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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί ην ππφβαζξν ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. 

Σαπηφρξνλα απνηειεί θαη βαζηθφ ππιψλα αλαθνξάο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο 

(sustainable development). Ζ ππεξνρή ηεο πνηνηηθήο έλλνηαο ―Αλάπηπμε‖ (development) ζε ζρέζε κε 

ηνλ θαζαξά πνζνηηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ―Μεγέζπλζε‖ (growth) ζεκαηνδνηεί ην πεξηερφκελν θαη 

ηελ νπζία ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, έλλνηα ζηελ νπνία ζπλαξζξψλνληαη ην Πεξηβάιινλ κε ηελ 

Κνηλσλία θαη ηελ Οηθνλνκία. 

 

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, ε απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (πνηφηεηα αηκφζθαηξαο, πφζηκν λεξφ πςειήο πνηφηεηαο, απνρέηεπζε - επεμεξγαζία 

ιπκάησλ, απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζία αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ θαη δηαζθάιηζε ειεχζεξσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο) 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πξνβάιεη νινέλα θαη 

επηηαθηηθφηεξε, φζν απμάλεη ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ζπλαθφινπζα ην γεληθφ πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα απμάλνπλ νη απαηηήζεηο ζε αζηηθέο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ζε ζεζκνχο θαη κέζα αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, σο 

λεζίδαο πεξηβαιινληηθνχ θεθαιαίνπ θαη βηνπνηθηιφηεηαο . 

 

Παξά ηνπο πφξνπο πνπ δηαηέζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο ζηνπο Σνκείο 

ησλ Βαζηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ, ην ζρεηηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο καο παξακέλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Διιάδα παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ρψξα 

λα δηαζέηεη αθφκα - ππφ πξνυπνζέζεηο - ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή θαη γεληθφηεξα ζην ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 

 

Σν θάζε Κξάηνο – Μέινο παξνπζηάδεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Γηα ηελ Διιάδα ζηφρνο δελ είλαη 

κφλν λα παξαθνινπζήζεη ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη λα πξνζαξκνζηεί 

νλνκαζηηθά ζε απηέο, αιιά λα ζπγθιίλεη πξαγκαηηθά ζηελ νπζία ηνπ επξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

θεθηεκέλνπ, θαη κέζα απφ ηε ζχγθιηζε απηή λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηεο αλάγθεο πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία φζν θαη ζηελ εκπέδσζε ελφο ηδηαίηεξνπ παξαγσγηθνχ 

ππνδείγκαηνο, ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο (θιίκα, θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηζηνξία & πνιηηηζκφο, ζρεηηθά πςειφ γεληθφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, πςειή 

θνηλσληθή ζπλνρή θιπ) θαη ζα ηα ζπλζέηεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

 

Σν πεξηβάιινλ - πέξαλ ηνπ αλαληηθαηάζηαηνπ νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο – έρεη θαη ηε δηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ  - νηθνλνκηθνχ «απνζέκαηνο», κε βάζε θαη ηηο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, φπσο 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ (6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, θαη 

πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηεο Δ.Δ) θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηε Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ κε 

έκθαζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. κσο εηδηθά θαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ρψξα καο, ε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο είλαη ζρεηηθά ηζρπξφηεξε, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο αλάισζεο αιιά κε ηελ 

έλλνηα ηνπ Κεθαιαίνπ. Χο ρψξα πνπ ην Δζληθφ ηεο Πξντφλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα 

ηεο Οηθνλνκίαο (Τπεξεζίεο – Σνπξηζκφο θιπ) είλαη πνιχ ζεκαληηθφ - θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε - ε 

Διιάδα λα δηαηεξεί ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε, φπσο 

θαηαδείρζεθε θαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα.   

 

Οη βαζηθνί ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα έρεη λα παξνπζηάζεη ζνβαξά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη απφ ηνπο νπνίνπο αληιεί νηθνλνκηθέο ππεξαμίεο, είλαη ν Σνπξηζκφο 
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θαη ν Πνιηηηζκφο. Ζ πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ νξζνινγηθή θαη 

καθξνπξφζεζκα βηψζηκε (δηαηεξήζηκε) αλάπηπμή ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ Σνκέσλ απηψλ θαη ε ειθπζηηθφηεηά ηνπο γηα επελδχζεηο (άκεζεο μέλεο ή εγρψξηαο θεθαιαηαθήο 

πξνέιεπζεο) επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ επεξεάδεη. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή βαίλεη δηαξθψο 

απμαλφκελε, φζν ε ζπλεηζθνξά ηνπ Πξσηνγελνχο (Γεσξγηθνχ) θαη ηνπ Γεπηεξνγελνχο 

(Βηνκεραληθνχ) Σνκέα ηεο Οηθνλνκίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θζίλνπλ, φπσο ζαθψο 

ζπκβαίλεη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Οη φξνη θαη ην πιαίζην (ζεζκηθφ, δηνηθεηηθφ, θνηλσληθφ θιπ) ζην 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ ηδηαίηεξα ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζνξίδνπλ θαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο απεπθηαίαο αλάισζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

επηζπκεηήο αεηθνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο κε βάζε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Απνηειεί δεδνκέλν πηα πσο ε Διιάδα θαη παξά ηε ζρεηηθή πζηέξεζε εηζνδεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πιένλ αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ έρεη απφ πνιινχ απσιέζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρψξαο κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο. Άξα ε ζηξνθή ηεο ζε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ελζσκαησκέλε γλψζε θαη θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πηα 

θεληξηθφ ζηφρν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε ζηαζεξνχ ξφινπ θαη πξννπηηθήο ζηνλ επξσπατθφ 

θαη παγθφζκην θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί κέζσ ηεο 

νξηδφληηαο ελζσκάησζεο (incorporation / integration) θξηηεξίσλ βησζηκφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη θπξίσο ζηηο παξαδνζηαθά «αλαπηπμηαθέο» δεκφζηεο πνιηηηθέο (κεηαθνξέο, 

βηνκεραλία, ελέξγεηα, γεσξγία, αζηηθή αλάπηπμε), ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ εγγελψο βηψζηκεο. 

Πεξαηηέξσ επηβάιεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην 

πιαίζην ηεο ππφ αλαζεψξεζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε.  

 

Αλάινγα δεδνκέλα (θαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε) πξνθχπηνπλ ζε επξσπατθό επίπεδν, φπνπ ε 

ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη παξάδνζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ, ην ζρεηηθά πςειφ ΑΔΠ ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ θαη ην πςειφ κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ έρεη επηβάιεη νη Υψξεο απηέο 

(θαηά θχξην ιφγν νη Κεληξν-Δπξσπατθέο) λα πξσηνπνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη λα 

επηβάινπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αλάπηπμεο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ. Ζ 

Απφθαζε ηεο Ληζαβφλαο, φπσο ζπκπιεξψζεθε γηα ην Πεξηβάιινλ κε ηα πκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γθέηεκπνξγθ (2001) πηνζεηεί πνζνηηθνπνηεκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο πξνο 

επίηεπμε γηα ην δηάζηεκα έσο ην 2010, κε ηελ αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκνπ κέζνπ φπσο π.ρ ησλ 

κεραληζκψλ ηεο αγνξάο. 

 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ γεληθφηεξσλ ηάζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ, είλαη ε νινέλα ζπρλφηεξε πηνζέηεζε 

Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο θαη αγνξέο κε ηε ζεζκνζέηεζε 

νινέλα θαη πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζηφρσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ (βιέπε Οδεγία 2000/60 γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ λεξψλ, Οδεγία 94/62 γηα ηε 

Γηαρείξηζε πζθεπαζηψλ θαη ησλ Απνβιήησλ ηνπο, Οδεγία 99/31 γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Σαθή ησλ 

Απνβιήησλ, Οδεγία 96/61 γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε & ηνλ Έιεγρν Ρχπαλζεο (IPPC), 

Οδεγία 92/43 γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο (Δπξσπατθφ 

Γίθηπν Πεξηνρψλ NATURA), ε Οδεγία 2002/49 γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ θιπ).  

 

Ζ ξχζκηζε (regulation) απηή έρεη πξνσζεζεί κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ – παξά ηε γεληθφηεξε ηάζε 

«απνξξχζκηζεο» ησλ αγνξψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ – ψζηε 

λα πξνσζνχληαη βέιηηζηεο ηερλνινγίεο (π.ρ ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ εδαθψλ, 
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ηερλνινγίεο «κεδεληθήο ξχπαλζεο» ζηε Βηνκεραλία, θαχζε θπζηθνχ αεξίνπ αληί ζηεξεψλ θαπζίκσλ 

γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, «θαζαξνί» θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο απηνθηλήησλ αληί ησλ 

ζπκβαηηθψλ, κνλάδεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ αληί ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ΥΤΣΑ). Δπνκέλσο δελ είλαη ππεξβνιή 

λα ζεκεησζεί πσο ε Δ.Δ ιεηηνπξγεί θαη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο «εμαγσγέαο πεξηβαιινληηθήο 

θξνληίδαο», επηρεηξψληαο ζηαζεξά λα κεηαηξέςεη ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ην απμεκέλν θφζηνο πνπ ηεο έρεη επηβάιεη, κε ηελ πξνσζεκέλε πεξηβαιινληηθή ξχζκηζε (regulation) 

πνπ επίκνλα θαη ζπζηεκαηηθά πηνζεηεί θαη δηεπξχλεη. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν ηα δεδνκέλα δελ εμειίζζνληαη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο κηαο θαη ε πξσηνπφξνο ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο κέξηκλαο Δπξσπατθή Έλσζε εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα πξνψζεζε ησλ 

Αξρψλ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΖΔ (CSD – Commission on Sustainable 

Development) ελψ πνιιά άιια Κξάηε (ΖΠΑ, Ρσζία, Κίλα, Βξαδηιία, Ηλδία θιπ) - γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο ην θαζέλα - δελ επηζπκνχλ λα απνδερζνχλ πεξηνξηζκνχο θαη επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ιφγνπο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζεσξψληαο φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη επηζπκεηφ ζηε θάζε εθηαηηθήο ή 

θαη «ξππνγφλνπ» αλάπηπμεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη νηθνλνκίεο ηνπο. 

 

Ζ πξνσζεκέλε πεξηβαιινληηθή αληίιεςε ηεο Δ.Δ δεκηνπξγεί ινηπφλ ηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί ε 

νηθνλνκία ηεο πεξηβαιινληηθφ dumping (αζέκηην αληαγσληζκφ), αθνχ αληαγσλίζηξηεο ρψξεο 

παξάγνπλ κε κεησκέλα πεξηβαιινληηθά θφζηε. Παξά ηαχηα θαη ζην δηεζλέο αθφκα επίπεδν 

επηηπγράλνληαη δηαξθψο λέεο ζπκθσλίεο θαη ξπζκίζεηο (π.ρ Πξσηφθνιιν Μνληξεάι γηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο νπζηψλ πνπ βιάπηνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο, Πξσηφθνιιν Κπφην γηα κείσζε ησλ 

αέξησλ εθπνκπψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε χκβαζε γηα ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα, ε χκβαζε Γελεχεο γηα δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε, ε Habitat ΗΗ Agenda ηνπ ΟΖΔ θιπ). 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1. 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 

1.1 Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

1.1.1 Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη βηνπνηθηιόηεηα 

1.1.1.1. ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

Σν θνηλνηηθφ θαη εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο θχζεο θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αθνξά θπξίσο ζηηο αθφινπζεο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη ηα αληίζηνηρα εζληθά 

ζεζκηθά θείκελα ελαξκφληζήο ηνπο: 

- Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο 

θαη ρισξίδαο 

- ΚΤΑ 33318/3028/98 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

- Οδεγία 79/409/ΔΟΚ πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ 

- ΚΤΑ 414985/29-11-85 «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» 

 

ε θνηλνηηθφ επίπεδν νη αλσηέξσ νδεγίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ πεξηγξάθεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα παξαθάησ βαζηθά θείκελα 

πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ:  

- Οδεγία 97/11/ΔΚ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΟΚ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ 

- 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηε Πεξηβάιινλ (2002-2012) 

- πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο σο πξνο ηελ Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο: Ζ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010 θαη κεηέπεηηα.  

- Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 22αο Ματνπ 2007 γηα ηελ αλάζρεζε ηεο 

απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο ην 2010.  

- Οδεγία 2000/60/ΔΚ γηα ηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

- Οδεγία 2001/42/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

- Καλνληζκφο 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα 

άκεζεο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ 

θαζεζηψησλ ζηήξημεο ζηνπο γεσξγνχο.  

 

ε εζληθφ επίπεδν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

απνηειείηαη απφ ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

- Ν.Γ. 191/74 (ΦΔΚ 350/Α/74) θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Ramsar γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδίσο σο πγξνβηνηφπσλ 

- Π.Γ. 67/81 (ΦΔΚ 23/Α/81) «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνχο ρισξίδνο θαη άγξηαο παλίδνο θαη 

θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο εξεχλεο επ‘ απηψλ» 

- N. 1335/83 (ΦΔΚ 32/A/83) θχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο 

- Ν. 1634/86 (ΦΔΚ 104/Α/86) θχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 1982 πεξί ησλ εηδηθά 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

- Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/18-10-86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»    

- ΚΤΑ 59388/3363/88 (ΦΔΚ638/Β/31-8-88) «Σξφπνο, φξγαλα θαη δηαδηθαζία επηβνιήο θαη 

είζπξαμεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1650/86» 
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- ΤΑ 71961/3670/91 (ΦΔΚ 541/Γ/19-7-91) «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαθνίλσζεο ησλ ζρεδίσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/86» 

- Ν. 2204/94 (ΦΔΚ 59/Α/94) θχξσζε χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα 

- Ν. 2719/99 (ΦΔΚ 106/Α/99) θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο 

- Ν. 2742/99 (ΦΔΚ 207/Α/7-10-99) «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

- Ν. 3044/02 (ΦΔΚ197/Α/27-8-02) «Μεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

- Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/Α/25-4-02) «Δλαξκφληζε ηνπ λ. 1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 

96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΔΚ 332/Β/20-3-03) «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ 

(ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/86 (Α‘ 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο …. Καη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‘91). 

- Ν. 3233/04 (ΦΔΚ 51/Α/04) θχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Καξζαγέλεο γηα ηε Βηναζθάιεηα ζηε 

χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα 

 

1.1.1.2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1.1.1.2.1. Βηνπνηθηιόηεηα 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία 

ηνπίσλ & νηθνζπζηεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη γηα ηελ Διιάδα 5500 είδε ρισξίδαο αλψηεξσλ 

θπηψλ, 2000 είδε κπθήησλ, 436 είδε πηελψλ, 116 είδε ζειαζηηθψλ, 79 είδε εξπεηψλ – ακθηβίσλ, 110 

είδε ςαξηψλ γιπθνχ λεξνχ, 447 είδε ζαιαζζηλψλ ςαξηψλ, πεξίπνπ 4000 είδε αζπνλδχισλ.  

 

Δπίζεο απαληάηαη κεγάινο αξηζκφο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα απαληψληαη 85 ηχπνη νηθνηφπσλ, 61 είδε ζειαζηηθψλ, 47 είδε εξπεηψλ, 

13 είδε ακθηβίσλ, 32 είδε ςαξηψλ, 47 είδε αζπνλδχισλ θαη 60 είδε θπηψλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδαο είλαη ν πςειφο ελδεκηζκφο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο δσηθέο θαη θπηηθέο νκάδεο. Πνιιά ελδεκηθά είδε έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε 

εμάπισζε (π.ρ. ζε κηα κφλν λεζίδα) θαη ζπλεπψο είλαη πνιχ επαίζζεηα ζε δηαηαξαρέο. ηελ παλίδα 

ην πνζνζηφ ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ ζπνλδπιφδσσλ αλέξρεηαη ζε 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ γλσζηψλ εηδψλ 

ελψ ζηε ρισξίδα ζε πεξίπνπ 13%. Πεξίπνπ 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ζπνλδπιφδσσλ ζεσξνχληαη 

απεηινχκελα ελψ πεξίπνπ ηα κηζά είδε ηεο Διιάδαο πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ θπξσζεί ζηελ Διιάδα. 

ζνλ αθνξά ζηελ ρισξίδα πεξίπνπ 4% ησλ εηδψλ ζεσξνχληαη απεηινχκελα ελψ πεξίπνπ 4% 

πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Γηα ηε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Διιάδα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί δξάζεηο θπξίσο κέζα 

απφ:  

α) Δζληθνχο πφξνπο (Σακείν ΔΣΔΡΠ ή ζπκκεηνρή θξαηηθψλ θνξέσλ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα),  

β) Κνηλνηηθνχο πφξνπο (ΔΣΠΑ θαη Life-Nature),  

γ) ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο (θπξίσο ΜΚΟ). Σα είδε θαη νη νηθφηνπνη πνπ έρνπλ σθειεζεί απφ ηηο 

αλσηέξσ ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη θπξίσο ηα αθφινπζα : Monachus monachus, Caretta caretta, 

Gypaetus barbatus, Numenius tenuirostris, Ursus arctus, Phalacrocorax pygmaeus, Anser erythropus, 

Larus andouinii, Canis lupus, Ladigesocypris ghigii, Falco eleonorae, Chamaeleo chamaeleo, 
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Pungitius hellenicus δξπνδάζε Quercus frainetto θαη Quercus ilex, κεζνγεηαθά επνρηθά ηέικαηα ζηελ 

Κξήηε, αζβεζηνχρνη βάιηνη, θνηληθνδάζε κε Phoenix. 

 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ΣΚ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ, ε νπνία έρεη απνηππσζεί ζε αλαιπηηθνχο ράξηεο βιάζηεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θιίκαθαο 

1:50.000, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη θαη ζε θιίκαθα 1:20.000. 

 

Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κεζνδνινγία θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ Ramsar 

κε βάζε ηελ ηειεπηζθφπεζε απφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Ramsar θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο. 

   

1.1.1.2.2 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

Γίθηπν Natura 2000 

εκαληηθή έθηαζε ηεο ρψξαο έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000. Σν 

Γίθηπν Natura 2000 ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 151 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ – Οδεγία 

79/409/ΔΚ) θαη 239 Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ – Οδεγία 92/43/ΔΚ). Οη δχν θαηεγνξίεο 

πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ζηηο εθηάζεηο ηνπο. Ζ ρσξηθή απηή 

αιιεπηθάιπςε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 980.000 ha. Ζ έθηαζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Διιάδα, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αιιειεπηθαιχςεσλ, αλέξρεηαη ζε 3.151.000 ha θαη θαηαιακβάλεη 19,1% ηεο 

ρέξζνπ θαη 5,5% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ.  

 

ηνλ ειιεληθφ θαηάινγν ησλ πεξηνρψλ ηνπ Natura 2000 εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ήηνη Δζληθνί Γξπκνί, 

Αηζζεηηθά Γάζε, πγξφηνπνη Ramsar, θιπ. 

 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εθηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 

αλά Πεξηθέξεηα. 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εθηάζεσλ Natura 2000 αλά Πεξηθέξεηα 

 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Αξ. 

πεξηνρώλ 

Natura 2000 

Έθηαζε 

Natura 2000 

(ha) 

Πνζνζηό  

έθηαζεο 

Natura (%) 

1 Αλ. Μαθεδνλία & Θξάθε 28 301.783 10 

2 Κεληξηθή Μαθεδνλία 44 428.291 14 

3 Γπηηθή Μαθεδνλία 13 103.015 3 

4 Ήπεηξνο 24 257.509 8 

5 Θεζζαιία 21 540.273 17 

6 Γπηηθή Διιάδα 31 214.332 7 

7 Ηφληνη Νήζνη 17 150.908 5 

8 ηεξεά Διιάδα 21 191.102 6 

9 Αηηηθή 11 50.790 2 

10 Πεινπφλλεζνο 25 255.353 8 

11 Βφξεην Αηγαίν 18 140.537 4 

12 Νφηην Αηγαίν 52 231.332 7 

13 Κξήηε 54 285.775 9 

 ύλνιν 359 3.151.000 100 
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Οη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 παξνπζηάδνπλ πνηθηιία ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ 

εληφο απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζε φινπο ηνπο ΣΚ ηεο Διιάδαο. Ζ δηάκεζε ηηκή (median value) ηνπ αξηζκνχ ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ πνπ απαληψληαη αλά ΣΚ είλαη 8, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί ζε ΣΚ είλαη 28 ηχπνη. ε 188 ΣΚ απαληψληαη ακθίβηα – εξπεηά θαη ζε 179 ΣΚ 

απαληψληαη ζειαζηηθά θνηλνηηθήο ζεκαζίαο. Ζ δηάκεζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ πηελψλ (Παξ. Η 

θαη απνδεκεηηθψλ) αλά ΕΔΠ είλαη 51 ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο εηδψλ πηελψλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζε 

ΕΔΠ είλαη 246 είδε. 

 

Πεξίπνπ ε κηζή έθηαζε ηνπ Γηθηχνπ απνηειείηαη απφ δάζε θαη ζακλφηνπνπο. Αξθεηά κεγάιε είλαη 

θαη ε έθηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (Πίλαθαο 2). Χζηφζν ζηηο ΕΔΠ ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ε 

ζαιάζζηα έθηαζε είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, ελψ 

θαηαιακβάλνπλ αλαινγηθά κεγαιχηεξε έθηαζε νη ζάκλνη, νη βάιηνη – αξαηή βιάζηεζε θαη ηα 

εζσηεξηθά χδαηα. 

 

Πίλαθαο 2. Πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ρξήζεηο γεο εληφο ηνπ Natura 2000 (ηνηρεία απφ ηελ 

απνηχπσζε ηνπ CORINE landcover)  

 

α/α Υξήζεηο γεο Πνζoζηό 

έθηαζεο ηνπ 

Natura 2000 

(%) 

1 Αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο 0,5 

2 Αγξνηηθέο πεξηνρέο – ιηβάδηα 9 

3 Αγξνηηθέο πεξηνρέο κε εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο 5 

4 Γάζε 23 

5 Βνζθφηνπνη 11 

6 Θάκλνη 24 

7 Παξαιίεο – Βξάρνη 0,5 

8 Βάιηνη – αξαηή βιάζηεζε 5 

9 Δζ. χδαηα - αιπθέο – ιηκλνζάιαζζεο 3 

10 Θάιαζζα – σθεαλφο 19 

 

Ο θαηάινγνο ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Βηνγεσγξαθηθήο Εψλεο, ζηελ νπνία 

αλήθεη εμ νινθιήξνπ ε Διιάδα, δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνλ 

επηέκβξην 2006 (L259/volume 49/21-9-2006). Γεδνκέλνπ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ησλ 6 εηψλ πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ζηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, νη ειιεληθνί ηφπνη ζα πξέπεη λα κεηνλνκαζηνχλ ζε Δηδηθέο 

Εψλεο Γηαηήξεζεο κέρξη ηνλ επηέκβξην 2012. 

 

Ο θαηάινγνο ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη πιήξεο ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ. Παξακέλνπλ αλάγθεο γηα νξηζκέλεο δηεπζεηήζεηο ζε ζρέζε θπξίσο κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ 3νπ Βηνγεσγξαθηθνχ εκηλαξίνπ γηα ηε Μεζνγεηαθή Εψλε θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

επηθπιάμεηο γηα ην ζαιάζζην ρψξν,  νη νπνίεο απνηεινχλ εθθξεκφηεηα γηα νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. ζνλ αθνξά ηνλ θαηάινγν ησλ ΕΔΠ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εθθξεκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θήξπμε σο ΕΔΠ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο εκαληηθέο 

Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ ζην ζαιάζζην ρψξν.  

