,  Πακίζνπ 

θαη ζην δπηηθφ (παξάθηην) ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο Ρσκαλνχ ‐  Υψξαο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ηνπηθή πθαικχξηλζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

Αλαθνξηθά κε ην πδαηηθφ δηακέξηζκα Βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε πεξηνρή είλαη επίζεο 

πινχζηα απφ άπνςε πδξνινγηθνχ δπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππφγεηεο 

θαη επηθαλεηαθέο πδξνθνξίεο. Απφ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε λεξφ, εθηηκάηαη φηη νη αξδεπηηθέο 

αλάγθεο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν, πνζνηηθά, ζηνηρείν δήηεζεο ζε λεξφ γηα ηηο ΛΑΠ 

Ρεκάησλ Παξαιίαο Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη Πελεηνχ - Πείξνπ-Βέξγα θαη νη πδξεπηηθέο 

αλάγθεο γηα ηε ΛΑΠ Κεθαινληάο – Ηζάθεο - Εαθχλζνπ. ε θαθή ρεκηθή θαηάζηαζε έρνπλ 

εληνπηζηεί ηα ππφγεηα ζπζηήκαηα Βφξεηαο Κνξηλζίαο, Κνξηλζίαο-Κηάηνπ, π.Λαξηζζνχ θαη 

Εαθχλζνπ ιφγσ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηνπηθέο επηβαξχλζεηο ΝΟ3). Απφ ηα ππφγεηα 

πδαηηθά ζπζηήκαηα, ζηε ΛΑΠ Ρεκάησλ παξαιίαο Βφξ. Πεινπνλλήζνπ, ππεξάληιεζε 

παξαηεξείηαη ζην ζχζηεκα Κνξίλζνπ – Κηάηνπ, ελψ ππεξαληιήζεηο ηνπηθήο έθηαζεο 

παξαηεξνχληαη ζηα ζπζηήκαηα Βφξεηαο Αραΐαο, Βφξεηαο Κνξηλζίαο, Αξαρλαίνπ, Νεκέαο. Απφ 

ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ζηε ΛΑΠ Πείξνπ – Βέξγα – Πελεηνχ, ππεξάληιεζε 

παξαηεξείηαη ζην ΤΤ Λαξηζζνχ, ελψ ζην ΤΤ Γπηηθήο Αραταο παξαηεξείηαη ππεξλάληιεζε 

ηνπηθήο έθηαζεο.  

ην Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ, παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ππφγεηα πδξνθνξία 

ζηηο ΛΑΠ Οξνπεδίνπ Σξίπνιεο θαη ξεκάησλ Αξγνιηθνχ Κφιπνπ, ελψ ε ΛΑΠ Δπξψηα 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππφγεηεο θαη επηθαλεηαθέο πδξνθνξίεο. Απφ ηηο ζπλνιηθέο 

αλάγθεο ζε λεξφ, εθηηκάηαη φηη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν, 

πνζνηηθά, ζηνηρείν δήηεζεο ζε λεξφ. Απφ ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηεο ιεθάλεο 

Ρεκάησλ Αξγνιηθνχ Κφιπνπ παξαηεξνχληαη ππεξαληιήζεηο ζηα ζπζηήκαηα Αξγνιηθνχ 

Πεδίνπ, Σξνηδελίαο, Πνξηνρειίνπ, Νεάπνιεο, Αζσπνπ - Γιπθφβξπζεο, πνπ έρνπλ σο 
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απνηέιεζκα ηελ ηνπηθή ή εθηεηακέλε πθαικχξηλζε ησλ ζπζηεκάησλ. ε θαθή ρεκηθή 

θαηάζηαζε έρνπλ εληνπηζηεί ηα ππφγεηα ζπζηήκαηα Οξαπέδην Σξίπνιεο, Αξγνιηθνχ Πεδίνπ, 

Σξνηδελίαο, Μαπξνβνπλίνπ - Γηδχκσλ, Πνξηνρειίνπ, Άζηξνπο, Νεάπνιεο, Αζσπνχ-

Γιπθφβξπζεο θαη Δπξψηα ιφγσ θπξίσο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηνπηθέο επηβαξχλζεηο 

ΝΟ3). ην Αξγνιηθφ Πεδίν ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδεηαη πξφγξακκα ηερλεηνχ 

εκπινπηηζκνχ θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο. 

Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Ζπείξνπ είλαη πιενλαζκαηηθφ ζε λεξφ. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο απνηειεί 

ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηή λεξνχ ζην δηακέξηζκα, αθνχ ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο απιψο 

ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ θαη δελ ην θαηαλαιψλεη. Σν ζχζηεκα αξδεχζεσλ ηεο Πεδηάδαο Άξηαο 

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή αξδεπηηθνχ λεξνχ. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη πεγέο 

πδξνδφηεζεο ηνπο πνηακνχο Λνχξν θαη Άξαρζν. ην ζχζηεκα απηφ αλήθνπλ πνιιά παιαηά 

αξδεπηηθά δίθηπα πνπ έρνπλ εληνλφηαηε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη ζνβαξψλ επηζθεπψλ. 

ην ΤΓ δελ παξνπζηάδνληαη πςειέο θνξηίζεηο αδψηνπ (> 17kg/ζηξ/εηνο). Δπίζεο δελ 

εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ππεξαληιήζεσλ ή θαθήο ρεκηθήο θαηάζηαζεο, εθηφο απφ 

ην ΤΤ Υεξζνλήζνπ Πξέβεδαο πνπ παξνπζηάδεη εθηεηακέλε ξχπαλζε κε ληηξηθά, ακκσλία 

θαη ρισξηφληα.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ Γ, ην ΤΓ Αηηηθήο είλαη ην κφλν πνπ έρεη ηελ χδξεπζε σο ηε 

κεγαιχηεξε ρξήζε λεξνχ. Σν 80% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ αλαγθψλ (~ 406 hm3) 

πξνέξρνληαη απφ απνιήςεηο απφ επηθαλεηαθά ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

Αηηηθήο (Μφξλνο, Δχελνο θαη Τιίθε) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Απφ ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΤΓ Αηηηθήο εθηηκάηαη φηη 

αληινχληαη εηεζίσο πεξί ηα 100 hm3 (~20% ησλ αλαγθψλ), είηε κέζσ γεσηξήζεσλ, είηε κέζσ 

πδξνκάζηεπζεο πεγψλ, γηα ηελ θάιπςε θπξίσο ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ. ην πδαηηθφ 

δηακέξηζκα δελ ππάξρνπλ κεγάια αξδεπηηθά έξγα, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν πδξεπηηθφ έξγν 

είλαη ν ηακηεπηήξαο Μαξαζψλα. Πιεζψξα γεσηξήζεσλ παξαηεξείηαη ζηα ππφγεηα πδαηηθά 

ζπζηήκαηα Λεθάλεο Κεθηζνχ, Μαξαζψλα (β) θαη Λεθάλεο Μεζνγαίαο  κε θχξην ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ πεξηνρψλ.    

Ζ θπξηφηεξε ρξήζε λεξνχ ζην δηακέξηζκα Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο είλαη ε άξδεπζε, 

ελψ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη πνζφηεηεο πνπ αληινχληαη απφ ηελ Τιίθε γηα ηελ χδξεπζε ηεο 

Αζήλαο. εκαληηθέο πηέζεηο ιφγσ ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηα θαηάληε ηνπ π. πεξρεηνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηαιάληεο θαη ζηηο αλάληε 

ππνιεθάλεο ηνπ π.Βνησηηθνχ Κεθηζνχ. ηα θαηάληε ηνπ π.Αζσπνχ ε έληνλε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη δεπηεξεπφληνο ε αγξνηηθή είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο δπλεηηθήο 

ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ.    

Σν ΤΓ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ ηηο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ (ΛΑΠ): 

Πξεζπψλ (έθηαζε: 1.210 km2) θαη Αιηάθκνλα (έθηαζε: 12.410 km2) θαη ε κέζε εηήζηα 

ζπλνιηθή πξνζθνξά λεξνχ αλέξρεηαη ζε 3,2 x 109 m3.  

Ζ θπξίαξρε ρξήζε ζην ΤΓ είλαη νη δαζηθέο πεξηνρέο κε πνζνζηφ 56%. 9% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο θαηαιακβάλνπλ νη θπζηθνί βνζθφηνπνη θαη νη ιηβαδηθέο εθηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη 

νη εθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε. Ζ γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 39% επί ηνπ 

ζπλφινπ,κε ηε κφληκα αξδεπφκελε γεσξγηθή γε λα απνηειεί κφιηο ην 2,5% απηήο, ελψ ην 

ππφινηπν είλαη αξφζηκε γε θαη εηεξνγελείο γεσξγηθέο πεξηνρέο (εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, 

ζχλζεηεο θαιιηέξγεηεο θ.α). 
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Ηδηαίηεξε ρξήζε απνηειεί ε εμφξπμε ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ, νη κεγαιχηεξεο δψλεο ηεο νπνίαο 

εληνπίδνληαη ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο - Δνξδαίαο θαη ζηα φξηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ Κνδάλεο-Φιψξηλαο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

εμφξπμε ιηγλίηε. Μηα αθφκα δηαθξηηή δψλε εμφξπμεο ιηγλίηε αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο Βεχεο, 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο. Μηθξφηεξεο δψλεο εληνπίδνληαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Σξαλφβαιηνπ φπνπ εληνπίδνληαη νη παιηέο εμνξπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ακηάληνπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνιχ ζεκαληηθψλ νξπθηψλ ζηηο 

επξχηεξεο πεξηνρέο Νεξάηδαο, Λεπθαξηψλ, Ληβαδεξνχ θαη Υξσκίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κνδάλεο, θνχκηζαο θαη Κλίδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ θαη 

Ηεξνπεγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο. 

Ζ κέζε εηήζηα ζπλνιηθή πξνζθνξά λεξνχ ζην ΤΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αλέξρεηαη ζε 5,3 

x 109 m3, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 32% πξνέξρεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο, ελψ ην ππφινηπν 

68% απφ ηελ εηζξνή λεξνχ ηνπ π. Αμηνχ απφ ηε γείηνλα πΓΓΜ. Δπηπιένλ, ζην ΤΓ 

κεηαθέξεηαη απφ ηνλ Αιηάθκνλα πνζφηεηα λεξνχ ίζε κε 356x106 m3 γηα ηελ θάιπςε 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΓΟΔΒ Πεδηάδαο Θεζζαινλίθεο-Λαγθαδά θαη ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. 

Σν ΤΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ ηηο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ (ΛΑΠ): Αμηνχ 

(έθηαζε: 3.327 km2), Γαιιηθνχ (έθηαζε: 1.051 km2), Υαιθηδηθήο (έθηαζε: 5.546 km2) θαη Άζσ 

(έθηαζε: 239 km2). 

Κπξίαξρε ρξήζε είλαη ε γεσξγηθή γε κε πνζνζηφ 56,74% επί ηνπ ζπλφινπ εθ ηεο νπνίαο ην 

17,5% απνηειεί ηε κφληκα αξδεπφκελε γεσξγηθή γε. Οη δαζηθέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ 

37,89% θαη 4,26% αληηζηνηρεί ζε θπζηθνχο βνζθνηφπνπο θαη ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη ζε 

εθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε, θπξίσο ελδηάκεζα ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Οη πδάηηλεο 

επηθάλεηεο θαη νη πγξφηνπνη θαηαιακβάλνπλ 2,1% ηνπ ΤΓ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

ρεξζαία χδαηα (πνηάκηα, ιίκλεο, βάιηνπο θιπ.), ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ 

κεηαβαηηθά χδαηα (εθβνιέο πνηακψλ). 

Οη κεγαιχηεξεο εθηάζεηο νηθηζκψλ εληνπίδνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, 

θαη ζε παξαιηαθέο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο, φπνπ αλαπηχζζνληαη έληνλεο βηνκεραληθέο θαη 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην ΤΓ πεξηιακβάλεη ην ιηκάλη ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ην αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» θαη ην δηαζρίδνπλ ζεκαληηθνί νδηθνί άμνλεο 

φπσο ν ΠΑΘΔ θαη ε Δγλαηία Οδφο. 

ην ΤΓ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ε πεξηνρή είλαη πινχζηα απφ άπνςε πδξνινγηθνχ 

δπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππφγεηεο θαη επηθαλεηαθέο πδξνθνξίεο. Οη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ εθαξκφδνληαη (θαη επηβαξχλνπλ αληίζηνηρα ηα ππφγεηα 

θαη επηθαλεηαθά) χδαηα ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο εθαηέξσζελ ηνπ πνηακνχ Κξνπζνβίηε, 

ηεο ηάθξνπ Μπέιηηζαο, ηνπ πνηακνχ Υξπζνξξφε, ηνπ Αγγίηε θαη ηεο ηάθξνπ Φηιίππσλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ εθαξκφδνληαη θαη ζην ιεθαλνπέδην Νεπξνθνπίνπ 

φπνπ ιακβάλεη ρψξα εληαηηθή παηαηνθαιιηέξγεηα. Οη κεγαιχηεξεο απνιήςεηο απφ 

επηθαλεηαθά Τ ζην ΤΓ νθείινληαη ζε απνιήςεηο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αξδεπηηθψλ 

δηθηχσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ ΤΓ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεδηάδα ηνπ 

π. ηξπκφλα, ηνπ π. Αγγίηε θαη ηα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ. Δπίζεο, νη κεγαιχηεξεο αληιήζεηο 

ππφγεησλ λεξψλ γίλνληαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε αξδεπηηθψλ αλαγθψλ. Σα ΤΤ, ζε πεξηνρέο 

ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη ζπλζήθεο πνζνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ 
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ιφγσ ππεξαληιήζεσλ είλαη ην λφηην ηκήκα ηνπ ΤΤ εξξψλ θαη ην παξάθηην ηκήκα ησλ ΤΤ 

Διεπζεξψλ – Νέαο Πεξάκνπ θαη Οθξπλίνπ.   

Σν Τ.Γ. Θξάθεο εκπεξηέρεη δχν δηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο απνξξνήο, απηέο ησλ π. Νέζηνπ θαη 

Έβξνπ. Σηο ιεθάλεο απηέο κνηξάδεηαη ε Διιάδα κε ηελ Βνπιγαξία (Νέζηνπ) θαη κε ηελ 

Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία (Έβξνπ). Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα απφ άπνςε πδξνινγηθνχ 

δπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππφγεηεο θαη επηθαλεηαθέο πδξνθνξίεο. Οη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ εθαξκφδνληαη (θαη επηβαξχλνπλ αληίζηνηρα ηα ππφγεηα 

θαη επηθαλεηαθά) χδαηα ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο αλαηνιηθά ησλ εθβνιψλ ηνπ πνηακνχ 

Νέζηνπ σο θαη ηελ πεξηνρή πεξί ηε ιίκλε Βηζησλίδα, ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα Έβξνπ θαζψο 

θαη ζηελ πεδηάδα κεηαμχ ησλ πνηακψλ Άξδα θαη Ξεξνπνηάκνπ. Οη κεγαιχηεξεο απνιήςεηο 

απφ επηθαλεηαθά Τ ζην ΤΓ Θξάθεο, νθείινληαη ζε απνιήςεηο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ ΤΓ θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεδηάδα ηνπ π. Νέζηνπ θαη ησλ παξαπνηάκησλ πεξηνρψλ ηνπ π. Έβξνπ, Άξδα θαη Δξπζξν 

πνηάκνπ. Σα ΤΤ, ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη ζπλζήθεο πνζνηηθήο 

ππνβάζκηζεο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ιφγσ ππεξαληιήζεσλ είλαη ην λφηην ηκήκα ηνπ ΤΤ 

Φηιηνπξή, ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΤΤ Ξάλζεο- Κνκνηελήο θαη ην λφηην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα 

ηνπ ΤΤ Νέζηνπ.   

Γχν είλαη νη θχξηεο ρξήζεηο λεξνχ ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο: ε 

άξδεπζε θαη ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε ΛΑΠ Αρειψνπ, πεξηιακβάλνληαη νη 

ηακηεπηήξεο ησλ θξαγκάησλ Κξεκαζηψλ, Καζηξαθίνπ, ηξάηνπ θαη Σαπξσπνχ (ή 

Πιαζηήξα). Σα θξάγκαηα Κξεκαζηψλ, Καζηξαθίνπ θαη ηξάηνπ εμππεξεηνχλ ζεκαληηθά 

πδξνειεθηξηθά έξγα ζε ιεηηνπξγία, ελψ ην θξάγκα Καζηξαθίνπ εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο 

χδξεπζεο ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ. Σν θξάγκα ηξάηνπ εμππεξεηεί επίζεο αξδεπηηθέο θαη 

πδξεπηηθέο αλάγθεο. Σν θξάγκα Σαπξσπνχ είλαη επίζεο πνιιαπινχ ζθνπνχ, θαζψο παξέρεη 

λεξνφ γηα θχξηεο ρξήζεηο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηελ παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο απφ ηνλ ηακηεπηήξα Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηνλ Δχελν,  

εθηξέπεηαη λεξφ πξνο ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ. ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα δελ 

έρνπλ εληνπηζηεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ππεξαληιήζεσλ θαη θαθήο ρεκηθήο θαηάζηαζεο.   

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο αληηκεησπίδεη 

πνζνηηθά πξνβιήκαηα, ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνγείσλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηα 

ζπζηήκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη ππεξαληιήζεηο γηα πνιιά ρξφληα πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ κνλίκσλ γεσινγηθψλ απνζεκάησλ ηεο ππφγεηαο 

πδξνθνξίαο. Σα θχξηα θαη εληνλφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ΛΑΠ Πελεηνχ, σο πξνο ηηο 

πνζφηεηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο, εληνπίδνληαη ζηα θνθθψδε ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηεο 

Ννηηνδπηηθήο Θεζζαιίαο, Λάξηζαο - Κάξιαο, Σανπζάλεο - Καινχ Νεξνχ θαη Μαθξπρσξίνπ - 

πθνπξίνπ. Τπεξαληιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζηα κηθξά θαξζηηθά πδξνθφξα 

ζπζηήκαηα ζηελ πεξίκεηξν ηεο  θχξηαο πεδηλήο έθηαζεο (ζπζηήκαηα Φπιιήηνπ-Οξθαλψλ, 

Δθθάξαο-Βειεζησηψλ, Ναξζαθίνπ-Βξπζηψλ). Δπίζεο, ζηα ζπζηήκαηα Ννηηνδπηηθήο 

Θεζζαιίαο, Σανπζάλεο - Καινχ Νεξνχ θαη άλσ ξνπ ηνπ πνηακνχ Δληπέα θαηαγξάθεηαη 

εθηεηακέλε ξχπαλζε κε ληηξηθά, ακκσληαθά θαη ρισξηφληα. ηε ΛΑΠ Αικπξνχ - Πειίνπ, ην 

ζχζηεκα ηνπ Αικπξνχ βξίζθεηαη ζε θαθή ρεκηθή θαηάζηαζε, ιφγσ ππεξαληιήζεσλ θαη 

ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ θαη ακκσληαθψλ ηφλησλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ρξήζε λεξνχ είλαη ε 

άξδεπζε. Σν θχξηα έξγα αμηνπνίεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη νη 

ηακηεπηήξεο Πιαζηήξα θαη κνθφβνπ. Απφ ην θξάγκα Πιαζηήξα εθηξέπνληαη ηα λεξά ηνπ 
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Σαπξσπνχ απφ ην ΤΓ Γπη. η. Διιάδαο γηα άξδεπζε, χδξεπζε θαη παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. εκαληηθφ πδαηηθφ έξγν απνηειεί γηα ην δηακέξηζκά θαη ε 

επαλαζχζηαζε ζηεο ιίκλεο Κάξιαο.  Δπηπιένλ, ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο, ηα 

νξγαλσκέλα αξδεπηηθά δίθηπα είλαη αλνηρηά (δηψξπγεο), παιαηά δίθηπα πνπ έρνπλ εληνλφηαηε 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη ζνβαξψλ επηζθεπψλ. Οη δχν κεγαιχηεξνη ΣΟΔΒ ζηελ πεξηνρή 

είλαη, ν ΣΟΔΒ Σαπξσπνχ θαη ν ΣΟΔΒ Πελεηνχ. 

Γηα ηα ΤΓ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ δελ είλαη αθφκα νινθιεξσκέλα ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο 

θαη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα θείκελα ηεθκεξίσζεο θαη ζην Πξνζρέδην ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο πνπ είλαη δηαζέζηκα.   

Καζψο νη πδαηηθνί πφξνη απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα, ε ελζσκάησζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ζην ζρεδηαζκφ θαηεπζχλζεσλ 

θαη παξεκβάζεσλ ζηελ αγξνηηθή πνιηηηθή ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη ζα απνηειέζεη έλα 

νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σν 86% ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηελ Διιάδα θαηαλαιψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο  γεσξγίαο. Ζ  

πνζφηεηα  λεξνχ πνπ ζα θαηαλαισζεί θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο: απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο, απφ ην είδνο ην νπνίν θαιιηεξγείηαη, απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εδάθνπο αθφκα θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ λεξνχ. 

 
Γηάγξακκα 5.17: Καηαλνκή ηεο δήηεζεο λεξνχ ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ) 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα πξφζθαηα ρέδηα 

Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο αλαδεηθλχεηαη, ζην παξαθάησ 

Γηάγξακκα, ε απαίηεζε ζε λεξφ γηα χδξεπζε αιιά θαη γηα ηε γεσξγία αλά πδαηηθφ 

δηακέξηζκα. Οη πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

Κεληξηθή Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ε Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα εκθαλίδνπλ ηηο πςειφηεξεο 

αλάγθεο ζε γεσξγηθφ λεξφ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην ΤΓ Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, ε 
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δήηεζε γηα χδξεπζε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, γηαηί ν κεγαιχηεξνο φγθνο λεξνχ κεηαθέξεηαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο. 

 

Γηάγξακκα 5.18: Εήηεζε λεξνχ αλά ΤΓ 2011 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 

 

Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ 

επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. Ζ ξχπαλζε θαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λεξψλ ησλ πνηακψλ παξαηεξνχληαη ηφζν ζε αζηηθέο πεξηνρέο φζν θαη ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε αγξνηηθή ή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νξηζκέλεο 

θαξζηηθέο πεγέο έρνπλ ξππαλζεί ιφγσ βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ, δηάζεζεο ιπκάησλ, 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, πέξα απφ ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο 

ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ λεξνχ, ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

επηδεηλψλεη ην ππάξρνλ πξφβιεκα ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο επηθαλεηαθνύο πδαηηθνύο πόξνπο ηεο ρψξαο, ε κέζε εηήζηα παξνρή 

ησλ πνηακψλ είλαη 35 δηο m3. Πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πξνέξρεηαη 

απφ 8 βαζηθέο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ, απηέο ηνπ Αρειψνπ, ηνπ Αμηνχ, ηνπ ηξπκφλα, 

ηνπ Αιηάθκνλα, ηνπ Έβξνπ, ηνπ Νέζηνπ, ηνπ Άξαρζνπ θαη ηνπ Καιακά. Πέληε πνηακνί 

απνηεινχλ δηαθξαηηθνχο πφξνπο: Έβξνο (κε ηνπο παξαπνηάκνπο Άξδα θαη Δξπζξνπφηακν), 

πνπ πεγάδεη απφ ηελ Σνπξθία, ν Νέζηνο θαη ν ηξπκφλαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε Βνπιγαξία, 

ν Αμηφο (κε ηνλ παξαπφηακν Δξηγψλα) πνπ πεγάδεη απφ ηελ ΠΓΓΜ, θαη ν Αψνο γηα ηνλ 

νπνίν ε Διιάδα απνηειεί αλάληε ρψξα.  

Τπάξρνπλ 41 θπζηθέο ιίκλεο, πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ 0.5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

ρψξαο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 400 πγξφηνπνη, 10 εθ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν 

Ramsar. Δπίζεο, ππάξρνπλ 14 ηερλεηέο ιίκλεο, 10 εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ έθηαζε κεγαιχηεξε 

ησλ 5 km2 έθαζηε. 
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Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο κεηξήζεηο ηνμηθψλ ζηνηρείσλ ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ε πνηνηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Σν γεγνλφο νθείιεηαη ζην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν 

βαζκφ αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε παξαγσγηθνχο θιάδνπο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπκβαηηθά 

θαη φρη ηνμηθά ξππαληηθά θνξηία. Σνπηθά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζε 

πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο βηνκεραληψλ (π.ρ. Αζσπφο). Δπίζεο, κεγάιεο ιίκλεο, θνληά 

ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο, έρνπλ ήδε ππνζηεί ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ηνπο, ελψ 

ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πνιιά πδαηνξέκαηα.  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε βάζε ηα δηαζέζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα λεξά ησλ 

πνηακψλ θαη ιηκλψλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ κεηά απφ 

θαηάιιειε επεμεξγαζία, πνπ ζα βαζίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ζρήκα θξνθίδσζεο-θαζίδεζεο, 

δηχιηζεο θαη απνιχκαλζεο. 

Σν 95% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε δίθηπν χδξεπζεο, θαη ην ελ 

ιφγσ πνζνζηφ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Ζ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ χδαηνο είλαη θαιή γηα 

ην 82% ηνπ πιεζπζκνχ, ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 8% ηνπ πιεζπζκνχ θαη κε ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 

2% ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ιφγσ πθαικχξηλζεο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο). ζνλ αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηέηνησλ ειέγρσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 2007 – 2013 νινθιεξψζεθαλ 20 έξγα 

δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εμππεξέηεζε πξφζζεηνπ 

πιεζπζκνχ 163.050 θαηνίθσλ8. 

εκαληηθά πξνβιήκαηα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο έρνπλ παξαηεξεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε ππόγεηνπο πδξνθνξείο, ιφγσ ππεξαληιήζεσλ. Έηζη, έρεη παξαηεξεζεί 

ζεκαληηθή ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο, κε απνηέιεζκα κεγάιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο άληιεζεο, 

αιιά θαη νξηζκέλεο άιιεο επηπηψζεηο, φπσο θαζηδήζεηο εδαθψλ. Παξάιιεια, ζε παξάθηηνπο 

πδξνθνξείο ε ππεξάληιεζε έρεη νδεγήζεη ζε πθαικχξηζή ηνπο ιφγσ ηεο δηείζδπζεο 

ζαιάζζηνπ λεξνχ.  

Ηδηαίηεξε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πίεζε απνηειεί ε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ, ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ αδψηνπ θαη θπξίσο ληηξηθψλ. Καζψο έρεη ζεκεησζεί 

ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ε θχξηα πεγή ξχπαλζεο εληνπίδεηαη ζηηο κε ζεκεηαθέο 

πεγέο, ιφγσ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Δπίζεο, νη ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο έρνπλ ππνζηεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ πθαικχξηλζε ιφγσ δηείζδπζεο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ, γεγνλφο πνπ 

επηηείλεηαη απφ ηελ ππεξάληιεζε. 

ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ληηξνξχπαλζε θαη κε ζθνπφ 

ηελ επηηάρπλζε ηεο απνληηξνπνίεζεο, εθαξκφδεηαη κέηξν κείσζεο ηεο ληηξνξχπαλζεο 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη κείσζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ θαη 

ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηεο πηνζέηεζεο 

                                                
8
  «Απνηίκεζε Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ΔΠΠΔΡΑΑ 2007 – 2013», δεδνκέλα έσο 31.12.2013. 
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πξσηνθφιισλ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ γηα ηε 

ληηξνξχπαλζε, ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη ζε 

θάπνην βαζκφ ε κείσζε απηή νθείιεηαη θαη ζηελ κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, πνπ 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα αγνξάο θαη ρξήζεο ηέηνησλ πξντφλησλ απφ ηνπο αγξφηεο. 

Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε εζληθφ επίπεδν, θαηαγξάθεηαη κείσζε ζπγθεληξψζεσλ 

ληηξηθψλ θαηά 43,2% ζηα επηθαλεηαθά θαη 37,1% ζηα ππφγεηα χδαηα ηεο ρψξαο γηα ηε 

δεχηεξε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007-2010) ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε (2000-2006).  

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξαηεξνχληαη απμεκέλεο ηηκέο ληηξηθψλ ζηα 

ππφγεηα χδαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Οξνπεδίνπ 

Σξίπνιεο φπνπ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ληηξηθψλ ζηα ππφγεηα χδαηα, απφ 84,60 mg/l ηελ 

πεξίνδν 2000 - 2006 ζε 220,96 mg/l ηελ πεξίνδν 2007 – 2010. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ πόξσλ, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απνηειεί 

πνιχηηκε θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη, λα δηαθπιάζζεηαη θαη, εθφζνλ είλαη 

εθηθηφ, λα απνθαζίζηαηαη, ψζηε ηειηθά λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πνιπκνξθία θαη ε δπλακηθή ηνπ. 

Μία αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο βαζίδεηαη ζε ζεηξά 

ζηνηρείσλ κε επίθεληξν ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1998–

2008. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ησλ ππνπεξηνρψλ θαζψο θαη δεκνζηεπκέλσλ ζρεηθψλ 

κειεηψλ9. 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεηαη 

γεληθά νιηγνηξνθηθφ θαη νη πνηάκηεο εηζξνέο πεξηνξίδνληαη ζην βφξεην Αηγαίν. Οη ππνπεξηνρέο 

πνπ αμηνινγεζήθαλ βξίζθνληαη γεληθά ζε θαιή θαηάζηαζε, ηδηαίηεξα ηα χδαηα ηεο αλνηρηήο 

ζάιαζζαο. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ έρνπλ 

γεληθά κεησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη νη πην πξφζθαηεο ηάζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηαζεξέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνρψλ αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζε θαιή 

πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε. Παξφια απηά ππάξρνπλ αθφκα επηβαξπκέλεο πεξηνρέο (hot 

spots) θπξίσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ή θιεηζηνχο θφιπνπο, φπνπ ηα επίπεδα ησλ 

ξππνγφλσλ νπζηψλ πεξηζηαζηαθά μεπεξλνχλ ηα απνδεθηά φξηα. ηηο πεξηνρέο απηέο 

ππάξρνπλ  ζπλήζσο έληνλεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (αζηηθά θέληξα, βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα, εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ, εθξνέο ιπκάησλ). 

Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ην ζχλνιν ηνπ ζαιάζζηνπ 

θαη παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, αλ θαη είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί πνζνηηθά ε 

πξνθαινχκελε φριεζε εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Δπίζεο, δελ ππάξρεη 

ζπλνρή κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ θαη ησλ εθζηξαηεηψλ θαζαξηζκνχ πνπ 

έρνπλ νξγαλσζεί, νπφηε δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη κηα εληαία εηθφλα αμηνιφγεζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

είλαη γλσζηέο κε ζαθήλεηα νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα.  

Ζ εθηίκεζε γηα ηελ επηθξαηνχζα πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε γίλεηαη βάζεη γεληθψλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηάζεσλ θαη φρη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ νξίσλ, ιακβάλνληαο 

                                                
9
  Καζεγεηήο  Μ.Γαζελάθεο Θ. Παξακάλα,  Χθεαλνγξάθνο (M.Sc.), Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Υεκείαο 

Πεξηβάιινληνο, 2012. 
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ππφςε ηελ αηζζεηηθή επηβάξπλζε πνπ πθίζηαηαη ην ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππάξρνπζεο 

επηπηψζεηο. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αξρηθέο αμηνινγήζεηο 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, έλα πνζνζηφ 5%-10% ησλ πεξηνρψλ αμηνιφγεζεο ππνιείπεηαη ηεο 

θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζήκεξα αληηκεησπίδεη ζεηξά απεηιψλ πνπ κπνξνχλ δπλεηηθά λα 

πξνθαιέζνπλ κε αλαζηξέςηκεο θαη δπζαλάινγεο κεηαβνιέο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, 

κε επξχηαηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. ηηο απεηιέο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ν αληίθηππνο ζηελ αιηεία, νη πεηξειαηνθειίδεο, ν 

επηξνθηζκφο, ε ξχπαλζε απφ απνξξίςεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

Ηδίσο φκσο ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη νη αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ δχν απφ ηηο 

πιένλ ζεκαληηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Μεηαμχ ησλ επηπιένλ δπζθνιηψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη ζεζκηθνί θξαγκνί πνπ παξεκπνδίδνπλ 

ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη ζνβαξά 

θελά ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ γλψζεσλ. Ζ παξαηεξνχκελε ππνβάζκηζε ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αληίζηνηρε απψιεηα νηθνινγηθνχ θεθαιαίνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο απφ ηηο ζάιαζζεο . 