 

Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ΕΔΠ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΠΔΡ 2000-2006, θαζνξίζηεθε 

κεζνδνινγία θαη ζπληάρζεθαλ πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ππνςήθησλ πεξηνρψλ θαη ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο.  
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Πξνζηαζία πεξηνρώλ ζε εζληθό επίπεδν 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 αθνινπζείηαη θαηά θχξην ιφγν ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 1650/86, ε νπνία 

ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ ησλ πεξηνρψλ. χκθσλα κε απηή ηε 

δηαδηθαζία, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο πξνζηαηεπφκελεο, πξναπαηηείηαη ε εθπφλεζε 

Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (ΔΠΜ) απφ δεκφζην θνξέα ή ηδηψηεο, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο απφ ηα Τπνπξγεία ΠΔΚΑ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, θαη ε έγθξηζή 

ηεο κε ΚΤΑ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, κεηά απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο. 

 

Με ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 12 πεξηνρέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ εθηάζεηο εληφο 

ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 αιιά θαη εθηφο απηνχ. Οη ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο θαιχπηνπλ 17% ηεο 

έθηαζεο ηνπ Natura 2000 (Πίλαθαο 3). πλνιηθά, κέρξη ζήκεξα εθπνλήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην εθπφλεζεο 84 ΔΠΜ πνπ θαιχπηνπλ 162 πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (νιφθιεξεο ή 

ηκήκα απηψλ) θαη πεξίπνπ 57% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (Πίλαθαο 4).  

 

Πίλαθαο 3. Πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε ην λ. 1650/86 

 

 ΠΔΡΗΟΥΖ Ννκνζέηεκα ραξαθηεξηζκνύ 

1 Κφιπνο Λαγαλά Εαθχλζνπ ΦΔΚ 906/Γ/22-12-99 

(πξφθεηηαη γηα ΠΓ)  

Σξνπνπνίεζε ΦΔΚ 1272/Γ/27-11-03 

(Πξφθεηηαη γηα ΠΓ) 

2 ρηληάο - Μαξαζψλαο ΦΔΚ 395/Γ/3-7-00 

(Πξφθεηηαη γηα ΠΓ) 

3 Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν 

Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ 

ΦΔΚ 519/28-5-92 

(Πξφθεηηαη γηα ΠΓ) 

ΦΔΚ 621/Γ/19-6-03 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 23537/6-5-03) 

4 Λίκλε Πακβψηηδα Ησαλλίλσλ 

 

ΦΔΚ 649/Γ/25-6-03 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 22943/5-6-03) 

Σξνπνπνίεζε ΦΔΚ 1250/Γ/26-11-03 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 46003/19-11-03) 

5 Λίκλεο Κνξψλεηα – Βφιβε, 

Μαθεδνληθά Σέκπε θαη επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπο 

ΦΔΚ 248/Γ/5-3-04 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 6919/11-2-04) 

 

6 Οξεηλνί φγθνη ηεο Πίλδνπ ΦΔΚ 639/Γ/14-6-05 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 23069/31-5-05) 

7 Τγξφηνπνη Μεζνινγγίνπ - 

Αηησιηθνχ θαη επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπο 

ΦΔΚ 477/D/31-5-06  

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 22306/26-5-06) 

8 Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία 

ηνπ Γάζνπο Γαδηάο 

ΦΔΚ 911/Γ/13-10-06 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 35633/30-8-06) 

9 Λίκλε Κεξθίλε θαη επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο 

ΦΔΚ 98/ΣΑΑΠΘ/8-11-06 

(ΚΤΑ ππ‘ αξ. 42699/19-10-06) 

10 Γέιηα Έβξνπ θαη επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ 

ΦΔΚ 102/Γ/16-3-2007 (ΚΤΑ 4110/29-1-

07) 

11 Τγξφηνπνο θαη αθηή Φαιηδίνπ ηνπ 

Γήκνπ Κσ 

Έρεη εθδνζεί ΦΔΚ 571/Γ/6-7-06 

(Πξφθεηηαη γηα ΠΓ) 
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12 Βηφηνπνη Ορηάο Μήινπ 

 

Έρεη εθδνζεί ΚΤΑ πξνδηαζθάιηζεο ππ‘ 

αξ. 49567 δηεηνχο δηάξθεηαο (ΦΔΚ 

1071/Γ/22-12-2006) 

 

 

Πίλαθαο 4. ηάδην ραξαθηεξηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν ησλ πεξηνρψλ ηνπ Natura 2000 

ηάδην 

ραξαθηεξηζκνύ 

Αξ. πεξηνρώλ 

Natura 2000 

(νιόθιεξεο ή 

ηκήκα απηώλ) 

Έθηαζε πεξη-

νρώλ Natura 2000 

(θαη’ εθηίκεζε) 

Πνζνζηό ζπλν-

ιηθήο έθηαζεο 

Natura 2000 (%) 

(θαη’ εθηίκεζε) 

Υαξαθηεξηζκέλε 

πεξηνρή 

38 539.702 17 

Ννκνζέηεκα ζε 

ζηάδην ηειηθψλ 

ππνγξαθψλ 

15 190.000 6 

Πεξηνρή κε 

εγθεθξηκέλε ΔΠΜ 

35 280.000 9 

Πεξηνρή κε ΔΠΜ 

ζε ζηάδην 

επεμεξγαζίαο / 

εθπφλεζεο 

77 785.000 25 

χλνιν 165 1.794.702 57 

 

Οη εθηάζεηο ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ πεξηνρψλ αλά Πεξηθέξεηα αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5. Δθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ επίπεδν αλά Πεξηθέξεηα 
 

Πεξηθέξεηα 

Έθηαζε 

πεξηνρώλ 

ραξαθηεξηζκ

έλσλ κε ην Ν. 

1650/86 (ha) 

Έθηαζε 

Natura εληόο 

ραξαθηεξηζκ

έλσλ 

πεξηνρώλ (ha) 

Έθηαζε 

Natura 2000 

ρσξίο 

ραξαθηεξηζκ

ό (ha) 

Πνζνζηό 

Natura 2000 

πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί 

/ Πεξηθέξεηα 

(%) 

1 
Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία – Θξάθε 
62.571 55.725 

246.058 

18 

2 Κεληξηθή Μαθεδνλία 268.993 109.569 318.722 26 

3 Γπηηθή Μαθεδνλία 0 0 103.015 0 

4 Ήπεηξνο 236.298 105.340 152.169 41 

5 Θεζζαιία  230.139 219.709 320.564 41 

7 Γπηηθή Διιάδα 59.505 34.719 179.613 16 

6 Ηφληα Νεζηά 14.168 7.869 143.039 5 

8 ηεξεά Διιάδα 0 0 191.102 0 

9 Αηηηθή 1.439 1.240 49.550 2 

10 Πεινπφλλεζνο 0 0 255.353 0 

11 Βφξεην Αηγαίν 0 0 140.537 0 

12 Νφηην Αηγαίν  7.685 5.531 225.801 2 

13 Κξήηε 0 0 285.775 0 

 ύλνιν 880.798 539.702 2.611.298  
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Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε θεξπρζεί 

πξνζηαηεπηέεο, κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 1650/86 απνιακβάλνπλ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε 

εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν θαζψο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Δζληθνί Γξπκνί, πγξφηνπνη Γηεζλνχο 

εκαζίαο (Ramsar), Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θιπ (Πίλαθαο 6). Οη πεξηνρέο απηέο παξνπζηάδνπλ 

αιιειεπηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ ππάγεηαη επί ηνπ παξφληνο ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ. Δπίζεο ζηα Καηαθχγηα Άγξηαο 

Εσήο, εθηφο ησλ εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε κέηξσλ, ηζρχεη νιηθή απαγφξεπζε ηνπ θπλεγηνχ.  

 

Πίλαθαο 6. Κχξηεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν 

 

Καηεγνξία Αξηζκόο 

ραξαθηεξηζκέλσλ 

πεξηνρώλ 

Έθηαζε (ha) 

(θαηά πξνζέγγηζε) 

Δζληθφ Πάξθν (Ν. 1650/86) 7 582.000 

Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν (Ν. 1650/86) 2 245.000 

Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο (Ν. 1650/86) 1 42.000 

Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Ν. 

1650/86) 

1 100 

Πεξηνρή κε κέηξα πξνζηαζίαο (ΚΤΑ 

πξνδηαζθάιηζεο) (Ν. 1650/86) 

1 8.000 

Δζληθνί Γξπκνί (Ν.Γ. 996/71) 10 119.500 

Αηζζεηηθά Γάζε (Ν.Γ. 996/71) 19 32.500 

Μλεκεία Φχζεο (Ν.Γ. 996/71) 51 16.500 

Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (Ν. 2637/98) 606 1.862.000 

Δθηξνθεία Θεξακάησλ (Ν.Γ. 86/69) 20 3.500 

Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο (Ν.Γ. 

86/69) 

7 107.000 

 

ζνλ αθνξά ζηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000, πξαγκαηνπνηείηαη απφ Τπεξεζίεο δηνηθεηηθά θαηά έλα επίπεδν θεληξηθφηεξεο 

ζε ζρέζε κε ηηο Τπεξεζίεο πνπ αδεηνδνηνχλ ηα αληίζηνηρα έξγα εθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε κέξηκλα γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε εμέηαζε ησλ ζπλδπαδφκελσλ επηπηψζεσλ.  

 

Γηαρείξηζε πεξηνρώλ πξνζηαζίαο 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ (π.ρ. Φνξείο Γηαρείξηζεο, ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο, αλάζεζε ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο).  

Πεξαηηέξσ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηνπο 

νπνίνπο θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ην λνκνζέηεκα θήξπμεο ησλ πεξηνρψλ.  

 

Δπίζεο θαηαξηίδνληαη πεληαεηή ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Με ηα ζρέδηα 

απηά πξνζδηνξίδνληαη, ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηα 

λνκνζεηήκαηα θήξπμεο, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη 

δξάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο 

ζπλνδεχνληαη απφ πξνγξάκκαηα δξάζεο. 
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Σν νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ επηιέρζεθε κέρξη ζήκεξα γηα ηε δηνίθεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

είλαη απηφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο απαξηίδνληαη 

απφ εθπξνζψπνπο ηεο θεληξηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο, εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, εξεπλεηέο θαη εθπξνζψπνπο ΜΚΟ.  

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ηδξπζεί 27 Φνξείο Γηαρείξηζεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ζε έθηαζε πεξίπνπ 

1.600.000 ha. Δμ απηψλ, πεξίπνπ 930.727 ha είλαη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (30% ηεο 

έθηαζεο ηνπ Γηθηχνπ) (Υάξηεο 1). Οη ππφινηπεο εθηάζεηο είλαη εθηφο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο πεξηθεξεηαθέο δψλεο ησλ πεξηνρψλ. 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ 27 Φνξέσλ δηαρείξηζεο αλά Πεξηθέξεηα θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7: 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ησλ 27 Φνξέσλ Γηαρείξηζεο αλά Πεξηθέξεηα 

 

 Πεξηθέξεηα Αξηζκόο 

Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο 

Έθηαζε πνπ έρνπλ 

δηθαηνδνζία Φνξείο 

Γηαρείξηζεο (ha) 

Έθηαζε Natura 

2000 όπνπ έρνπλ 

δηθαηνδνζία 

Φνξείο 

Γηαρείξηζεο (ha) 

1 

Αλ. Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε 
4 336.210 126.557 

2 Κεληξ. Μαθεδνλίαο 4 351.477 159.735 

3 Γπη. Μαθεδνλίαο 1 50.878 32.435 

4 Ήπεηξνο 4 270.768 133.931 

5 Θεζζαιία 2 266.521 256.015 

6 Γπηηθή Διιάδα 3 179.680 70.338 

7 Ηφληα Νεζηά 2 21.858 10.648 

8 ηεξεά Διιάδα 2 43.713 26.411 

9 Αηηηθή 2 19.594 15.832 

10 Πεινπφλλεζνο 1 114.701 59.738 

11 Βφξεην Αηγαίν 0 0 0 

12 Νφηην Αηγαίν 1 8.774 8.357 

13 Κξήηε 1 31.159 30.730 

 ύλνιν 27 1.695.333 930.727 

 

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000 – 2006 νη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΦΓ) αληηκεηψπηζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε νινθιήξσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μέρξη 

ζήκεξα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί πξνζηαηεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, δέθα (10) απφ ηηο 

εηθνζηεπηά (27) πεξηνρέο επζχλεο ησλ ΦΓ ελψ γηα ηξεηο (3) πεξηνρέο ηα ζρεηηθά λνκηθά θείκελα είλαη 

ζην ζηάδην ηειηθψλ ππνγξαθψλ. Γηα ελλέα (9) πεξηνρέο νη ζρεηηθέο ΔΠΜ είλαη εγθεθξηκέλεο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο δεκνζηνπνίεζεο ή ππφ λνκηθή επεμεξγαζία. Γηα πέληε (5) πεξηνρέο νη 

ζρεηηθέο ΔΠΜ βξίζθνληαη αξρηθά ζηάδηα εθπφλεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο. Δπηπιένλ έρνπλ ππνγξαθεί 

θαη δεκνζηεπζεί 106 απφ ηνπο 108 θαλνληζκνχο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ (Γ), πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. ζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε ησλ Γ, έρνπλ 

επαλαζηειερσζεί θαηά ηα έηε 2005 – 2007 εηθνζηηέζζεξεηο (24) απφ ηνπο εηθνζηεπηά (27) Φνξείο 

Γηαρείξηζεο. Γηα ηνπο ηξεηο ελαπνκείλαληεο (ρηληάο, Παξλαζζφο, Κάξια) ε δηαδηθαζία ζα 

νινθιεξσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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ζνλ αθνξά ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, 

εγθεθξηκέλν θείκελν ππάξρεη κφλνλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ρηληά ελψ έρνπλ εθπνλεζεί θαη είλαη ππφ 

αμηνιφγεζε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα ηε ιίκλε Πακβψηηδα θαη ηηο ιίκλεο Κνξψλεηα – Βφιβε. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ Φνξέσλ πξνγξακκαηίδεη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 

επζχλεο ηνπο κέρξη ην 2008. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν, φηη γηα φινπο ηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο 

έρνπλ εθπνλεζεί δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ ππάγνληαη ζε δηαρείξηζε απφ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 

Δπηπξφζζεηα ζηελ θήξπμε ησλ πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελσλ ζε εζληθφ επίπεδν, πξνσζείηαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο θαη κέζσ ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ, ησλ Γαζηθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ - δαζνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θιπ. Σελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ ζρεδίσλ παξαθνινπζνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

 

Τθηζηάκελεο παξεκβάζεηο - ππνδνκέο ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο 

Παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ α) Δζληθνχο πφξνπο (Σακείν 

ΔΣΔΡΠ, ή ζπκκεηνρή θξαηηθψλ θνξέσλ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα), β) Κνηλνηηθνχο πφξνπο 

(ΔΣΠΑ, Γεσξγηθφ Σακείν, Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία Life-Nature, Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία Interreg), γ) 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο (θπξίσο ΜΚΟ, Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο). εκαληηθφ εξγαιείν ζηνλ 

ηνκέα απηφ ππήξμε κέρξη ηψξα ε Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία Life-Nature, δηθαηνχρνη ηεο νπνίαο ήηαλ 

θαηά θχξην ιφγν ΜΚΟ, Δξεπλεηηθνί Φνξείο θαη Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο. Οη θπξηφηεξεο πεξηνρέο 

παξέκβαζεο αθνξνχζαλ πγξνηνπηθά θαη δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αιιά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. ην 

πιαίζην ηνπ Interreg θαη ζην Μέηξν πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο Διιάδαο – 

Βνπιγαξίαο, ΠΓΓΜ, Αιβαλίαο, Κχπξνπ, Ηηαιίαο θαη Σνπξθίαο. 

 

Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ Life-Nature, ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΔΣΔΡΠ θαη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ. 

Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

ΔΣΔΡΠ, νξγαλψζεθε θαη ιεηηνπξγεί δηθηπαθή πχιε «Clearing House Mechanism» γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο μεθίλεζε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ. Οη πεξηζζφηεξνη 

ΦΓ ρξεζηκνπνηνχλ θηίξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην ΤΠΔΚΑ ή ζε θηίξηα πνπ παξαρσξήζεθαλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ απφ άιινπο ηνπηθνχο θνξείο. Με ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξναλαθέξζεθε, νη 

Φνξείο Γηαρείξηζεο πξνζέιαβαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο πξνζσπηθφ γηα ηε θχιαμε θαη ηελ 

επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Σκήκα Δηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΤΠΕΚΑ 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή: Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΚΑ 

Πεξηγξαθή: Πνζνζηφ (%) πεξηνρψλ Natura γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί θνξείο 

δηαρείξηζεο  

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Πεξηγξαθή: Πνζνζηφ (%) έθηαζεο πεξηνρψλ Natura 2000 πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο  

Σηκή Βάζεο: 17%  
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Σηκή Βάζεο: 30% 

Πεγή: Σκήκα Δηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΤΠΕΚΑ 

 

1.1.2. Τδαηηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζρεηηθά επαξθείο – κε πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά - πνζφηεηεο πδαηηθψλ 

πφξσλ αιιά ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο είλαη: 

 Ζ άληζε θαηαλνκή ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην ρώξν. Ζ δπηηθή Διιάδα δέρεηαη πνιχ 

κεγαιχηεξα χςε βξνρψλ απφ ηελ αλαηνιηθή. Δηδηθφηεξα, 24% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο, 

δέρεηαη ην 36% ησλ ζπλνιηθψλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ αθφκε κεγαιχηεξε είλαη 

ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο. 

 Ζ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην ρξόλν, µε κεγάιε ζπγθέληξσζε 

βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. ηε λφηηα Διιάδα ην 80-90% ησλ εηήζησλ 

βξνρνπηψζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζ΄ απηή ηελ πεξίνδν, ελψ ην ζεξηλφ χςνο ηεο βξνρήο απμάλεη 

πξνο βνξξά, θαη ζηα βνξεηφηεξα ηκήκαηα παίξλεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ, δειαδή 20% ηνπ 

εηήζηνπ φγθνπ. 

 Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζην ρώξν, αλαληίζηνηρε κε ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο. Ο 

άμνλαο Θεζζαινλίθε – Αζήλα - Πάηξα, πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δελ δηαζέηεη ζεκαληηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο. 

 Ζ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζην ρξόλν, αλαληίζηνηρε κε ηελ θαηαλνκή ηεο 

πξνζθνξάο. Ο κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ, ε γεσξγία (84%), ην 

θαηαλαιψλεη ηελ μεξή πεξίνδν. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη εηδηθφηεξα ηνπο κήλεο Ηνχιην-Αχγνπζην, 

δηπιαζηάδεηαη ιφγσ ηνπξηζκνχ θαη ε θαηαλάισζε λεξνχ χδξεπζεο. 

 Ζ γεσκνξθνινγία ηεο ρώξαο. Ο έληνλνο νξηδφληηνο θαη θαηαθφξπθνο δηακειηζκφο,  θαζψο θαη 

ε δνκή θαη δηάηαμε ησλ πεηξσκάησλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ 

πδαηνξεκάησλ µε ρεηκαξξηθή θπξίσο δίαηηα, επηθαλεηαθή απνξξνή κηθξήο δηάξθεηαο, απμεκέλε 

θαηείζδπζε θαη ζπρλά πιεκκπξηθά θαηλφκελα. 

 Ζ εμάξηεζε ηεο βόξεηαο Διιάδαο από ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο πνηακώλ πνπ πξνέξρνληαη 

από γεηηνληθά θξάηε (πεξίπνπ 13 hm
3
/ρξφλν). Σν 23% ηνπ ζπλνιηθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθέο ρψξεο θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ αλάγθε γηα 

πξνψζεζε δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Σν κεγάιν αλάπηπγκα αθηώλ (15.021 km) ζε ζπλδπαζκφ µε ηε ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ 

πεηξσκάησλ, πνπ ζπληείλεη, ιφγσ ηεο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο παξάθηησλ πδξνθνξέσλ, ζηελ 

πθαικχξηλζή ηνπο. 

 Σα πνιιά άλπδξα ή µε ειάρηζηνπο πδαηηθνύο πόξνπο λεζηά ηεο ρώξαο. 

 

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο σο πξνο ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα θηλείηαη γεληθά ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, φκσο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζεκεηψλνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

(ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αζηηθά θέληξα). Ζ εηήζηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε λεξνχ ζηε ρψξα καο είλαη 

πεξίπνπ 750 θ.κ. (θαηά 250 θ.κ. πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ), φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζεκεξηλέο ηηκέο ηεο εηήζηαο δήηεζεο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. Ζ πςειή απηή θαηαλάισζε νθείιεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, ζηα πςειά πνζνζηά ηεο άξδεπζεο, πςειφηεξα απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηηο πδξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά 

απηή δείρλεη ηάζεηο δηεχξπλζεο, θαζψο ε ηάζε εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα είλαη αλνδηθή 

θαη ζηελ ΔΔ θαζνδηθή. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (πεγή: Δζληθφ Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΔΜΠ, 2007) παξαηίζεηαη ε ελδεηθηηθή ζχγθξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 
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Ηνπιίνπ (ζε hm
3
) αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα, ζηνλ κελ πξψην ζε ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ελψ ζηνλ επφκελν 

παξαηίζεληαη ηα ίδηα κεγέζε ζε καθξνπξφζεζκν ζελάξην. 

 

χγθξηζε Πξνζθνξάο θαη Ζήηεζεο Τδάησλ (ζεκεξηλέο ζπλζήθεο) 

Κ.Α. Τδαηηθά δηακεξίζκαηα Πξνζθνξά 

(hm
3
) 

Εήηεζε 

(hm
3
) 

Παξαηεξήζεηο 

01 Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 73 55 Πιενλαζκαηηθφ 

02 Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 122 104 Πιενλαζκαηηθφ 

03 Αλαηνιηθήο 

Πεινπνλλήζνπ 

56 67 Διιεηκκαηηθφ 

04 Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 417 82 Πιενλαζκαηηθφ 

05 Ζπείξνπ 206 39 Πιενλαζκαηηθφ 

06 Αηηηθήο 64 64 Οξηαθά 

πιενλαζκαηηθφ
(1)

 

07 Αλαη. ηεξεάο Διιάδαο 128 176 Διιεηκκαηηθφ
(2)

 

08 Θεζζαιίαο 223 337 Διιεηκκαηηθφ 

09 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 159 136 Πιενλαζκαηηθφ 

10 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 137 130 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

11 Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 354 132 Πιενλαζκαηηθφ 

12 Θξάθεο 424 253 Πιενλαζκαηηθφ 

13 Κξήηεο 130 133 Οξηαθά ειιεηκκαηηθφ
(3)

 

14 Νήζσλ Αηγαίνπ 7 25 Διιεηκκαηηθφ 

 ύλνιν ρώξαο 2500 1733  
(1) 

Οη πδαηηθνί πφξνη είλαη θαηά βάζε κεηαθεξφκελνη απφ γεηηνληθά δηακεξίζκαηα. 
(2) 

Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαηά ΔΤΔ θαίλνληαη ππεξεθηηκεκέλεο θαη γη‘ απηφ, ην δηακέξηζκα, ελψ έρεη ζήκεξα 

νξηαθά επαξθείο πφξνπο, εκθαλίδεηαη σο έληνλα ειιεηκκαηηθφ. 
(3) 

ήκεξα, ε δήηεζε θαιχπηεηαη πιεκκειψο θπξίσο απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο. 