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη ην ζαιάζζην είλαη εθ θχζεσο δηαζπλνξηαθφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

απαηηεί ζπλεξγαζία θαη θνηλέο αξρέο.  

ην πιαίζην απηφ, ν Ν. 3983/2011, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 2008/56/ΔΚ απνηειεί ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ζην ζέκα απηφ. ηφρνο είλαη 

ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο έσο ην έηνο 2020. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ, κε βάζε ηελ Οδεγία 91/271 (φπσο 

ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ηελ ΚΤΑ 5673/400/97) νη νηθηζκνί ηεο ρψξαο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο Πξνηεξαηφηεηεο (Α, Β θαη Γ): 

 Σελ Πξνηεξαηφηεηα Α ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ ηα ιχκαηά ηνπο ζε 

«επαίζζεηνπο» απνδέθηεο.  

 Σελ Πξνηεξαηφηεηα Β, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν 

πιεζπζκνχ άλσ ησλ 15.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ ηα ιχκαηά ηνπο ζε 

«θαλνληθνχο» απνδέθηεο.  

 Σελ Πξνηεξαηφηεηα Γ γηα φινπο ηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη δελ 

κλεκνλεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ αλαθνξά.  

ζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ νηθηζκψλ Α, Β, Γ πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, πεξίπνπ ην 92% ηνπ 

πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ νηθηζκψλ πνπ ππνρξενχληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 

δηαζέηνπλ ΔΔΛ θαη κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ιχκαηά ηνπο. 

Παξακέλνπλ αξθεηέο ειιείςεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 

91/271, κε ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο λα εληνπίδνληαη γηα νηθηζκνχο Γ πξνηεξαηφηεηαο. 
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Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζζεί ε ζεκαληηθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε ζέκαηα 

θαηαζθεπήο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ.  

Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη  ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 2007–2013 νινθιεξψζεθαλ 34 έξγα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εμππεξέηεζε πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ (ηζνδχλακνπ) 131.436 θαηνίθσλ10. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ΔΔΛ είλαη ζπρλά πιεκκειήο θαη 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε 

επίπεδν απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ππάξρνπζεο Δγθαηαζηάζεηο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ είηε είλαη αδξαλείο είηε ιεηηνπξγνχλ κε πνηνηηθέο αλεπάξθεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη νμπκέλα πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν ηδηαίηεξα ζε νηθηζκνχο 

κεζαίνπ κεγέζνπο ή θαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 

5.10 Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Ο ειιεληθφο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε βηνπνηθηιφηεηα, θαζψο αλήθεη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζνγείνπ, ε νπνία, ζε φξνπο βηνπνηθηιφηεηαο, ζεσξείηαη ε πην πινχζηα ζάιαζζα ηεο 

Δπξψπεο. Σα κηζά ζρεδφλ θπηά θαη δψα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ νδεγία γηα ηνπο 

νηθνηφπνπο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ο κεγάινο απηφο αξηζκφο 

αληηθαηνπηξίδεη ζίγνπξα ην επξχ θάζκα ησλ πθηζηάκελσλ απεηιψλ, αιιά θπξίσο ην πιήζνο 

ησλ εηδψλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. Αθφκα, ζηελ πεξηνρή απαληψληαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο ηχπνπο ελδηαηηεκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ ζρεηηθή νδεγία. Δμ απηψλ, 37 

απαληψληαη κφλν ζηε Μεζφγεην. πλνιηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ ππάξρνπλ 2.928 

Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) βάζεη ηεο νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο (92/43/ΔΟΚ) θαη 

άιιεο 999 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΔΠ) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία γηα ηα πηελά 

(79/409/ΔΚ). 

ηε ρψξα καο απαληάηαη έλα ζεκαληηθφ δίθηπν νηθνηφπσλ, εηδψλ θαη εθηάζεσλ πςειήο 

θπζηθήο αμίαο (ΤΦΑ). χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα «Ζ Διιάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία ηνπίσλ 

& νηθνζπζηεκάησλ». εκεηψλεηαη φηη ζηελ πνηθηιφηεηα ηνπίνπ αλήθεη θαη ε «νκάδα» ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ κνλαδηθά ηνπία. Χζηφζν, δελ πθίζηαηαη επί 

ηνπ παξφληνο ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ θπζηθψλ αγξνηηθψλ, ιηβαδηθψλ 

θαη δαζηθψλ ηνπίσλ. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηνρέο NATURA 2000, ην ειιεληθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη 419 πεξηνρέο, 

241 ΣΚ θαη 202 ΕΔΠ, ελψ 24 πεξηνρέο είλαη ηαπηφρξνλα ΣΚ θαη ΕΔΠ. Ζ έθηαζε ησλ ΣΚ 

αλέξρεηαη ζε 2.807.512 ha πνπ θαιχπηνπλ ην 16,4% ηεο Διιεληθήο ρέξζνπ, ελψ ε έθηαζε 

ησλ ΕΔΠ αλέξρεηαη ζε 2.952.476 ha πνπ θαιχπηνπλ ην 21,1% ηεο Διιεληθήο ρέξζνπ . Σα 

πνζνζηά απηά βξίζθνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ θαιχςεσλ γηα ηελ 

Δπξψπε ησλ 27, o νπνίνο είλαη 13,6% γηα ΣΚ θαη 12,1% γηα ΕΔΠ (CI 34 – Natura 2000). 

πλνιηθά ε έθηαζε ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 4.294.205 ha θαη 

θαιχπηεη 27,3% ηεο ρέξζνπ. Ο κέζνο φξνο θάιπςεο εζληθνχ εδάθνπο ρέξζνπ ηεο Δπξψπεο 

είλαη 17,9%, νπφηε ε Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηελ έθηε ζέζε κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ – κειψλ, 

κεηά ηε ινβελία, ηε Βνπιγαξία, ηε ινβαθία, ηελ Κχπξν θαη ηελ Ηζπαλία. 

                                                
10

  «Απνηίκεζε Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ΔΠΠΔΡΑΑ 2007 – 2013», δεδνκέλα έσο 31.12.2013. 
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Γηάγξακκα 5.19: % πεξηνρή ζε θαζεζηψο Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: DG Environment 

 

Ζ Διιάδα έρεη επίζεο ραξαθηεξίζεη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε βάζε εηδηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο. Έηζη ε Διιάδα έρεη ζεζκνζεηήζεη 10 

Τγξνηφπνπο Γηεζλνχο εκαζίαο, βάζεη ηεο χκβαζεο Ρακζάξ. Αθφκα, κε βάζε ην εζληθφ 

δίθαην, ε Διιάδα έρεη ζεζπίζεη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, νη νπνίεο καδί ζπλζέηνπλ ην 

Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ Αηζζεηηθά Γάζε 

(19), Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο (2), Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο (2) θαη Σνπία Ηδηαίηεξνπ 

Φπζηθνχ Κάινπο (449). 

ε φηη αθνξά ζηα πξνζηαηεπφκελα δάζε, ην 4,2% ησλ ζρεηηθψλ εθηάζεσλ (θιάζε 1.1) 

βξηζθφηαλ ππφ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ρσξίο δξαζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ην έηνο 201111. Ο 

αληίζηνηρνο κ.ν. ησλ ΔΔ-27 ήηαλ ζην 1,2%. Γελ ππάξρνπλ αθφκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε δξάζεηο 

ειάρηζηεο παξέκβαζεο (θιάζε 1.2) ή ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ (θιάζε 

1.3), νχηε ζρεηηθά κε εθηάζεηο αθηεξσκέλεο ζηε πξνζηαζία ησλ ηνπίσλ θαη εηδηθψλ θπζηθψλ 

ζηνηρείσλ (θιάζε 2), γηα ηε ρψξα καο. 

εκεηψλεηαη φηη ηα παξαγσγηθά δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ζηελ Διιάδα 6,5 

εθαηνκκχξηα εθηάξηα γεο, πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 49,4% ηνπ εδάθνπο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ αλά δαζηθφ είδνο, ηα 

αείθπιια πιαηχθπιια (πνπξλάξηα, θνπκαξηέο, ζρνίλνη, θ.ιπ) ησλ πεδηλψλ θαη εκη-νξεηλψλ 

εθηάζεσλ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 50% ηεο ζρεηηθήο έθηαζεο, είλαη κε παξαγσγηθά απφ 

πιεπξάο παξαγσγήο μχινπ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βφζθεζε. Χζηφζν έρνπλ 

πνιχ ζεκαληηθή πξνζηαηεπηηθή ζεκαζία, θαζψο ζπγθξαηνχλ θαη ζηαζεξνπνηνχλ ην έδαθνο 

                                                
11

  ―State Of Europe‘s Forests 2011‖ United Nations Economic Commission for Europe – UNECE, 2011, ΤΠΔΚΑ 
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θαη απνηξέπνπλ ηε ζπλνιηθή έθπιπζή ηνπ. Οη εθηάζεηο απηέο είλαη επίζεο νη πιένλ 

εππξφζβιεηεο ζε ππξθαγηέο. Σα δάζε δξπφο απνηεινχλ ζρεδφλ ην ¼ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ 

θαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο παξάγνπλ μπιεία θαη βηνκάδα. Σα δάζε ραιεπίνπ 

πεχθεο είλαη ε θχξηα πεγή ξεηίλεπζεο θαη παξαγσγήο ξεηίλεο ζηελ Διιάδα. Σα δάζε 

ειάηεο, νμπάο θαη καχξεο πεχθεο είλαη ηα θχξηα παξαγσγηθά δάζε ηεο Διιάδνο. εκεηψλεηαη 

φηη ηα δάζε θαζηαληάο θαη δαζηθήο πεχθεο είλαη επίζεο παξαγσγηθά, αιιά ε πνζνηηθή 

ζεκαζία ηνπο είλαη κηθξφηεξε.  

πσο είλαη αλακελφκελν, ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ αθνινπζεί ηα 

θιηκαηηθά δεδνκέλα, κε ηα παξαγσγηθά δάζε λα βξίζθνληαη ζην βνξξά (π.ρ. Γξάκα, Ξάλζε) 

ή ζε νξεηλά δηακεξίζκαηα ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο Διιάδνο (π.ρ., Φσθίδα, Αξθαδία), ελψ 

πεξηνξίδνληαη εθεί φπνπ νη αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο είλαη έληνλεο (π.ρ. κεγάια αζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, λεζηά, θιπ).   

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηα θπζηθά 

ιηβάδηα ηνπνζεηνχληαη ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία (ΔΛΔ), ηα νηθνζπζηήκαηα απηά αλήθνπλ ζηα δαζηθά θαη δηαρεηξίδνληαη 

κε νηθνινγηθέο αξρέο θαη φρη κε αγξνλνκηθέο, φπσο ηα αγξν-νηθνζπζηήκαηα. Σν ίδην 

πξφβιεκα δηαπηζηψλεηαη θαη ζηηο θαηεγνξίεο νξεηλά (ςεπδαιπηθά ιηβάδηα) θαη κεζνγεηαθά 

νηθνζπζηήκαηα (θξχγαλα θαη καθθί), ηα νπνία απνηεινχλ δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζπλεπψο 

εληάζζνληαη ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

Σα ιηβάδηα θαη νη ιεηκψλεο ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο CORINE δηαθξίλνληαη ζε μεξά ιηβάδηα 

ζε αζβεζηνιηζηθά ή ππξηηηθά εδάθε, ζε πγξά ιηβάδηα θαη ζε ππν-αιπηθά θαη αιπηθά ιηβάδηα. 

ε ρακειφηεξα πςφκεηξα (κέρξη θαη 600 m ζηε Β Διιάδα), ζηε ζεξκν- θαη κεζνκεζνγεηαθή 

δψλε, ηφζν ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα φζν θαη ζηα λεζηά, αλαπηχζζνληαη μεξφθηιεο 

ζεξνθπηηθέο θνηλφηεηεο κε κνλνεηή αγξσζηψδε θαη ζπρλά κεγάιν αξηζκφ κνλνεηψλ εηδψλ ηα 

νπνία ζπλνδεχνληαη απφ πνιπεηή αγξσζηψδε, αξσκαηηθά Labiatae θαη απφ γεψθπηα. 

Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ιεηκψλσλ θαη ιηβαδφηνπσλ ηεο Διιάδαο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ μεξψλ ιεηκψλσλ (κε εμαίξεζε ησλ 6430 θαη ζηνηρείσλ ησλ 6420 

and 6510), κε ηελ έλλνηα φηη απαληνχληαη θπξίσο ζε μεξέο πεξηνρέο θαη ζε θησρά εδάθε12. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα μεξψλ ιηβαδφηνπσλ (dry grasslands) απνηεινχλ ηα λεζηά, 

φπσο π.ρ. ζηε θχξν πνπ κειεηήζεθε κέζα απφ έξγν ηεο πξσηνβνπιίαο LIFE γηα 

θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ δστθνχ 

θεθαιαίνπ εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο13. 

ε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο Διιάδαο, ν αξηζκφο ησλ ιεηκψλσλ NATURA 2000, ζεσξείηαη 

αξθεηά πςειφο, ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνινγία, ηε θπηνθνηλσληνινγία, ηε ρισξίδα θαη παλίδα ησλ μεξψλ 

ιεηκψλσλ ηεο Διιάδαο, έρεη εθπνλεζεί κηθξφο αξηζκφο εηδηθψλ κειεηψλ κέρξη ζήκεξα. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 

γεσξγηθέο εθηάζεηο ζπρλά ππνζηεξίδνπλ ηελ άγξηα παλίδα πξνζθέξνληαο ηξνθή, ρψξνπο 

θσιηάζκαηνο ή αθφκα θαη ρψξνπο θπλεγηνχ. Δπίζεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο εηδψλ παλίδαο 

                                                
12

  Vrahnakis M., 2010. Dry grassland habitat types of Greece Bull. Eur. Dry Grassl. Group 6 (March 2010) 
13

  Mike Vrahnakis, George Fotiadis & Yannis, 2012.  Skyros: a very ―dry grassland‖ Greek island. Kazoglou, Bull. 
Eur. Dry Grassl. Group 10 14 (March 2012) 
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θαη ρισξίδαο εμαξηψληαη άκεζα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο απφ ηε ζπλέρηζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

κνξθψλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο.  

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ην έηνο 201114, ην 18,9% ηεο 

Υξεζηκνπνηνχκελεο Αγξνηηθήο Γεο είλαη αγξνηηθέο εθηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

βνζθνηφπσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο Natura 2000, ελψ ην αληίζηνηρν κέζν πνζνζηφ γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 10,6%. 

ε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηνπο βνζθνηφπνπο, απηνί απνηεινχλ εκη-θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ πνψδε ή ζακλψδε βιάζηεζε θαη παξάγνπλ βνζθήζηκε χιε γηα ηα αγξνηηθά 

θαη ηα άγξηα δψα. Οη πεξηζζφηεξνη ειιεληθνί βνζθφηνπνη ζπλίζηαληαη ζε κίγκα πννιίβαδσλ 

θαη ζακλνιίβαδσλ κε πνηθηιία εδαθηθψλ θιίζεσλ, πνπ είλαη πνιχηηκα δπλακηθά 

νηθνζπζηήκαηα, κε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηελ νπνία, ε βφζθεζε κπνξεί, ππφ 

πξνυπνζέζεηο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο, λα ηελ δηαηεξεί ή θαη ηελ απμάλεη. 

Σα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ ζπληεξνχλ κεγάινπο αξηζκνχο εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο 

θαη ζεσξνχληαη σο αγξνηηθά ζπζηήκαηα πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

(high-nature-value farming systems) θαηαιακβάλνπλ ην 15-25% ηεο ππαίζξνπ ζηελ Δπξψπε 

ησλ 15 (EEΑ, 2004). Οη πεξηνρέο απηέο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ Δπξσπατθφ Νφην θαη 

ζε πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πεξηνρέο κε παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο, φπνπ γίλεηαη εθαξκνγή ήπησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

αγξνρεκηθψλ νπζηψλ θαη εκη-θπζηθέο.  

Υαξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο πεξηνρέο είλαη ηα κηθηά γεσξγνθηελνηξνθηθά ζπζηήκαηα, νη 

παξαδνζηαθνί ειαηψλεο, ηα νξεηλά βνζθνηφπηα θ.α., ηα νπνία ζπληεξνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ 

εηδψλ πνπιηψλ θαη άιισλ άγξησλ δψσλ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ην κεζνγεηαθφ 

ηνπίν, παξφηη θαζαξά αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα ηνπ IUCN 

κε ηηο πην πινχζηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ζε βηνπνηθηιφηεηα. Ηδηαίηεξα νη εκηνξεηλέο θαη 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα πεξηνρψλ φπνπ, γηα ρηιηάδεο 

ρξφληα, ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ζπλππάξρνπλ κε κηα πινχζηα άγξηα δσή. Οη πνιινί 

κηθξνί αγξνί, πνπ ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε θπηνθξάθηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία 

δηάζπαξησλ ζπζηάδσλ δέλδξσλ δεκηνπξγνχλ έλα εηεξνγελέο ηνπίν ην νπνίν απνηειεί 

ζεκαληηθφ ελδηαίηεκα γηα ηα πνπιηά, θπξίσο ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο, ηα θηελνηξνθηθά ζπζηήκαηα κε ηηο 

παξαδνζηαθέο επνρηθέο κεηαθηλήζεηο θνπαδηψλ αηγνπξνβάησλ απφ ηα νξεηλά ζηα πεδηλά θαη 

αληίζηξνθα, δηακφξθσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε βιάζηεζε ηεο 

ελδνρψξαο (δαζνηφπηα θαη νξεηλά ιηβάδηα) ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ελψ παξάιιεια 

επλφεζαλ ηελ παξνπζία κεγάισλ πησκαηνθάγσλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη εηδψλ ησλ 

αλνηρηψλ αιπηθψλ εθηάζεσλ. 

Ζ πιεηνςεθία ηέηνησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ηεο Διιάδαο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε 

εκηνξεηλέο, νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξνχο θιήξνπο γεο, 

αλαβαζκίδεο θαη κεγάιεο έθηαζεο βνζθφηνπνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε 

γεσξγηθέο πξαθηηθέο φπσο ε ακεηςηζπνξά θαη ε αγξαλάπαπζε, νη κηθηέο 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο κσζατθνχ ηνπίσλ κεγάιεο πνηθηιφηεηαο, ηα νπνία 
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απνηεινχλ βηφηνπν γηα έλα κεγάιν αξηζκφ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ δνπλ, ηξέθνληαη θαη 

αλαπαξάγνληαη γχξσ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο. 

Δμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο ηεο ρψξαο (πεδηλέο, εκηνξεηλέο, νξεηλέο πεξηνρέο), 

επηθξαηεί ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

απφ εθηαηηθά έσο εληαηηθά. 

χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο15, νη ηχπνη 

αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ΤΦΑ ζηελ Διιάδα είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σύπνο 1: Σν θπξίαξρν ΤΦΑ αγξνηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηελ εθηξνθή 

δψσλ (θπξίσο αηγνπξνβάησλ θαη αγειάδσλ θξενπαξαγσγήο). ε κεγάιν πνζνζηφ 

γίλεηαη βφζθεζε ηεο εκηθπζηθήο βιάζηεζεο. Μηθξφ πνζνζηφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ βνζθείηαη, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (θπξίσο 

δεκεηξηαθά θαη ηξηθχιιη) δίλεηαη σο δσνηξνθή. 

 Σύπνο 2: Πεξηνρέο κε θαιιηέξγεηεο ρακειήο έληαζεο, φπσο είλαη νη αξφζηκεο μεξηθέο 

θαη νη θαιιηέξγεηεο κε κσζατθφηεηα. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνληαη θπξίσο κε 

θηελνηξνθία θαη θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ, ειαηψλεο, νπσξψλεο θ.ά., ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεδηλέο θαη ινθψδεηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δμαηηίαο ηεο 

εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ είλαη δπλαηή ε χπαξμε βηνπνηθηιφηεηαο 

 Σύπνο 3: Οη πεξηνρέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ Διιάδα γεληθά ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηα ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά θαη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε εθκεηάιιεπζεο, παξά κε 

έλα γεληθφ ηχπν. Δπηπξφζζεηα, ζηελ Διιάδα ζπλαληψληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο πγξφηνπνπο ηεο Μεζνγείνπ, κε δηεζλνχο ζεκαζίαο πιεζπζκνχο 

απεηινχκελσλ εηδψλ πηελψλ (π.ρ. ηα δέιηα ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Έβξνπ). 

Παξαδνζηαθά, ζε πνιινχο απφ απηνχο ηνπο πγξφηνπνπο εθαξκφδνληαη ρακειήο 

έληαζεο αγξνηηθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ηα πγξά ιηβάδηα ζην δέιηα ηνπ Έβξνπ, 

ζηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή θνπαδηψλ βννεηδψλ. 

Γηαθξίλνληαη επίζεο ηξεηο (3) ηχπνη αγξνηηθήο θαη δαζηθήο γεο: 

 Σύπνο 1: Βνζθφκελε δαζηθή γε κε κεγάιν πνζνζηφ εκηθπζηθήο βιάζηεζεο 

(Ζκηθπζηθή θηελνηξνθηθή γε). 

 Σύπνο 2: Καιιηεξγνχκελε γε πνπ δηαθξίλεηαη απφ έλα κσζατθφ εθηαηηθήο γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο θαη θπζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο είλαη ε βιάζηεζε ζηα πεξηζψξηα 

ησλ ρσξαθηψλ, θπηνθξάθηεο, μεξνιηζηέο, λεζίδεο δέληξσλ ή ζάκλσλ, κηθξά πνηάκηα 

θηι. (Μσζατθή θαιιηεξγνχκελε γε) 

 Σύπνο 3: Αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή γε πνπ ππνζηεξίδεη ζπάληα είδε ή έλα κεγάιν 

πνζνζηφ Δπξσπατθψλ θαη Παγθφζκησλ πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ 

ην πιαίζην απηφ, ε έθηαζε ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο αγξνηηθήο θαη δαζηθήο γεο 

ζηελ Διιάδα εθηηκήζεθε ζε 6.893.865 εθηάξηα ελψ, βάζεη ησλ ηξηψλ ηχπσλ γεο ΤΦΑ 

θαηαιάκβαλε 2.044.902 εθηάξηα βνζθφκελεο δαζηθήο γεο (Σχπνπ 1 θαη 3 ΤΦΑ), 2.423.186 

εθηάξηα θαιιηεξγνχκελεο γεο (Σχπνπ 2 θαη 3 ΤΦΑ) θαη 2.422.577 εθηάξηα ΤΦΑ δαζψλ. 
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Ζ πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 

ρψξαο βάζεη ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. ην επίπεδν ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ε αλεπάξθεηα ζεζκνζέηεζεο παξακέλεη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. ε απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίδεηαη φηη σο ζεζκηθή θαηνρχξσζε λνείηαη 

ε δεκνζίεπζε ζεζκηθψλ εγγξάθσλ (ΠΓ ή ΚΤΑ) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Έηζη, 

παξά ηελ νινθιήξσζε δηαβνπιεχζεσλ θαη ζρεδίσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Οιχκπνπ, ηεο Λίκλεο Πακβψηηδαο, ηεο Σήινπ, ηνπ Παξλαζζνχ θαη ηεο 

πεξηνρήο Αιπθήο- Φηιήο Άκκνπ, λήζνπ άκνπ θαη ηεο Βφξεηαο Καξπάζνπ, ηεο λήζνπ αξίαο 

θαη ησλ Αζηαθηδνλεζίσλ, νη ελ ιφγσ πεξηνρέο δελ ζεσξείηαη φηη πξνζηαηεχνληαη ζεζκηθά, 

θαζψο ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα δελ έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί ή δεκνζηεπηεί.    

Γηα ηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο πξνβιέπνληαη, επίζεο, πεληαεηή ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ. Με ηα ζρέδηα απηά πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ρέδηα 

Γηαρείξηζεο ζπλνδεχνληαη απφ πξνγξάκκαηα δξάζεο. ρέδηα Γηαρείξηζεο δελ έρνπλ 

εθπνλεζεί γηα φιεο ηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο.  

Ζ έιιεηςε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαη Πξνγξακκάησλ Γξάζεο γηα ηηο Πξνζηαηεπφκελεο 

Πεξηνρέο ζπλεπάγεηαη έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα, δελ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην είδνο θαη ηελ 

έληαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπνληαη ζε θάζε πεξηνρή θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελνη 

πεξηνξηζκνί. Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα. Μία ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ είλαη αθφκα ε αλεπαξθήο 

θχιαμε ησλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο 

γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο.  

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Διιάδα νη εθθξεκφηεηεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε  ηνπ δηθηχνπ ησλ ζαιάζζησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) είλαη 

ζεκαληηθέο, ελψ εθθξεκεί ν ραξαθηεξηζκφο ζαιάζζησλ ΕΔΠ.    

ζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ ηδξπζεί 29 Φνξείο Γηαρείξηζεο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην 23% ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, δει. 1.000.000 ha, αιιά φρη ην ζχλνιφ ηνπο. Δπηπιένλ, ηα 

δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ειιείςεηο 

πφξσλ, ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ κε άιιεο ηνπηθέο ππεξεζίεο) 

νδεγνχλ ζηελ αδπλακία νινθιεξσκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.  

Σν «Κφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο» είρε πξσηνεθδνζεί ην 1992 

ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα αζπφλδπια θαη επηθαηξνπνηήζεθε κεηά απφ 17 ρξφληα (2009). 

Πξφθεηηαη γηα κηα έθδνζε ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξία θαη 

ηηο νξγαλψζεηο WWF Διιάο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δξπεηνινγηθή 

Δηαηξεία, Ηλζηηηνχην πειαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Διιάδαο θαη ηνπο πνιινχο έιιελεο 

δσνιφγνπο. Αληηθείκελν ηνπ βηβιίνπ είλαη ηα απεηινχκελα είδε ζε εζληθφ επίπεδν, ζε 

αληηζηνηρία κε ηνλ Κφθθηλν Καηάινγν ησλ Απεηινχκελσλ Δηδψλ ηεο IUCN (International 
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Union for Conservation of Nature) πνπ παξέρεη ην θαζεζηψο δηαηήξεζεο γηα φια ηα είδε 

θπηψλ θαη δψσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

χκθσλα κε ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Κφθθηλν Βηβιίν: 

 ην 15% ησλ ζπνλδπινδψσλ ηεο Διιάδαο απεηιείηαη.  

 Ζ πιένλ απεηινχκελε νκάδα αλάκεζα ζηα ζπνλδπιφδσα είλαη ηα ςάξηα ηνπ γιπθνχ 

λεξνχ, φπνπ ην 38,58 % ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ απεηιείηαη, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη ηνπηθέο 

εμαθαλίζεηο. 

 Σν 27,27% ησλ ακθηβίσλ πνπ απαληψληαη ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία 

θηλδχλνπ. 

 Σα 304 απφ ηα 591 είδε αζπφλδπισλ πνπ αμηνινγήζεθαλ, έλα πνζνζηφ δειαδή ηεο 

ηάμεο ηνπ 51,43 %, εληάρζεθαλ ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ. Πεξίπνπ ηα κηζά κάιηζηα απφ 

απηά, ζπγθαηαιέγνληαη ζηα Κξηζίκσο Κηλδπλεχνληα. 

πγθξίλνληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ ζηελ Διιάδα κε φζα πξνθχπηνπλ 

απφ ην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο IUCN ή άιιεο αμηνινγήζεηο ζε επξσπατθφ ε κεζνγεηαθφ επίπεδν, 

θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ην 61% ησλ εηδψλ πνπ ζηελ Διιάδα εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία 

«Κξηζίκσο Κηλδπλεχνληα» δηεζλψο αμηνινγνχληαη ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία. ζνλ αθνξά ηα 

«Κηλδπλεχνληα» είδε, ην 52% ησλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο δηεζλψο εληάζζνληαη ζε ρακειφηεξε 

θαηεγνξία θαη ην 38% ζεσξνχληαη θαη δηεζλψο Κηλδηλεχνληα. Σέινο ην  34% ησλ εηδψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη Σξσηά ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη επίζεο Σξσηά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν 

55% σζηφζν δελ εληάζζεηαη δηεζλψο ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη είδε ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα απ΄ φηη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Δπίζεο, πνιιά απφ ηα είδε, πνπ εμεηάζηεθαλ, ραξαθηεξίζηεθαλ σο Αλεπαξθψο Γλσζηά 

(Data Deficient).  

Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ ζηε ρψξα πνπ 

δηεζλψο εληάζζνληαη ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία θαζψο θαη ε έιιεηςε δεδνκέλσλ γηα πνιιά 

αθφκα είδε ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα εληαηηθφηεξε επηζηεκνληθή έξεπλα θαζψο θαη γηα  

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ 

θηινμελνχλ ηα δηάθνξα είδε.  

Ζ απψιεηα θαη ππνβάζκηζε ησλ θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επέθηαζε θαη εληαηηθνπνίεζε 

ηεο γεσξγίαο, ζηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

ζαλάησζε ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ζηελ κε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο 

εμάπισζεο, ηνπιάρηζηνλ ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ.   

ε φηη αθνξά ζηα πξνζηαηεπφκελα δάζε (θιάζε 1.1), ην 4,2% ησλ ζρεηηθψλ εθηάζεσλ ήηαλ 

ππφ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ρσξίο δξαζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Ο αληίζηνηρνο κ.ν. ησλ ΔΔ-27 ήηαλ ζην 1,2%. Γελ ππάξρνπλ αθφκε ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε δξάζεηο ειάρηζηεο παξέκβαζεο ή ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

νχηε ζρεηηθά κε εθηάζεηο αθηεξσκέλεο ζηε πξνζηαζία ησλ ηνπίσλ θαη εηδηθψλ θπζηθψλ 

ζηνηρείσλ. 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE  ει. 186 

5.11 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

5.11.1 Χπήζειρ γηρ 

Οη ρξήζεηο γεο ηεο ρψξαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 
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Πίλαθαο 5.13: Υξήζεηο γεο 

Μεγάιεο 
γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο θαη 
Τπεξεζίεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΤΠΑ) 

ύλνιν 
εθηάζεσλ 

ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ                        ΓΑΖ ΖΜΗ-ΦΤΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ                                       ΔΚTAΔΗ ΠΟΤ 
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ 

ΝΔΡΑ                  

ΣΔΥΝΖΣΔ ΠΔΡΗΟΥΔ                                      

Α
ξ

ό
ζ

ηκ
ε

 γ
ε

 

Μ
ό

λ
ηκ

ε
ο
 θ

α
ι
ι
ηέ

ξ
γ

ε
ηε

ο
 

Β
ν

ζ
θ

ό
ην

π
ν

η 

Δ
ηε

ξ
ν

γ
ελ

ε
ίο

 γ
ε
σ

ξ
γ

ηθ
έο

 

π
ε
ξ

ην
ρ

έο
 

Γ
ά

ζ
ε

 

Μ
ε
ηα

β
α

ηη
θ

έο
 δ

α
ζ

ώ
δ

ε
ηο

-

ζ
α

κ
λ

ώ
δ

ε
ηο

 ε
θ
ηά

ζ
ε
ηο

 

Θ
α

κ
λ

ώ
δ

ε
ο
 θ

α
η 

/ 
ή

 

π
ν

ώ
δ

ε
ο
 β

ι
ά

ζ
ηε

ζ
ε

 

Δ
θ

ηά
ζ

ε
ηο

 κ
ε 

α
ξ

α
ηή

 ή
 

θ
α

ζ
ό

ι
ν

π
 β

ι
ά

ζ
ηε

ζ
ε

 

Υ
ε
ξ

ζ
α

ία
 ύ

δ
α

ηα
 

Δ
ζ

σ
ηε

ξ
ηθ

έο
 π

γ
ξ

έο
 δ

ώ
λ
ε
ο
 

Π
α

ξ
α

ζ
α

ι
ά

ζ
ζ

ηε
ο
 π

γ
ξ

έο
 

δώ
λ

ε
ο
 

Α
ζ

ηη
θ

ή
 ν

ηθ
ν

δ
ό

κ
ε

ζ
ε

 

Β
ην

κ
ε

ρ
α

λ
ηθ

έο
 θ

α
η 

ε
κ

π
ν

ξ
ηθ

έο
 δ

ώ
λ

ε
ο
 

Γ
ίθ

ηπ
α

 ζ
π

γ
θ

ν
ηλ

σ
λ
ηώ

λ
 

Ο
ξ

π
ρ

ε
ία

,ρ
ώ

ξ
ν

η 

α
π

ό
ξ

ξ
ης

ε
ο
 

α
π

ν
ξ

ξ
ηκ

κ
ά

ησ
λ

, 

ε
ξ

γ
ν

ηά
μη

α
 

Σ
ε
ρ

λ
ε

ηέ
ο
, 

κ
ε

 γ
ε
σ

ξ
γ

ηθ
έο

 

δώ
λ

ε
ο
 π

ξ
α

ζ
ίλ

ν
π

 /
 

α
ζ
ι

ε
ηη

θ
έο

 θ
α

η 

π
ν

ι
ηη

ηζ
ηη

θ
έο

 

δ
ξ

α
ζ

ηε
ξ

ηό
ηε

ηε
ο
 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 131.982,2 21.181,5 7.491,6 14.451,6 22.011,5 22.411,6 11.606,6 23.950,6 4.509,3 1.197,3 108,3 484,5 1.913,1 212,7 156,4 270,3 25,4 

1. ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 56.862,7 16.782,3 918,9 5.501,4 6.048,7 12.592,1 5.204,4 6.501,7 1.235,9 680,2 52,4 318,1 775,3 86,6 47,2 116,2 1,1 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 
ΘΡΑΚΖ 

14.179,9 4.388,8 148,7 938,3 794,8 4.151,2 1.535,2 1.274,0 409,3 129,9 0,7 219,8 151,6 26,2 1,9 9,2 0,4 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Κ. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

19.170,0 6.077,2 488,0 1.437,8 2.768,9 4.007,0 1.316,6 1.990,6 273,6 266,7 24,9 96,6 361,7 35,5 11,2 13,7 0,1 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓYT. 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

9.466,4 2.033,6 70,6 1.564,4 987,7 2.241,9 1.016,6 901,2 246,5 203,7 26,9 0,0 67,1 12,0 6,0 88,2 0,0 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΘΔΑΛΗΑ 

14.046,4 4.282,7 211,7 1.561,0 1.497,3 2.191,9 1.336,0 2.336,0 306,5 79,9 0,0 1,8 194,9 12,9 28,1 5,1 0,6 

2. ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

53.844,0 3.698,7 3.801,8 4.188,5 11.648,4 8.529,3 5.060,5 13.274,4 2.246,9 498,9 51,5 141,6 525,6 37,1 49,7 85,5 5,7 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΖΠΔΗΡΟΤ 

9.162,8 456,7 155,3 1.164,6 1.435,9 2.142,0 1.187,9 1.875,1 508,6 91,8 8,6 71,2 47,6 7,9 3,1 6,7 0,0 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣ. 
ΔΛΛΑΓΑ 

11.318,2 1110,4 541,4 566,3 3087,1 1542,2 1157,7 2332,6 479,8 257,6 31,9 43,1 142,3 9,1 12,8 1,1 2,8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15.554,2 1.785,7 798,6 1.265,1 2.481,8 2.971,0 1.526,7 3.944,6 468,2 124,3 7,3 9,6 95,4 10,0 22,1 44,0 0,0 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

15.505,6 287,0 1765,7 953,5 4139,6 1731,8 1091,4 4649,8 617,1 20,9 3,0 13,0 180,4 9,2 10,0 31,8 1,4 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 2.303,1 58,9 540,8 239,0 504,0 142,4 96,9 472,3 173,2 4,3 0,6 4,7 59,9 0,9 1,8 1,9 1,5 
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Μεγάιεο 
γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο θαη 
Τπεξεζίεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΤΠΑ) 

ύλνιν 
εθηάζεσλ 
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ΣΔΥΝΖΣΔ ΠΔΡΗΟΥΔ                                      
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ΝΖΧΝ 

3. ΑΣΣΗΚΖ 3.806,9 69,1 239,3 221,5 887,9 371,5 386,3 945,5 86,1 1,6 1,7 3,4 424,0 65,9 36,4 50,0 16,7 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ 

3.806,9 69,1 239,3 221,5 887,9 371,5 386,3 945,5 86,1 1,6 1,7 3,4 424,0 65,9 36,4 50,0 16,7 

4. ΝΖΗΑ  17.468,6 631,4 2531,6 4.540,2 3426,4 918,7 955,4 3229,0 940,3 16,7 2,7 21,4 188,2 23,1 23,1 18,7 1,8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

3.839,2 173,6 494,9 869,8 732,1 429,9 350,6 578,9 142,2 0,9 2,7 18,2 38,3 1,2 4,1 1,5 0,3 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ 
ΑΗΓΑΗΟΤ 

5.316,5 367,2 90,2 1.309,9 1144,6 232,4 214,2 1444,3 400,1 12,9 0,0 3,2 63,4 15,5 6,3 11,5 0,8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΚΡΖΣΖ 

8.312,9 90,6 1946,5 2.360,5 1549,7 256,4 390,6 1205,8 398,0 2,9 0,0 0,0 86,5 6,4 12,7 5,7 0,7 

εθηάζεηο ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα 

Πεγή: Απνγξαθή Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο 2000, ΔΛΣΑΣ 
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5.11.2 Υποδομέρ - Μεηαθοπέρ 

Αλαθνξηθά κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο, ζεκεηψλεηαη φηη 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο ζην λφηην-αλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο, ε Διιάδα απνθηά ξφιν 

πεξηθεξεηαθνχ άθξνπ ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξννπηηθή 

λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθή πχιε εηζφδνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ε Διιάδα εμππεξεηεί θηλήζεηο απφ/πξνο: αλαηνιάο (κέζσ Σνπξθίαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο), λφην (απφ ηελ Αθξηθή θαη 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ  κε εκπνξεχκαηα αθφκα θαη απφ Απζηξαιία), βνξξά (απφ ηνλ 

Δχμεηλν Πφλην, ηε Ρσζία, ηα Βαιθάληα θαη κέζσ απηψλ ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε) 

θαη δπζκάο (θπξίσο κε ρψξεο ηεο ΔΔ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ ηεο Αδξηαηηθήο). 

ιδηποδπομικό Γίκηςο 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζε 2.554 ρικ. (έηνο 

2011) θαη θαηαηάζζεη ηε ρψξα ζηελ 19ε ζρεηηθή ζέζε εληφο ηεο ΔΔ27. Απφ ην ζπλνιηθφ 

δίθηπν, έρνπλ ειεθηξνδνηεζεί ηα 438 ρικ. (17,1%) - 23ε ζέζε ζηελ ΔΔ27. 

 

Πίλαθαο 5.14: Υαξαθηεξηζηηθά Διιεληθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ 

 2005 2009 2010 2011 Ζιεθηξ. 2011 % Ζιεθηξ. 
2011 

ΔΔ27 (ρικ) 212.384 212.693 212.789 213.574 113.531 53,2 

Διιάδα 
(ρικ) 

2.576 2.552 2.552 2.554 438 17,1 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Οη ρακειέο απηέο επηδφζεηο νθείινληαη θαηά κεγάιν κέξνο  ζηελ γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο 

θαη ζηελ γξακκηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ.   

Αθνινπζεί ζπγθξηηηθφο πίλαθαο εζληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ θαη ζρεηηθνχ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ ηνπ 2011, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ Απζηξία θαη 

Πνξηνγαιία (ζπγθξίζηκνη πιεζπζκνί) θαη ηελ Ηζπαλία (ζπγθξίζηκε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα) 

παξάγεηαη ην 2%, 17% θαη 4% ηνπ αληίζηνηρνπ εκπνξεπκαηηθνχ έξγνπ ησλ ρσξψλ απηψλ. Οη 

αληίζηνηρεο ηηκέο φζνλ αθνξά ζηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο αλέξρνληαη ζε 9%, 24% θαη 4%.  

 

Πίλαθαο 5.15: χγθξηζε ηδεξνδξνκηθψλ Γεηθηψλ Δπηιεγκέλσλ Υσξψλ ΔΔ 

 Απζηξία Διιάδα Γεξκαλία Πνξηνγαιία Ηζπαλία ΔΔ27 

Έθηαζε (ρηι. ρικ
2
) 84 132 357 92 505 4.381 

Πιεζ. (εθαη. θαη.) 8,4 11,3 81,8 10,5 45,2 504 

Ππθλφηεηα (θαη/ρικ
2
) 100 86 229 115 89 115 

Μήθνο ζηδ/θψλ γξακκψλ 
(ρικ.) 

5.021 2.554 33.576 2.793 15.932 213.574 
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 Απζηξία Διιάδα Γεξκαλία Πνξηνγαιία Ηζπαλία ΔΔ27 

Έθηαζε (ρηι. ρικ
2
) 84 132 357 92 505 4.381 

Ζιεθηξνθηλνχκελεο γξακκέο 
(ρικ.) 

3.416 438 19.820 1.629 9.615 113.531 

Δκπνξεπκαηηθφ Μεηαθνξηθφ 
Έξγν (δηζ. ηφλν-ρικ.) 

20,3 0,4 113,3 2,3 9,7 420 

Δπηβαηηθφ Μεηαθνξηθφ Έξγν 
(δηζ. επηβαην-ρικ.) 

10,9 1,0 85 4,1 22,8 407,1 

Πεγή: Γηεζλήο Έλσζε ηδεξνδξόκσλ, 2013 

 

Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε ρξήζε ηνπ απφ ρψξα ζε ρψξα, αθφκα θαη ηεο 

ηάμεσο ηνπ 70% φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 5.16: ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο επηβαηψλ (δηο επηβαην-ρικ) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 % Μεηαβνιή  
2010/2011 

EE27 400,7 350,5 370,7 377,1 404,2 407,1 0,7 

BE 6,5 6,8 7,7 9,2 10,4 10,4 0,1 

BG 7,8 4,7 3,5 2,4 2,1 2,1 -1,5 

CZ 13,3 8,0 7,3 6,7 6,6 6,7 1,9 

DK 5,1 4,9 5,5 6,0 6,3 6,6 4,1 

DE 61,0 71,0 75,4 74,9 83,0 85,0 2,3 

EE 1,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 -1,8 

IE 1,2 1,3 1,4 1,8 1,7 1,6 -2,4 

EL 2,0 1,6 1,9 1,9 1,3 1,0 -28,3 

ES 15,5 16,6 20,1 21,6 22,4 22,8 1,8 

FR 63,7 55,6 69,9 76,2 85,9 89,0 3,6 

IT 44,7 46,7 49,6 50,5 47,3 43,3 -8,3 

Πεγή: Eurostat, 2013 
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Πίλαθαο 5.17: ηδεξνδξνκηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο (δηο ηφλν-ρικ) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 % 
Μεηαβνιή 
2010/2011 

EE27 526,3 386,1 403,7 413,2 391,2 420,0 7,3 

BE 8,4 7,3 7,7 8,1 7,5 7,6 1,6 

BG 14,1 8,6 5.5 5,2 3,1 3,3 7,4 

CZ - 22,6 17,5 14,9 13,8 14,3 4,0 

DK 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,6 16,8 

DE 101,7 70,5 82,7 95,4 107,3 113,3 5,6 

EE 7,0 3,8 8,1 10,6 6,6 6,3 -5,5 

IE 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 14,1 

EL 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 -42,7 

ES 11,2 11,0 11,6 11,6 9,2 9,7 5,8 

FR 52,2 48,3 57,7 40,7 30,0 34,2 14,1 

IT 19,4 21,7 22,8 22,8 18,6 19,8 6,3 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζην πιαίζην ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007–2013, νη θχξηεο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Γηαθνπηφ – Ρνδνδάθλε (16 ρικ.), 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ην ηκήκα Ρνδνδάθλε – Ρίν (27,5 ρικ.), ηε ζπλέρηζε 

θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο ζην ηκήκα Σηζνξέα – Ληαλνθιάδη – Γνκνθφο (106 ρικ.), ηελ 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο Πνιχθαζηξν – Δηδνκέλε (20 ρικ.), ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζην ηκήκα ΚΑ – Κηάην (104 ρικ.), ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ηκήκαηνο Σξείο Γέθπξεο – ΚΑ (εξγαζίεο ζε κήθνο 3 ρικ.) θαη εξγαζίεο ζεκαηνδφηεζεο – 

ηειεδηνίθεζεο ηκεκάησλ ηνπ Άμνλα ΠΑΘΔΠ. 

Δθηηκάηαη φηη σο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 - 2013, ε εηθφλα ηνπ άμνλα 

ΠΑΘΔ/Π ζα έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 528 ρηιηφκεηξα δηπιήο ειεθηξνθηλνχκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο [ζηα ηκήκαηα Κηάην 

– ΚΑ (104 ρικ.), ΚΑ – Σηζνξέα (145,5 ρικ.), Σηζνξέα – Ληαλνθιάδη (54 ρικ.), Γνκνθφο 

– Θεζζαινλίθε (224 ρικ.)] θαη 71,5 ρικ. δηπιήο γξακκήο ρσξίο ειεθηξνθίλεζε (ζην 

ηκήκα Κηάην – Ρνδνδάθλε)]. 
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 57 ρηιηφκεηξα κνλήο ειεθηξνθηλνχκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα  

Θεζζαινλίθε - Πνιχθαζηξν θαη 89 ρικ. κνλήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ρσξίο 

ειεθηξνθίλεζε ζην ηκήκα  Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο. 

 5 ρηιηφκεηξα ηεηξαπιήο ειεθηξνθηλνχκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα Αζήλα – 

Σξείο Γέθπξεο – ΚΑ. 

πλνιηθά ζα έρεη νινθιεξσζεί πεξίπνπ ην 80% ηνπ κήθνπο ηνπ θχξηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

άμνλα Πάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε – Δηδνκέλε / Πξνκαρψλαο (ΠΑΘΔ/Π) ζε ππνδνκέο θαη 

επηδνκή. Σν ππφινηπν (20%) ζα παξνπζηάδεη ειιείπνληεο ζπλδέζκνπο θαη ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ζα παξακέλεη είηε εθηφο ιεηηνπξγίαο (Κηάην –Πάηξα) ή κε ρακειά γεσκεηξηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Πνιχθαζηξν - Δηδνκέλε θαη Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο). 

Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ αλεπάξθεηεο ζε δηάθνξα ηκήκαηα φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

Οδικό Γίκηςο 

Οη απηνθηλεηφδξνκνη ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ηκήκα ησλ ΓΔΓ-Μ πνπ ελψλνπλ ηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ κεηαμχ ηνπο κε ππνδνκέο πςειήο πνηφηεηαο. Οη θχξηνη άμνλεο/απηνθηλεηφδξνκνη ηεο 

ρψξαο είλαη: 

 ν άμνλαο ΠΑΘΔ πνπ ελψλεη ην λφηην κέξνο ηεο ρψξαο κε ην βφξεην θαη ηα ζχλνξα κε ηελ 

ΠΓΓΜ. 

 ε Δγλαηία Οδφο πνπ ελψλεη ην δπηηθφ κέξνο ηεο ρψξαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα κέζσ ηεο Ζγνπκελίηζαο κε ην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο ρψξαο θαη ηα ειιελν-

ηνπξθηθά ζχλνξα. 

 ε Ηφληα νδφο πνπ ελψλεη ην λνηηνδπηηθφ κέξνο ηεο ρψξαο κε ην βνξεηνδπηηθφ ηεο 

δηαζρίδνληαο ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Διιάδαο. 

 νη απηνθηλεηφδξνκνη ζηελ Πεινπφλλεζν (Διεπζίλα – Πάηξα – Πχξγνο – Καιφ Νεξφ – 

Σζαθψλα θαη Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα κε θιάδν πξνο πάξηε) πνπ θαιχπηνπλ 

απηή ηελ ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο ρψξαο εμππεξεηψληαο κεγάινπο αξηζκνχο 

κεηαθηλήζεσλ. 

Οη απηνθηλεηφδξνκνη ηεο ρψξαο έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο (2010) πεξίπνπ 1.200 ρικ. Σν 

ζπλνιηθφ νδηθφ δίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ 

βξίζθεηαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο EE15. 
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Πίλαθαο 5.18: πγθξηηηθά ηνηρεία Διιεληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ 

πγθξηηηθά ηνηρεία ηεο ΔΔ Οδηθό 
Γίθηπν 

Διιάδα 
ΔΔ 

xικ. 
Θέζε ζηελ ΔΔ 

ΔΔ15 ΔΔ27 ΔΔ15 ΔΔ27 

Μήθνο Απηνθηλεηνδξφκσλ 

2008 1.120 12 13 61.635 66.814 

2009 1.116 11 12 62.848 68.242 

2010 1.191 11 12 63.763 69.468 

Αλά 1.000.000 θαηνίθνπο 2010 105 14 15 161 139 

Αλά 1.000 km
2
 2010 9 13 17 19 16 

Μήθνο πλνιηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ -  2010 

Απηνθηλεηφδξνκνη 1.191 11 12 63.763 69.468 

Δζληθέο Οδνί 9.299 10 12 210.259 278.961 

Δπαξρηαθέο Οδνί 30.864 8 11 1.222..572 1.543.510 

.Αλά 1.000.000 θαηνίθνπο 2010 

 Απηνθηλεηφδξνκνη 105 14 17 161 139 

 Δζληθέο Οδνί 822 7 10 531 558 

 Δπαξρηαθέο Οδνί 2.730 7 12 3.088 3.091 

 Κνηλνηηθφ Γίθηπν 6.687 9 15 5.408 5.756 

Αλά 1.000 km
2
 2010 

 Απηνθηλεηφδξνκνη 9 13 17 19 16 

 Δζληθέο Οδνί 70 6 13 64 64 

 Δπαξρηαθέο Οδνί 233 9 17 377 356 

 Κνηλνηηθφ Γίθηπν 572 8 16 661 664 

Πεγή: Eurostat, 2013 
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ζνλ αθνξά ζηνλ ζηφιν ΗΥ απηνθηλήησλ ζηελ ρψξα, ελδεηθηηθφ ηεο ηξέρνπζαο δπζκελνχο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο είλαη φηη ην 2012 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40,1% ζηηο λέεο 

άδεηεο θπθινθνξίαο ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ 

ΔΔ25. Παξνκνίνπ κεγέζνπο κεηψζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ έθδνζε λέσλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ. 

Αλαθνξηθά κε ην νδηθφ κεηαθνξηθφ έξγν, θαη ελψ επί ζεηξά εηψλ ζεκείσζε αικαηψδεηο 

απμήζεηο, ε πξφζθαηε εηθφλα νδηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ή 

πεξηνξηζκέλε αχμεζε. Σα ίδην θαηλφκελν εληνπίδεηαη ηφζν ζηηο επηβαηηθέο φζν θαη ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 5.19: Δκπνξεπκαηηθέο Οδηθέο Μεηαθνξέο (δηο ηνλν-ρικ) 

 1995 2000 2005 2011 % Μεηαβνιή 2010-2011 

ΔΔ27 - 1.088,8 1.229,3 1.168,2 -0,7 

BG - 3,1 5,0 6,5 6,5 

CZ - 14,2 15,5 15,0 1,5 

DE 201,3 226,5 237,6 265,0 5,0 

EE 0,4 0,7 1,8 1,6 12,5 

IE 4,7 8,3 14,0 7,5 -9,1 

EL 20,0 24,5 27,5 16,8 -33,4 

ES 78,7 106,9 166,4 142,3 -2,6 

FR 135,3 163,2 177,3 168,2 2,4 

IT 150,3 158,3 171,6 127,7 -14,5 

Πεγή: Eurostat, 2013 
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Πίλαθαο 5.20: Οδηθέο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο (δηο επηβαην-ρικ) 

 1995 2000 2005 2011 % Μεηαβνιή 2010-2011 

ΔΔ27 3.929,8 4.371,6 4.630,4 4.822,1 -0,2 

BG 25,0 26,9 35,1. 48,1 2,5 

CZ 
54,5 63,9 68,6 65,5 1,3 

DE 
815,3 831,3 856,9 898,5 2,8 

EE 
5,1 6,7 9,9 10,4 2,8 

IE 
31,6 38,4 43,4 45,9 -0,3 

EL 
44,0 63,00 85,0 98,3 -1,3 

ES 
250,4 302,6 337,8 334,0 -2,2 

FR 
677,3 754,4 800,8 812,7 0,2 

IT 
614,7 713,9 677,0 665,8 -4,7 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Ζ παξαηεξνχκελε ζηαζηκφηεηα/πηψζε ζην έξγν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Ο επφκελνο Πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο πξνηηκήζεηο κέζνπ ζηηο ρεξζαίεο επηβαηηθέο κεηαθνξέο 

ζε επίπεδν ρψξαο. πσο είλαη αλακελφκελν, ην ΗΥ είλαη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ, κε δεχηεξν ην ιεσθνξείν θαη ηξίην ην ζηδεξφδξνκν, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ, κε εμαίξεζε ηε Γεξκαλία ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αλάπηπμεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηε 

ρψξα απηή. Σν κηθξφ πνζνζηφ ησλ ηξακ θαη ην κεηξφ νθείιεηαη ζην φηη ηα κέζα απηά 

απεπζχλνληαη εμ‘ νξηζκνχ ζε κηθξή κεξίδα ρξεζηψλ (αζηηθνί πιεζπζκνί πφιεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηξακ θαη κεηξφ). 
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Πίλαθαο 5.21: Πξνηίκεζε Μέζνπ Υεξζαίσλ Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ 2010 

% επηβαην-ρηιηόκεηξα ΗΥ Λεσθνξείν ηδεξόδξνκνο Σξακ θαη Μεηξό 

EE27 82,5 8,9 7,0 1,6 

BE 78,4 13,6 7,2 0,8 

BG 77,5 17,5 3,5 1,5 

CZ 65,8 18,1 6,8 9,3 

DK 79,8 9,9 9,9 0,4 

DE 84,6 5,9 7,9 1,6 

EE 80,9 16,5 2,0 0,6 

IE 84,1 12,6 3,1 0,3 

EL 80,5 17,1 1,1 1,4 

ES 81,1 12,1 5,3 1,5 

FR 83,0 5,7 9,8 1,5 

IT 81,6 12,1 5,5 0,8 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ νδηθνχ δηθηχνπ ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007–2013, ηκήκαηα κήθνπο 153,5 ρικ. ηνπ άμνλα ΠΑΘΔ πινπνηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ελψ ηα ππφινηπα 34 ρικ. (πέηαιν Μαιηαθνχ) 

πινπνηνχληαη σο δεκφζηα έξγα κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ. Ο άμνλαο 

πξνγξακκαηίδεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007–

2013.  

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο ινηπνχο νδηθνχο άμνλεο, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 πκβάζεηο παξαρώξεζεο ησλ Οδηθώλ Αμόλσλ Σξίπνιε-Καιακάηα κε θιάδν Λεύθηξν-

πάξηε, Ιόληα Οδόο, Απηνθηλεηόδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδνο, Αζηηθά Έξγα Αηηηθήο: ηνλ 

άμνλα Σξίπνιε-Καιακάηα νινθιεξψλνληαη 100 ρικ. κε ηα νπνία ζπκπιεξψλεηαη ην 

ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ άμνλα (205 ρικ), ζηνλ άμνλα ηεο Ηφληαο Οδνχ (196 ρικ.) αλακέλεηαη 

λα νινθιεξσζνχλ 159 ρικ., θαη o απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο (174 ρικ.) 

πινπνηείηαη απφ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε παξαρψξεζεο, θαη κέρξη ηα ηέιε ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 2013 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζπλνιηθά 78,5 

ρικ. 

 Βόξεηνο Οδηθόο Άμνλαο Κξήηεο (ΒΟΑΚ) ζπλνιηθνύ κήθνπο 305 ρικ: ηηο αξρέο ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013 είραλ νινθιεξσζεί 97 ρικ. ηνπ νδηθνχ άμνλα κε ζχγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο απηνθηλεηφδξνκνπ, ελψ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ πεξίπνπ 40 ρικ. 
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επηπιένλ. Δπίζεο, κε πφξνπο ηνπ ΔΠΑ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ νη ζπλδέζεηο ηνπ 

ΒΟΑΚ κε ηνλ ΝΟΑΚ ζην ηκήκα Αγ. Βαξβάξα - Αγ. Γέθα ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα 

Ζξάθιεην – Μεζζαξά. 

 Κάζεηνη Άμνλεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ: έσο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 

2013 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ νη εμήο άμνλεο: ηάηηζηα - Ηεξνπεγή – Κξπζηαι-

ινπεγή, κήθνπο 72 ρικ., Κνδάλε-Φιψξηλα-Νίθε, κήθνπο 86,5 ρικ., Κνκνηελή-Νπκθαία-

Διιελν-Βνπιγαξηθά χλνξα, κήθνπο 23 ρικ., Αξδάλην – Οξκέλην, κήθνπο 110 ρικ. 

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

κήθνπο 1.835 ρικ., ζα έρνπλ νινθιεξσζεί σο απηνθηλεηφδξνκνο έσο ην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, ηα 1.767 ρικ.  κε ηελ εμαίξεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ 

άμνλα ζχλδεζεο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ κε ηελ Αιβαλία, κήθνπο πεξίπνπ 68 ρικ.  

πλνιηθά, έσο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κε 

πξνδηαγξαθέο απηνθηλεηφδξνκνπ (motorway) ή δξφκνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο (express road) 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, κήθνπο 698 ρικ. 

ην ινηπφ αλαιπηηθφ ΓΔΓ πνπ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαβαζκηζηεί ζε νδφ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο (express road) ή απηνθηλεηφδξνκν (motorway) πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα κε 

θησρά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη κεησκέλε αζθάιεηα ηα νπνία ρξήδνπλ ηνπηθψλ 

βειηηψζεσλ θαη εζηηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007–2013 θαη ησλ ήδε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ παξεκβάζεσλ, αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 2.465 

ρηιηνκέηξσλ απηνθηλεηνδξφκσλ δηπινχ θιάδνπ εληφο ΣΔΝ-Σ. 

Θαλάζζιερ Μεηαθοπέρ - Λιμάνια 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ λεζηψλ ηεο, θαζηζηνχλ ηνλ ηνκέα 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηδηαίηεξα δσηηθήο ζεκαζίαο. Δθηφο απφ ηηο εζληθέο κεηαθηλήζεηο, 

ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δηεζλείο λαπηηιηαθέο ζπλδέζεηο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο θαη πξνο 

ηελ Ηηαιία.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πξνθχπηεη θαη απφ ην ππθλφ ιηκεληθφ δίθηπν 

ηεο ρψξαο. ην βαζηθφ δίθηπν αλήθνπλ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο 

Ζγνπκελίηζαο, ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ σο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο 

ρψξαο. ην αλαιπηηθφ δίθηπν αλήθνπλ είθνζη (20) ιηκάληα θαιχπηνληαο βαζηθά λεζηά θαη ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα.  

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, ην ηζρπξφ ζεκείν ησλ ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ εληφο ηεο ΔΔ είλαη ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.  
 

Πίλαθαο 5.22: χγθξηζε Οδηθψλ / Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ - ΔΔ 

 
Οδηθέο 

Δκπνξεπκαηηθέο 
(δηζ. ηόλνη) 

Θαιάζζηεο 
Δκπνξεπκαηηθέο 

(δηζ. ηόλνη) 

Οδηθέο Δπηβαηηθέο  
(δηζ. ρικ) 

Θαιάζζηεο Δπηβαηηθέο 
(δηζ. ρικ) 

2008 1.881 1.498  4.789 41 

2011 1.734 1.408 4.822 37 

Πεγή: Eurostat, 2013 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε επηβαηηθή θίλεζε ζηα ειιεληθά ιηκάληα κεηψζεθε απφ 

18.000.000 επηβάηεο ην 2010 ζε 15.900.000 ην 2012. ε επίπεδν ρψξαο, ε Διιάδα θαη ε 

Ηηαιία θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζε αξηζκφ ηνπξηζηψλ απφ μέλεο ρψξεο ην 2011, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.23: Ρνή Δπηβαηψλ ζε Ληκάληα (απφ μέλεο ρψξεο) 

 Δπηβάηεο (ζε ρηιηάδεο) 

Γαλία 20.562 

Ηηαιία 38.566 

Διιάδα 39.307 

Γεξκαλία 14.187 

Γαιιία 12.539 

Πεγή: Eurostat, 2013 
 
 

ζν αθνξά ζηελ θίλεζε θνξηίσλ ζηα ιηκάληα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, ν Πεηξαηάο ήηαλ ζηε 

18ε ζέζε ζηελ θίλεζε ησλ containers ην 2010, κε 850.000 TEU. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο COSCO, ε θίλεζε απμήζεθε ζεκαληηθά (1.680.000 TEU), κε 

απνηέιεζκα ν Πεηξαηάο ηψξα λα θαηαηάζζεηαη ζηελ 11ε ζέζε. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Eurostat, ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη ηα ιηκάληα ηνπ Ρφηεξληακ κε 14.730.000 TEU, ηεο 

Αληβέξπεο θαη ηνπ Ακβνχξγνπ. 

Κξίζηκεο ζεκαζίαο παξάκεηξν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο – ηδηαίηεξα γηα 

ηελ Διιάδα κε ηελ εθηεηακέλε αθηνγξακκή ηεο – απνηειεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ ιηκαληψλ. Ζ 

απνδνηηθφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη (ελδεηθηηθά) κε βάζε ζρεηηθφ ζχλζεην δείθηε ζχγθξηζεο 

(1 = ειάρηζηε– 10 = κέγηζηε). Απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, θαζίζηαληαη εκθαλή ηα ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 5.24: Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ληκαληψλ (2002) 

 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ληκαληώλ 

Βνπιγαξία 3,68 

Διιάδα 4,28 

Πνισλία 3,34 

Πνξηνγαιία 3,81 

Ηζπαλία 4,88 

Ηηαιία 4,11 
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 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ληκαληώλ 

Γεξκαλία 6,38 

Βέιγην 6,17 

Γαιιία 5,39 

Φηλιαλδία 6,26 

Οιιαλδία 6,64 

Πεγή: Μειέηε ECORYS 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ιηκαληψλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007–2013, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ πινπνηεζεί παξεκβάζεηο 

βειηίσζεο ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ιηκάληα ηνπ βαζηθνχ (core) δηθηχνπ (Πεηξαηάο - 

Ηθφλην, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ζγνπκελίηζα) θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ΓΔΓ-Μ (π.ρ. Καβάια, Βφινο, 

Λαχξην, Ραθήλα, Μχθνλνο, Ρφδνο, Μπηηιήλε, Ππζαγφξεην, Κέξθπξα, νχδα, Καιακάηα), 

θαζψο θαη ζε ινηπά ιηκάληα (π.ρ. Αιεμαλδξνχπνιε, Ναχπιην, Υάιθε, Μεζηά Υίνπ θαη άιια 

πεξηθεξεηαθνχ θαη λεζησηηθνχ ραξαθηήξα).  

Δληνχηνηο, δελ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

master plan ησλ ιηκέλσλ. Δπίζεο, δελ ζα έρνπλ δηαζθαιηζζεί πιήξσο νη ελδεηθλπφκελεο 

δηαζπλδέζεηο (ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο) επηιεγκέλσλ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ κε ηα ρεξζαία 

δίθηπα ησλ ΓΔΓ-Μ. 

ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ γίλεη εζηηαζκέλεο 

παξεκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο 

θπθινθνξίαο (VTMIS) ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή αξσληθνχ, Διεπζίλαο, Ν. Δπβντθνχ, 

Παηξατθνχ θαη ηκήκαηνο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, ηελ πινπνίεζε ζηαζκψλ 

πξφιεςεο/θαηαπνιέκεζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ηελ πξνκήζεηα αεξνζθαθψλ θαη 

ππξνζβεζηηθψλ ζθαθψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο, θαζψο θαη ππνδνκψλ ππνζηήξημεο. Γελ ζα 

έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ (επέθηαζε ζπζηήκαηνο VTMIS θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο θχιαμεο ιηκέλσλ ISPS). 

Αεπομεηαθοπέρ - Αεποδπόμια 

Οη αεξνκεηαθνξέο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

ηεο ρψξαο, ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηεο χπαξμεο αξθεηψλ λεζηψλ θαη ηεο αλππαξμίαο 

αμηφπηζηεο θαη γξήγνξεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Έηζη, 

δεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα έλα ππθλφ δίθηπν αεξνδξνκίσλ πνπ απνηειείηαη απφ 41 αεξνδξφκηα.  

Σα βαζηθά ειιεληθά αεξνδξφκηα είλαη ην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» (Αηηηθή) θαη ην «Μαθεδνλία» 

(Θεζζαινλίθε), ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην κεγαιχηεξν φγθν επηβαηψλ. εκαληηθφ ξφιν 

θαηέρεη θαη ην αεξνδξφκην «Καδαληδάθεο» (Ζξάθιεην Κξήηεο), ην νπνίν εμππεξεηεί έλα πνιχ 

κεγάιν φγθν επηβαηψλ, εηδηθά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.  
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ε επίπεδν ΔΔ, νη αεξνκεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004 - 2011 ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ επηβαηηθή κεηαθίλεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέζα αγγίδνληαο 

ην 16%. Αληηζέησο, ζε εζληθφ επίπεδν ε δήηεζε κεηψζεθε θαηά 19% ζηηο πηήζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη θαηά 3,5% ζηηο πηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Χζηφζν, ε Διιάδα θαηείρε ηελ 7ε ζέζε ζηελ ΔΔ27 ην 2012 σο πξνο ην απφιπην κέγεζνο ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο αεξνκεηαθνξψλ, κε έλα κεγάιν κέξνο ηεο θίλεζεο λα αθνξά πηήζεηο 

charter πνπ εμππεξεηνχλ ηνπξίζηεο απφ θαη πξνο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. Σν 

αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαηέρεη ηελ 24ε ζέζε ζηελ Δπξψπε φζν αθνξά ηνλ φγθν 

ησλ επηβαηψλ πνπ εμππεξεηεί. 

Ζ ζρεηηθή θίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ ηε ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

παξαθάησ δχν Πίλαθεο. Ζ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα, ελψ 

ζηε Γαλία, ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηξιαλδία παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο απμήζεηο. Ζ επηβαηηθή 

θίλεζε ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά 

φρη ηνπ κεγέζνπο αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία, φπνπ ζεκεηψλνληαη 

νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο. 

 

Πίλαθαο 5.25: Αεξνκεηαθνξέο Δκπνξεπκάησλ (ηφλνη) 

 2004 2008 2012 

EE27 - 12.905.336 13.321.629 

BE 663.058 1.071.346 963.564 

BG - 19.533 18.529 

CZ 57.512 55.906 58.707 

DK 7.928 254.100 166.283 

DE 2.786.025 3.568.668 4.218.208 

EE 4.998 41.744 23.760 

IE 62.163 126.855 126.834 

EL 111.600 108.628 70.045 

ES 520.503 539.803 593.523 

FR 1.485.506 1.668.136 1.810.203 

IT 783.934 814.995 790.493 

Πεγή: Eurostat, 2013 
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Πίλαθαο 5.26: Δπηβαηηθέο Αεξνκεηαθνξέο (επηβάηεο) 

 

 2004 2008 2012 

EE27 - 798.330.585 826.463.402 

BE 17.468.503 21.981.645 25.913.625 

BG - 6.417.873 6.819.024 

CZ 9.950.314 13.429.149 11.742.352 

DK 21.005.796 24.629.204 26.528.356 

DE 135.850.284 166.095.390  178.591.103 

EE 990.776 1.804.430 2.202.427 

IE 20.851.353 30.018.287 23.594.089 

EL 29.509.262 34.404.278 31.575.703 

ES 129.771.378 161.400.952 159.771.261 

FR 103.039.212 122.723.531 135.005.802 

IT 81.213.315 105.216.903 116.029.388 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

ηνλ ηνκέα ησλ αεξνδξνκίσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην αεξνδξφκην 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαηέρεη ηελ 24ε ζέζε ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε επηβαηηθήο θίλεζεο 

κε 14,33 εθαηνκκχξηα επηβάηεο ην 2011, εκθαλίδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6% ζε ζρέζε 

κε ην 2010. ε επίπεδν ΔΔ, θαηά ην έηνο 2011, πξψην ζε επηβαηηθή θίλεζε ήηαλ ην 

αεξνδξφκην «Heathrow» κε 69,4 εθαηνκκχξηα επηβάηεο, δεχηεξν ην αεξνδξφκην «Charles de 

Gaulle» κε 60,4 εθαηνκκχξηα επηβάηεο θαη ηξίην ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο κε 56,3 

εθαηνκκχξηα επηβάηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ αεξνκεηαθνξψλ θαη αεξνδξνκίσλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 2013, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ πινπνηεζεί παξεκβάζεηο ζε 

Α/Γ ηνπ βαζηθνχ (core) ΓΔΓ-Μ (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ζξάθιεην), θαη ζε Α/Γ ηνπ αλαιπηηθνχ 

ΓΔΓ-Μ πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηελ ζπλδεζηκφηεηα λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ (π.ρ. Υαληά, 

εηεία, Ρφδνο, Κάξπαζνο, άκνο, Ηθαξία, θηάζνο, Εάθπλζνο), θαζψο θαη ζε άιια 

επηιεγκέλα Α/Γ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αεξνκεηαθνξψλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα (Ν. 

Αγρίαινο, Καζηνξηά, Άθηην).  

ε θάζε πινπνίεζεο αλακέλεηαη φηη ζα βξίζθνληαη νη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο/επέθηαζεο 

ζηα Α/Γ Θεζζαινλίθεο θαη Υαλίσλ, ελψ πξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζα απαηηνχληαη ζε 

λεζησηηθά Α/Γ (π.ρ. Κεθαιιελία, Αζηππάιαηα, Κάιπκλνο, Πάξνο, Κέξθπξα θιπ.).  
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ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα αεξνλαπηηιίαο αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ γίλεη εζηηαζκέλεο 

παξεκβάζεηο πξνκήζεηαο κεηεσξνινγηθνχ ξαληάξ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, 

πξνκήζεηαο αεξνζθαθψλ ειέγρνπ ξαδηνλαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ, αθηηλνζθνπηθψλ 

ζπζθεπψλ ειέγρνπ απνζθεπψλ ζε 23 Α/Γ ηνπ ΓΔΓ-Μ (Θεζζαινλίθε, Ρφδνο, Ζξάθιεην, 

Κέξθπξα, Κσο, Λήκλνο, Υαληά, Εάθπλζνο, άκνο, Καβάια, Υίνο, Μχθνλνο, θηάζνο, 

Κάξπαζνο, αληνξίλε, Μήινο, Ν. Αγρίαινο, Άθηην, Αζηππάιαηα, Κάιπκλνο, Άξαμνο, Κάζνο 

θαη Καζηειφξηδν) θαη ινγηζκηθνχ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ αηπρεκάησλ, ην πξφβιεκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηαρξνληθά ζεκαληηθφ. Έρνπλ κεηξεζεί ηξεηο δείθηεο γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

πνπ αθνξνχλ ζηα ζαλαηεθφξα νδηθά αηπρήκαηα. Οη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά θαη 

ζηνπο ηξείο δείθηεο, βξίζθνληαη θάησ απφ ην κέζν φξν θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. 

 

Πίλαθαο 5.27: Θαλαηεθφξα Αηπρήκαηα Διιάδα / ΔΔ 

Θαλαηεθόξα αηπρήκαηα (2011) ΔΔ27 Διιάδα Καηάηαμε (ΔΔ27) 

αλά εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο 60 101 26 

αλά 10 δηζεθ. Δπηβάηεο /  ρικ. 61 109 18 

αλά εθαηνκκχξηα επηβάηεο 126 219 22 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 
 

ηελ Διιάδα θαη φζνλ αθνξά ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ζηνπο 

ζαλάηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα κεηά απφ κηα ζεκαληηθή άλνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90. Σν 1998 νη λεθξνί αλήιζαλ ζε 2.182, ελψ ην 2003 κεηψζεθαλ ζε 1.605 

(κείσζε 26%), παξφιε ηελ αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ (νρεκαην-ρηιηφκεηξα). Σν γεγνλφο 

απηφ απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πξφιεςεο. 

Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζηελ ΔΔ απφ ηξνραία αηπρήκαηα κεηψζεθε ζην κηζφ κεηαμχ 1992 – 

2010 (απφ 70.000 ζε 31.000). Αληίζηνηρνο ζηφρνο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

είλαη λα κεησζεί ν αξηζκφο απηφο θαηά 50% επηπιένλ κέρξη ην 2020. Ο αθφινπζνο Πίλαθαο 

θαηαδεηθλχεη φηη ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα κεηαθνξηθήο αζθάιεηαο εληνπίδεηαη ζηηο κεηαθνξέο 

κε απηνθίλεην, κεραλή θαη πνδήιαην θαζψο θαη ζηελ πεδή θηλεηηθφηεηα. 
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Πίλαθαο 5.28: Αηπρήκαηα κε Νεθξνχο θαηά Μέζν (αλά δηο Δπηβαην-ρικ) 

 Αηπρήκαηα κε λεθξνύο 

Αεξνπνξηθέο 0,0 

ηδεξνδξνκηθέο 0,4 

Λεσθνξεία 0,3 

ΗΥ 2,8 

Μεραλέο 113,0 

Πνδήιαηα 39,0 

Πεδνί 52,0 

Πεγή: Road Casualties Great Britain, 2004 

 

Δηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, φπνπ εληνπίδνληαη θαη ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ην Statistical Pocketbook 2013 ζε επίπεδν ΔΔ27, ηα ζρεηηθά 

αηπρήκαηα ην 2000 ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 1.400.000 πεξηζηαηηθψλ κε έζησ έλα ηξαπκαηηζκφ 

ρσξίο ηδηαίηεξεο ηάζεηο κείσζεο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν αξηζκφο αηπρεκάησλ ζηελ 

Διιάδα ήηαλ επίζεο πςειφο, ηεο ηάμεσο ησλ 22.000. Σν 2011 θαηαγξάθεθαλ ζηελ ΔΔ 

1.115.406 αηπρήκαηα θαη ζηελ Διιάδα 13.849. 

ζν αθνξά ζηα ζηδεξνδξνκηθά αηπρήκαηα ζηελ ΔΔ, εθδίδεηαη ζρεηηθή εηήζηα έθζεζε απφ 

ηνλ ERA (European Railway Agency – Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ). Απφ ηελ 

πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ERA πξνθχπηεη φηη 1.256 άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 1.236 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά ην 2010 ζηελ ΔΔ, κε ηνπο ζαλάηνπο λα κεηψλνληαη απφ ην 2006, 

ελψ νη ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί απμήζεθαλ ειαθξά. πγθξνχζεηο ηξέλσλ, εθηξνρηαζκνί θαη 

θσηηέο πξνθαινχλ ζαλάηνπο, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ. Σα αηπρήκαηα ζε ηζφπεδεο δηαβάζεηο απνηεινχλ ην 25% φισλ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ αηπρεκάησλ αιιά ν εηήζηνο αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζηαζεξά απφ ην 2006. 

Σν 2010 ζπλέβεζαλ 54 αηπρήκαηα κε επηθίλδπλα θνξηία.  

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ζε πνιιέο ρψξεο θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα 

βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηηο ηζφπεδεο δηαβάζεηο, φπνπ είλαη εθηθηφ, κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο. 

5.11.3 Πολιηιζηική Κληπονομιά 

Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο είλαη πνιππνίθηιν, ηδηαίηεξα πινχζην θαη απνηειεί, 

νκνίσο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έλαλ αλεθηίκεην επαίζζεην πφξν, κε αλππνιφγηζηε δηεζλή 

ζεκαζία. 
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Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ κλεκείσλ δηαθφξσλ 

επνρψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ είλαηη ραξαθηεξηζκέλα σο 

Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο, θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ηδηαίηεξα 

αμηφινγνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη δηαηεξεηέα θηίζκαηα, θαη αλζξσπνγελή ηνπία 

ηδηαίηεξνπ θάινπο. Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη επίζεο ηα ήζε – 

έζηκα, ηηο παξαδφζεηο, ηε γιψζζα θαη ηηο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, ε Διιάδα ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά επηηεχγκαηα 

ζηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη ηφπνη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. Οη κεγάινη ειιεληθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Αθξφπνιε Αζελψλ, ηνπο Γειθνχο, ην Άγηνλ ξνο, ηελ Οιπκπία, ηα 

Μεηέσξα θαη ηελ Κλσζφ. 

ηε ρψξα βξίζθνληαη δηάζπαξηα πιείζηα κλεκεία ηεο πξντζηνξηθήο, αξραίαο, βπδαληηλήο θαη 

λεφηεξεο επνρήο, πνπ απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο καθξαίσλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Αλαθνξηθά 

κε ηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο, ε Διιάδα έρεη ζπλππνγξάςεη απφ ην 

1981 ηε πλζήθε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

Δπίζεο, ηα κνπζεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θηινμελνχλ εθζέκαηα πνπ εθηείλνληαη αλά 

ρηιηεηίεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ. Οξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

κνπζεία ηεο ρψξαο είλαη ην Μνπζείν Αθξφπνιεο, ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ην 

Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, ην Μνπζείν βαζηιηθψλ ηάθσλ Αηγψλ, ην Δπηγξαθηθφ 

Μνπζείν, ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 

5.12 Τθηζηάκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα - Πηέζεηο 

Κιηκαηηθή αιιαγή 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 5.4, νη εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνθαιoχλ ππεξζέξκαλζε, κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ αχμεζε 

ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, ηελ φμπλζε θαη πχθλσζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, 

φπσο νη πιεκκχξεο, θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, θαζηζηψληαο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζε εξήκνπο θαη εξήκνπο ζε πγξφηνπνπο. 

Ήδε είλαη εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηεο ηήμεο ησλ πνιηθψλ 

παγεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ ζπρλφηεξε εκθάληζε θαηαηγίδσλ θαη πιεκκχξσλ. Οη κεηαβνιέο 

απηέο αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζθνξά ηξνθήο, ηε βηνκεραλία, ηηο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππνδνκέο.  

Δπηπιένλ ησλ ήδε πνιχ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε αξδεπηηθφ λεξφ ζηε λφηηα Δπξψπε θαη ηελ 

Μεζφγεην, πξνβιέπεηαη φηη ζε μεξφηεξεο ζπλζήθεο ζα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν λεξφ αλά 

επηθάλεηα θαη ε δήηεζε αηρκήο γηα άξδεπζε ζα απμεζεί θαη ιφγσ ηεο μεξαζίαο θαη ησλ 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αζθήζεη ζεκαληηθέο πηέζεηο θαη ζηελ 

γεσξγία, πνιχ ηζρπξφηεξεο απ‘ φ,ηη ζηηο βφξεηεο εχθξαηεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ θαη αλαθνξηθά 
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κε ηελ βφζθεζε, ζηηο ήδε ζεξκέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο, κπνξεί 

λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ε παξαγσγή δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο, ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνλ βηνθπζηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ εδάθνπο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο 

κεηαβαιιφκελεο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ησλ δξηκχηεξσλ 

μεξαζηψλ.  

Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξγαληθνχ άλζξαθα 

ζην έδαθνο, θαζψο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηα πξφηππα θαη ζηελ έληαζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ 

ηα εδάθε πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε δηάβξσζε. 

ην πιαίζην απηφ, ε δεθαεηήο αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. «Δπξψπε 2020» ζέηεη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα σο έλαλ απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε κηα ηδηαίηεξα απνδνηηθή απφ ελεξγεηαθή άπνςε νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα. Δηδηθφηεξα, έρνπλ πηνζεηεζεί νη αθφινπζνη «ηφρνη 20-20-20»: 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Μείσζε θαηά 20% ζηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνβιεπφκελα 

επίπεδα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Άκεζα ζρεηηδφκελν κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο είλαη ην θαηλφκελν ησλ ππξθαγηψλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή ησλ εδαθψλ, ζε εξεκνπνίεζε, ζε 

απειεπζέξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ νη απαηηήζεηο ζε πφξνπο 

είλαη επίζεο πνιχ πςειέο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην γεγνλφο απνθηά ηδηαίηεξα ζεκαζία 

δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε πςειφ αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

Οη πθηζηάκελεο θαη αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 5.4. 

Αηκνζθαηξηθό Πεξηβάιινλ 

Σα γεληθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα δηαρσξίδνληαη ζε 

πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο ξχπαλζεο, ελψ ηνλίδεηαη φηη ε ρσξηθή δηάζηαζε δελ 

κπνξεί λα ππεηζέξρεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ βηνκεραληθή ξχπαλζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ή ζε πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο (κεκνλσκέλεο ή ζπγθεληξσκέλεο). Ζ αζηηθή ξχπαλζε αθνξά ζηηο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη ζηελ 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ (πιήζνο νρεκάησλ, θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, αλεπάξθεηα ή 
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έιιεηςε καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο), ηηο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηε ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ βηνκεραληθή ξχπαλζε, νη ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank), απφ ην 1985 ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κηθξή αιιά ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε, 

θαηλφκελν δεισηηθφ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηε ρψξα. Χζηφζν, απφ ην 

2008 κέρξη ην 2012, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψζεθε απφ 2.706,98 kg ζε 

2.343,05 kg, σο απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηελ ρψξα, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 

Γηάγξακκα 5.20: Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: World Bank  

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην αθφινπζν 

Γηάγξακκα κε ζηνηρεία ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ην δηάζηεκα 1990 - 2007, 

παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

 Ζ απμαλφκελε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,  πνπ 

απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη ηελ αληαλάθιαζή 

ηεο ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 Σν ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο εηήζηαο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε αιιά 

θαη ηελ εηήζηα πνζνζηηαία κείσζε σο πξνο ηελ εηήζηα ζπλνιηθή παξαγσγή. 

 Ζ εηήζηα παξαγφκελε απφ πεηξέιαην Ζ/Δ, ε πνζνηηθή δηαηήξεζή ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ε κείσζή ηεο σο πνζνζηνχ επί ηεο εηήζηαο παξαγσγήο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

 Ζ είζνδνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην κείγκα ηεο παξαγφκελεο Ζ/Δ ζηελ Διιάδα θαη ε 

εηήζηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο παξαγφκελεο απφ απηφ Ζ/Δ ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ 

ηαζκψλ Παξαγσγήο ηερλνινγίαο Φ/Α. 

 Ζ παξαγφκελε απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο Ζ/Δ, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη νη εκθαλείο 

απμνκεηψζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο ησλ 

ζηαζκψλ. 

 Ζ βαζκηαία αχμεζε ηεο παξαγφκελεο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Ζ/Δ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή. 

 

Γηάγξακκα 5.21: πλνιηθή παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ 

 

Ζ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηε ρψξα έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζην πιαίζην ηεο Παξαγξάθνπ 

5.5. Παξά ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, νη πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο είλαη ζεκαληηθέο. 

Δθηφο απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, πεγέο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο είλαη νη βηνκεραληθέο 

κνλάδεο (κε πςειφηεξεο εθπνκπέο λα πξνθχπηνπλ απφ δηπιηζηήξηα, παξαγσγή ρεκηθψλ θαη 
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θπηνθαξκάθσλ), νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο πιεζίνλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ 

(Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα θ.α.).  

Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο ζηε ρψξα, εληνπίδνληαη 

ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε (πεξηνρή Κνδάλεο, Πηνιεκατδαο, 

Μεγαιφπνιεο) θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο (π.ρ. Καβάιαο, Οηλνθχησλ – 

ρεκαηαξίνπ,  Αγ. Θενδψξσλ). 

Ζ παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο θαζψο θαη άιινη βηνκεραληθνί θιάδνη, φπσο ηα δηπιηζηήξηα, 

θαη ε παξαγσγή ρεκηθψλ θαη θπηνθαξκάθσλ είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ CO2. Δπίζεο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εθπνκπψλ 

CO2 θαη θζνξηνχρσλ ελψζεσλ, είλαη ε παξαγσγή ηζηκέληνπ, ελψ ε δηάζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ 

παξαγσγή CH4.  

Αζηηθή ξύπαλζε 

Οη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί 

ζην πιαίζην ηεο Παξαγξάθνπ 5.5. 

Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εκθαλίδεηαη πησηηθή ηάζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γηα 

νξηζκέλνπο ξχπνπο φπσο ηα ζσκαηίδηα, ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο. Χζηφζν, παξακέλνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία.  

νβαξέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα, νη κεηαθνξέο 

απαηηνχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη  ζπλνιηθά ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Δλδεηθηηθά, νη κεηαθνξέο θαηαλαιψλνπλ ην 33%, ε βηνκεραλία ην 26%, ηα 

λνηθνθπξηά θαη νη ππεξεζίεο ην 39% θαη ε γεσξγία πεξίπνπ 2%. 

Δθηφο απφ ηελ ζεκαληηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηηο κεηαθνξέο, αθφκα έλαο 

παξάγνληαο πνπ νδεγεί πιένλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ ηερλνινγία πξνο ηελ απμαλφκελε 

ρξήζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη νη βιαβεξέο εθπνκπέο ξχπσλ ησλ 

κεηαθνξψλ, νη νπνίεο ζηελ Διιάδα είραλ θηάζεη ην 2010 πεξίπνπ ηνπο 34 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο. Αληίζηνηρα ζε ρψξεο πνπ πξνσζνχληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (π.ρ. 

ειεθηξηθή), νη εθπνκπέο, ην 2010, ήηαλ (ζε ζπγθξίζηκα κεγέζε) πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα 

ηφλνη. Τπάξρνπλ επνκέλσο ζεκαληηθά πεξηζψξηα πεξηβαιινληηθψλ βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ. 

Οη κεηαθνξέο επζχλνληαη γηα ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο ΔΔ. Απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο παξάγεηαη ην 13,5% εθπνκπψλ 

ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, απφ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ην 0,7 %, απφ ηελ εζσηεξηθή 

λαπζηπινΐα 1,8 % θαη απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ην 71,3 % (2008) (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Πεξηβάιινληνο).  

ηφρνο ηεο ΔΔ είλαη κέρξη ην 2050 λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ θαηά 60% (θαη θαηά 80-95% ζπλνιηθά) ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, κε 

ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ζε κφλν 2ºC ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Γελ είλαη φκσο 

φιεο νη ρψξεο ην ίδην ππεχζπλεο γηα ηνλ φγθν εθπνκπψλ, γηαηί θάπνηεο έρνπλ θάλεη κεγάια 
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βήκαηα πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. Γαλία) ελψ θάπνηεο άιιεο αθφκε 

πζηεξνχλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.29: Δθπνκπέο Αεξίσλ Ρχπσλ – Σνκέαο Μεηαθνξψλ (εθαη. ηφλνη CO2) 

 1990 2000 2005 2008 2009 2010 

ΔΔ27 958,5 1.164,2 1.263,4 1.282,5 1.228,6 1.215,6 

BE 36,9 45,4 54,8 62,9 53,5 49,5 

BG 7,8 6,2 8,6 9,6 9,4 8,8 

CZ 8,3 13,0 19,0 20,3 19,6 18,5 

DK 15,6 19,0 18,3 19,6 17,2 17,8 

DE 184,8 209,8 193,1 190,1 187,7 188,5 

EE 3,2 2,1 2,7 3,2 3,0 3,1 

IE 6,3 13,0 15,9 16,8 15,1 14,4 

EL 26,1 34,3 34,3 36,3 37,2 34,0 

ES 72,5 113,9 138,0 143,2 135,1 131,5 

FR 137,8 163,7 166,2 157,7 154,7 156,2 

IT 111,7 134,9 143,6 142,5 135,7 135,4 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο κεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 34% 

ζηελ πεξίνδν κεηαμχ 1990 θαη 2008. Σελ ίδηα πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, νη ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο κείσζαλ ηηο εθπνκπέο ηνπο θαηά 

πεξίπνπ 9%.  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε Έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ γηα ην κέιινλ ησλ κεηαθνξψλ, νη 

θαηαλαισηέο δειψλνπλ πξφζπκνη λα θάλνπλ αιιαγέο γηα ηελ κείσζε εθπνκπψλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ απηνθηλήηνπ (66%) δειψλνπλ φηη ζα έθαλαλ ππνρσξήζεηο σο 

πξνο ην κέγεζνο ηνπ απηνθηλήηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαη ην 62% ζα 

κείσλαλ ηε ρξήζε ηνπ. Σέινο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (60%) ζα ήηαλ πξφζπκνη λα 

πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ην απηνθίλεηφ ηνπο, αλ απηφ βνεζνχζε ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ. 

Σα ζχγρξνλα κεηαθνξηθά κέζα θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξα θαχζηκα. Ο κέζνο θηλεηήξαο 

απηνθηλήηνπ εθπέκπεη ζήκεξα 28 θνξέο ιηγφηεξν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξν εηθνζαεηίαο ζρεηηθή ηερλνινγία. Αληίζηνηρα ππάξρεη βειηίσζε θαηά 15% εληφο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Monitoring the CO emissions from new passenger cars in the EU). 
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Παξάιιεια, νη λένη θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ πξφθεηηαη ζχληνκα λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

εθπνκπέο ηνπο. Ζ λέα γεληά ησλ θηλεηήξσλ πνπ ζα ππάξρνπλ  ζηελ αγνξά ην 2020 ζα 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξνζθαθψλ θαηά 10-15%. Οη κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ 

πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ έσο θαη 40% ηελ πεξίνδν 2025-2030 (Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε, 

2010).  

Χζηφζν, ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ εμαθνινπζεί λα θαιχπηεη ην 96% ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ απφ ην πεηξέιαην. 

 

Πίλαθαο 5.30: πλνιηθή Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ (Νηίδει) θαη Βηναεξίνπ 

 πλνιηθή Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ (ρηιηάδεο ηόλνη) 

ΔΔ27 283.580 

BE 8.662 

BG 2.089 

CZ 5.328 

DK 4.041 

DE 48.721 

EE 744 

IE 3.509 

EL 5.912 

ES 28.038 

FR 39.597 

IT 32.998 

Πεγή: Eurostat, 2013 

 

Ζ Δπξψπε εηζάγεη πεξίπνπ ην 84% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν 2010, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε αμία ηνπ πεηξειαίνπ πνπ θαηαλαιψζεθε ζηελ  ΔΔ (απφ 

εηζαγσγέο)  ήηαλ πεξίπνπ € 210 δηζεθαηνκκχξηα. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην πεηξέιαην αλακέλεηαη λα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δπζεχξεην ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, ελψ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί φηη πξνέξρεηαη απφ απμαλφκελα 

αζηαζέζηεξεο πεξηνρέο. Μέρξη ην 2050, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ πξνβιέπεηαη λα 

ππεξδηπιαζηαζηεί ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. 

Άιιεο πεγέο αζηηθήο ξχπαλζεο ζε εζληθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, 

ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα, ελψ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αέξηνη ξχπνη έρνπλ εληνπηζζεί θαηά 

κήθνο (θαη εθαηέξσζελ) κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, ρσξίο πάλησο λα έρνπλ εληνπηζζεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 
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Αθνπζηηθό Πεξηβάιινλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 

εληνπίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θπθινθνξία ησλ 

νρεκάησλ. Οη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, ε θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ, ε νδηθή ζπκπεξηθνξά 

αιιά θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηδεηλψλνπλ ην πξφβιεκα γηα ηνλ δέθηε (άλζξσπν) 

ησλ κεγαινππφιεσλ.  

Ζ πνηφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα λα εληνπίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, πξνθαινχκελα θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ κνηνπνδειάησλ. Δθηφο απφ ηηο κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο, 

πξφβιεκα ζνξχβνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεδφλ φιεο νη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπνπ 

ππνβαζκίδεηαη ηφζν ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

κνλίκσλ θαηνίθσλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Μηθξφηεξεο θιίκαθαο αιιά νμπκέλα πξνβιήκαηα 

ζνξχβνπ πξνέξρνληαη απφ εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ θέληξα δηαζθέδαζεο) θαη απφ 

κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ βηνηερλίεο, θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα).   

Οη δψλεο εηδηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, φζνλ αθνξά ζην ζφξπβν, είλαη φιεο νη 

αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αιιά θπξίσο, ε πεξηνρή ηεο Αζήλαο πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν 

πεξίπνπ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ, ην 35% ηεο βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ην 70% ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Διιάδνο. Δίλαη γεγνλφο πσο ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 

ηεο Αζήλαο εκθαλίδεη πςειή ππθλφηεηα θαηνίθεζεο ζε γεξαζκέλα θαηά ην πιείζηνλ θηίξηα 

ρσξίο ερνκφλσζε, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε (ιφγσ αλεπαξθνχο νδηθήο ππνδνκήο), 

έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θιπ. Οη ειιείςεηο απηέο νμχλνληαη απφ πιεπξάο ερνξξχπαλζεο 

κε ηνλ ηξφπν νδήγεζεο, ελψ ην πεξηνξηζκέλν έλδν- θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν δεκηνπξγεί 

έληνλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Αθφκα, ε αλεμέιεγθηε ρξήζε γεο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζε επίπεδν γεηηνληάο. 

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο πηέζεηο γηα ην εγρψξην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ παξαηίζεληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 5.6. 

Γεσινγία – Δδαθνινγία 

Οη εδαθηθνί πφξνη ηεο Διιάδαο - ζε ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο -  είλαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, φκσο δεδνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο ηα δεδνκέλα είλαη αλεζπρεηηθά. Οη βαζηθνί θίλδπλνη ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ αιιά θαη ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απφ ηελ έληνλα εθηαηηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηελ νινέλα 

απμαλφκελε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηε Γεσξγία, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ γηα αξδεπηηθή ρξήζε θαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ απφ ππξθαγηέο ή θαη ππεξβφζθεζε.  

Σα πξνβιήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο ρψξαο ζπκβάινπλ ζηελ 

πξντνχζα εθδήισζε θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο ζε άλπδξεο πεξηνρέο φπσο π.ρ ε Νφηηα 

Κξήηε. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν πνζνζηφ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πεξηνξηζκέλνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, απφ πςειφ πνζνζηφ δνκεκέλεο έθηαζεο, κε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, θ.α.  
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ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ), νη ππνθαηεγνξίεο ησλ 

ΑΑ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 νηθηαθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν 

ησλ ΑΑ, 

 απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά θαη παξάγνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

(δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) ππεξεζηψλ, εκπνξίνπ, εζηίαζεο, αλαςπρήο, δηακνλήο 

θαηαιπκάησλ, πγείαο, θξνληίδαο, γξαθείνπ, εθπαίδεπζεο, Ο.Κ.Χ. ρψξνπο εμππεξέηεζεο 

θνηλνχ (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί) αθφκε θαη ζηηο βηνηερληθέο – 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο απφ ιεηηνπξγίεο γξαθείνπ, ρψξσλ πξνζσπηθνχ, θνπδίλαο - 

θπιηθείσλ θιπ., 

 απφβιεηα ηδησηηθψλ θαη δεκνηηθψλ θήπσλ θαη πάξθσλ, δεληξνζηνηρηψλ, θεπεπηηθά 

ππνιείκκαηα θ.ιπ ( «πξάζηλα»), 

 απφβιεηα απφ αγνξέο, φπσο ιατθέο αγνξέο, ιαραλαγνξέο, θξεαηαγνξέο θ.ιπ. (θπξίσο 

βηναπφβιεηα θαη ζπζθεπαζίεο), 

 νγθψδε απφβιεηα (θπξίσο έπηπια, ζηξψκαηα, βαξέιηα, πφξηεο, παξάζπξα, θαινξηθέξ, 

ζσιήλεο, ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θιπ.), 

 απφβιεηα απφ θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ, ησλ ππνλφκσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν, θαζψο θαη ηα απφβιεηα ησλ λεθξνηαθείσλ. 