 

χγθξηζε Πξνζθνξάο θαη Ζήηεζεο Τδάησλ (καθξνπξφζεζκν ζελάξην) 

Κ.Α. Τδαηηθά δηακεξίζκαηα Πξνζθνξά 

(hm
3
) 

Εήηεζε 

(hm
3
) 

Παξαηεξήζεηο 

01 Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 125 123 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

02 Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 122 140 Διιεηκκαηηθφ 

03 Αλαηνιηθήο 

Πεινπνλλήζνπ 

56 163 Διιεηκκαηηθφ 

04 Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 417 94 Πιενλαζκαηηθφ 

05 Ζπείξνπ 206 56 Πιενλαζκαηηθφ 

06 Αηηηθήο 57 81 Διιεηκκαηηθφ
(1)

 

07 Αλαη. ηεξεάο Διιάδαο 128 287 Διιεηκκαηηθφ
(2)

 

08 Θεζζαιίαο 425 337 Πιενλαζκαηηθφ 

09 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 159 146 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

10 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 159 188 Διιεηκκαηηθφ 

11 Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 354 140 Πιενλαζκαηηθφ 

12 Θξάθεο 578 680 Διιεηκκαηηθφ 

13 Κξήηεο 170 164 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

14 Νήζσλ Αηγαίνπ 21 25 Διιεηκκαηηθφ 

 ύλνιν ρώξαο 2 905 2 622  
 (1) 

Οη πδαηηθνί πφξνη είλαη θαηά βάζε κεηαθεξφκελνη απφ γεηηνληθά δηακεξίζκαηα. 
(2) 

Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαηά ΔΤΔ θαίλνληαη ππεξεθηηκεκέλεο θαη γη‘ απηφ, ην δηακέξηζκα, ελψ έρεη ζήκεξα 

νξηαθά επαξθείο πφξνπο, εκθαλίδεηαη σο έληνλα ειιεηκκαηηθφ. 
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Οη θπξηφηεξεο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο: Γεσξγία 84%, 

Όδξεπζε 12%, Βηνκεραλία – Δλέξγεηα θαη ινηπέο ρξήζεηο 4%. Ζ απφδνζε ηεο ρξήζεο ηδηαίηεξα ζηε 

γεσξγία, είλαη ρακειή. ην 92% ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο ε άξδεπζε γίλεηαη κε 

ζπζηήκαηα & ηερληθέο πςειψλ απσιεηψλ (κεγαιχηεξεο ηνπ 50%) θαη ρσξίο νξζνινγηθή ηηκνιφγεζε 

(φπνπ ππάξρνπλ δίθηπα άξδεπζεο) κε ζπλέπεηα ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδξνθνξέσλ. Ζ χδξεπζε 

γίλεηαη γεληθά κέζσ δηθηχσλ κε πςειά πνζνζηά δηαξξνήο, θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο θεληξηθψλ 

απηνκάησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

χδξεπζεο (κε εμαίξεζε ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ιίγεο αθφκα ΓΔΤΑ).Οη αλάγθεο ζε χδξεπζε - γηα ιφγνπο 

ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - εληνπίδνληαη ζηε Αηηηθή, ηε 

Νεζησηηθή ρψξα θαη αξθεηέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ην πδαηηθφ ηζνδχγην εκθαλίδεηαη έληνλα 

αξλεηηθφ ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο μεξνχο κήλεο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ 

πθαικχξηλζεο ζηνπο πδξνθνξείο. 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο  

Πεξηγξαθή: Αξηζκφο Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ κε ειιεηκκαηηθφ ή νξηαθά ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην 

Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο 

Σηκή Βάζεο: 7 

Πεγή: Εζληθφ Πξφγξακκα Δηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΕΜΠ, 2007 

 

Άιια πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ 

είλαη ηα εμήο: 

o Διιηπήο θαηαγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηθαλεηαθψλ 

θαη ππφγεησλ λεξψλ. 

 Διιηπήο θαηαγξαθή ρξήζεσλ θαη ρξεζηψλ λεξνχ θαη δπζρέξεηα ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ.  

 Δπθαηξηαθέο εθκεηαιιεχζεηο κεκνλσκέλσλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ 

ππφγεησλ,  θαζψο θαη απνπζία κέξηκλαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηδηαίηεξα ζηνλ γεσξγηθφ 

ηνκέα.  

 Έιιεηςε θνζηνιφγεζεο θαη πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ λεξψλ, πνπ λα αληαλαθιά ηελ 

ζπαληφηεηα ηνπ πφξνπ. 

 

Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη γεληθά θαιή, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε 

Κνηλνηηθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία σο πξνο ηνπο γεληθνχο δείθηεο θαη ηηο ηνμηθέο νπζίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηνθαξκάθσλ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

πνηφηεηαο σο απνδεθηήο βαζίδεηαη θπξίσο ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ρξήζεηο ησλ πφξσλ 

(π.ρ. πξφζιεςε γηα παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ, άξδεπζε, δηαβίσζε ηρζχσλ) θαη φρη ζε θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη πεξηβαιινληηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, θξηηήξηα, ηα νπνία εμάιινπ δελ έρνπλ αθφκα δηακνξθσζεί θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο 2000/60. Ζ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο απνηειεί κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη πξνο πινπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007-2013. 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 2000/60 γηα ηελ επίηεπμε θαιήο πνηφηεηαο πδάησλ ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε δηαθξηηψλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ, πνπ 

ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία. Σα πην πηεζηηθά απφ άπνςε ρξφλνπ ελδηάκεζα ζηάδηα απνξξένπλ 

απφ ηα άξζξα 3, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο θαη αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο ιεθαλψλ 

απνξξνήο θαη ηηο κειέηεο ησλ πηέζεσλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζε θάζε πδαηηθή πεξηθέξεηα. Δπί πιένλ, ην 2006 ζα πξέπεη λα 

ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ (άξζξν 8).    
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ε φηη αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 3, ε Διιάδα έρεη ππνβάιεη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο WISE (Water Information System of Europe) φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (45 ιεθάλεο) θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο (14 Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα) κε ηελ πξνζάξηεζε θαη ησλ ππφγεησλ αιιά θαη ησλ 

παξάθηησλ πδάησλ ζε απηά. Δπίζεο έρεη ππνβάιεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ ιεθαλψλ απηψλ θαζψο θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ Απνξξνήο (Τδαηηθά 

Γηακεξίζκαηα) θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο γηα ηα δηαθξαηηθά λεξά. 

 

Καζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο, δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηχπσλ θαη ησλ 

ηππνραξαθηεξηζηηθψλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηέζεσλ 

θαη επηπηψζεσλ ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά. Δπίζεο δελ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη ππνβιεζεί νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο λεξνχ ζε θάζε πεξηνρή ιεθάλεο 

απνξξνήο. 

 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο 2000/60 ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία απηή έρεη γίλεη κε 

ην Νφκν 3199/2003 θαη ην ΠΓ 51/8.3.2007 (ΦΔΚ Α΄, 54). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Άξζξσλ 5, 6, 8, 11 

θαη 13 ηεο Οδεγίαο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ή πινπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008. 

 

Τπεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ εκθαλίδνληαη ζε 

ηνπηθή θιίκαθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ αιάησλ ζηα ππφγεηα λεξά (π.ρ. 

Θεζζαιηθφο θάκπνο), εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηε Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ 

πεδηάδα Θεζζαινλίθεο) θαη επαηζζεζία σο πξνο ηνλ επηξνθηζκφ (ιίκλε Βηζησλίδα, ιίκλε Λαγθαδά 

θιπ). Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηνλ επηξνθηζκφ, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ 

Οδεγηψλ 91/271 θαη 91/676, 27 πνηακνί / παξαπφηακνη θαη 5 ιίκλεο ηεο ρψξαο σο επαίζζεηεο / 

εππξφζβιεηεο πεξηνρέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε φηη αθνξά ζηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππφγεηα χδαηα, κηαο θαη ε 

παξαθνινχζεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θπξίσο ζε φηη αθνξά ηα λεξά θνιχκβεζεο. 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (YPEHODE 2006), ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

θνιχκβεζεο βειηηψλεηαη ζηαζεξά, φπσο δείρλεη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αθηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ησλ απαηηνχκελσλ νξίσλ απφ 98,7% ην 1998 ζε 99,4% ην 2002 θαη 99,9% ην 2006. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ) θαη ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 

αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο ΓΔΤΑ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ 

ειέγρσλ. 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Πεξηγξαθή: Αξηζκφο πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ή βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ 

επηξνθηζκφ θαηά ηηο Οδεγίεο 271/1991 θαη 676/1991 

Σηκή Βάζεο: 27 πνηάκηα θαη 5 ιίκλεο 

Πεγή: Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, ΤΠΕΚΑ 

 

ην ΔΠΑ, κηα απφ ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 πνπ θαζνξίδνληαη, είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε νπνία 

εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ζε φια ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, ζηελ 

αλάζρεζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, θπξίσο φκσο ησλ ππφγεησλ (ηα νπνία έρνπλ 
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ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ιφγσ ππεξεθκεηάιιεπζεο), θαζψο θαη 

ησλ ζαιάζζησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο επίηεπμεο επηπέδσλ πνηφηεηαο ηέηνηαο 

ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη απαξάδεθηεο επηπηψζεηο θαη θίλδπλνη ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ ζην κέιινλ, πξνσζνχληαη 

κέζσ ηνπ 6
νπ

 Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαη-

φηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ. Δπηπιένλ ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ εληζρχεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο (MED-POL) πνπ 

πινπνηεί ην ΤΠΔΚΑ ζην πιαίζην ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (MAP / UNEP).  

 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ 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 πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ ηα ιχκαηά ηνπο ζε «επαίζζεηνπο» απνδέθηεο, κε 

πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/1998.  

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα Β, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 15.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ ηα ιχκαηά ηνπο ζε «θαλνληθνχο» απνδέθηεο, κε 

πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2000.  

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 2.000 θαηνίθσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο 

ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2005. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη νηθηζκνί κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πνπ δηαζέηνπλ δίθηπν 

απνρέηεπζεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ νηθηζκψλ Α, Β, Γ πξνηεξαηφηεηαο ηεο Οδεγίαο 

91/271/ΔΟΚ απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) είλαη πεξίπνπ 92%, δειαδή ην 92% 

πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ νηθηζκψλ πνπ ππνρξενχληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 

δηαζέηνπλ ΔΔΛ θαη κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ιχκαηά ηνπο, κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

θαηαζθεπαζκέλσλ ΔΔΛ 13,9 εθ. ηζνδχλακν πιεζπζκφ. Απφ ην ζχλνιν ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ 

ησλ νηθηζκσλ Α, Β θαη Γ πξνηεξαηφηεηαο απνρεηεχεηαη ζήκεξα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 86%. 

Δηδηθφηεξα ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 18 ΔΔΛ νηθηζκψλ Α πξνηεξαηφηεηαο θαη είλαη ζε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο κία (1). Δπίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 67 ΔΔΛ νηθηζκψλ Β πξνηεξαηφηεηαο (απφ ηηο 

νπνίεο 4 αδξαλνχλ) θαη θαηαζθεπάδνληαη 4 ΔΔΛ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ 3
νπ

 ΚΠ, ελψ 

απνκέλεη λα θαιπθζνχλ κε ππνδνκέο άιινη 4 νηθηζκνί Β πξνηεξαηφηεηαο. Σέινο φζνλ αθνξά ζηνπο 

νηθηζκνχο Γ πξνηεξαηφηεηαο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζπλνιηθά 102 ΔΔΛ (απφ ηηο νπνίεο 20 αδξαλνχλ – 

ιεηηνπξγνχλ 82) θαη θαηαζθεπάδνληαη άιιεο 46 πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. ην παξάξηεκα ΗΗΗ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη πινπνηνχκελσλ ΔΔΛ αλά πεξηθέξεηα. 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Πεξηγξαθή: Πνζνζηφ (%) ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ νηθηζκψλ Α, Β & Γ πξνηεξαηφηεηαο, 

εμππεξεηνχκελν απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ)  

Σηκή Βάζεο: 86,2% 

Πεγή: Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, ΤΠΕΚΑ 

 

Παξφια απηά ππάξρνπλ αθφκα αξθεηέο ειιείςεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Οδεγίαο 91/271 ζε ΔΔΛ, κε ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο λα εληνπίδνληαη γηα νηθηζκνχο Γ 
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πξνηεξαηφηεηαο. Θα πξέπεη πάλησο λα ηνληζζεί ε κεγάιε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ. Ζ θαηαλνκή ησλ νηθηζκψλ Γ 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνκέλεη λα θαιπθζνχλ κε ππνδνκέο ΔΔΛ  αλά Πεξηθέξεηα δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 Πεξηθέξεηα Αξηζκόο Οηθηζκώλ Γ πξνηεξαηόηεηαο πνπ 

απνκέλεη λα θαιπθζνύλ από ΔΔΛ  

1 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - 

Θξάθε 11 

2 Αηηηθή      16 (*) 

3 Γπηηθή Διιάδα 9 

4 Γπηηθή Μαθεδνλία 6 

5 Ήπεηξνο  8 

6 Θεζζαιία 17 

7 Ηφληα Νεζηά 1 

8 Κεληξηθή Μαθεδνλία 38 

9 Κξήηε  9 

10 Νφηην Αηγαίν 13 

11 Πεινπφλλεζνο 12 

12 ηεξεά Διιάδα  19 

13 Βφξεην Αηγαίν 4 

 ύλνιν  163 
 (*) ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επηπιένλ 7 νηθηζκνί Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο κε απαίηεζε ΔΔΛ, νη νπνίνη έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ 

πνπ έρεη γίλεη γηα ηηο λέεο ΔΔΛ νηθηζκψλ Β‘ Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ΔΔΛ είλαη ζπρλά πιεκκειήο θαη παξνπζηάδνληαη δπζιεηηνπξγίεο, 

ελψ ππάξρνπλ θαη αδπλακίεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ηιχσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ΔΔΛ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ειιείςεηο ζε επίπεδν απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ππάξρνπζεο 

ΔΔΛ ή είλαη αδξαλείο ή ιεηηνπξγνχλ κε ζνβαξέο πνηνηηθέο αλεπάξθεηεο κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδνληαη νμπκέλα πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν ηδηαίηεξα ζε νηθηζκνχο κεζαίνπ κεγέζνπο ή θαη 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, επνκέλσο παξνπζηάδεηαη ζνβαξφ πξφβιεκα  ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ. 