εκαληηθνί, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ΑΑ είλαη: ην θαηά θεθαιή Α.Δ.Π., 

ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε απαζρφιεζε αλά ηνκέα (γεσξγία, βηνκεραλία, ππεξεζίεο 

θιπ.) θαη ν γεληθφηεξνο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο (αζηηθή, γεσξγηθή, νξεηλή, λεζησηηθή θιπ.). 

Ζ ζπλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα θαη δηαρείξηζε ΑΑ ζε επίπεδν ρψξαο γηα ηα έηε 2010, 

2011 απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.31: Δθηηκψκελε πλνιηθή Παξαγσγή ΑΑ (tn/year) 

* θαη κε πξνζδηνξηδόκελε δηαρείξηζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ΤΠΔΚΑ 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία γηα ην έηνο 201116, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ θαηεπζχλνληαη γηα 

Γηάζεζε (ηαθή ζην έδαθνο 82%), ζηελ Αλαθχθισζε Τιηθψλ θαη πζθεπαζηψλ εθηξέπνληαη 

πεξίπνπ ην 15% απηψλ, ελψ γηα θνκπνζηνπνίεζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ νξγαληθά, 

νδεγείηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ (3%). 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, ε αλαθχθισζε εκθαλίδεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ  15% 

γηα ηα έηε 2010 – 2011. 

 

Πίλαθαο 5.32: Αλαθχθισζε πιηθψλ θαη πζθεπαζηψλ 2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΤΠΔΚΑ 

 

Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΑΑ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

325 Γήκσλ, ησλ πλδέζκσλ ηνπο ή ησλ ΦνΓΑ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ 502 αδεηνδνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πιινγήο - Μεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζηηο νπνίεο νη ΟΣΑ 

κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά ησλ ΑΑ. Ζ απνθνκηδή ησλ ΑΑ 

θαιχπηεη ην 100% ηεο ρψξαο αθφκε θαη ζε κηθξά λεζηά θαη απνκαθξπζκέλεο - νξεηλέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππνδνκέο ΥΤΣΑ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΑ γηα ην 

έηνο 2011 παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. πλνιηθά ην 94% ηνπ πιεζπζκνχ 

εμππεξεηήζεθε κε αζθαιή δηάζεζε ησλ ΑΑ ην 2011. Ζ δηάζεζε ησλ ΑΑ ζε ΥΤΣ 

δηαζθαιίδεηαη θαη κέζσ πξνζσξηλψλ ιχζεσλ δηαρείξηζεο φπσο ε εθηξνπή ηεο δηάζεζεο ζε 

γεηηνληθέο κε ηνπο Γήκνπο εγθαηαζηάζεηο (Γηαδεκνηηθά ή θαη Γηαπεξηθεξεηαθά), κε 

απνηέιεζκα ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε λα πεξηνξίδεηαη πιένλ κφλν ζην 5% ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ην 201317. 

 

 

                                                
16

  Αλαζεψξεζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 2013. 
17

  8
ε
 Έθζεζε πξνφδνπ ΤΠΔΚΑ γηα ην Πξφγξακκα παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ, Μάηνο 2013. 
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Πίλαθαο 5.33: Πιεζπζκηαθή θάιπςε απφ ΥΤΣΑ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πεγή: ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 2013 

 

εκεηψλεηαη φηη ην 2011 ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα 74 ΥΤΣΑ, κέρξη ην 2013 έπαςαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο 2 (Γ. εξξψλ, Γ. Ζγνπκελίηζαο) θαη μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 3 (Ν. εξξψλ, 

Παιαίξνπ & Νφηηαο Υίνπ) θηάλνληαο ην 2013 ζε 75 ελ ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ. Πξφζθαηα 

νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή θαη ζε άιινη 3 ΥΤΣΑ (Νφηηαο Κέξθπξαο, Φνχξλσλ, Ίνπ) θαη 

αλακέλεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνβιήησλ, νη ειιεληθέο αξρέο αθνινπζνχλ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο (ππφζεζε C-502/03). 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ (Μάηνο 2013), ζηε ρψξα 

ιεηηνπξγνχζαλ 73 ΥΑΓΑ, ελψ ζε θάζε απνθαηάζηαζεο βξίζθνληαη ζπλνιηθά 366 ΥΑΓΑ. 
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Γηάγξακκα 5.22: Καηαλνκή ελεξγψλ/αλελεξγψλ ΥΑΓΑ (Μάηνο 2013) 

Πεγή: ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ 2013 

 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απνβιήησλ πνπ δηαηέζεθαλ ζε 78 ελεξγνχο ΥΑΓΑ ην 2011 

αλέξρνληαλ ζε 265.674 tn. Οη 78 ΥΑΓΑ αληηζηνηρνχλ ζε 59 ΟΣΑ θαη 633.970 θαηνίθνπο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 6% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο 

ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμάιεηςεο ησλ ΥΑΓΑ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Σξεηο Πεξηθέξεηεο, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ε Θεζζαιία θαη ε Ήπεηξνο, έρνπλ αληηκεησπίζεη 

νξηζηηθά ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ΑΑ. 

 Δληνπηζκέλα ζε κηθξά λεζηά είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

Ηνλίσλ Νεζηψλ, Αηηηθήο θαη Κξήηεο, φπνπ θαη νη παξαγσγέο είλαη κηθξέο. 

 Γηα ηε Κεληξηθή Μαθεδνλία αλακέλεηαη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα ε παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ελαπνκείλαλησλ 2 ελεξγψλ ΥΑΓΑ. 

 Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ζπλνιηθά), 

ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (Δβξνο θαη Γξάκα), ζην Νφηην Αηγαίν, ζηε ηεξεά 

Διιάδα (Δπβνηα, Δπξπηαλία, Φζηψηηδα θαη Φσθίδα) θαη ζηε Γπηηθή Διιάδα (Ζιεία). 

Χο πξνο ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ, ζπλνιηθά βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πξνο 

απνθαηάζηαζε κε πφξνπο ηνπ ΔΠΑ 358 ΥΑΓΑ, ελψ νη ππφινηπνη 8 ΥΑΓΑ ζα 

απνθαηαζηαζνχλ κε ίδηνπο πφξνπο (7 ζην Νφηην Αηγαίν θαη 1 ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία). 

Έσο ηνλ Ηνχλην 2013, δελ είραλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο γηα 20 ΥΑΓΑ, εθ ησλ νπνίσλ νη 11 είλαη 

ελεξγνί. Δπηπιένλ, είραλ απνξξηθζεί νη πξνηάζεηο γηα 6 ΥΑΓΑ, θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ 

κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. 

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππφινηπσλ 26 έξγσλ απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ παξακέλνπλ 

αλνηθηέο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ζηα ΠΔΠ θαη επηπιένλ έρεη αλνίμεη λέα πξφζθιεζε ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη θαη ζπλνδά έξγα πξνεπεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε έληαμε εηδηθά ησλ ελεξγψλ ΥΑΓΑ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ φπσο ε δηάβξσζε, 

ηε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε νξγαληθφ άλζξαθα/νξγαληθή νπζία θαη ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο, αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ Παξάγξαθν 5.7. 

Τδαηηθνί Πόξνη 

Οη πδαηηθνί πφξνη ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη γεληθά ζε θαιή θαηάζηαζε, σζηφζν νη 

καθξνρξφληεο – ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν – αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 
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νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ππνβάζκηζή ηνπο, ηφζν ζηπο επηθαλεηαθνχο φζν θαη ζηνπο 

ππφγεηνπο πφξνπο. Οη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο εληνπίδνληαη αθελφο κελ ζε 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιφγσ ηεο ζπρλά εληαηηθήο θαη κε νξζνινγηθήο ρξήζεο 

ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, δηδαληνθηφλσλ, θιπ.), αθεηέξνπ δε ζηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα 

βηνκεραληθά απφβιεηα.  

Οη πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη πδαηηθνί πφξνη ηεο ρψξαο πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ηεο 

Παξαγξάθνπ 5.8, φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Τδαηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 

Πνηακψλ (ΛΑΠ) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί / εθπνλνχληαη αλά Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο ρψξαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ (Οδεγία – Πιαίζην).  

ηελ ίδηα Παξάγξαθν πεξηγξάθνληαη νη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο γηα ηνπο επηθαλεηαθνχο, 

ηνπο ππφγεηνπο αιιά θαη ηνπο ζαιάζζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Οη θπξηφηεξεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Ζ γεσξγία πξνθαιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα., πνπ αθνξνχλ ζηελ ξχπαλζε πδάησλ, ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο θαη ηελ 

αιινίσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 Ζ αιηεία πξνθαιεί ζνβαξέο επηπηψζεηο, ηδίσο φηαλ αζθείηαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί κείσζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ πξνεξρφκελε απφ δηάθνξεο κνξθέο ξχπαλζεο. 

Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο πξνθαινχλ ζπλήζσο ηηο ζπνπδαηφηεξεο επηπηψζεηο, δελ 

παξνπζηάδνπλ φκσο απμεηηθή ηάζε. 

 Οη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο, ζπλδπάδνληαη κε εθηεηακέλεο 

επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (δηάβξσζε, ελαπνζέζεηο ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ 

πιηθψλ, φριεζε εηδψλ, δηάζπαζε νηθνζπζηεκάησλ, δξαζηηθή αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ). 

 Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαπνίεζεο ζπλίζηαληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο, κε δπζκελείο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπλέπεηεο ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα. 

 Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ εκθαλίδεη νξηζκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Γη‘ απηφ ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε 

ηνπο ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηε εθηίκεζε θαη πιήξε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα. 

 Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη κηα ελ δπλάκεη απεηιή γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Ζ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο επελδπηηθνχ κέζνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε νηθνλνκηθά αζζελψλ πεξηνρψλ, ελέρεη θηλδχλνπο αιιαγήο ρξήζεσλ γεο θαη 

ππνβάζκηζεο θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ηδηαίηεξα απεηινχληαη νη παξάθηηεο δψλεο απφ 

ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ καδηθνχ ζεξηλνχ ηνπξηζκνχ. Πξφζθαηα επίζεο, κεγάιε 

αλάπηπμε γλσξίδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο νξεηλνχ ηνπξηζκνχ (ρηνλνδξνκηθά θέληξα). 

 Μεγάια αλαπηπμηαθά ζρέδηα, αζηηθέο επεθηάζεηο θαη έιιεηςε δεζκεπηηθνχ ρσξνηαμηθνχ 

πιαηζίνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξή κείσζε ηεο δαζηθήο θάιπςεο ζε πεξηνρέο ρακειψλ 

πςνκέηξσλ θαη ηδηαίηεξα γχξσ απφ κεγάιεο πφιεηο ή ηνπξηζηηθά ζέξεηξα.  
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 Οη δαζηθέο ππξθαγηέο έρνπλ απμεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη πεξηζζφηεξεο 

εκθαλίδνληαη θνληά ζε αζηηθέο πεξηνρέο ή κεγάια έξγα, φπνπ ε γε έρεη ή ζα έρεη κεγάιε 

αμία.  

 Ζ ππεξβφζθεζε απνηειεί κηα επηπξφζζεηε, ζεκαληηθή, πίεζε ζηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα.  

 Ζ ζθφπηκε αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ησλ δαζψλ απφ πεξηζζφηεξν 

παξαγσγηθά θαη νξηζκέλεο θνξέο εμσηηθήο πξνέιεπζεο είδε δέληξσλ, κπνξεί λα απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηεο παξαγσγήο, αιιά έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ άγξηα 

παλίδα θαη γεληθφηεξα ζηε βηνπνηθηιφηεηα ησλ δαζψλ. 

 Ζ δηάλνημε δαζηθψλ δξφκσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινηνκίαο έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ηφζν ζηελ νηθνινγία φζν θαη ζηελ νηθνλνκία. Γεληθφηεξα, ε δαζνθνκία σο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη βηψζηκε ζηελ παξνχζα κνξθή ηεο. Ζ πνηφηεηα δηαρείξηζεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ κεηψλεηαη, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην θαηλφκελν ηεο ππεξ-

πινηφκεζεο. Ζ πινηνκία πεξηνξίδεηαη ζε ιίγα παξαγσγηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ζηε 

Βφξεηα Διιάδα θπξίσο.  

Πνιηηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

Οη ζνβαξφηεξεο πηέζεηο ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο αζθνχληαη ιφγσ: 

 ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί δηάβξσζε ζηα κλεκεία. εκεηψλεηαη φηη 

ηδίσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο φπνπ ην πξφβιεκα είλαη νμχ, έρνπλ εθπνλεζεί εηδηθέο κειέηεο 

θαη ήδε ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

 Απφ ηε γεληθή ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο αλάκεημεο 

αζπκβίβαζησλ ρξήζεσλ γεο, ηηο πςειέο ππθλφηεηεο δφκεζεο κε πεξηνξηζκφ ησλ 

αλνηθηψλ θαη πξάζηλσλ ρψξσλ, ηελ άλαξρε δφκεζε ζπρλά κε κε θηιηθά ή αξκνληθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, ηα απνξξίκκαηα, θιπ 

 Αλαπηπμηαθψλ πηέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με εμαίξεζε 

εθείλνπο πνπ θεξχρζεθαλ εγθαίξσο σο δηαηεξεηένη κε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέζα, 

νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηδίσο ζηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, δέρνληαη 

ηζρπξέο πηέζεηο αιινίσζεο απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηφζν ζην αλζξσπνγελέο φζν 

θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Πηέζεσλ απζαίξεηεο δφκεζεο, πνπ αιινηψλεη ηε θπζηνγλσκία ησλ παξαδνζηαθψλ 

νηθηζκψλ θαη ησλ ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θάινπο.  

5.13 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνύλ 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ 

βαζηθφηεξσλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, κε βηψζηκν ηξφπν, ζην πξφηππν ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 

ην Πξφγξακκα πξνβιέπνληαη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε: 

 ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 7 «Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηύσλ», πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηνπο ηνκείο 
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ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ (ζηδεξνδξνκηθφ θαη ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, νδηθφ θαη νδηθή 

αζθάιεηα), ηεο ελίζρπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο βειηίσζε ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο ησλ λεζησηηθψλλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ησλ 

ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινταο 

θαη αεξνλαπηηιίαο αληίζηνηρα. 

 ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 4 «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο», πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ 

ζηνπο ηνκείο ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 5 «Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξόιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη αληηκεηώπηζεο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο 

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ», πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ ηνκέα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη ηεο  πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 6 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ κέζσ δξάζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, εκβιεκαηηθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε θαη αλαδσνγόλεζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, πεξηνξηζκό ηνπ 

ζνξύβνπ θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο», πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο απνδνηηθήο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, αλαθνξηθά κε 

ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηα πγξά απφβιεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ην 

έδαθνο θαη ηηο «πξάζηλεο ππνδνκέο», ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. 

Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξαηίζεηαη ζην Κεθάιαην 3.  

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ απηψλ αλακέλνληαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

ζρεηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ηδίσο ησλ 

αζηηθψλ, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 5, νη πςειφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά αζηηθά θέληξα ηεο ρψσξαο. Θεηηθή επηξξνή ζηνλ ίδην 

ηνκέα αλακέλεηαη θαη απφ ηηο δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο, 

θαζψο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκάησλ. 

Θεηηθέο επηδξάζεηο αλακέλνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, σο απνηέιεζκα ησλ 

δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ, αιιά θαη κέζσ ηεο εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ρσξνηαμηθψλ θαη 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο 

Πνηακψλ, ζην πιαίζην ηεο θεληξηθήο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

ηεο ρψξαο. 
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ηνλ ηνκέα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηα κέηξα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, ε πξνβιεπφκελε 

απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ εδαθψλ, νη παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκπξψλ 

θαη, φκνηα κε ηα πξναλαθεξζέληα, νη πξνβιεπφκελεο κειέηεο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ 

ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηε βειηησκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ εδαθψλ, ηα κέηξα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πδαηηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκπξψλ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ ζεηηθά θαη ηνπο ηνκείο ηνπ εδάθνπο, ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο. 

Απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη επίζεο ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ξππνγφλεο νπζίεο, ηεο 

βειηησκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκάησλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ηεο αλακελφκελεο κείσζεο 

ηνπ ζνξχβνπ ιφγσ ηεο πξνψζεζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο, αιιά θαη σο απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ρσξνηαμηθνχ  θαη πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθήο αλάπιαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη αλ θαη ην Πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζα επεξεάζεη έκκεζα ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ησλ 

δξάζεσλ αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πιεκκπξψλ θαη ππξθαγηψλ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ πξνβιεπφκελνπ νινθιεξσκέλνπ 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθηφο απφ ζεηηθέο, αλακέλνληαη θαη αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη 

νξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. Έηζη, ε αλακελφκελε αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θνξηίνπ σο απνηέιεζκα ησλ βειηησκέλσλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

κνλάδσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο.  

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε εγγχηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθηχσλ ζηδεξνδξνκηθψλ, νδηθψλ θαη 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πξνο νηθνηφπνπο, κπνξεί λα επεξεαζηεί δπζκελψο ε βηνπνηθηιφηεηα. 

Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθηλήζεσλ θαη ηα έξγα ππνδνκήο 

ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, ελψ ιφγσ ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο απφ λέεο ππνδνκέο νδηθνχ θαη 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ελδέρεηαη ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη αλάινγνο αληίθηππνο ζην 

ηνπίν θαη ζηελ παξάθηηα δψλε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε δεκφζηα πγεία, ν απμεκέλνο ζφξπβνο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο 

ππνβάζκηζεο. 

Σέινο, ζε πεξίπησζε αθαηάιιεισλ ρσξνζεηήζεσλ έξγσλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ ή 

πεξηβάιινληνο πιεζίσλ ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλακέλνληαη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο. 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 220 

5.14 Πηζαλή εμέιημε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηελ πεξίπησζε κε εθαξκνγήο 

ηνπ ζρεδίνπ 

πσο έρεη αλαθχςεη απφ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κηα ζεηξά 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο επηδείλσζεο, γεγνλφο πνπ απνθηά 

αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην πιαίζην ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη 

επηπηψζεηο ηεο νπνίαο γίλνληαη ήδε αηζζεηέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Έηζη, ε κε εθαξκνγή 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα είρε δπζκελή επίδξαζε ζηηο ελ ιφγσ παξακέηξνπο. 

Δηδηθφηεξα, ε εθπνκπή ησλ αέξησλ ξχπσλ παξέκελε ζε πςειά επίπεδα ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο, επηδεηλψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή.  

Αληίζηνηρα, αλ δελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζα ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εδάθνπο. κνηα, 

ε κε εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζα ππνβαζκίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ. 

Ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή ζα ήηαλ ε επίπησζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ εδάθνπο, 

αλ δελ νινθιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ εμέιημε 

απηή ζα ππνλνκεχζεη έκκεζα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο.   

Αξλεηηθή εμέιημε ζα ζπλέβαηλε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζρεδηαζηνχλ θαη 

εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (π.ρ. πιεκκχξεο, 

ππξθαγηέο θηι.). 
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6. ΔΚΣΗΜΖΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

6.1 Δθηίκεζε επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

6.1.1 Γενικά 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ είδνπο δξάζεσλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηνπο επηιεγκέλνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

επελδπηηθνχο ζηφρνπο.  

Βαζηθφ ζθνπφ ηεο ΜΠΔ απνηειεί ε πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζε πξνγελέζηεξν επίπεδν ζρεδηαζκνχ απφ απηφ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζέζπηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. 

6.1.2 Μεθοδολογία εκηίμηζηρ, αξιολόγηζηρ και ανηιμεηώπιζηρ ηυν επιπηώζευν ζηο 

πεπιβάλλον 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ησλ επηκέξνπο εηδψλ δξάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηινγή ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 

ζηνρεχεη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν (βι. Kεθ. 2). Οη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη πνπ εμεηάδνληαη 

αθνξνχλ ζε γεληθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο θαη δελ εκβαζχλνπλ ζε 

εηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα έξγν, είλαη αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ 

απαηηείηαη ζε επφκελν ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ. 

Ζ επξχηεξε απηή καηηά ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαζνξίδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

ζηφρνπο. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα δηακνξθσζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαζψο θαη λα αλαδεηρζεί ε 

ζπλεξγηζηηθή δξάζε κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ην Κεθάιαην 2 (βι. 

ελφηεηα 2.4) έρεη γίλεη κία πξψηε αμηνιφγεζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηααο σο πξνο ηελ 

ζπκβαηφηεηα θαη ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ είδνπο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 

2001/42/ΔΚ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Αηκφζθαηξα – Κιίκα  

 Βηνπνηθηιφηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 
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 Τδάηηλνη Πφξνη 

 Έδαθνο –  

 Σνπίν  

 Πιεζπζκφο – Τγεία 

 Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

 Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ζε απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν είδνο ηεο επίπησζεο πνπ αλακέλεηαη, δει. αλ πξφθεηηαη γηα ζεηηθή, αξλεηηθή ή 

νπδέηεξε επίπησζε. 

 Σελ έληαζε ηεο επίπησζεο, δει. αλ πξφθεηηαη γηα αζζελή, κέηξηα ή ζεκαληηθή 

επίπησζε. 

 Σν ρξνληθό νξίδνληα εκθάληζεο ηεο επίπησζεο, βξαρπ-, κέζν- ή καθξνπξφζεζκα. 

 Σε δηάξθεηα ηεο επίπησζεο, δει. αλ ζα είλαη βξαρπρξφληα ή κφληκε. 

 Σελ πξνέιεπζε ηεο επίπησζεο, αλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ή έκκεζε επίπησζε ή 

αζξνηζηηθή. 

Δπηπιένλ ζην ζηάδην απηφ ζα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο ησλ δξάζεσλ ηφζν θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπνπ απαηηείηαη.  

 

Πίλαθαο 6.1: Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ αλά ηνκέα ειέγρνπ 
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Φάζη 
Λειηοςπγίαρ 

              

σόλια  
Πποηάζειρ 

 

 

Απφ ηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ κέηξσλ ζην 

πεξηβάιινλ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα εμεηαζηνχλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ. 
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6.1.3 Δκηίμηζη, αξιολόγηζη ηυν ζημανηικών επιπηώζευν ζηο πεπιβάλλον 

Ζ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζα γίλεη γηα θάζε 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο γίλεηαη αμηνιφγεζε γηα θάζε επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη είδνο δξάζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ή φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζή ηνπο. Οη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζρφιηα-παξαηεξήζεηο βξίζθνληαη ζην 

Παξάξηεκα. 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 «Γηεπξσπατθό ηδεξνδξνκηθό Γίθηπν & πλδέζεηο  (Σ)» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 δξάζεηο απνπεξάησζεο θαη δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη 

επηδνκήο. 

 Γξάζεηο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ζπζηεκάησλ 

ζεκαηνδφηεζεο/ηειεδηνίθεζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα ΠΑΘΔ/Π 

 δξάζεηο αλάπηπμεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ΒΗ.ΠΔ. θαη ιηκέλσλ κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκήο ζχλδεζεο, ησλ 

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

γξακκψλ αλακνλήο ζηε ρεξζαία δψλε ησλ ιηκέλσλ. 

 δξάζεηο βειηίσζεο θπξίσο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ΠΑΘΔ/Π γηα εμαζθάιηζε ζπλεθηηθνχ 

θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

Μεγάια έξγα: 

 Καηαζθεπή λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα Ρίν – Πάηξα. 

 Καηαζθεπή λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αζήλαο (ΚΑ) – Πάηξαο ζην ηκήκα 

Ρνδνδάθλε–Ρίν (επηδνκή, ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε). 

 Οινθιήξσζε ζεκαηνδφηεζεο-ηειεδηνίθεζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα Αζήλα – 

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

Πνιχθαζηξν θαη Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο. 

 Ζιεθηξνθίλεζε πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθε – Πξνκαρψλαο 

θαη εληνπηζκέλεο παξεκβάζεηο κηθξήο έθηαζεο ζε ππνδνκή-επηδνκή απηήο. 

 ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ιηκέλα Καβάιαο. 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ X   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεκαληηθέο ζεηηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαζψο εληζρχεηαη ην 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ 
νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηελ 
αηκφζθαηξα ζπγθξηηηθά κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Καηά ζπλέπεηα 
αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζα αληηζηαζκηζηεί κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ απφ άιιεο, πεξηζζφηεξν επηβαξπληηθέο κεηαθνξέο. 
Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο ειεηξνθίλεζεο επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο.  

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ αλακέλνληαη 
αζζελείο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δλδέρεηαη 
λα ππάξμνπλ κεγαιχηεξεο έληαζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ 
ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή θνληά ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
βηνηφπνπο. Καηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ  Υ  Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη κέηξηεο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ησλ έξγσλ θαζψο είλαη κηθξήο 
ζρεηηθά έθηαζεο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαζψο ηα έξγα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 
ππάξρνπζεο ραξάμεηο.  

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζην ηνπίν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ή θαηά 
κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ε επίπησζε 
αλακέλεηαη νπδέηεξε θαζψο ηα έξγα έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζην ηνπίν. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο 
θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ θηάλεη ην δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο 
ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή 
επίπησζε ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο 
δηέιεπζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ θαη 
ησλ θξαδαζκψλ.  

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  
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Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε 
ζθφλε θαη ην ζφξπβν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ζα απμεζεί ν ζφξπβνο ηνπηθά ιφγσ 
αχμεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ηαρπηήησλ. Χζηφζν, φκσο ε ελίζρπζε ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ε πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζα κεηψζεη ην 
κεηαθνξηθφ έξγν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε 
επηβάξπλζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη πεξηζζφηεξν ζφξπβν, θαη άξα ζα νδεγήζεη 
ζε ζεηηθή επίπησζε ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ.  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ    Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Γηεπξσπατθό ηδεξνδξνκηθό Γίθηπν (ΔΣΠΑ)» 

Δίδνο δξάζεσλ:  

 δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ΠΑΘΔ/Π ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 δξάζεηο θαηαζθεπήο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη επηδνκήο ηνπ αλαιπηηθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ΓΔΓ-Μ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο.   

Μεγάια έξγα: 

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

 Δπέθηαζε πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ Αηηηθήο απφ θφκβν Κνξσπίνπ κέρξη Λαχξην 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ ζνξχβνπ θαη εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεκαληηθέο ζεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα 
ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο πεξηνρέο ιφγσ 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη βειηίσζεο ησλ 
κεηαθηλήζεσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη 
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαζψο ηα εξγα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αζηηθή 
πεξηνρή.  
Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ κεγαιχηεξεο έληαζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή θνληά ζε 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή βηνηφπνπο. Καηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε  Υ             
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Λεηηνπξγίαο  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, 
θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη 
πεξηνξηζκέλε θάιπςε εθηάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ησλ έξγσλ. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαζψο νη 
δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αζηηθή πεξηνρή. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε γηαηί 
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ 
πνπ θηάλεη ην δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. 
Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ 
αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ θξαδαζκψλ.  

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε 
ζθφλε θαη ην ζφξπβν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο κέηξηεο ζεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη κείσζεο ηνπ 
ζνξχβνπ ζε αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο πεξηνρέο ιφγσ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη βειηίσζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ   Υ   Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3 «Γηεπξσπατθό Οδηθό Γίθηπν θαη νδηθή αζθάιεηα (Σ)» 

Δίδνο δξάζεσλ:  

 Απνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Διεπζίλα – Κφξηλζνο – Πάηξα – 

Πχξγνο – Σζαθψλα, 

 Απνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο, 

 Αλάπηπμε ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ ΓΟΓ κε θαηαζθεπή θξίζηκσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ ΓΟΓ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ζπλδέζεσλ ηνπ βαζηθνχ ΓΔΓ-Μ, 

 Γξάζεηο βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

Μεγάια έξγα: 

 Καηαζθεπή απηνθηλεηνδξνκνπ «Πάηξα – Πχξγνο» 

 Καηαζθεπή απηνθηλεηνδξνκνπ «Καιφ Νεξφ – Σζαθψλα» 

 Καηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο «Λακία-Ξπληάδα» ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο 

Διιάδαο (Δ65)  

 Οινθιεξσζε ηεο θαηαζθεπήο Οδηθήο χλδεζεο ηεο Πεξηνρήο Αθηίνπ κε ην Γπηηθφ 

Άμνλα Βνξξά-Νφηνπ – Φάζε Β‘ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ   X Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ   Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεκαληηθέο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη άξα ηελ αχμεζε 
ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αεξηψλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. Χζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ηα έξγα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 
θχξην ιφγν εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ θαη άξα δελ επηβαξχλνπλ άκεζα ηελ 
αηκφζθαηξα ησλ πφιεσλ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ απνζηάζεσλ κεηψλεη ην 
ρξφλν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη σο έλα βαζκφ πεξηνξίδεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ 
θαη εμνηθνλνκεί ελέξγεηα.  
Οη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  
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Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη κέηξηεο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο αλ ηα έξγα δηέξρνληαη κέζα απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
πεξηνρέο κε πξνζηαηεπφκελα είδε. ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ αλακέλνληαη αζζελείο επηπηψζεηο. 
Οη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ βηνπνηθηιφηεηα. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο. 
Οη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ   Υ Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ   Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη 
ε αχμεζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ θαη πηζαλή ξχπαλζε ηνπ 
εδάθνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο.  
Οη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζην έδαθνο. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ή θαηά κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ 
ραξαθηήξα.  
ηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ νδηθήο αζθάιεηαο ε επίπησζε αλακέλεηαη 
νπδέηεξε θαζψο ηα έξγα έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε γηαηί 
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ 
πνπ θηάλεη ην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν 
ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ησλ 
νδηθψλ αμφλσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε 
ζθφλε θαη ην ζφξπβν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ζα απμεζεί ν ζφξπβνο ηνπηθά ιφγσ 
αχμεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ηαρπηήησλ θαη επίζεο πξνβιέπεηαη 
αχμεζε ησλ ξχπσλ θαη άξα επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. κσο ε αλαβάζκηζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο ζην 
νδηθφ δίθηπν, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ   Υ   Υ  
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ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
Οη δξάζεηο νδηθήο αζθάιεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Γηεπξσπατθό Οδηθό Γίθηπν (ΔΣΠΑ)» 

Δίδνο δξάζεσλ:  

 Γξάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ΒΟΑΚ θαη ΝΟΑΚ 

Μεγάια έξγα: 

 Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Αγ. Βαξβάξα – Αγ. Γέθα (Καζηέιη) (Υζ 

22+170 – ΥΘ 37+900) ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα Ζξάθιεην – Μεζζαξά ζην λνκφ 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο – Φάζε Β‘ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ X   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη άξα ηελ αχμεζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ απνζηάζεσλ κεηψλεη ην ρξφλν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη 
σο έλα βαζκφ πεξηνξίδεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη εμνηθνλνκεί ελέξγεηα.  

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο πξφθεηηαη γηα έξγα αλαβάζκηζεο. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 235 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηελ αλαβάζκηζε ησλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε εθηάζεσλ γηα ηηο 
πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε αχμεζε ησλ 
ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ θαη πηζαλή ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο 
αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε αλαβάζκηζεο ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ή θαηά κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ 
ραξαθηήξα.  

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε γηαηί 
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ 
πνπ θηάλεη ην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν 
ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ησλ 
νδηθψλ αμφλσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε   Υ Υ    Υ   Υ  Υ  
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Λεηηνπξγίαο  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε ζθφλε θαη ην 
ζφξπβν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ζα απμεζεί ν ζφξπβνο ηνπηθά ιφγσ 
αχμεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ηαρπηήησλ θαη επίζεο πξνβιέπεηαη 
αχμεζε ησλ ξχπσλ θαη άξα επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. κσο ε αλαβάζκηζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο ζην 
νδηθφ δίθηπν, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ   Υ   Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 5 «Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθόηεηαο θαη βειηίσζε 

ζπλδεζηκόηεηαο λεζησηηθώλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 δξάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο λεζησηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

κέζσ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, φπσο ε θαηαζθεπή/αλαβάζκηζε 

ηνπ νδηθνχ άμνλα ίγξη – Καιινλή ζηε Λέζβν 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη άξα ηελ αχμεζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη κέηξηεο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο αλ ηα έξγα δηέξρνληαη κέζα απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
πεξηνρέο κε πξνζηαηεπφκελα είδε ή βηνηφπνπο. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ  Υ  Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη κέηξηεο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη θάιπςε 
εθηάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη 
ε αχμεζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ θαη πηζαλή ξχπαλζε ηνπ 
εδάθνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ δελ 
αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο.  

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ή θαηά κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ 
ραξαθηήξα.  

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε γηαηί 
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε αμία ηεο γεο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ 
πνπ θηάλεη ην δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. 
Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ 
αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ησλ νδηθψλ 
αμφλσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  
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Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε 
ζθφλε θαη ην ζφξπβν. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη 
λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ   Υ   Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 6 «Θαιάζζηεο κεηαθνξέο ππνδνκέο θαη αζθάιεηα 

λαπζηπινΐαο» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 δξάζεηο νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ θχξησλ ιηκέλσλ, πνπ αθνξνχλ 

αλαβάζκηζε/εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αλάδεημή ηνπο ζε 

δηακεηαθνκηζηηθνχο θφκβνπο 

 δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα κέζσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο 

θαη θχιαμεο ιηκέλσλ (π.ρ. ζπζηήκαηα VTMIS, ηήξεζε θσδηθνχ ISPS, θιπ.) θαη 

πεξαηηέξσ ελαξκφληζεο κε αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα 

 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ (επηβαηηθέο θαη 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο) θαη άξα ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ 
ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο δελ αλακέλεηαη λα 
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
απφ ηα ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ 
κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. Μεγαιχηεξεο έληαζεο επηπηψζεηο αλακέλνληαη ζε 
πεξίπησζε λέσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ αλ ηα έξγα πινπνηεζνχλ θνληά ή κέζα 
ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο ζα έρνπλ έκκεζε ζεηηθή 
επίπησζε ζε πεξίπησζε πξφιεςεο πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε 
ζάιαζζα. 

Τδάηηλνη Πόξνη 
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Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα ξππαληηθά 
θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. Αλ 
πξφθεηηαη γηα αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη επηπηψζεηο πνπ 
αλακέλνληαη είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
λέσλ ππνδνκψλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο ζα έρνπλ έκκεζε ζεηηθή 
επίπησζε ζε πεξίπησζε πξφιεςεο πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ζηε 
ζάιαζζα. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε εδαθψλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
παξάθηηαο δψλεο θαζψο πξφθεηηαη γηα δξάζεηο νινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ. Δλδέρεηαη φκσο λα ππάξμεη αχμεζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ 
απνβιήησλ θαη πηζαλή ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 
κεηαθνξψλ/ κεηαθηλήζεσλ. Οη επηπηψζεηο ζα είλαη κεγαιχηεξεο ζην έδαθνο 
ζε πεξίπησζε λέσλ ιηκεληθψλ έξγσλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 X             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 X             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο δελ αλακέλεηαη λα άκεζεο ή 
έκκεζεο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 X             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Αλακέλνληαη αζζελείο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ (επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο) ζηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο δελ αλακέλεηαη λα άκεζεο ή 
έκκεζεο επηπηψζεηο ζηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  
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Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηελ 
αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ (πρ ζφξπβνο, εθπνκπέο ξχπσλ). Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο ζα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή 
επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ αηπρήκαηα. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζε 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο.  
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7 «Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο Τπνδνκέο θαη Αζθάιεηα 

Αεξνλαπηηιίαο (Σ)» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 δξάζεηο αλαβάζκηζεο πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ 

 δξάζεηο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη αεξνλαπηηιίαο, ελίζρπζεο αζθάιεηαο επηβαηψλ θαη 

αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ αζθαιείαο ηνπο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ αλακέλνληαη άκεζεο 
κέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ιφγσ πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ησλ 
κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ θαη άξα αληίζηνηρε πεξηνξηζκέλε αχμεζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ δελ αλακέλνληαη 
νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ 
έξγσλ. 
Αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο λέσλ έξγσλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα έξγα δηέξρνληαη κέζα απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
πεξηνρέο κε πξνζηαηεπφκελα είδε ή βηνηφπνπο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ αλακέλνληαη αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Αλακέλνληαη αζζελείο επηπηψζεηο ζην έδαθνο απφ ηελ αλαβάζκηζε 
πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ. ε πεξίπησζε λέσλ έξγσλ 
αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο κεγαιχηεξεο έληαζεο ζην έδαθνο, ιφγσ 
θάιπςεο εδαθψλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ην ηνπίν. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
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Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ λέα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ή θαηά κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ 
ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ δελ 
αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηαηί πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε 
επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε 
ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο λέεο 
ππνδνκέο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηελ 
πεξηνξηζκέλε αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ (πρ ζφξπβνο, εθπνκπέο ξχπσλ). 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνλαπηηιίαο ζα έρνπλ ζεκαληηθή 
ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ αηπρήκαηα. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ   Υ   Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ή αλαβάζκηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο 
πξνζθείκελεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 8 «Καζαξέο Αζηηθέο Μεηαθνξέο (ΔΣΠΑ)» 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Καζαξέο Αζηηθέο Μεηαθνξέο & Βειηίσζε Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 δξάζεηο θαηαζθεπήο Μεηξφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε θαηαζθεπή ηεο βαζηθήο 

γξακκήο Μεηξφ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε επέθηαζή ηεο πξνο Καιακαξηά 

 δξάζεηο νινθιήξσζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο (ηκήκα Υατδάξη–

Πεηξαηάο) θαη θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Α (ηκήκα Άιζνο Βεΐθνπ – Δπαγγειηζκφο) ηεο 

γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ Αζήλαο 

 δξάζεηο βειηίσζεο/πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ηνπ παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ ηεο Αηηηθήο (π.ρ. Αλάπιαζε Φαιεξηθνχ ξκνπ – Κπθινθνξηαθά έξγα) θαη 

βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, θαη ηεο αζθάιεηαο πεδψλ θαη 

επνρνχκελσλ γηα έιεγρν θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ 

Μεγάια έξγα: 

 Μεηξφ Θεζζαινλίθεο Βαζηθή Γξακκή – Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη πξνκήζεηα 

ζπξκψλ - Φάζε Β΄ 

 Δπέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο Καιακαξηά – Κχξηεο  εξγαζίεο θαη 

Πξνκήζεηα ζπξκψλ - Φάζε Β΄ 

 Δπέθηαζε ηνπ Μεηξφ Αζήλαο, ηκήκα Υατδάξη – Πεξαηάο & πξκνί ηνπ Μεηξφ Αζήλαο  

– Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία– Φάζε Β΄ 

 Μεηξφ Αζήλαο ΓΡΑΜΜΖ 4 - Σκήκα "Άιζνο Βεΐθνπ - Δπαγγειηζκφο" 

 Αλάπιαζε Φαιεξηθνχ ξκνπ – Κπθινθνξηαθά έξγα 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζα ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο, ιφγσ εθπνκπήο ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεκαληηθέο ζεηηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα 
ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηηο κεγαιχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη 
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαζψο ηα έξγα πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε αζηηθέο 
πεξηνρέο. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα ξππαληηθά 
θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πδαηηθνχ πφξνπο θαζψο ηα έξγα πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε αζηηθέο 
πεξηνρέο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο απφ ηα ξππαληηθά 
θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε θάιπςε εδαθψλ θαζψο ηα 
έξγα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
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πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο 
ησλ ΗΥ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηαηί πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε 
επηζθεςηκφηεηα θαη ε ειθπζηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ιφγσ ηεο 
βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηε ζθφλε θαη ην 
ζφξπβν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 
απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο ιφγσ βειηίσζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (νπηηθή φριεζε, ζθφλε θηι) ζηηο πξνζθείκελεο 
πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 10 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ επίηεπμεο ρακειώλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνύ ηνπ άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Δλεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Κηηξίσλ 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κνλάδεο ΖΘΤΑ ζε Γεκφζηεο Τπνδνκέο 

 Οινθιήξσζε/Δπέθηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο ζπκπαξαγσγήο. Θα πξνσζεζνχλ δξάζεηο ηειεζεξκάλζεσλ 

ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε, Φιψξηλα, Ακχληαην) θαη 

Πεινπνλλήζνπ (Μεγαιφπνιε) 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα νδεγήζεη 
ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ ρξήζε ηεο 
ελέξγεηαο, άξα αλακέλνληαη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ. Δπηπιένλ, απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηειεζέξκαλζεο αλακέλεηαη 
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη άξα κείσζε ησλ 
απσιεηψλ ελέξγεηαο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 
θαηά ηελ παξαγσγή ηεο.  
Καηά ηε θάζε νινθιήξσζεο/επέθηαζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, 
κε αχμεζε δπλακηθφηεηαο κέζσ ζπκπαξαγσγήο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο.  

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Έδαθνο –  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Σνπίν 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             
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ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαζψο ζα απνθηήζνπλ θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ζηελ 
έθζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ξππνγφλεο νπζίεο.  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Δκβιεκαηηθή / Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε αλάπιαζεο ηεο Οδνχ Παλεπηζηεκίνπ 

κέρξη θαη ηελ Πιαηεία Αηγχπηνπ (Αζήλα / Πεξηθέξεηα Αηηηθήο), κε ζηφρν ηελ αζηηθή 

αλαδσνγφλεζε ηεο Αζήλαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ 

επηζθέςηκσλ πφισλ ηεο Αζήλαο 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 
παξεκβάζεηο (πρ ρψξνη πξαζίλνπ, πνδειαηνδξφκνη θηι).  

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ θπξίσο γηαηί ε ρσξνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε αζηηθφ 
θέληξν. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ θπξίσο γηαηί ε ρσξνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε αζηηθφ 
θέληξν. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή ζην έδαθνο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζψο 
πξφθεηηαη γηα δξάζεηο αζηηθήο αλάπιαζεο.  

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή θαζψο βειηηψλεηαη ηνπηθά ε αηζζεηηθή 
ηνπ ηνπίνπ θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή πηζαλέο εζηίεο ξχπαλζεο. 
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Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε θαζψο 
πξφθεηηαη αλ απμεζεί ηνπηθά ε αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ   Υ    Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ θαη ζθφλεο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη ζεηηθή γηαηί βειηηψλεηαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ησλ θαηνίθσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ  Υ    Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο νπηηθή φριεζε θαη ζθφλεο, ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη ζεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν κε ηελ αλάδεημε θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφισλ ηεο πφιεο. 
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Δίδνο δξάζεσλ: 

 Γεκηνπξγία Γεκνηηθψλ Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ. 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε κείσζε 
ηνπ παξαγφκελνπ κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζαλ ζπλέπεηα ηεο 
κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ζηνπο ΥΤΣΑ). 
Δπίζεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ελδέρεηαη λα ππάξμεη αζζελήο αξλεηηθή 
επίπησζε θπξίσο απφ νζκέο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ε κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή ζεκαληηθνχο βηνηφπνπο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη επίζεο κέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε 
κείσζε ησλ παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ (ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ 
φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ζηνπο ΥΤΣΑ).  

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  
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Λεηηνπξγίαο 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο απφ ηελ παξαγσγή 
πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη επίζεο ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ 
ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 
ΥΤΣΑ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ θφκπνζη ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο 
ζηε ζπλέρεηα βειηηψλεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
κέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ε κέζα ζε 
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο πξνσζείηαη ε 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σαπηφρξνλα φκσο 
αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ 
πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο λέεο ππνδνκέο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ νζκψλ θαη 
ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (πρ ζφξπβνο, νζκέο). Οη 
επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη ηζρπξά ζεηηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία θαζψο θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζπλεπάγεηαη αξρηθά κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 
απνβιήησλ ζηελ πεγή θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη δηάζεζή 
ηνπο. 
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Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 11 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηεο πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Μειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ πνπ βιάπηνπλ ηε 

ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο 

 Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ησλ δαζψλ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ έρεη 
έκκεζε ζεηηθή επίπησζε γηαηί πξνσζεί ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηε 
δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή 
επίπησζε ζε επφκελν ζηάδην, δει. θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κειέηεο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Έδαθνο – Σνπίν – Παξάθηηα δώλε 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Σνπίν 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 
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Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο καθξνπξφζεζκα, ζπλεπάγεηαη 
πεξηνξηζκφ ζηελ έθζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ξππνγφλεο νπζίεο  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

 

 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκπξψλ 

o Δπηθαηξνπνίεζε / Αλαζεψξεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο θαη ηνπ δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ  

o Έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ/ξεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πιεκκπξψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ΔΥΑΣΗΑ)   

o Αλάπηπμε δηθηχνπ θαηαγξαθήο ησλ πδξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

θαηάξηηζε/εθζπγρξνληζκφο Δζληθνχ Μεηξψνπ πδξνινγηθήο πιεξνθνξίαο 

(Πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ, πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε  απηφκαησλ ηειεκεηξηθψλ κεηεσξνινγηθψλ θαη πδξνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ, θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ)  

o Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο   

o Τπνζηήξημε ηεο Δηδηθήο γξακκαηείαο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

Μεγάια Έξγα: 

 Γηεπζέηεζε Ρέκαηνο Δζραηηάο 

 Φξάγκα Υαβξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 

 

 

 

 

 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 258 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν είλαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θαηλφκελν 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 
πιεκκχξαο.  

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 
πιεκκχξαο. Σαπηφρξνλα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ππνδνκψλ (π.ρ. 
θξάγκα) ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ ηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ 
έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Απφ ηηο δξάζεηο γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο αλακέλνληαη άκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα έιεγρνο ησλ 
επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ θαη πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ 
ζσκάησλ απφ ηελ κεηαθνξά ξχπσλ θαη θεξηψλ πιηθψλ.  

Έδαθνο  
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Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Απφ ηηο δξάζεηο γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο πεξηνξίδεηαη ε δηάβξσζε 
ηνπ εδάθνπο ιφγσ ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ θαζψο θαη ε κεηαθνξά 
ξχπσλ θαη θεξηψλ πιηθψλ κέζσ ησλ νκβξίσλ θαη άξα ε θαηείζδπζε ξχπσλ 
πξνο ην έδαθνο. 
Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο ιφγσ θάιπςεο 
εδαθψλ θαη αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ 
ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Γελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ 
δξάζεσλ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πιηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο απμάλεηαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 
πιεκκχξεο. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα) ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ πιεζπζκφ 
θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο απμάλεηαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 
πιεκκχξεο. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 ρ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηηο δξάζεηο γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο αλακέλνληαη έκκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζηνηρεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλ βξίζθνληαη 
πιεζίνλ ή εληφο ησλ πεξηνρψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 12 «Αλαβάζκηζε Πνηόηεηαο Εσήο κε Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξνώζεζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο ησλ Πόξσλ 

(ΔΣΠΑ)» 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Οξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή, θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ησλ 

ινηπψλ ζπγαηξηθψλ νδεγηψλ 

 Τινπνίεζε νξηδφληησλ  δξάζεσλ  πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ θαη γεληθφηεξα ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο κέηξηεο  ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη κέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Έδαθνο – Σνπίν – Παξάθηηα δώλε 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο κέζσ 
ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 
πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο πξνσζείηαη ε δηαηήξεζε ηεο θαιήο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

 

 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Οινθιήξσζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

δνκψλ πεξηνρψλ Natura 2000 

 Δπνπηεία, παξαθνινχζεζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ Natura 

2000 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο εξκελείαο πεξηβάιινληνο - Γξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο Natura 

2000 

 ρέδηα δηαρείξηζεο νηθνηφπσλ/ εηδψλ  θαη εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

 Γξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ Εσλψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) 

 Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα εηζβάιινληα είδε 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εηδηθά ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 
θαη εηδψλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
ησλ βηνηφπσλ. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ βηνηφπσλ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο  

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ κέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ βηνηφπσλ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 
πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη πξνσζνχληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ πνιηηψλ. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 264 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

Λεηηνπξγίαο  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηηο δξάζεηο γηα πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
αλακέλνληαη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλ βξίζθνληαη πιεζίνλ ή εληφο ησλ πεξηνρψλ ησλ 
πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 

 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Γξάζεηο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ / θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 Δθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ 995/2010 θαη 2173/2005 (FLEGT). 

 Δζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα θαη Μεηξψα, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 995/2010. 

 Γξάζεηο δηθηχσζεο, θνξέσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε δεηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο (ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο 

ΔΓΣΑΑ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αζθάιεηαο θαη παξαβάζεσλ, θπηνυγείαο, 

ιαζξνυινηφκεζεο θιπ.). 
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Αηκόζθαηξα – Κιίκα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ηελ πξφιεςε 
θαη αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηαηήξεζε ησλ πδξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πεξηνρψλ κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηαηήξεζε ησλ εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ 
πεξηνρψλ (π.ρ. πεξηνξηζκφο δηάβξσζεο εδαθψλ, εξεκνπνίεζε) κέζσ ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Σνπίν 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ κέζσ 
ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Αλακέλεηαη έκκεζε ζεηηθή επίπησζε ζηε πξνζηαζία ησλ πιηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο απφ ηεο ππξθαγηέο. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλνληαη άκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο 
βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνσζνχληαη δξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη απμάλεηαη ε πξνζηαζία 
ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππξθαγηέο. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηηο δξάζεηο γηα πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ αλακέλνληαη έκκεζεο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζηνηρεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλ βξίζθνληαη 
πιεζίνλ ή εληφο ησλ πεξηνρψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 
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Δίδνο δξάζεσλ: 

 Γξάζεηο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, γηα ηελ πξνψζεζε εληαίαο θαη βηψζηκεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη αλάπηπμεο 

 Γξάζεηο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Αλάπηπμε βηψζηκσλ θαη έμππλσλ Πφιεσλ 

 Γξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηνπ αέξα 

 Γξάζεηο γηα πξνψζεζε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα έρεη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαζψο 
πξνσζνχληαη δξάζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ (π.ρ. κέζσ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο ππνδνκέο) 
Οη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο ζα ζπκβάιινπλ επίζεο ζεηηθά ζηνλ ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ 
θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα έρεη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαζψο ζπλεπάγεηαη 
ηε δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη άξα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα έρεη έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαζψο 
ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη άξα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (π.ρ. Θέζπηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Θαιάζζηα 
Υσξνηαμία) ζε εζληθφ επίπεδν. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη 
ηελ νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζψληαο ηηο αξρέο 
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνσζψληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ (π.ρ. ρψξνη πξαζίλνπ, νξγαλσκέλνη ρψξνη 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θ.α.). 

Σνπίν 

Φάζε Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  
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Λεηηνπξγίαο 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη 
ηελ νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζψληαο ηηο αξρέο 
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνσζψληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ (π.ρ. ρψξνη πξαζίλνπ, νξγαλσκέλνη ρψξνη 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.α.). 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη 
λα απμήζεη ηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο πξνσζεί ηελ 
νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα δσήο ηνπ πιεζπζκνχ (πρ ζφξπβνο, πξάζηλεο ππνδνκέο).  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ     Υ  Υ   Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Μέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 
αλαδεηθλχνληαη θαιχηεξα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ 
αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 13 «Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – 

Πξναγσγή ηεο Απνδνηηθήο Υξήζεο ησλ Πόξσλ» 

 Πξνψζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

 Αλάπηπμε πζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 

 Γεκηνπξγία "Πξάζηλσλ εκείσλ" θαη Γηθηχσζή ηνπο 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηιχσλ απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

 Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε λεζηά θαη 

κηθξνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο 

 Οινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

κε βάζε ηνπο ΠΔΓΑ 

 Αλάπηπμε κνλάδσλ δηάζεζεο απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ζε λεζηά 

 Γξάζεηο ππνζηήξημεο ΦνΓΑ θαη επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ 

 Γεκηνπξγία Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (βηνκεραληθψλ, 

λνζνθνκεηαθψλ θιπ.) 

 Πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ ρψξσλ, ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή/θαη απνθαηάζηαζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ.  

Μεγάια Έξγα: 

 Γίθηπν «Πξάζηλσλ εκείσλ» ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθεο 

 ΜΔΑ Φπιήο 

 ΜΔΑ Άλσ Ληνζίσλ 

 ΟΔΓΑ ΝΑ Σνκέα Θεζζαινλίθεο 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  
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ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε κείσζε 
ηνπ παξαγφκελνπ κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζαλ ζπλέπεηα ηεο 
κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ζηνπο ΥΤΣΑ θαη 
ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα. 
Σαπηφρξνλα φκσο ελδέρεηαη λα ππάξμεη αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ 
εθπνκπέο αεξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κνλάδεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ε κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ κνλάδσλ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη επίζεο ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο 
ή/θαη αθαηάιιειεο δηάζεζήο ηνπο. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηελ 
παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπφκελσλ κνλάδσλ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη επίζεο κέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε 
κείσζε ησλ παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ πνπ θαηεηζδχνπλ ζηνλ πδξνθφξν 
νξίδνληα ή παξαζχξνληαη ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο 
ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ζηνπο ΥΤΣΑ (κέζσ 
αχμεζεο αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο θηι) αιιά θαη ζαλ ζπλέπεηα ηεο 
απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζε ησλ 
εηδηθψλ απνβιήησλ.  

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  
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Λεηηνπξγίαο 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο απφ ηελ παξαγσγή 
πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 
επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη επίζεο ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ 
ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 
ΥΤΣΑ (κέζσ αχμεζεο αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο θηι), απφ ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο θαηάιιειεο 
δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ.  

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
κέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ε κέζα ζε 
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο πξνσζείηαη ε 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σαπηφρξνλα φκσο 
αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ 
πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο λέεο ππνδνκέο ιφγσ ελδερφκελεο αχμεζεο ησλ 
νζκψλ θαη ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ Υ 

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (πρ ζφξπβνο, νζκέο). Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη ηζρπξά ζεηηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία θαζψο θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ζπλεπάγεηαη αξρηθά κείσζε ηνπ 
φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάιιειε 
επεμεξγαζία θαη δηάζεζή ηνπο. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 271 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

Φάζε 
θαηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο 

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

 

Δίδνο δξάζεσλ:  

 Δπέθηαζε  θαη εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

ιπκάησλ 

 Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ (ΔΔΛ) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ Β' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο > 15.000 η.π. 

θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ απνδέθηε) θαη Γ' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο 2.000 - 15.000 

η.π.) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ 

 Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο Δγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ 

επίηεπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμφδνπ 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) 

θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ 

Μεγάια Έξγα: 

 ΔEΛ Ραθήλα (Β), Αξηέκηδα (Β) 

 ΔEΛ Νέα Μάθξε (Β), Μαξαζψλαο (Γ) 
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Αηκόζθαηξα – Κιίκα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ δξάζεσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Σα έξγα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ πξφθεηηαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε 
ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεμέιεγρηε δηάζεζε ησλ αζηηθψλ 
ιπκάησλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ή ζην έδαθνο θαη λα έρνπλ έηζη ζεκαληηθή 
ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Οη επηπηψζεηο 
σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Σα έξγα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζα έρνπλ άκεζεο ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο 
απνθεχγεηαη ε αλεμέιεγρηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ή 
ζην έδαθνο. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
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κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Σα έξγα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή 
επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε ξχπαλζε. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο.  
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
κέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ε κέζα ζε 
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο πξνσζείηαη ε 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλεηαη 
αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ 
βξίζθνληαη θνληά ζηηο λέεο ππνδνκέο ιφγσ ελδερφκελεο αχμεζεο ησλ νζκψλ 
θαη ηνπ ζνξχβνπ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  
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ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

 
 

Δίδνο δξάζεσλ: 

 Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα χδαηα θνιχκβεζεο  ηελ πεξίνδν 2014 

– 2020  

 Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο 

(Integrated Pollution Preventionand Control),  (96/61/ΔΚ)  

 Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο (91/676/ΔΟΚ) 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζηε γεσξγία (Οδεγία 86/278/ΔΟΚ) 

 Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ / 

Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

 Γξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο αλάθηεζεο θφζηνπο, θαηάιιεια γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ ΔΚ 

 Έξγα ελίζρπζεο χδξεπζεο θαη έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ - 

Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ γηα 

φιεο ηηο ρξήζεηο. (Τπνδνκέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

δηαλνκήο λεξνχ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, π.ρ. λεζηά φπνπ 

ππάξρεη έιιεηςε λεξνχ θαη αχμεζε δήηεζεο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν) θαη ινηπέο 

δξάζεηο θαη έξγα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν 

 Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ,  θαηαγξαθήο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνιήςεσλ  επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαη απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ 

 Γξάζεηο γηα ηηο  ζεκεηαθέο πεγέο απνξξίςεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

ξχπαλζε 

 Αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε χδαηνο 

 Δλίζρπζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο εηδηθψλ 

ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ λεξνχ 

 Αλαζχζηαζε, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία  πεξηνρψλ πγξνηφπσλ 
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 Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, πηέζεηο, 

ρξήζε) ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο 

 Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ 

Μεγάια Έξγα: 

 Όδξεπζε Κέξθπξαο, θξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, άληιεζεο 

θαη κεηαθνξάο 

 Φξάγκα Πεηξελίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνινγίαο) 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη 
επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ δξάζεσλ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ 
έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη 
πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ζα έρεη 
ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ 
εμαξηάηαη απφ ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα. Σαπηφρξνλα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
έξγσλ ππνδνκψλ (π.ρ. θξάγκαηα) ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ ηα πδαηηθά 
νηθνζπζηήκαηα. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 276 

Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ 
έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο θαζψο αθνξνχλ ζε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ θαη πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο 
θαζψο θαη ζε κέηξα γηα απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ αζζελείο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη 
πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ζα έρεη 
ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
εδάθνπο θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο. 
Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο ιφγσ θάιπςεο 
εδαθψλ θαη αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ 
ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη. 

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ε κέζα 
ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο πξνσζείηαη ε 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ     Υ  Υ   Υ  Υ  
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ αλακέλνληαη άκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαζψο πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

  Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θνληά ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
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Δίδνο δξάζεσλ: 

 Δκβιεκαηηθέο Γξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπιαζε θαη 

ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ. Πξνβιέπεηαη ε παξέκβαζε αλάπιαζεο ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο ηνπ θαιεξηθνχ φξκνπ. 

o Τπνέξγν 2 «ΠΑΡΚΟ»: Πεξηιακβάλεη δηακνξθψζεηο, θπηεχζεηο, θηηξηαθά, 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο, πεδνγέθπξεο θιπ. 

o Τπνέξγν 3 «ΛΗΜΔΝΗΚΟ»: Πεξηιακβάλεη πξνβιήηεο πεξηπάηνπ θιπ. 
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Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή αιιαγή 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθπνκπή ζσκαηηδίσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ ζα έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 
αηκφζθαηξαο ηνπηθά αιιά δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ 
θπξίσο γηαηί ε ρσξνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε αζηηθφ ρψξν. 

Τδάηηλνη Πόξνη 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηελ παξαγσγή 
πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν 
ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. 
Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε 
θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 

Έδαθνο  

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  
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Σνκέαο 
Διέγρνπ 

Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο απφ ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη 
ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 
ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια 
κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε 
εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε κε ηελ 
αλάπιαζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ θπηεχζεσλ, πξνψζεζεο θηιηθψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.α. Δπίζεο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ηε κεηαβνιή ηνπ αλάγιπθνπ.  

Σνπίν 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ 
κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη κέηξηα ζεηηθή θαζψο βειηηψλεηαη ηνπηθά ε αηζζεηηθή 
ηνπ ηνπίνπ θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή πηζαλέο εζηίεο ξχπαλζεο. 

Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη αζζελήο ζεηηθή επίπησζε θαζψο 
πξφθεηηαη αλ απμεζεί ηνπηθά ε αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

  Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  

ρόιηα – 
Πξνηάζεηο 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 
αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Οη επηπηψζεηο σζηφζν δελ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Καηάιιεια κέηξα 
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε εθπφλεζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ΜΠΔ. 
Ζ επίπησζε αλακέλεηαη ζεηηθή γηαηί βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή 
δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο νη 
επηπηψζεηο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληθέο. 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Φάζε 
Καηαζθεπήο 

 Υ             

Φάζε 
Λεηηνπξγίαο  

 Υ             

ρόιηα - 
Πξνηάζεηο 

Γελ αλακέλνληαη άκεζεο ή έκκεζεο κεηξήζηκεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ δξάζεσλ. 
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6.1.4 ύνοτη ηυν επιπηώζευν ζηο πεπιβάλλον 

Πίλαθαο 6.2: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ  

Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο Δπηπηώζεηο Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

Αηκόζθαηξα – 
Κιηκαηηθή 
αιιαγή 

εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ 
ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απνδνηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα, ε 
νπνία ζπλεπάγεηαη κείσζε εθπνκπψλ 
ζηελ αηκφζθαηξα. 
 
εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ 
ηελ πξνψζεζε ηεο ηειεζέξκαλζεο, 
φπνπ επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο θαη κείσζε 
ησλ απσιεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ζηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ησλ 
αζηηθψλ πεξηνρψλ (Αζήλαο, 
Θεζζαινλίθεο) απφ ηελ πξνψζεζε 
ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
ππνδνκήο.  
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε απφ ηε 
κείσζε ηνπ παξαγφκελνπ κεζαλίνπ 
θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ιφγσ 
κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ 
ζηνπο ΥΤΣΑ. 
 
 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο (πφιε 
Αζήλαο) απφ ηηο δξάζεηο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο 
δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο 
ησλ κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ΔΓΠΑΡ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
αλακέλεηαη απφ ηνλ νινθιεξσκέλν 
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε 

εκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ νδηθνχ 
δηθηχνπ ιφγσ αχμεζεο ηνπ 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ζ κείσζε ησλ 
απνζηάζεσλ θαη άξα ηνπ ρξφλνπ 
ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε δηέιεπζε 
ησλ έξγσλ εθηφο αζηηθψλ θέληξσλ 
πεξηνξίδεη ελ κέξεη ηηο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηηο λεζησηηθέο θαη 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ιφγσ 
αχμεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο 
απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
αεξνδξνκίσλ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 
αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ 
(επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο). 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή 
επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 
αηκφζθαηξαο απφ ηελ αχμεζε ηεο 
δπλακηθφηεηαο, κέζσ 
ζπκπαξαγσγήο, ησλ κνλάδσλ 
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή 
επίπησζε απφ νζκέο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνηηθψλ κνλάδσλ 
θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή 
επίπησζε απφ εθπνκπέο αεξίσλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κνλάδεο 
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζα 
ππάξμεη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 
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Σνκέαο ειέγρνπ Θεηηθέο Δπηπηώζεηο Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα 
πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
αλακέλεηαη ζην θαηλφκελν ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ηελ πξφιεςε 
θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 
πιεκκχξαο.  
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ πξφιεςε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
απφ ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 
ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ πξνζηαζία 
ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 

Βηνπνηθηιόηεηα – 
ρισξίδα – 
παλίδα 

εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ NATURA 
2000 θαη ηελ πξνψζεζε πξάζηλσλ 
ππνδνκψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ 
ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ 
ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο ή/θαη 
αθαηάιιειεο δηάζεζήο ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ 
ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλεμέιεγθηεο ή/θαη αθαηάιιειεο 
δηάζεζήο ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ 
ηηο δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη 
πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη 
εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ 
ηελ νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη 
δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ΛΑΠ. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ 
ηηο δξάζεηο αζθάιεηαο ηεο 

Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζα 
ππάξμεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
λέσλ έξγσλ νδηθψλ δηθηχσλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα έξγα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή θνληά 
ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. Οη 
επηπηψζεηο πεξηνξίδνληαη κε ηελ 
θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ 
θαη κε ηα θαηάιιεια κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ζηε θάζε ηεο 
αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. ε 
πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο ζα είλαη κηθξφηεξεο 
έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ζηνηρεία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
αλακέλνληαη απφ ηελ αλαβάζκηζε 
νδηθψλ αμφλσλ. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζα 
ππάξμεη απφ ηα λέα έξγα 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ αλ ηα 
έξγα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ή 
θνληά ζε πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο ή ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. 
ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο ζα είλαη κηθξφηεξεο 
έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηε 
βηνπνηθηιφηεηα ζα ππάξμεη απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο 
ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ. 
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λαπζηπινΐαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 
πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ 
αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
απφ ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
πιεκκχξαο. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  
απφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαζψο ζπλεπάγεηαη ηε 
δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
θαη άξα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 
ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε εζληθφ 
επίπεδν. 