 

Απφ Γηνηθεηηθήο πιεπξάο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ εκπιέθνληαη πέληε ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία (ΤΠΔΚΑ, ΤΠΔΓΓΑ, ΤΠΑΝ, ΤΠAAT, ΤΠΤΓ), θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη ΟΣΑ ηεο ρψξαο, ελψ πξφζθαηα μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο θαη 

εθαξκνγήο  ηεο Οδεγίαο 60/2000 κε ηε δεκηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ Τδάησλ (Κεληξηθήο & 

Πεξηθεξεηαθψλ) κε ππξήλα ην ΤΠΔΚΑ θαη κε ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο γηα ην ζχλνιν ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ  

ηεο ρψξαο. Σα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, αλακέλεηαη λα θαζνξίζνπλ ην 

πεδίν ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

1.1.3. Έδαθνο 

Οη εδαθηθνί πφξνη ηεο Διιάδαο - ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο - είλαη ζε ζρεηηθά 

θαιή θαηάζηαζε, φκσο δεδνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο δελ επηηξέπεηαη 

εθεζπραζκφο. Οη βαζηθνί θίλδπλνη ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ αιιά θαη ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απφ ηελ έληνλα εθηαηηθή 
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νηθηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηελ νινέλα απμαλφκελε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηε 

γεσξγία, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα αξδεπηηθή ρξήζε, απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ππξθαγηέο ή θαη ππεξβφζθεζε θαζψο θαη ηελ εκθάληζε έληνλσλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

Σα πξνβιήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο ρψξαο ζπκβάιινπλ ζηελ πξντνχζα 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο ζε άλπδξεο πεξηνρέο. Σν θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο, πνπ 

εληζρχεηαη απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηηο ζεξκέο θαη άλπδξεο πεξηφδνπο, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ Κξήηε. Απηέο νη πεξηνρέο απνηεινχλ ην 11,5% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο 

ρψξαο θαη ζε απηέο δηακέλνπλ 800.000 άηνκα. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 

83% ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζπιιέγεηαη θαλνληθά ελψ ην ππφινηπν 17%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

απνκνλσκέλεο νξεηλέο & λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζπιιέγεηαη θαη δηαηίζεηαη πιεκκειψο. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία δφζεθε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζεο 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Απνβιήησλ.  

 

ηελ παξνχζα θάζε είλαη ζε ιεηηνπξγία 44 ΥΤΣΑ ελψ είλαη ππφ πινπνίεζε (αλακέλεηαη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 3
νπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο) 45 κεγάινη, 8 κηθξνί ΥΤΣΑ θαη 14, 

επεθηάζεηο πθηζηακέλσλ ΥΤΣΑ. Ζ θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ απηψλ αλά πεξηθέξεηα, θαζψο θαη νη 

πξνηεηλφκελνη πξνο πινπνίεζε ΥΤΣΑ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ δηάζεζεο 

απνβιήησλ (ζχκθσλα κε ηνπο ΠΔΓΑ) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ην παξάξηεκα 

IΗ δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

 Πεξηθέξεηα Τθηζηάκελνη θαη ππό 

πινπνίεζε ΥΤΣΑ 

Πξνηεηλόκελνη ΥΤΣΑ 

  

(Μεγάινη 

ΥΤΣΑ) 

(Μηθξνί 

ΥΤΣΑ) 

(Μεγάινη 

ΥΤΣΑ) 

(Δπεθηάζεηο 

ΥΤΣΑ – 

Μεγάινη 

ΥΤΣΑ) 

(Μηθξνί 

ΥΤΣΑ) 

1 Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία-

Θξάθε 

4  0 5 1 

2 Αηηηθή 3    2 

3 Βφξεην Αηγαίν 6 1 1   

4 Γπηηθή Διιάδα 8  1   

5 Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

1     

6 Ήπεηξνο 4     

7 Θεζζαιία 7  1   

8 Ηφληα Νεζηά 5  1 1 6 

9 Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

14  5 2  

10 Κξήηε 10  3  1 

11 Νφηην Αηγαίν 19 6 8  6 

12 Πεινπφλλεζνο 2  5   

13 ηεξεά Διιάδα 6 1 5   

 ύλνιν 89 8 30 8 16 
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Ζ πινπνίεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζπλάδεη κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο 

Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή, φπνπ πξνηείλεηαη ε αλάιεςε δξάζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ 

ζηηο ππνδνκέο φζνλ αθνξά ζηα απφβιεηα ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε. Δπίζεο, ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε αλά θάηνηθν θαη έηνο παξαγφκελε πνζφηεηα 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (απνξξηκκάησλ) αλέξρεηαη ζε 441 kg (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία 

έηνπο 2003), πνζφηεηα ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν ησλ 580 kg, σζηφζν 

βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελε (+22% θαηά ηελ 8-εηία 1996-2003) αθνινπζψληαο ηελ άλνδν ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

Πεξηγξαθή: % ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ XYTA / ΜΑ  

Σηκή Βάζεο: 83% 

Πεγή: Σκήκα Δηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, ΤΠΕΚΑ 

 

Παξά ηε ζρεηηθή πξφνδν ζε εγθαηαζηάζεηο κεηαθφξησζεο (ΜΑ) θαη ηειηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ 

(ΥΤΣΑ), δελ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα επαξθήο πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (πξφιεςε – εθηξνπή βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο απφ 

ηαθή), ε νπνία πξνσζείηαη απφ ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε 

πλνρή, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο ηεο. Δηδηθά φζνλ 

αθνξά ζηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ κεραληθήο επεμεξγαζίαο & θνκπνζηνπνίεζεο, ζηελ παξνχζα θάζε 

ππάξρνπλ 3 κνλάδεο (Αζήλα, Καιακάηα, Υαληά). Πεξηνξηζκέλε πξφνδνο ππάξρεη επίζεο ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε δηάζεζε αδξαλψλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δηαηίζεηαη αθφκα ζε 

Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο ΥΑΓΑ, κε 

βάζε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ην 2005, ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππήξραλ 

2626 ΥΑΓΑ. Δληφο ηνπ 2005 μεθίλεζε έλα εθηελέο πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ελψ ζπλερίζηεθε ε θαηαγξαθή ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ ΥΑΓΑ. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πξνβιέπεηαη 

ζε πξψηε θάζε ε απνθαηάζηαζε 2081 ΥΑΓΑ, κε ηνπο ππφινηπνπο 545 λα απνθαζίζηαληαη κεηά ηε 

δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ΥΤΣΑ γηα ηε αζθαιή δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ.  

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο  

Πεξηγξαθή: Αξηζκφο Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο απνβιήησλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ 

Σηκή Βάζεο: 1651 

Πεγή: Σκήκα Δηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, ΤΠΕΚΑ 
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Γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ έρεη ςεθηζηεί ν λφκνο 

2939/01 (ΦΔΚ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ - ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 

Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ)». θνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξφιεςε δεκηνπξγίαο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ε αλαθχθισζή ηνπο, ε αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο 

θαζψο ε ρσξίο πξνβιήκαηα ηειηθή δηάζεζε ηνπο. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, 

παξαγσγψλ δηαλνκέσλ, θαηαλαισηψλ, δηαρεηξηζηψλ απνβιήησλ, ΟΣΑ, θαη πνιηηείαο.  

 

ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/01 έρνπλ εθδνζεί Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο, γηα ηα εμήο πιηθά : 

 Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο  (ΠΓ 116, ΦΔΚ 81Α/5.3.04) 

 Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΠΓ 117, ΦΔΚ 82Α/ 5.3.04) 

 Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ (ΠΓ 82, ΦΔΚ 64Α/2.3.04) 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (ΠΓ 115, ΦΔΚ 80Α/ 5.3.04) 

 Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (ΠΓ 109, ΦΔΚ 75Α/5.3.04) 

 

Γηα ηα απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) έρεη νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία 

ηνπ ζρεδίνπ ΠΓ θαη πξνβιέπεηαη λα εθδνζεί ζχληνκα. 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ παξέρεηαη ε  δπλαηφηεηα  γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ. 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ λφκνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ ζηελ αιπζίδα 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.  

ινη νη δηαρεηξηζηέο (παξαγσγνί, εηζαγσγείο) είλαη ππνρξεσκέλνη είηε λα νξγαλψζνπλ αηνκηθά είηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηελ νξγάλσζε θάζε 

ζπζηήκαηνο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απαηηείηαη ε ρνξήγεζε έγθξηζεο απφ 

ηνλ ΔΟΔΓΑΠ.  

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εγθξηζεί ελλέα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη έλα 

αηνκηθφ.  

 

Πην αλαιπηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, ζεκεηψλνπκε φηη ην 

χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο «ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» ηεο Δηαηξίαο ΔΔΑΑ 

απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο δηαρεηξίδνληαη ζπζθεπαζίεο θαη εμαζθαιίδεη ηζφηηκε θαη ειεχζεξε 

ζπκκεηνρή απηψλ. ην ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ηεο ΔΔΑΑ ΑΔ, κέηνρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ζε πςειφ 

πνζνζηφ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζπκκεηέρνπλ 1070 ππφρξεεο εηαηξείεο,  νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα ζπλνιηθά 14 Κέληξα Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ηνκέα απηφ 1000 άκεζεο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ νπζηαζηηθά θαη ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε.  