Μεγαιχηεξεο έληαζεο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο αλακέλνληαη θαηά ηε 
θάζε ιεηηνπξγίαο λέσλ έξγσλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα έξγα δηέξρνληαη 
κέζα απφ πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε 
πξνζηαηεπφκελα είδε ή βηνηφπνπο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ζηνηρεία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ 
κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. 
Μεγαιχηεξεο έληαζεο επηπηψζεηο 
αλακέλνληαη ζε πεξίπησζε λέσλ 
ιηκεληθψλ ππνδνκψλ αλ ηα έξγα 
πινπνηεζνχλ θνληά ή κέζα ζε 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηε 
βηνπνηθηιφηεηα ζα ππάξμεη θαηά ηε 
θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 
ησλ έξγσλ ππνδνκήο αλ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θνληά ή κέζα 
ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή 
ζεκαληηθνχο βηνηφπνπο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ 
ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ. 

Τδαηηθνί Πόξνη εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε 
αλακέλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ 
πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ 
θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ 
ηηο δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη 
πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη 
εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηηο δξάζεηο 
απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ 
πδάησλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε αλακέλεηαη 
απφ ηελ κείσζε ησλ παξαγφκελσλ 
ζηξαγγηζκάησλ ιφγσ κείσζεο ηνπ 
φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 
θαηαιήγνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ. 
 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηα 
ξππαληηθά θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ 
κεηαθηλήζεσλ/κεηαθνξψλ. Αλ 
πξφθεηηαη γηα αλαβάζκηζε 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη είλαη 
πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία λέσλ 
ππνδνκψλ 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο ζα ππάξμεη θαηά 
ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 
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Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηελ 
απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ εδαθψλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηνπο 
πδαηηθνχ πφξνπο απφ ηηο δξάζεηο γηα 
ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκπξψλ 
(έιεγρνο επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ, 
έιεγρνο κεηαθνξάο ξχπσλ θαη 
θεξηψλ πιηθψλ). 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ 
ηελ νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη 
δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ΛΑΠ. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ 
ηηο δξάζεηο αζθάιεηαο ηεο 
λαπζηπινΐαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 
πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ 
αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηε δηαηήξεζε ησλ πδξνινγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηηο 
δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηελ 
πξνψζεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ  
απφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαζψο ζπλεπάγεηαη ηε 
δηακφξθσζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
θαη άξα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Έδαθνο  εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζην 
έδαθνο απφ ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ 
ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ 
ζηνπο ΥΤΣΑ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζην 
έδαθνο απφ ηελ απνθαηάζηαζε 
ξππαζκέλσλ εδαθψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο  θαη ησλ 
ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε 
κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ 

εκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο 
θαη θάιπςε εθηάζεσλ απφ ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ δηθηχσλ 
ηνπ ΓΟΓ. ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο ζα είλαη κηθξφηεξεο 
έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Μέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
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απνβιήησλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηα 
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο 
απφ ηε ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ 
θφκπνζη σο εδαθνβειηησηηθνχ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο κέζσ 
ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ 
εθηάζεσλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ 
νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
αλακέλεηαη απφ ηελ εθπφλεζε 
κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο απφ ηηο 
δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη 
πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη 
εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζην έδαθνο 
απφ ηηο δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 
θηλδχλσλ πιεκκπξψλ (έιεγρνο 
κεηαθνξάο ξχπσλ θαη θεξηψλ 
πιηθψλ, πεξηνξηζκφο δηάβξσζεο 
εδάθνπο). 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ NATURA 
2000 θαη ηελ πξνψζεζε πξάζηλσλ 
ππνδνκψλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ζην έδαθνο απφ ηηο 
παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπιαζεο. 
 
Έκκεζε κέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ 
νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή 
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ νξηδφληησλ 
δξάζεσλ ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 
ΛΑΠ. 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη 
θάιπςε εθηάζεσλ απφ ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
δηθηχσλ. ε πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο/νινθιήξσζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ νη 
επηπηψζεηο ζα είλαη κηθξφηεξεο 
έληαζεο θαζψο ηα έξγα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππάξρνπζεο 
ραξάμεηο. 
 
Μέηξηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη 
θάιπςε εθηάζεσλ απφ ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ δηθηχσλ 
ζηηο λεζησηηθέο θαη 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη 
θάιπςε εθηάζεσλ απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επίπησζεηο ζην 
έδαθνο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ 
αεξνδξνκίσλ. Μεγαιχηεξεο 
έληαζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
αλακέλνληαη θαηά ηε θάζε 
ιεηηνπξγίαο λέσλ έξγσλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζην 
έδαθνο απφ ηα ξππαληηθά θνξηία 
πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ 
πεξηνξηζκέλε θάιπςε εδαθψλ γηα 
ηα έξγα αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αζηηθφ θαη 
πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζην 
έδαθνο ζα ππάξμεη θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ 
ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ιφγσ αχμεζεο ησλ 
κεηαθνξψλ/κεηαθηλήζεσλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε απφ 
ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ. 

Σνπίν εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ 
νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο 

Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
εηθφλα ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα έξγα ππνδνκψλ κεηαθνξψλ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ  θνληά ή θαηά 
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αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
αλακέλεηαη απφ ηελ εθπφλεζε 
κειεηψλ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
 
Μέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ηνπίνπ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (πφιε Αζήλαο) απφ ηηο 
δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (πφιε Αζήλαο, 
Θεζζαινλίθεο) απφ πξνψζεζε 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 

κήθνο πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ 
πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ 
ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε 
αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ δελ αλακέλνληαη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 
 
Μέηξηα αξλεηηθή επίπησζε ζην 
ηνπίν ζα ππάξμεη θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ έξγσλ ππνδνκήο 
(π.ρ. ΔΔΛ, κνλάδεο επεμεξγαζίαο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ θ.α.).  

Τιηθά 
Πεξηνπζηαθά 
ηνηρεία 

εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
απφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαζψο πξνσζείηαη ε 
νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλαβάζκηζε 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 
ρψξνπ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο γηαηί 
πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε 
επηζθεςηκφηεηα θαη ε ειθπζηηθφηεηα 
ησλ πεξηνρψλ απηψλ ιφγσ ηεο 
βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαζαξψλ 
αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε θαηά ηε θάζε 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ ησλ 
κεηαθνξψλ θαζψο αλακέλεηαη λα 
απμεζεί ε αμία ηεο γεο θαη ε 
επηζθεςηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ 
θηάλεη ην δίθηπν ιφγσ ηεο βειηίσζεο 
ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
κε ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπο. 
 
Αζζελείο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
αμία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ιφγσ ησλ παξεκβάζεσλ 
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιπκκπξψλ 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζε 
ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ 
αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά 
ζηηο λέεο ππνδνκέο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ιφγσ ελδερφκελεο 
αχμεζεο ησλ νζκψλ θαη ηνπ 
ζνξχβνπ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζε 
ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αμία ησλ 
αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά 
ζηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ησλ 
ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ (π.ρ. 
ζηδεξνδξνκηθφ, νδηθφ δίθηπν) ιφγσ 
αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. 
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θαη ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο απφ ηηο 
ππξθαγηέο. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
απφ ηηο δξάζεηο αλάπιαζεο ησλ 
αζηηθψλ πεξηνρψλ. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
απφ ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ. 

Πιεζπζκόο – 
Τγεία 

εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε απφ ηελ 
κείσζε έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 
ξππνγφλεο νπζίεο κέζσ ηεο 
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο (ιφγσ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο). 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηε 
δεκφζηα πγεία απφ ηελ θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 
απνξξηκκάησλ.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηε 
δεκφζηα πγεία απφ ηελ θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ.  
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
πιεζπζκνχ απφ ηηο δξάζεηο ζε 
δεηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο. 
 
εκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο 
δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
πιεκκπξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο 
δξάζεηο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 
κεηαθνξψλ. 
 
εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
πγεία ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 
πξνζηαζία ηεο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ. 
 
Μέηξηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε 
κείσζε έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην 
ζφξπβν θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ζηελ 
αηκφζθαηξα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 
ειεθηξνθίλεζεο. 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ πγεία 
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ θαζεκεξηλή 
πνηφηεηα δσήο απφ ηελ βειηίσζε ηνπ 

Δλδερφκελε αζζελήο αξλεηηθή 
επίπησζε απφ νζκέο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνηηθψλ κνλάδσλ 
θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
Αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ιφγσ αχμεζεο ηεο έθζεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζε ζφξπβν απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ κεηαθνξψλ. 
 
Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζηα 
επίπεδα ζνξχβνπ ζα ππάξμεη θαηά 
ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 
ππνδνκήο. 
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αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο 
πξνψζεζεο ησλ θαζαξψλ αζηηθψλ 
κεηαθνξψλ (πφιε Αζήλαο, 
Θεζζαινλίθεο). 
 
Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ ελεκέξσζε 
θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 
NATURA 2000 θαη ηελ πξνψζεζε 
πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 

Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά 

Μέηξηα ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο ζε ηνπηθφ επίπεδν 
(πφιε Αζήλαο) απφ ηηο δξάζεηο 
αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο. 
 
Αζζελήο ζεηηθή επίπησζε ζηελ 
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο αλακέλεηαη απφ ηελ 
βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 
ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
 
Έκκεζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο  ζηα 
ζηνηρεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
απφ ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
πιεκκπξψλ θαη ππξθαγηψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αλάδεημε ησλ παξαθείκελσλ 
πεξηνρψλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 
NATURA 2000 θαη ηελ πξνψζεζε 
πξάζηλσλ ππνδνκψλ. 
 
Έκκεζε αζζελήο ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο κέζσ ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ θαη 
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

εκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε 
ελδέρεηαη λα ππάξμεη απφ ηελ 
αθαηάιιειε ρσξνζέηεζε έξγσλ 
ππνδνκήο θνληά ε κέζα ζε 
πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. 
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Αηκόζθαηξα – 
Κιηκαηηθή αιιαγή 

Αλακέλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο 
θαη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ πξνψζεζε ησλ 
δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα θαη πξνψζεζεο θηιηθψλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ κεηαθνξψλ (θαζαξέο 
αζηηθέο κεηαθνξέο, ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα). 
εκαληηθφ ξφιν επίζεο ζηε ξχζκηζε ηνπ 
ηζνδπγίνπ ηνπ άλζξαθα παίδεη θαη ε 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ 
εθηάζεσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 
Οη παξαπάλσ δξάζεηο έρνπλ θαηά ζπλέπεηα 
θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ κεηξηαζκφ 
ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη 
θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 
κεηαθηλήζεσλ κέζσ ηεο επέθηαζεο θαη 
αλαβάζκηζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ. 

Βηνπνηθηιόηεηα – 
ρισξίδα – παλίδα 

Αλακέλνληαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηηο δξάζεηο εθαξκνγήο 
ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε 
βηνπνηθηιφηεηα, ηεο εθαξκνγήο, 
παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ 
ρεδίσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ θαζψο θαη απφ ηηο δξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, νη δξάζεηο γηα 
ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο 
θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ θαη ε 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη 
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππνδνκψλ, ππνδνκψλ κεηαθνξψλ αιιά 
θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, 
ζα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηε 
ζπλεθηηθφηεηα ησλ νηθνηφπσλ αλ δελ 
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ 
ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ θαη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. 

Τδαηηθνί Πόξνη Οη επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ πξνβιέπνληαη ζεηηθέο απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαη 
ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ θαζψο 
θαη απφ ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη 
πγξψλ απνβιήησλ. Αθφκα, ηα κέηξα 
δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξψλ πξφθεηηαη λα  
βειηηψζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ επηθαλεηαθψλ 
απνξξνψλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ απφ ηε 
κεηαθνξά ξχπσλ θαη θεξηψλ πιηθψλ. 
Θεηηθή επίπησζε ζηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε 
ησλ πδάησλ ζα έρνπλ επίζεο ηα κέηξα γηα 
ηελ απνδνηηθή θαη αεηθφξν ρξήζε ηνπ λεξνχ 
θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο λαπζηπινΐαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ 
ζηε ζάιαζζα . 

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε 
πξνβιέπεηαη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο 
απφ ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο.  

Έδαθνο  Οη επηπηψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εδάθνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη ζεηηθέο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ 

Αξλεηηθή επίπησζε ζηελ θαηάιεςε 
εδαθψλ αλακέλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
ηηο δξάζεηο λέσλ ππνδνκψλ ησλ 
κεηαθνξψλ θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
λέσλ κνλάδσλ. Καηάιιεια κέηξα 
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θαζψο θαη απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 
θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλνιηθά. 
Δπίζεο, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ε 
θάιπςε ησλ εδαθψλ βειηηψλεηαη κε ηηο 
δξάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο πνπ 
πξνσζνχληαη αιιά θπξίσο νινθιεξσκέλνπ 
Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ. 

πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ ζηε θάζε ηεο αδεηνδνηηθήο 
δηαδηθαζίαο.   

Σνπίν Ζ  πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ηνπίνπ βειηηψλεηαη κε ηηο δξάζεηο αζηηθήο 
αλαδσνγφλεζεο θαζψο θαη νινθιεξσκέλνπ 
Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ. 
Δπηπιένλ, ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 
νηθνηφπσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ. 

Αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ 
ηνπίνπ αλακέλεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
έξγα ππνδνκψλ, αλ δελ ιεθζνχλ ηα 
θαηάιιεια κέηξα απνθαηάζηαζεο ζηε 
θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ.  

Τιηθά Πεξηνπζηαθά 
ηνηρεία 

Με ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη 
ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή νξγάλσζε 
(κειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, αζηηθέο αλαπιάζεηο) ζα 
αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε αηζζεηηθή 
ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ, δίλνληαο 
κεγαιχηεξε αμία θαη ζηα πιηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία.  
Δπηπιένλ, ε πξνψζεζε δξάζεσλ 
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηεξίσλ 
απμάλνπλ ηελ αμία ηνπο.  

Αζζελήο αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αμία 
ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 
λέεο ππνδνκέο, ιφγσ αχμεζεο ζνξχβνπ 
θαη νζκψλ. 

Πιεζπζκόο – Τγεία Οη επηπηψζεηο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ 
πιεζπζκνχ αλακέλνληαη ζεηηθέο απφ ηηο 
παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο (πδαηηθνί πφξνη, έδαθνο, 
αηκφζθαηξα) θαζψο θαη απφ ηελ βειηίσζε 
ηεο αζθάιεηαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (πιεκκχξεο, 
ππξθαγηέο) θαη βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο 
θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο. 
Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ζπκβάιιεη 
ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη άκβιπλζε 
ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο 
ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ θαη 
δχζθνια πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ θαη 
πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 
πεξηνρέο απηέο. 

Αξλεηηθή επίπησζε θπξίσο ζηελ αχμεζε 
ηνπ ζνξχβνπ θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 
αηκφζθαηξαο αλακέλεηαη απφ ηελ αχμεζε 
ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά 

Ζ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ε 
αλάδεημε ηεο βηνπηθνηιφηεηαο κπνξνχλ λα 
αλαδείμνπλ πεξαηηέξσ ηελ πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ αχμεζε ησλ ππνδνκψλ κπνξεί λα έρεη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηνρέο 
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλ δελ 
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα 
ρσξνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ. 
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6.2 Πξνηάζεηο γηα ηελ πξόιεςε, ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

Βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα απνηειέζεη ε 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αημόζθαιπα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνηείλεηαη: 

 Αμηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηε πξνψζεζε ησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζηε κείσζε ηεο ρξνλναπφζηαζεο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηε  πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε 

Βιοποικιλόηηηα, σλυπίδα και πανίδα, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ επίδξαζε ηνπ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

πιήξε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ.  

 Ο ζρεδηαζκφο λα είλαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην Ν. 3937/2011 «πεξί 

βηνπνηθηιφηεηαο» θαη ηα ζρεηηθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Να πινπνηνχληαη ιεπηνκεξείο νηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο 

φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 3937/2011 θαη Ν. 4014/2011. 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ψζηε λα κελ ζίγνπλ ηνπο 

νηθνηφπνπο θαη λα απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο. πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ δηεπθφιπλζεο κεηαθίλεζεο παλίδαο. 

 Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε έξγσλ κεηαθνξψλ πξνηείλεηαη κείσζε ηαρπηήησλ κέζα απφ 

βηνηφπνπο θαη ρξήζε ζεξάγγσλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ηεο 

παλίδαο. 

Γηα ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζηνπο 

ςδάηινοςρ πόποςρ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ξχπαλζεο ή κεηαβνιψλ 

(πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ) ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζην 

έδαθορ και ηο ηοπίο, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη εδάθε αληί 

παξαγσγηθψλ εδαθψλ. 
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 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα εηδηθήο ζεψξεζεο ζε πεξηνρέο 

ραιαξψλ εδαθψλ θαη εδαθψλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο θαη 

δηάβξσζεο.   

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, 

ζην έδαθνο. πιινγή θαη δηάζεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο απνθαηάζηαζε 

ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη επαλαθχηεπζε κε ηνπηθά ήδε βιάζηεζεο. 

 Πξνβιέςεηο γηα θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη επηζθέςεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ, ιφγσ αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

αζηηθέο αλαπιάζεηο) θαη ιφγσ βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (π.ρ. βειηίσζε νδηθνχ 

δηθηχνπ) ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηνλ πληθςζμό, ζηην 

ανθπώπινη ςγεία και ηα ςλικά πεπιοςζιακά ζηοισεία  πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Υξήζε θηλεηψλ ερνπεηαζκάησλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθηζκψλ θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. 

 πρλέο κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζηελ γεηηνληά ησλ ππνδνκψλ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο , εηδηθφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

 Υξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ή 

ησλ έξγσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν ζφξπβνο (π.ρ. ρξήζε ζηδεξνηξνρηψλ ρακεινχ 

ζνξχβνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ) 

 Λήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ 

έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο, ηα νπνία κπνξεί 

λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηα ζηνηρεία ηεο πολιηιζηικήρ 

κληπονομιάρ πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, 

γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη όηη ε εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ γηα θάζε ηνκέα ειέγρνπ γίλεηαη ζηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε δεηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο αλακελόκελεο επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε εθπόλεζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(ΜΠΔ), ζπληζηάηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδόηεζεο (ΓΙΠΑ) πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209/21-09-2011). 
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Σνλίδεηαη όηη ν ελ ιόγσ κεραληζκόο ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Σνκεαθώλ 

θαη Πεξηθεξεηαθώλ Πξνγξακκάησλ θαη θξίλεηαη σο θξίζηκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 – 2020. 

6.3 ύζηεκα παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

6.3.1 κοπόρ ηος ςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ 

Ζ Οδεγία γηα ηελ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε απαηηεί λα παξαθνινπζνχληαη νη 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο 

"ψζηε, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απξφβιεπηεο δπζκελείο επηπηψζεηο θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ιεθζνχλ ηα δηνξζσηηθά κέηξα". Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ή ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. 

θνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο ΜΠΔ είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ: 

 Οη πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

(ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ αθξηβείο. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπκβάιιεη ηειηθά ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ΜΠΔ. 

 Σα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ή πξφιεςεο ησλ επηπηψζεσλ ήηαλ φπσο 

αλακελφηαλ ζεηηθά. 

 Σειηθά ππάξρνπλ αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Δθφζνλ ππάξμνπλ, αλ απηέο 

ζα είλαη εληφο απνδεθηψλ νξίσλ ή αλ απαηηνχληαη θάπνηα δηνξζσηηθά κέηξα. 

6.3.2 Μεθοδολογία διαμόπθυζηρ ςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ 

Κξηηήξηα ζρεδηαζκνχ δεηθηψλ 

Ζ αλάπηπμε πζηεκάησλ Γεηθηψλ ζε Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ επίπεδν βαζίδεηαη ζηελ νξζή 

επηινγή ησλ δεηθηψλ, πνπ ηα απνηεινχλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηηο θξίζηκεο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πνπ επηιέγνληαη λα παξαθνινπζνχληαη. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

 χλδεζε κε ηηο πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 χλδεζε κε ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ πξνηάζεθαλ γηα λα πξνιάβνπλ ή λα 

κεηξηάζνπλ ηηο ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο   

 Παξαθνινχζεζε ηφζν ησλ αξλεηηθψλ φζν θαη ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ 

 Παξαθνινχζεζε ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη ζπλεξγηζηηθψλ επηπηψζεσλ, επηπιένλ ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ κεκνλσκέλσλ κέηξσλ ζην πξφγξακκα θαη ησλ επηπηψζεσλ θαηά ην 

ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο  πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Γηαζεζηκφηεηα πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ δείθηε 

ηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 
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Σν είδνο (π.ρ. πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ) θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ απαηηνχληαη εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην επίπεδν παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθηηκψκελσλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεψλ ηνπ.  

Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, θαζψο απνηεινχλ ηξαηεγηθά Πξνγξάκκαηα δελ 

πξνζεγγίδνπλ πάληα ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ κε ηνπηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα θαη έηζη 

είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ κεκνλσκέλα νη επηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο έξγσλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. 

ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνπ πξνηείλεηαη επηιέγνληαη δείθηεο κε ζθνπφ λα 

απνηππψλνπλ κε αμηφπηζην ηξφπν ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο εθαξκνγήο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πηζαλήο ζεκαληηθήο επίπησζεο πνπ 

παξαθνινπζείηαη / ειέγρεηαη. Γελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε πεγή 

/ αηηία ζηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο δείθηε, εθφζνλ ζε απηή ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα παξεκβάζεηο, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

Υξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο  

Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο απαηηείηαη ζαθήο 

θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ. 

6.3.3 Πποηεινόμενο ύζηημα Παπακολούθηζηρ 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηελ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε νη αξκφδηεο αξρέο 

νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "ψζηε, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απξφβιεπηεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνληαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα".  

Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο ΜΠΔ θαη ε επηινγή ησλ 

δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη επθνιφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιακβάλεη ππφςε, 

πέξα απφ ην θαληληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ΠΔ, ηηο Οδεγίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο 

πληνληζκνχ ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο.  

Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δηακνξθψλεηαη αλά πεξηβαιινληηθφ ζεκαηηθφ ηνκέα σο πξνο 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθηηκεζεί νη πηζαλέο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

ην πξνηεηλφκελν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο έρνπλ ελζσκαησζεί νη δείθηεο εθξνψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ ησλ Σακείσλ, νη δείθηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη έρνπλ πξνηαζεί επηπιένλ δείθηεο φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο κε ηε κνλάδα 

κέηξεζήο ηνπο, ηελ πξνηεηλφκελε ζπρλφηεηα άληιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο / Δηδηθνχο ηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Οη πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

Γεηθηψλ, ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ ησλ Σνκεαθψλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ (θαηά πεξίπησζε) Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014 – 2020. 

 

Πίλαθαο 6.4: Πξνηεηλφκελνη δείθηεο παξαθνινχζεζεο 

α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

 Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή Αιιαγή    

1 Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

KWh/έηνο Δηήζηα ΑΠ 10/ 13 

2 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Σφλνη 

ηζνδχλακνπ 

CO2 

Δηήζηα ΑΠ 1-10/ 1-13 

3 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ CO απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

4 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ NOx απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

5 Μεηαβνιή παξαγφκελσλ ζσκαηηδίσλ 

PM10 απφ έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

6 Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο 

απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ (MW) θαη 

δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

ηειεζέξκαλζεο  

MW Δηήζηα ΑΠ 10/ 13, 16 

7 Πνζνζηφ πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ εμππεξεηείηαη απφ ΜΜΜ 

% Δηήζηα ΑΠ 8-9/11-12 

8 Έξγα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ήπηα 

κεηαθνξηθά δίθηπα 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 2/5 

 Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – 

Παλίδα 

   

9 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν θαζεζηψο 

δηαηήξεζεο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 

10 Πνζνζηφ έθηαζεο πεξηνρψλ δηθηχνπ 

NATURA ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

% Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

HABITAT 

11 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 

 Έδαθνο    

12 Πξφζζεην πνζνζηφ θιάζκαηνο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη 

ζε αλαθχθισζε 

% πνζνζηφ Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

13 Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

απνθαζίζηαληαη 

ηεκ Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-24 

14 Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ 

ξππαζκέλσλ εδαθψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

15 Πνζφηεηα αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ εθηξέπεηαη πξνο 

αζθαιή δηάζεζε / ρξήζε 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-23 

16 Πνζφηεηα επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 

(βηνκεραληθψλ / λνζνθνκεηαθψλ) 

πνπ νδεγείηαη ζε αζθαιή δηάζεζε ή 

δηαρείξηζε (εληφο Διιάδνο) 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

17 Γε πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ 

ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 

 Σνπίν    

18 Αλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ή απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 11 / 17-18 

19 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 12 / 21 

 Τδαηα    

20 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 

πνπ θαιχπηεηαη απφ δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ νηθηζκψλ Α-Β-Γ 

πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ νδεγία 

91/271/ΔΟΚ 

% Δηήζηα ΑΠ13/ 25-27 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

21 Πξφζζεηε δηαζέζηκε εκεξήζηα 

παξνρή πφζηκνπ λεξνχ απφ έξγα 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θ.κ/εκέξα Δηήζηα ΑΠ13/ 25 

22 Αξηζκφο πδάηηλσλ απνδεθηψλ πνπ 

επηβαξχλνληαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-5, 8-9 /1-5, 10-

12 

23 Πνζνζηφ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππφγεησλ Τ ζε θαιή θαηάζηαζε 

αλά θαηεγνξία (νηθνινγηθή θαη ρεκηθή 

θαηάζηαζε επηθαλεηαθψλ Τ θαη 

ρεκηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε 

ππφγεησλ Τ) βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ. 

% χκθσλα κε ην 

πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο 

ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ 

ΛΑΠ 

ΑΠ 13/ 27 

 Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία    

24 Μεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

€ Δηήζηα ινη  

 Πιεζπζκόο – Τγεία    

25 Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ13/ 25 

26 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

27 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

αληηπιεκκπξηθά κέηξα 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 17-18 

28 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

κέηξα δαζηθήο ππξνπξνζηαζίαο 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 18 

29 Πιεζπζκφο πνπ νθειείηαη απφ κέηξα 

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9 / 1-12 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

30 Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ εθηίζεηαη 

ζε επίπεδα ζνξχβνπ κεγαιχηεξα 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο. 

% Δηήζηα ΑΠ1-5, 7, 13/1-5, 7, 

22-25 

 Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά    

31 Αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ 

Αξηζκφο 

επηζθεπηψλ 

Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 

32 Αξηζκφο ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο νπνίνπο 

βειηηψλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

(κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί 

ρψξνη) 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 
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7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ  

7.1 Γεληθά 

ην παξφλ Κεθάιαην θσδηθνπνηνχληαη νη πξνηάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην εμεηαδφκελν ζρέδην αλάπηπμεο, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο 

ησλ κέηξσλ πνπ ζεσξείηαη φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

πσο πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ 107017/2006, νη πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε 

δχν ελφηεηεο: 

1) Πξνηάζεηο θαηεπζχλζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

2) Πξνηάζεηο γηα ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 

H θαλνληζηηθή πξάμε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΜΠΔ ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ 

ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν Νφκν 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηά ηηο ηειεπηαίεο ζπκπιεξψζεηο 

ηνπ Ν. 3937/2011. 

 Σν Ν.998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο 

Υψξαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σν Ν.3208/2003 «Πξνζηαζία δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε 

εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σν Ν.3028/2002 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκίαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σν Ν.2871/2001 «Αηγηαιφο, Παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 Σελ ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ 107017/2006 «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ. 

 Σηο απφςεηο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ. 

 Σηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ 

4 ηνπ αξζξ. 7 ηεο ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ 107017/2006. 

7.2 Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε, πεξηνξηζκό θαη αληηκεηώπηζε ησλ δπζκελώλ 

επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αημόζθαιπα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνηείλεηαη: 
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 Αμηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηε πξνψζεζε ησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζηε κείσζε ηεο ρξνλναπφζηαζεο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηε  πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε 

Βιοποικιλόηηηα, σλυπίδα και πανίδα, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ επίδξαζε ηνπ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

πιήξε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ.  

 Ο ζρεδηαζκφο λα είλαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην Ν. 3937/2011 «πεξί 

βηνπνηθηιφηεηαο» θαη ηα ζρεηηθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Να πινπνηνχληαη ιεπηνκεξείο νηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο 

φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 3937/2011 θαη Ν. 4014/2011. 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ψζηε λα κελ ζίγνπλ ηνπο 

νηθνηφπνπο θαη λα απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο. πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ δηεπθφιπλζεο κεηαθίλεζεο παλίδαο. 

 Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε έξγσλ κεηαθνξψλ πξνηείλεηαη κείσζε ηαρπηήησλ κέζα απφ 

βηνηφπνπο θαη ρξήζε ζεξάγγσλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ηεο 

παλίδαο. 

Γηα ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζηνπο 

ςδάηινοςρ πόποςρ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ξχπαλζεο ή κεηαβνιψλ 

(πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ) ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζην 

έδαθορ και ηο ηοπίο, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη εδάθε αληί 

παξαγσγηθψλ εδαθψλ. 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα εηδηθήο ζεψξεζεο ζε πεξηνρέο 

ραιαξψλ εδαθψλ θαη εδαθψλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο θαη 

δηάβξσζεο.   

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, 

ζην έδαθνο. πιινγή θαη δηάζεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο απνθαηάζηαζε 

ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη επαλαθχηεπζε κε ηνπηθά ήδε βιάζηεζεο. 

 Πξνβιέςεηο γηα θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη επηζθέςεσλ θαη ηελ 
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αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ, ιφγσ αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

αζηηθέο αλαπιάζεηο) θαη ιφγσ βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (π.ρ. βειηίσζε νδηθνχ 

δηθηχνπ) ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηνλ πληθςζμό, ζηην 

ανθπώπινη ςγεία και ηα ςλικά πεπιοςζιακά ζηοισεία  πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Υξήζε θηλεηψλ ερνπεηαζκάησλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθηζκψλ θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. 

 πρλέο κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζηελ γεηηνληά ησλ ππνδνκψλ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο , εηδηθφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

 Υξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ή 

ησλ έξγσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν ζφξπβνο (π.ρ. ρξήζε ζηδεξνηξνρηψλ ρακεινχ 

ζνξχβνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ) 

 Λήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ 

έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο, ηα νπνία κπνξεί 

λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ ζηα ζηνηρεία ηεο πολιηιζηικήρ 

κληπονομιάρ πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 

 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 

κελ ζίγνπλ πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, 

γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη όηη ε εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ γηα θάζε ηνκέα ειέγρνπ γίλεηαη ζηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε δεηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο αλακελόκελεο επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε εθπόλεζε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(ΜΠΔ), ζπληζηάηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδόηεζεο (ΓΙΠΑ) πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209/21-09-2011). 

Σνλίδεηαη όηη ν ελ ιόγσ κεραληζκόο ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Σνκεαθώλ 

θαη Πεξηθεξεηαθώλ Πξνγξακκάησλ θαη θξίλεηαη σο θξίζηκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 – 2020. 

7.3 Πξνβιεπόκελν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηελ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε νη αξκφδηεο αξρέο 

νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "ψζηε, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απξφβιεπηεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνληαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα".  

Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο ΜΠΔ θαη ε επηινγή ησλ 

δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη επθνιφηεξε 
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παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιακβάλεη ππφςε, 

πέξα απφ ην θαληληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ΠΔ, θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (ΔΠΑ 2014-2020), θαζψο θαη ηηο Οδεγίεο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

εθαξκνγήο.  

Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δηακνξθψλεηαη αλά πεξηβαιινληηθφ ζεκαηηθφ ηνκέα σο πξνο 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθηηκεζεί νη πηζαλέο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

ην πξνηεηλφκελν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο έρνπλ ελζσκαησζεί νη δείθηεο εθξνψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ ησλ Σακείσλ, νη δείθηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη έρνπλ πξνηαζεί επηπιένλ δείθηεο φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο κε ηε κνλάδα 

κέηξεζήο ηνπο, ηελ πξνηεηλφκελε ζπρλφηεηα άληιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο / Δηδηθνχο ηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

Γεηθηψλ, ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ ησλ Σνκεαθψλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ (θαηά πεξίπησζε) Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014 – 2020. 

 

α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

 Αηκόζθαηξα – Κιηκαηηθή Αιιαγή    

1 Μείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ησλ 

δεκφζησλ θηηξίσλ 

KWh/έηνο Δηήζηα ΑΠ 10/ 13 

2 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Σφλνη 

ηζνδχλακνπ 

CO2 

Δηήζηα ΑΠ 1-10/ 1-13 

3 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ CO απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

4 Μεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ NOx απφ 

έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

5 Μεηαβνιή παξαγφκελσλ ζσκαηηδίσλ 

PM10 απφ έξγα κεηαθνξψλ 

Σφλνη  Δηήζηα ΑΠ 3-5/ 2-4 

6 Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο 

απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ (MW) θαη 

δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

MW Δηήζηα ΑΠ 10/ 13, 16 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

ηειεζέξκαλζεο  

7 Πνζνζηφ πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ εμππεξεηείηαη απφ ΜΜΜ 

% Δηήζηα ΑΠ 8-9/11-12 

8 Έξγα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ήπηα 

κεηαθνξηθά δίθηπα 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 2/5 

 Βηνπνηθηιόηεηα – Υισξίδα – 

Παλίδα 

   

9 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν θαζεζηψο 

δηαηήξεζεο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 

10 Πνζνζηφ έθηαζεο πεξηνρψλ δηθηχνπ 

NATURA ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

HABITAT 

% Δηήζηα ΑΠ 12 / 20 

11 Δπηθάλεηα νηθνηφπσλ πνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 

 Έδαθνο    

12 Πξφζζεην πνζνζηφ θιάζκαηνο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ νδεγείηαη 

ζε αλαθχθισζε 

% πνζνζηφ Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

13 Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

απνθαζίζηαληαη 

ηεκ Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-24 

14 Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ 

ξππαζκέλσλ εδαθψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

15 Πνζφηεηα αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ εθηξέπεηαη πξνο 

αζθαιή δηάζεζε / ρξήζε 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 22-23 

16 Πνζφηεηα επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 

(βηνκεραληθψλ / λνζνθνκεηαθψλ) 

πνπ νδεγείηαη ζε αζθαιή δηάζεζε ή 

δηαρείξηζε (εληφο Διιάδνο) 

ηφλνη / έηνο Δηήζηα ΑΠ 13 / 24 

17 Γε πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ 

ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 1-7 / 1-9 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

 Σνπίν    

18 Αλνηρηνί ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ή απνθαζίζηαληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο 

εθηάξηα Δηήζηα ΑΠ 11 / 17-18 

19 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 12 / 21 

 Τδαηα    

20 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 

πνπ θαιχπηεηαη απφ δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλνηθηζκψλ Α-Β-Γ 

πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ νδεγία 

91/271/ΔΟΚ 

% Δηήζηα ΑΠ13/ 25-27 

21 Πξφζζεηε δηαζέζηκε εκεξήζηα 

παξνρή πφζηκνπ λεξνχ απφ έξγα 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θ.κ/εκέξα Δηήζηα ΑΠ13/ 25 

22 Αξηζκφο πδάηηλσλ απνδεθηψλ πνπ 

επηβαξχλνληαη απφ ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-5, 8-9 /1-5, 10-

12 

23 Πνζνζηφ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππφγεησλ Τ ζε θαιή θαηάζηαζε 

αλά θαηεγνξία (νηθνινγηθή θαη ρεκηθή 

θαηάζηαζε επηθαλεηαθψλ Τ θαη 

ρεκηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε 

ππφγεησλ Τ) βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ΛΑΠ. 

% χκθσλα κε ην 

πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο 

ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ 

ΛΑΠ 

ΑΠ 13/ 27 

 Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία    

24 Μεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

€ Δηήζηα ινη  

 Πιεζπζκόο – Τγεία    

25 Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ13/ 25 
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α/α 
Πξνηεηλόκελνο Γείθηεο 

Παξαθνινύζεζεο 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Παξαθνινύζεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο / 

Δηδηθόο ηόρνο 

πδάηηλσλ πφξσλ 

26 Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ 

έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 10 / 15, ΑΠ 13 / 

22-24 

27 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

αληηπιεκκπξηθά κέηξα 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 17-18 

28 Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ 

κέηξα δαζηθήο ππξνπξνζηαζίαο 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 11/ 18 

29 Πιεζπζκφο πνπ νθειείηαη απφ κέηξα 

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9 / 1-12 

30 Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ εθηίζεηαη 

ζε επίπεδα ζνξχβνπ κεγαιχηεξα 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο. 

% Δηήζηα ΑΠ1-5, 7, 13/1-5, 7, 

22-25 

 Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά    

31 Αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ 

επηζθέςεσλ ζε εληζρπφκελεο 

ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ 

Αξηζκφο 

επηζθεπηψλ 

Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 

32 Αξηζκφο ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο νπνίνπο 

βειηηψλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

(κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί 

ρψξνη) 

Αξηζκφο Δηήζηα ΑΠ 1-9, 13/ 1-12, 28 
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8. ΓΤΚΟΛΗΔ 

ην παξφλ Κεθάιαην ζπλνςίδνληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ θιήζεθε λα 

αληηκεησπίζεη ε Οκάδα Έξγνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη νη ελ ιφγσ δπζθνιίεο είλαη εγγελείο ζηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο, 

ιφγσ: 

 ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ΜΠΔ, θαη 

 ησλ πθηζηακέλσλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη απφ ην πιαίζην ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηέπεη ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. 

Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλνληαη ηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

Ζ δπζθνιία απηή νθείιεηαη ζην φηη ε ΜΠΔ αλαθέξεηαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ζεκαηηθνχο ηνκείο ζρεδηαζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν παξεκβάζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν 

πεξηβαιινληηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίνη απαηηείηαη λα πξνζεγγηζζνχλ ιεπηνκεξψο θαη 

νινθιεξσκέλα γηα λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα θαη ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ε κειέηε 

πνπ πξνθχπηεη είλαη αλαπφθεπθηα κεγάιεο έθηαζεο. 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ πεξηνξηζκνί θαηά ηελ δηεξεχλεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ επειημίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Ζ δπζθνιία απηή νθείιεηαη ζην φηη, δεδνκέλσλ ησλ αλειεηκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ 

ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, ε αλάπηπμε 

ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ ηνπ 

ΤΜΠΔΡΑΑ δελ εκθαλίδεη κεγάια πεξηζψξηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

Αλαθνξά ζηε δήηεκα απηφ γίλεηαη θαη ζην Κεθάιαην 4. 

 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 306 

9. ΒΑΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΔ  

ηηο βαζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ ζα πξέπεη πξνεγεζνχλ ηεο έγθξηζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πεξηιακβάλνληαη νη επί κέξνπο ΠΠΔ, ΜΠΔ ή 

ΔΠΜ, αλάινγα κε ην ρσξηθφ αληηθείκελν θαη ην είδνο ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ησλ ΠΠΔ πξνβιέπνπλ 

ηελ θαηαγξαθή ησλ εηδηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΠΔ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο βαζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο θαηαηάζζνληαη νη γεσηερληθέο 

κειέηεο, νη κειέηεο αηκνζθαηξηθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, νη κειέηεο επηπέδσλ 

ζνξχβνπ γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ζε αζηηθά θέληξα, νη κειέηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο 

πξνζηαηεπνκέλσλ εηδψλ ρισξίδαο παλίδαο θαη ελδηαηηεκάησλ (νηθνινγηθή κειέηε βάζεο) 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (πεξηνρή 

Δζληθνχ θαηαιφγνπ NATURA 2000, CORINE, χκβαζεο Ramsar, SPA, Δζληθφο Γξπκφο, 

θιπ.), θαζψο θαη ε κειέηε - έξεπλα θνηλσληθήο απνδνρήο γηα κεγάια έξγα.  

Δπίζεο, ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη ζχλζεηνη 

ππνινγηζκνί πνπ απαηηνχληαη, είηε γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπνκπψλ ή 

παξεκβάζεσλ ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε πθηζηάκελεο ή 

πξνβιεπφκελεο πεγέο ξχπαλζεο, ή ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, είηε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εηδηθψλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ – ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ X     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ X     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ X     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ     X Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ     Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ X     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 308 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

 
 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 

ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 

 
 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ – ΥΛΧΡΗΓΑ –ΠΑΝΗΓΑ 
 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 309 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ     Υ 

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ Υ         Υ   Υ   Υ Υ 

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 
ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 310 

ΤΓΑΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 
 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ     Υ 

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 311 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 
ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 
 

ΔΓΑΦΟ  
 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ   Υ   Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ   Υ   Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ   Υ   Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ)     Υ   Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ     Υ Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ     Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ   Υ   Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ   Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 

 

SPEED AE  ει. 312 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

  

Θ
ε
ηι

κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
ε
ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή

 

Β
π

α
σ

ς
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Β
π

α
σ

ς
σ

π
ό

ν
ια

 

Μ
ό

ν
ιμ

η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ   Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 
ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 
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SPEED AE  ει. 313 

ΣΟΠΗΟ 

 

 Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ Υ    Υ   Υ  Υ  

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)  X             

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ)  X             

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ  Υ   Υ   Υ  Υ  

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ   Υ     Υ  Υ  Υ  

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ    Υ   Υ  Υ  

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ)  Υ             

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ    Υ    Υ  Υ  Υ  

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ   Υ  Υ  Υ  



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
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 Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ  Υ    Υ  Υ  Υ  

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ Υ     Υ  Υ  Υ  

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ Υ   Υ   Υ   Υ  

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ    Υ   Υ   Υ  Υ  

  
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 

ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 

 

ΤΛΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)   X                         



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
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SPEED AE  ει. 315 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ       Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ       Υ     Υ   Υ   



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
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ΠΛΖΘΤΜΟ – ΤΓΔΗΑ 
 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ       Υ     Υ   Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ       Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ       Υ     Υ     Υ   Υ   

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   



 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
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  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ         Υ     Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ   Υ Υ   Υ     Υ   Υ   Υ Υ 

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ         Υ   Υ     Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ   Υ   

 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 
ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 
 
 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 
 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 
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ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ       Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ       Υ   Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ1_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ       Υ   Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ2_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ3_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ4_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ5_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   
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SPEED AE  ει. 318 

  Δίδνο Έληαζε Υξόλνο Γηάξθεηα Πξνέιεπζε 

  

Θ
ε
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κ
ή

 

Ο
ς

δ
έ
ηε

π
η

 

Α
π

ν
η

ηι
κ

ή
 

Α
ζ

θ
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ν
ή

ρ
 

Μ
έ
ηπ

ια
 


η

μ
α

ν
ηι

κ
ή
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π

α
σ

ς
π
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ό

θ
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ζ

μ
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Μ
ε
ζ

ο
π

π
ό

θ
ε
ζ

μ
α

 

Μ
α

κ
π

ο
π

π
ό

θ
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ζ

μ
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Β
π

α
σ
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σ
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ό

ν
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Μ
ό

ν
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η
 

Α
θ

π
ο

ιζ
ηι

κ
ή

 

Ά
μ

ε
ζ

η
 

Έ
μ

μ
ε
ζ

η
 

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ6_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ7_ΔΠ1 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ8_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ9_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ     Υ       Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ10_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ10_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΚ)   ρ                         

ΑΠ11_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ1 (ΦΛ)   Υ                         

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ2 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ12_ΔΠ3 (ΦΛ) Υ     Υ         Υ   Υ     Υ 

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ1 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΚ)     Υ Υ     Υ     Υ     Υ   

ΑΠ13_ΔΠ2 (ΦΛ)     Υ Υ         Υ   Υ   Υ   

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΚ)   Υ                         

ΑΠ13_ΔΠ3 (ΦΛ)   Υ                         

 
ΦΚ: Φάζε Καηαζθεπήο 
ΦΛ: Φάζε Λεηηνπξγίαο 
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O ΜΔΛΔΣΖΣΖ 
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SPEED AE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  
ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. 
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SPEED AE   

Πίλαθαο: Δπηζθφπεζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην Δ.Π. 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
1 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ & 
ΤΝΓΔΔΗ (Σ) 

Σ 281.247.816,00 6,49% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 

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

Δπενδσηική Προηεραιόηηηα 7a 
Σηήπιξη πολςηποπικού Ενιαίος 

Εςπυπαφκού Χώπος Μεηαθοπών 

επενδύονηαρ ζηο δίκηςο ηος 

Διεςπυπαφκού Δικηύος 

Μεηαθοπών (ΔΕΔ-Μ) 

Διδικός ηότος 1 (7a.1) 

Πποώθηζη ηηρ ολοκλήπυζηρ 

ηος βαζικού (core) 

ζιδηποδπομικού ΔΕΔ-Μ ηηρ 

σώπαρ υρ βαζικού, 

αξιόπιζηος, ζύγσπονος και 

διαλειηοςπγικού δικηύος ηος 

εθνικού ζςζηήμαηορ 

μεηαθοπών 

T4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

T4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

T4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
εκπνξεπκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ 

Δπενδσηική Προηεραιόηηηα 7c 
Ανάπηςξη ζςζηημάηυν 

μεηαθοπάρ θιλικών ππορ ηο 

πεπιβάλλον (πεπιλαμβανομένυν 

ηυν ζςζηημάηυν σαμηλού 

θοπύβος) με σαμηλέρ εκπομπέρ 

διοξειδίος ηος άνθπακα 

ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν 

εζυηεπικών πλυηών οδών και ηυν 

θαλάζζιυν μεηαθοπών, ηυν 

λιμένυν, ηυν πολςηποπικών 

ζςνδέζευν και ηυν ςποδομών 

αεπολιμένυν, με ζκοπό ηην 

πποαγυγή ηηρ βιώζιμηρ 

πεπιθεπειακήρ/ηοπικήρ 

κινηηικόηηηαρ 

Διδικός ηότος  5 (7c.1) 

Πποώθηζη ηυν ζςνδςαζμένυν 

μεηαθοπών (επιβαηών και 

εμποπεςμάηυν), ηυν 

ζςνδέζευν με ζημανηικά 

λιμάνια, και ηος 

εκζςγσπονιζμού ηος 

ζςζηήμαηορ εμποπεςμαηικών 

μεηαθοπών 

T4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
εκπνξεπκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ 

 

Δπενδσηική Προηεραιόηηηα 7d 
Ανάπηςξη ζςνεκηικού και 

διαλειηοςπγικού ζςζηήμαηορ 

ζιδηποδπομικών μεηαθοπών 

ςτηλήρ ποιόηηηαρ 

Διδικός ηότος 10 (7d.1) 

Εξαζθάλιζη ηηρ λειηοςπγικήρ 

ομοιογένειαρ ηος βαζικού 

ζιδηποδπομικού ΔΕΔ-Μ και 

εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζε 

ζημανηικούρ κλάδοςρ ηος. 

T4423 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε εηήζηα ζπξκνρηιηφκεηξα 
(ιφγσ ειεθηξνθίλεζεο) 

Σ4431 Μείσζε ρξφλνπ 
δηαθνπήο νδηθήο θπθινθνξηαθήο 
ξνήο 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
2 ΓΗΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ 
ΓΗΚΣΤΟ (ΔΣΠΑ) 

ΔΣΠ
Α 

173.000.000,0
0 

3,99% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7a 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ 
Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 
δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ 
Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 1 (7a.1) 

Πξνψζεζε ηεο 
νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ 
(core) ζηδεξνδξνκηθνχ 
ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο σο 
βαζηθνχ, αμηφπηζηνπ, 
ζχγρξνλνπ θαη 
δηαιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξψλ 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7c 

Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπζηεκάησλ ρακεινχ 
ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη 
ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 
ησλ ιηκέλσλ, ησλ 
πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 
ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, 
κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 
βηψζηκεο 
πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο 
θηλεηηθφηεηαο 

Διδικός ηότος  5 (7c.1) 

Πξνψζεζε ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 
(επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ), ησλ 
ζπλδέζεσλ κε ζεκαληηθά 
ιηκάληα, θαη ηνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ 

Σ4430 Αχμεζε κεξηδίνπ 
εκπνξεπκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 
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ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
3 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 

ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ 
ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
(Σ) 

Σ 
430.000.000,0

0 
9,92% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7a 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ 
Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 
δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ 
Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 

Καηά πξνηεξαηφηεηα 
πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 
ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 
νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
πξνψζεζε ηεο 
νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ 
(core) νδηθνχ ΓΔΓ-Μ  

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

Δηδηθόο ηόρνο 3 (7a.3) 

Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 
νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ 
αλαιπηηθνχ ΓΟΓ γηα 
αληίζηνηρε κείσζε ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
4 ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΟ 

ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 
(ΔΣΠΑ)  

ΔΣΠ
Α 

100.000.000,0
0 

2,31% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7a 

ηήξημε πνιπηξνπηθνχ Δληαίνπ 
Δπξσπατθνχ Υψξνπ 
Μεηαθνξψλ επελδχνληαο ζην 
δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ 
Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ) 

Δηδηθόο ηόρνο 2 (7a.2) 

Οινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ 
(core) νδηθνχ ΓΔΓ-Μ θαη 
θαηά πξνηεξαηφηεηα 
πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 
ηκεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 
νδηθνχ ΓΔΓ-Μ 
 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
5 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑΝ
ΖΗΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧ
Ν ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΣΠ
Α 

49.498.720,00 1,14% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7b 

Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο 
θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο 
ζχλδεζεο δεπηεξεπφλησλ θαη 
ηξηηεπφλησλ θφκβσλ κε ηηο 
ππνδνκέο ΓΔΓ-Μ 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαηξνπηθψλ θφκβσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 4 (7b.1) 

Δλίζρπζε ηεο 
ζπλδεζηκφηεηαο 
δπζπξφζηησλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ  γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ  / 
αλαπηπμηαθψλ 
πξνβιεκάησλ 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4421 Βειηίσζε 
Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Σ4422 Μείσζε Δπηθηλδπλφηεηαο 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
6 ΘΑΛΑΗΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΚΑΗΑΦΑΛΔΗΑ 
ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ (Σ) 

Σ 50.045.000,00 1,15% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7 

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7c 

Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπζηεκάησλ ρακεινχ 
ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη 
ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 
ησλ ιηκέλσλ, ησλ 
πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 
ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, 
κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 
βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 
ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 6 (7c.2) 

Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη 
εθζπγρξνληζκφο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πθηζηάκελσλ ιηκέλσλ ηνπ 
ΓΔΓ-Μ. 

Σ4424 Αχμεζε αξηζκνχ 
θαηάπινσλ θαη απφπινσλ 

Δηδηθόο ηόρνο 7 (7c.3) 

Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
λαπζηπινΐαο θαη ιηκεληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Σ4425  Δπέθηαζε θάιπςεο 
ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
7 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Σ 72.500.000,00 1,67% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 7  

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

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
7c 

Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπζηεκάησλ ρακεινχ 

Δηδηθόο ηόρνο 8 (7c.4) 

Βειηίσζε ηεο 
ζπλδεζηκφηεηαο θαη  ηνπ 
επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 
αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ 
ζε λεζησηηθά αεξνδξφκηα 
ηνπ ΓΔΓ-Μ. 

Σ4426 Πιεζπζκφο 
απνκαθξπζκέλσλ / λεζησηηθψλ 
πεξηνρψλ κε πξφζβαζε ζε 
βειηησκέλε αεξνπνξηθή 
ζχλδεζε 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

 
 

SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

(Σ) ζνξχβνπ) κε ρακειέο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη 
ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 
ησλ ιηκέλσλ, ησλ 
πνιπηξνπηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 
ησλ ππνδνκψλ αεξνιηκέλσλ, 
κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 
βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο θαη 
ηνπηθήο θηλεηηθφηεηαο  

Δηδηθόο ηόρνο 9 (7c.5) 

Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
αεξνλαπηηιίαο 

Σ4427 Βειηησκέλε 
ζπκκφξθσζε κε δηεζλή 
πξφηππα αζθάιεηαο 
αεξνκεηαθνξψλ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
8 ΚΑΘΑΡΔ 

ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
(ΔΣΠΑ)  

ΔΣΠ
Α 

670.557.586,0
0 

15,47% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο 
κεηάβαζεο ζε κηα 
νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
4e 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα 
ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα 
γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 
αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 
άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 

Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ 
αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ 
κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 
αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο  

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο 

Σ4429  Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

Σ4432  Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
9 ΚΑΘΑΡΔ 

ΑΣΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
&ΒΔΛΣΗΧΖ 
ΑΣΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(Σ) 

Σ 
448.333.000,0

0 
10,34% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο 
κεηάβαζεο ζε κηα 
νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
4e 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα 
ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα 
γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 
αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 
άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

Δηδηθόο ηόρνο 11 (4e.1) 

Πξνψζεζε ησλ θαζαξψλ 
αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ 
κεηαθνξψλ ζηα θχξηα 
αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

Σ4420 Μείσζε 
Υξνλναπφζηαζεο 

Σ4428 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 
απφ κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο  

Σ4429 Πξφζζεηε επηβαηηθή 
θίλεζε ζηα κέζα ζηαζεξήο 
ηξνρηάο 

Σ4432 Δθηηκψκελε εηήζηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα 
κεηαθνξψλ 

Δηδηθόο ηόρνο 12 (4e.2) 

Πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 
αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα 
κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεσλ ησλ αζηηθψλ 
κεηαθνξψλ ζην 
πεξηβάιινλ. 

 Τ4433 Πληθςζμόρ με άμεζη 

ππόζβαζη ζηο παπαλιακό μέηυπο 

Φαληπικού Όπμος 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
10:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΔΠΗΣΔΤΞΖ 
ΥΑΜΖΛΧΝ 
ΔΚΠΟΜΠΧΝ 
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΔ 
ΔΜΦΑΖ ΣΗ 
ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΔΣΠ
Α 

94.000.000,00 2,17% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 4 

Τπνζηήξημε ηεο 
κεηάβαζεο ζε κηα 
νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
4c 

ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο, ηεο έμππλεο 
δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη 
ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο 
ππνδνκέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ 
ηνκέα ηεο ζηέγαζεο. 

Δηδηθόο ηόρνο 13 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν 
Γεκφζην Σνκέα 

Σ4434 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ ΖΘΤΑ ζηε 
ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο ρψξαο 

Σ4435 Δπηθάλεηα θηηξίσλ πνπ 
αλαβαζκίδνληαη 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

 Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
4e 

Πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα 
ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα 
γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
πεξηνρψλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 
αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ησλ 
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 
άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθόο ηόρνο 14 

Πξνψζεζε ηεο Βηψζηκεο 
Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Αλαδσνγφλεζεο 
(εκβιεκαηηθνχ / επηδεηθηηθνχ 
ραξαθηήξα) 

T4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 
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Γηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο 
επελδχζεσλ επεμεξγαζίαο  
(θνκπνζηνπνίεζεο) 
Βηναπνβιήησλ  

T4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ απνβιήησλ 
πνπ νδεγείηαη ζε αλαθχθισζε 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
4g 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 
ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο 
θαη ειεθηξηζκνχ κε πςειή 
απφδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο 
γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα 
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Γηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο 
ηειεζέξκαλζεο 

T4437 Πξφζζεηνο πιεζπζκφο 
πνπ σθειείηαη απφ ρξήζε 
ηειεζέξκαλζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
11:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ, ΣΖ  
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

Σ 98.171.734,00 2,27% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 5 

Πξνψζεζε ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 
πξφιεςεο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
κέζσ ζηνρεπκέλσλ 
δξάζεσλ ππνζηήξημεο 
ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, θαη 
αληηκεηψπηζεο πςειήο 
επηθηλδπλφηεηαο 
πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.aηήξημε επελδχζεσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 
αιιαγή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
βαζηδφκελσλ ζην νηθνζχζηεκα 
πξνζεγγίζεσλ 
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Δλίζρπζε ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο σο πξνο 
ηνπο θηλδχλνπο 
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

T4439 Πιεζπζκφο επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ πνπ σθειείηαη απφ 
Γξάζεηο γηα ηνλ κεηξηαζκφ θαη 
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή 
Αιιαγή 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
5.bΠξναγσγή επελδχζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ 
θηλδχλσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 
αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηξνθέο 
θαη αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ 
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Πξφιεςε, δηαρείξηζε θαη 
απνθαηάζηαζε 
θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθέο 
ή απξφβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. 
δαζηθέο ππξθαγηέο, 
πιεκκχξεο, δηάβξσζε 
εδάθνπο/αθηψλ, ζεηζκψλ 
θιπ) 

T4440 Πιεζπζκφο πνπ 
σθειείηαη απφ αληηπιεκκπξηθά 
ηερληθά έξγα 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
12:  ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 
ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 
ΔΝΧΜΑΣΧΖ 
ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ
Τ ΚΔΚΣΖΜΔΝΟΤ 
(ΔΣΠΑ) 

ΔΣΠ
Α 

46.861.304,00 1,08% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 

Γηαηήξεζε θαη 
πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ κέζσ δξάζεσλ 
γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο 
Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 
ησλ απνβιήησλ θαη 
ησλ πδάησλ, 
εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα 
βειηίσζε θαη 
αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 
γηα κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ 
ηνπ ζνξχβνπ θαη 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 
απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 
θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 
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Γηαζθάιηζε ηεο ζπλνιηθήο, 
νξζνινγηθήο θαη αεηθφξνπ 
δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 
πφξσλ ηεο Υψξαο κέζσ 
νξηδφληησλ δξάζεσλ 
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ 

T4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.dΠξνζηαζία θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ 
εδάθνπο θαη πξναγσγήο ησλ 
ππεξεζηψλ ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θαη ηνπ 
δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ησλ 
«πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 
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Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ 
δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

T4441 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ πνπ αθνξά ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο (NATURA 
2000) 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα  
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη 
απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ 
πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε 
πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 
ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 
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Βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο κέζσ 
αζηηθνχ / πνιενδνκηθνχ θαη 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 
ηεο αηκφζθαηξαο θαη 
αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνξχβνπ 

T4447 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ 
Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 
(αηκφζθαηξα, ζφξπβνο, 
ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο 
ζρεδηαζκφο) 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
13:  ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΣΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - 
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ 
ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΥΡΖΖ ΣΧΝ 
ΠΟΡΧΝ (Σ) 

Σ 
1.739.936.902,

00 
40,15% 

Θεκαηηθόο ηόρνο 6: 

Γηαηήξεζε θαη 
πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο θαη 
πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ κέζσ δξάζεσλ 
γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο 
Έλσζεο ζηνπο ηνκείο 
ησλ απνβιήησλ θαη 
ησλ πδάησλ, 
εκβιεκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα 
βειηίσζε θαη 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.aΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνβιήησλ γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 
απαηηήζεηο  
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Μείσζε, 
επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
θνκπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 
ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 
απνβιήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηιχνο απφ Δγθαηαζηάζεηο 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

T4436 Πξφζζεην πνζνζηφ 
θιάζκαηνο ζηεξεψλ απνβιήησλ 
πνπ νδεγείηαη ζε αλαθχθισζε 
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Βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ, κε βάζε ηνπο 
επηθαηξνπνηεκέλνπο 
ΠΔΓΑ 

T4442 Πνζφηεηα αζηηθψλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 
νδεγείηαη πξνο αζθαιή δηάζεζε 
/ ρξήζε 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

αλαδσνγφλεζε ηνπ 
αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, θαη 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 
γηα κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ 
ηνπ ζνξχβνπ θαη 
πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 
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Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ θαη 
Πεξηβαιινληηθέο 
Απνθαηαζηάζεηο 
Ρππαζκέλσλ Υψξσλ 

T4443 Πξφζζεηε πνζφηεηα 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 
(βηνκεραληθψλ / 
λνζνθνκεηαθψλ) πνπ νδεγείηαη 
ζε αζθαιή δηάζεζε ή δηαρείξηζε 
(εληφο Διιάδνο) 

Α25 πλνιηθή επηθάλεηα 
απνθαηεζηεκέλνπ εδάθνπο 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.bΔπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

πδάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αλαγθψλ πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ 
απαηηήζεηο» - Τπνδνκέο θαη 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 
θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ 
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πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή 
Οινθιήξσζε Τπνδνκψλ 
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 
αζηηθψλ ιπκάησλ θαηά 
θαηεγνξία Οηθηζκψλ κε 
βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 
Οδεγίαο γηα ηελ 
επεμεξγαζία αζηηθψλ 
ιπκάησλ (91/271/ΔΟΚ) 

T4444 Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ 
πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ 
δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκψλ 
Α-Β-Γ πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ 
Oδεγία 91/271/ΔΟΚ 

Δηδηθόο ηόρνο 26 

Δθαξκνγή Οδεγηψλ θαη 
Πηινηηθέο Παξεκβάζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο 
ζηνπο Τδάηηλνπο Πφξνπο 

T4445 Πξφζζεηε δηαζέζηκε 
εκεξήζηα παξνρή πφζηκνπ 
λεξνχ απφ έξγα δηαρείξηζεο 
πδαηηθψλ πφξσλ. 

Δηδηθόο ηόρνο 27 

ηνρεπκέλε εθαξκνγή  θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο 
πινπνίεζεο ησλ ρεδίσλ 
Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 
Απνξξνήο ηεο Υψξαο 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 
2000/60/ΔΚ 

T4446 Βαζκφο πκκφξθσζεο 
(ελεξγνπνίεζεο) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ  απαηηήζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Κεθηεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
πδάησλ 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 
6.eΑλάιεςε δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 
αλάπιαζε ησλ πφιεσλ, 
αλαδσνγφλεζεο θαη 
απνιχκαλζεο ησλ 
ππνβαζκηζκέλσλ 
πεξηβαιινληηθά εθηάζεσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνο αλαζπγθξφηεζε 
πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 
ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ 

Δηδηθόο ηόρνο 28 

Οινθιεξσκέλεο 
πνιενδνκηθέο/αζηηθέο 
παξεκβάζεηο εκβιεκαηηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηε Βηψζηκε 
Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο επξχηεξεο 
αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο 

T4438 Δηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ απφ έξγα αζηηθήο 
αλάπιαζεο / αλαδσνγφλεζεο 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
14ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΔΣΠΑ 

ΔΣΠ
Α 

21.260.955,00 0,49%   

  

Δηδηθόο ηόρνο 29 

Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ 
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο 
ησλ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο ΔΣΠΑ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 

 

Δηδηθόο ηόρνο 30 

Δλίζρπζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ 
ησλ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο ΔΣΠΑ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 

 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
15ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 
ΤΝΟΥΖ 

Σ 58.504.396,00 1,35%     

Δηδηθόο ηόρνο 31 

Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ 
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο 
ησλ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 
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SPEED AE   

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

 

ΣΑΜ

ΔΙΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΔΝΩΗ 

(ζε εσρώ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΈΝΩ-

Η ΓΙΑ 

ΣΟ Δ.Π. 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

Δ.Π. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΔΥΔΙ ΣΔΘΔΙ 

ΣΟΥΟ 
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Δλίζρπζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ 
ησλ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο Σ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 

 

 