Οη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα, ζε αξκνληθή πάληνηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο πνιίηεο, ζπγθεληξψλνληαο θαη δηαρσξίδνληαο ηηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο ζηελ πεξηνρή 

ηνπο, κεηψλνπλ ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζπλνιηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Σν εγθεθξηκέλν ζχζηεκα «ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – 

ΚΔΠΔΓ Α.Δ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ νξπθηειαίσλ. Δίλαη 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπκβιεζεί 120 ππφρξεεο εηαηξείεο.  
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Σν αηνκηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο Ηδησηηθήο Δηηθέηαο θαη Δηζαγσγήο 

Πξντφλησλ «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ» ρξεζηκνπνηεί Κέληξα Αλαθχθισζεο (Απηφκαηα Μεραλήκαηα) 

ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο επηζηξέθεη ηηο κεηαιιηθέο, πιαζηηθέο, γπάιηλεο θαη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο 

θαη παίξλεη έλα εγγπνδνηηθφ  αληίηηκν ή πξνζθέξεη ην εγγπνδνηηθφ αληίηηκν ππέξ ηνπ ζπιιφγνπ «ην 

ρακφγειν ηνπ παηδηνχ».  Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλέξρεηαη 

ζε 50,9%. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) ζην 

εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο κε ην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «ΔΓΟΔ Α.Δ» ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγέσλ απηνθηλήησλ θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί 28 Κέληξα παξάδνζεο ΟΣΚΕ  ζε δεθαελέα (19) λνκνχο ηεο ρψξαο. Γηα ην 2007 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θέληξσλ ζε άιινπο 10 Ννκνχο. Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο ησλ ΟΣΚΕ 

αλέξρεηαη ζε 82,4%. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ζην εγθεθξηκέλν εζληθήο 

εκβέιεηαο ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ECO - ELASTIΚA» ζπκκεηέρνπλ 61 εηζαγσγείο ειαζηηθψλ θαη 53 

εηζαγσγείο νρεκάησλ. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 97% ησλ εηζαγνκέλσλ ειαζηηθψλ ζηε ρψξα καο. Ζ 

ζπιινγή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ γίλεηαη απ‘ επζείαο απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο θαη ηα 

ειαζηηθά είηε αλαθπθιψλνληαη ζαλ ηξίκκα ειαζηηθνχ είηε ζπλαπνηεθξψλνληαη ζε θιηβάλνπο 

ηζηκεληνβηνκεραληψλ. Λεηηνπξγνχλ 4 κνλάδεο θνθθνπνίεζεο ειαζηηθνχ θαη κία (1) κνλάδα 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο (ΣΗΣΑΝ). Δληφο ηνπ 2007 πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ άιιεο δχν (2) 

κνλάδεο αλαθχθισζεο. Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο (ηξίκκα ειαζηηθνχ θαη ελδηάκεζα πξντφληα 

ηεκαρηζκνχ) αλέξρεηαη ζην 74%.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζην εγθεθξηκέλν εζληθήο εκβέιεηαο ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.»  ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζήκεξα 616 εηαηξείεο (ππφρξενη δηαρεηξηζηέο). Γηα ηελ 

νξγάλσζε Γεκνηηθψλ ζεκείσλ ζπιινγήο έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε 187 Γήκνπο 

(απεπζείαο ή κέζσ Γηαδεκνηηθψλ νξγαληζκψλ) ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Σα ΑΖΖΔ πνπ 

ζπιιέγνληαη κεηαθέξνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ εξγνιάβσλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηεο ΔΚΑΝ 

ΑΔ ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο Κνξηλζίαο, γηα αλαθχθισζε/ αμηνπνίεζε. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ ζην 

εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ΑΦΖ» κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζρσξήζεη 130 ππφρξεεο εηαηξείεο, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 97 % ησλ ππφρξεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ ζπιινγή 

ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζπιινγήο (έσο 

ζήκεξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 16.150  θάδνη πεξίπνπ ζε φιε ηε ρψξα) θαη κεηαθέξνληαη πξνο 

αλαθχθισζε ζε εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πζζσξεπηψλ ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

«Τ.ΓΔ.Τ ΑΔ» ζπκκεηέρνπλ 228 παξαγσγνί θαη εηζαγσγείο ζπζζσξεπηψλ, νη νπνίνη θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 90% ησλ ππφρξεσλ δηαρεηξηζηψλ. Σα ζεκεία ζπιινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρνληαη ζε 

2.610 ζε επίπεδν ρψξαο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ κε ην εγθεθξηκέλν 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ  - ΔΛ.ΣΔ.ΠΔ. ΑΔ» 

έρνπλ ζπκβιεζεί  85 ππφρξεεο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 98,5% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ 

ιηπαληηθψλ. Παλειιαδηθά ιεηηνπξγνχλ  25.000 ζεκεία ζπιινγήο απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ.  
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Με βάζε ηα πξφζθαηα δεδνκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ε 

εθηίκεζε γηα ην ηέινο ηνπ 2007 είλαη φηη ε αλαθχθισζε ζα αλέξρεηαη ζε 20%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

κέζνο φξνο αλαθχθισζεο ζηελ Δ.Δ. δελ μεπεξλά ην 33%. 

 

Σέινο πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηα εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ην ΤΠΔΚΑ, ελψ πξνγξακκαηίδνληαη θαη  λέεο δξάζεηο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή : Σκήκα ηεξεψλ Απνβιήησλ ΓΔΓΑΠ 

Πεξηγξαθή: Πνζνζηφ (%) παξαγφκελσλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλεηαη 

Σηκή Βάζεο: 20% 

Πεγή: Γξαθείν Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ΤΠΕΚΑ 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ νινθιεξψζεθε ε θαηαγξαθή ησλ 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θαη ηνπ είδνπο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη. χκθσλα κε 

ηελ θαηαγξαθή ζηελ Διιάδα παξάγνληαη εηεζίσο 330.000 ηφλλνη επηθίλδπλα απφβιεηα. Οη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο παξάγνληαη ζηελ Αηηηθή (48,5%), ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (12,6%) θαη ηε 

ηεξεά Διιάδα (10,2%). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πξνζσξηλά απνζεθεπκέλνη 

600.000 ηφλλνη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θπξίσο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο (βηνκεραλία). Γηα ηελ 

αζθαιή δηαρείξηζε – επεμεξγαζία ηνπο εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ κέζσ 

ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.  

Δπίζεο νινθιεξψζεθε θαη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

(ΔΓΔΑ) κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, έρνπλ δεκνζηεπζεί ην ΦΔΚ Β‘ 383/06 πεξί 

‗Μέηξσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 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‘ θαη ην ΦΔΚ 791Β/06 πεξί ‗Έγθξηζεο Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ΄ αξηζκ. 13588/725/2006 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 

θ.ιπ.» (ΦΔΚ Β΄383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 

91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 1991 Με ηνλ ΔΓΔΑ – ν νπνίνο αλαζεσξείηαη αλά 

πεληαεηία - πινπνηείηαη ε βαζηθή αξρή φηη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ην 

αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν παξαγσγφο (ν ξππαίλσλ πιεξψλεη). 

 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2 2008-2012, νη 

εθπνκπέο απφ δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο γηα ην έηνο 2004 

αλήιζαλ ζε 3261,83 kt ηζνδχλακνπ CO2. Με ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

ηαθή θαη ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ζεξκηθήο νμείδσζεο ή αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ή 

ιηπαζκαηνπνίεζεο βηνκάδαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη εθπνκπέο λα κεησζνχλ σο ην 2010 ζε 2.500 kt 

ηζνδπλάκνπ CO2. 

 

Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ δηαρείξηζεο ΑΑ, 

σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο έιιεηςεο θνηλσληθήο απνδνρήο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

νδήγεζε άιινηε ζε πξσηφηππεο λνκνζεηηθέο - δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο (ρσξνζέηεζε ππνδνκψλ 

δηαρείξηζεο ΑΑ απεπζείαο κε Νφκν) θαη άιινηε ζε δηθαζηηθέο εκπινθέο θαη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ 

αθχξσζεο απφ ην ηΔ νξηζκέλσλ επηινγψλ γηα ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο 

πηέζεηο γηα αζηηθνπνίεζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρψλ έρνπλ νδεγήζεη ζε πςειφ θφζηνο γεο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί έλαλ αθφκε αλαζρεηηθφ παξάγνληα καδί κε ηελ έιιεηςε 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο απφ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνζχλδεζε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο γεληθήο κείσζεο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

απνβιήησλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, κε ην ζρεδηαζκφ κηαο εδαθηθήο πνιηηηθήο ε 

νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα φπσο ε δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε, ξχπαλζε θαη απψιεηα εδαθψλ 

αλαγλσξίδεηαη ζην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηελ πξνζηαζία 

εδαθψλ. 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο  

Πεξηγξαθή: Πνζνζηφ (%) επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ αμηνπνηνχληαη / 

αλαθπθιψλνληαη 

Σηκή Βάζεο: 20,06% 

Πεγή: Σκήκα Δηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, ΤΠΕΚΑ 

 

1.1.4. Αηκόζθαηξα – Αθνπζηηθό Πεξηβάιινλ - Αθηηλνβνιίεο 

Σα γεληθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο ξχπαλζεο θαη ζε πξνβιήκαηα αζηηθήο ξχπαλζεο. Ζ βηνκεραληθή ξχπαλζε 

εληνπίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 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 ηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη θχξηεο 

πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ (πιήζνο 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.  

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο έρεη 

εθπνλεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ ε κειέηε «Δθηίκεζε θαη ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν». ην πιαίζην ηεο κειέηεο απηήο ε ρψξα έρεη ρσξηζηεί ζε δπν δψλεο 

(Νφηηα θαη Βφξεηα Διιάδα) θαη δχν νηθηζκνχο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) θαη έρεη γίλεη εθηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, αθνχ ιήθζεζαλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ 

ζηαζκψλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο (ΔΓΠΑΡ), κεηξήζεσλ 

πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο θαη εθηηκήζεσλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθξίζεθαλ κε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ νδεγία 

96/62/ΔΔ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε, ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

εληνπίδνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Υψξαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Λάξηζα, Βφινο, 

Γηάλλελα, Ζξάθιεην, θιπ) θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε (πεξηνρή 

Κνδάλεο - Πηνιεκατδαο, Μεγαιφπνιεο). Δπίζεο πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο εκθαλίδνληαη 

θαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. Οηλνθχησλ – ρεκαηαξίνπ). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ζην ζχλνιν ησλ πεγψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαζψο θαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, παξεκβάζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην ΔΠΑ. Ζ βειηίσζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

ειέγρνπ ησλ πεγψλ αέξηαο ξχπαλζεο είλαη κέηξα πνπ πξνσζνχληαη ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. ήκεξα ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο δηαζέηεη 32 ζηαζκνχο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο λα βξίζθνληαη 

ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ρσξίο πάλησο λα ππάξρεη 100% πιεξφηεηα δεδνκέλσλ γηα ην 

ζχλνιν απηψλ.  
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Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή: Σκήκα Αηκφζθαηξαο ΤΠΔΚΑ 

Πεξηγξαθή: Αξηζκφο ζηαζκψλ κέηξεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ηνπ ΔΓΠΑΡ θαη πιεξφηεηα 

δεδνκέλσλ 

Σηκή Βάζεο: 32 

Πεγή: Σκήκα Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο, ΤΠΕΚΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί εκθαλίδεηαη πησηηθή 

ηάζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γηα νξηζκέλνπο ξχπνπο φπσο, ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ θαη ην βελδφιην. Γηα ηα ζσκαηίδηα παξαηεξείηαη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο, φκσο παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ κε ππέξβαζε ηεο νξηαθήο κέζε εκεξήζηαο ηηκήο θαη 

ζηελ παξνχζα θάζε δηεξεπλάηαη ε θπζηθή πξνέιεπζε ηνπο. Παξ‘ φια απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Ζ ίδηα ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζα ζεσξείηαη ζην κέιινλ πην ζνβαξή δεδνκέλνπ 

φηη αθελφο ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν πθίζηαηαη λέα λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη πνιχ απζηεξφηεξα φξηα 

πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ηα νπνία ζα ηζρχζνπλ ζηαδηαθά απφ ην 2005 κέρξη ην 2010, θαη αθεηέξνπ 

πξνβιέπνληαη θαη φξηα γηα ξχπνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε κέηξεζε κέρξη ζήκεξα δε ήηαλ ππνρξεσηηθή 

(π.ρ. βελδφιην, βαξέα κέηαιια, PM 2.5). πλνιηθά απαηηείηαη επηθέληξσζε ηεο πξνζπάζεηαο ζηνπο 

πην επηθίλδπλνπο ξχπνπο (αησξνχκελα ζσκαηίδηα PM2.5, PM10, βελδφιην, ινηπνί πδξνγνλάλζξαθεο) 

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.. 

 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2006 ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

«Ζ Καηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα» θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΔΑΡΘ γηα ην 2005, γηα 

ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα παξνπζηάδεηαη γεληθά ηάζε κείσζεο, κε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ ππάξρεη ζεκαληηθή ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ. Ο ξχπνο 

απηφο, ν νπνίνο παιαηφηεξα απνηεινχζε πξφβιεκα, έρεη θαηαπνιεκεζεί θαη δελ μεπεξλάεη ηα φξηα ζε 

θαλέλα ζηαζκφ κέηξεζεο. Ζ βειηίσζε απηή ζπλδέεηαη κε ηηο κεηψζεηο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζείνπ 

ηφζν ζην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο φζν θαη ζηελ ακφιπβδε βελδίλε. Γηα ην κνλνμείδην ηνπ 

αδψηνπ ππάξρεη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ή κηθξήο κείσζεο ησλ ηηκψλ. Γηα ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ 

ππάξρεη επίζεο ηάζε κηθξήο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

ην φδνλ ην 2005 παξνπζηάζηεθαλ ππεξβάζεηο ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο κέηξεζεο. Οη 

ππεξβάζεηο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεγάιε ειηνθάλεηα θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

(ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ φδνληνο) θαη παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο λφηηεο ρψξεο ηεο 

ΔΔ. Χζηφζν, ππάξρεη γεληθψο κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ.  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ αθφκε εθθξεκφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο Βηέλλεο, ηνπ Πξσηνθφιινπ Μφληξεαι θαη 

ηνπ Καλνληζκνχ 2037/2000/ΔΚ.  

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο 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).  
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Ζ κείσζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηηο επαίζζεηεο ζε ζφξπβν πεξηνρέο ή 

πεξηνρέο εηδηθψλ ρξήζεσλ είλαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

 

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. Δπηζεκαίλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ εθπνλεζεί νη ζηξαηεγηθνί ράξηεο ζνξχβνπ θαη ηα 

ζρέδηα δξάζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε νδεγία. 

 

Σα ζέκαηα ησλ αθηηλνβνιηψλ έιαβαλ δηαζηάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία σο απνηέιεζκα θπξίσο 

ηεο αχμεζεο ησλ πεγψλ εθπνκπήο (θηλεηή ηειεθσλία, θεξαίεο ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ, ξαληάξ, 

γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Γηα ηηο αθηηλνβνιίεο δελ πθίζηαληαη πξνο ην παξφλ 

Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, φκσο έρνπλ εγθξηζεί ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαηεπζπληήξηεο ηηκέο/φξηα. 

 

1.1.5. Υσξνηαμία – Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα αζθείηαη ζήκεξα βάζεη ηνπ Νφκνπ 2742/99, πνπ εθδφζεθε 

θαη‘ επηηαγή ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο. Μέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ 

ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν απηφ είλαη : 

 ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, κε ην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη κε πξννπηηθή 15εηίαο νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν νξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ 

ρψξνπ. Σν πιαίζην απηφ, πνπ νθείιεη λα ελαξκνλίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζα απνηειέζεη ηε βάζε αλαθνξάο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

ελαξκφληζε ησλ επί κέξνπο πνιηηηθψλ – πξνγξακκάησλ – επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ 

δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α‘ θαη β‘ βαζκνχ, πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνρή θαη αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Σν Γεληθφ Πιαίζην 

θαηαξηίδεηαη απφ ην ΤΠΔΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Τπνπξγεία θαη Οξγαληζκνχο ηνπ 

Γεκφζηνπ ηνκέα.  

 ηα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη 

απφ ην ΤΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα Τπνπξγεία ζπκπιεξψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ ζε φηη αθνξά ηδίσο ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ ηνκέσλ 

παξαγσγήο, ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνδνκήο, 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ ρψξνπ κε θξίζηκα πεξηβαιινληηθά, αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα.  

 Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πνπ εμεηδηθεχνπλ 

ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ. Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα έρνπλ 

θαηαξηηζηεί θαη εγθξηζεί γηα θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο πιελ Αηηηθήο.  

 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ παξαπάλσ πιαηζίσλ πξνβιέπεηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο πνπ δηελεξγείηαη θαηά θαλφλα, αλά 5εηία.  

 

ήκεξα πξνσζείηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ θαη 

νξηζκέλσλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε  ηνπ ηφπνπ φπσο είλαη γηα ηε Βηνκεραλία, ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Ζ δηακφξθσζε εξγαιείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 
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ρσξνηαμηθψλ ξπζκίζεσλ κε άμνλα ηηο ΑΠΔ, πξνσζείηαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο, σο κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο πεξί βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.Οη ζρεηηθέο κειέηεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη εθηηκάηαη φηη νη ζρεηηθέο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 

Ζ ζεζκνζέηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, αλακέλεηαη λα ζέζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Πεξαηηέξσ ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηα πξνγξάκκαηα URBAN 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πφιεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ιεηηνπξγηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπο (brownfields) κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο. ην ίδην 

πιαίζην, ε πινπνίεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο ππνρξεψζεηο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο Habitat II Agenda, αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 

Ζ αζηηθή αλάπηπμε  θαη ν αεηθφξνο ζρεδηαζκφο ρξήζεο γεο, ζχκθσλα κε ην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο, 

είλαη ηνκείο πνπ ρξήδνπλ ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ζην πιαίζην ηεο αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο 

νηθνινγηθήο ζηξνθήο ησλ απνθάζεσλ δηαρείξηζεο. 

 

Πέξαλ ηνλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηεο 

ρψξαο ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο είλαη ε κε νινθιήξσζε κέρξη ζήκεξα ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ 

δαζνινγίνπ. 

 

1.1.6. Κιηκαηηθή αιιαγή 

Σν θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη έλα πνιπζχλζεην  θαη δηαζπλνξηαθφ πξφβιεκα πνπ 

απνδίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ δηαξθψο απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ησλ ιεγφκελσλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ηελ φμπλζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. ζνλ αθνξά 

ζηελ αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 2001), 

αλ θαη νη ηνπηθέο δηαθνξέο είλαη ζρεηηθά κεγάιεο, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ 

παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά κέζν φξν 0.8 
ν
C ζηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε. 

Ζ αχμεζε απηή δελ ήηαλ ζπλερήο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέρξη πεξίπνπ ην 1940, αθνινπζνχκελε απφ ζηαζεξνπνίεζε ή αθφκε θαη κείσζε κέρξη 

ην 1970 θαη ηειηθά κία εθ λένπ αχμεζε κέρξη ηηο εκέξεο καο, κε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 λα παξνπζηάδεη 

ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο 

αχμεζεο απηήο επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαηεξνχκελεο αλφδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζε αλζξσπνγελείο αηηίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απμεκέλε εθπνκπή 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
1
.  

 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην (1997) είλαη έλα λνκηθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ζε επίπεδα ηέηνηα ψζηε λα 

                                                 
1 (Environmental Protection Agency- EPA, 2004). 
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πξνιεθζνχλ επηθίλδπλεο επηπηψζεηο ζην θιίκα απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλεο δεζκεχζεηο ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ απαηηνχλ λα κεησζνχλ νη 

εθπνκπέο έμη (6) αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC θαη SF6) ηελ πεξίνδν 2008-

2012, ζε πνζνζηφ 5,2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 8%, κε ζεκαληηθέο, φκσο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ. ην πιαίζην ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ επζπλψλ αλάκεζα 

ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ε Διιάδα δεζκεχηεθε λα απμήζεη ηηο εθπνκπέο ηεο φρη παξαπάλσ απφ 25% 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2020 ν λένο ζηφρνο ζε επίπεδν Δ.Δ είλαη +20%, αιιά 

αθφκε δελ έρεη απνθαζηζηεί ε θαηαλνκή ηνπ ζηα Κξάηε – Μέιε. 

 

χκθσλα κε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (Μάηνο 2002), ηα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο λα θηλεζεί εθηφο ζηφρνπ, εάλ δελ ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα. ην 

δηάζηεκα 1990-2002 νη εγρψξηεο εθπνκπέο αεξίσλ μεπέξαζαλ ήδε ην ζηφρν ηνπ Κπφην αθνχ 

απμήζεθαλ θαηά 26,5%, ελψ, φπσο πξνβιέπεη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν, ρσξίο ηελ άκεζε ιήςε 

κέηξσλ, κέρξη ην 2010 νη εθπνκπέο ζα απμεζνχλ θαηά 35,8%. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2006 ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο «Διιάδα: Ζ Καηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο» νη πιένλ πξφζθαηεο πξνβιέςεηο δείρλνπλ 

φηη νθηψ απφ ηα είθνζη πέληε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε Διιάδα) 

επξίζθνληαη ζε ζηάδην εληνπηζκνχ πεξαηηέξσ δξάζεσλ, θαζψο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο εθπνκπψλ. χκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία, ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ρψξαο 

καο θαηά ην 2010 ζα αλέξρεηαη ζην +34,7%, δειαδή αλ δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πνιηηηθέο, ν ζηφρνο ηνπ +25% είλαη αλέθηθηνο. 

 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΑΑ) ζεζπίζηεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ θαη νξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο / πξνηεξαηφηεηεο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κπφην. 

 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη απαζρφιεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο ε ΑΑ αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ζε κηα πην βηψζηκε θνηλσλία θαη δηακνξθψλεη ην γεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξα γηα κηα δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. Οη δχν 

απηέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ 

λα αιιεινεληζρχνληαη θαη άξα ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχνληαη.  

 

Ζ αλάγθε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ζε επίπεδα 

ηα νπνία λα κελ πξνθαινχλ αθχζηθεο κεηαβνιέο ζην θιίκα ηεο γεο αλαγλσξίδεηαη ζην 6
ν
 Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Δπίζεο, ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ 

πνπ αλέιαβε ε ΔΔ ζην Κπφην. 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

ζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ην ΔΠΑ εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην θαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, κέζσ 
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Βιομηχανικές διεργαζίες Γιαλύηες Γεωργία

Γάζη Απορρίμμαηα

ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο ξχπσλ θαη ηνπ εηδηθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΑΠΔ. 

 

Ο ελεξγεηαθφο ηνκέαο απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή λα απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηνκέα εθπνκπψλ. Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα θαηά ην 2002 έθζαζε ηηο 50,6 TWh κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 11.739 MW κνλάδσλ ηεο 

ΓΔΖ θαη 515 MW απφ απηνπαξαγσγνχο θαη παξαγσγνχο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Αθνινπζνχλ νη ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο (θαχζεηο) κε ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

λα παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο 

ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. 

 

 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή: ΔΚΠΑΑ 

Πεξηγξαθή: % ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο ρψξαο 

Σηκή Βάζεο:  12,2%% 

Πεγή: ΕΚΠΑΑ, Ειιάδα, ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 2006, ΕΚΠΑΑ 

 

ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π. 54409/2632/ΦΔΚ 1931Β/2004 «χζηεκα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2003/87/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2003 θαη άιιεο δηαηάμεηο», (Άξζξν 13), ην Δζληθφ 

Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ηεο Γ/λζεο ΔΑΡΘ ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαηαξηίδεη θαη ηεξεί κεηξψν γηα ηελ 

επαθξηβή θαηαγξαθή ηεο εθρψξεζεο, ηεο θαηνρήο, ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο αθχξσζεο δηθαησκάησλ. 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξψνπ απφ ην ΔΚΠΑΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2006. Ήδε 

γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2007 εθαξκφδεηαη ην 1
ν
 Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Ρχπσλ, ην νπνίν 

πξνβιέπεη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 2,1%, ελψ ππφ ζεζκνζέηεζε είλαη ην 2
ν
 

Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Ρχπσλ πνπ αθνξά ζηελ πεξίνδν 2008 - 2012. 
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Γφζεθε ήδε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο ψζηε λα θαιχπηεηαη απφ ΑΠΔ έσο ην έηνο 2010 ην 30% ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ηεο ρψξαο   

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή: ΔΚΠΑΑ 

Πεξηγξαθή: % αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εθπνκπψλ 

ηνπ 1990 

Σηκή Βάζεο: 28% (πξφβιεςε γηα ην 2010) 

Πεγή: ΕΚΠΑΑ, Ειιάδα, ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 2006, ΕΚΠΑΑ 

 

Ζ είζνδνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε βηνκεραλία, ηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα, ηηο κεηαθνξέο θαη 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ε εθαξκνγή ησλ Βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ Σερληθψλ θαη ε ρξήζε 

απνδνηηθφηεξσλ θαη θαζαξφη εξσλ θαπζίκσλ ζηε βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο, ε πξνζπάζεηα 

πξφιεςεο ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ αλαδαζψζεσλ, ε πξνψζεζε 

ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

ησλ λέσλ θηηξίσλ (Οδεγία 2002/91/ΔΚ) είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα 

πινπνηνχληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.  

 

1.1.7. Πνιηηηθή Πξνζηαζία – Πξόιεςε Πεξηβαιινληηθώλ Κηλδύλσλ 

Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή 

βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ 

ζπκβάλησλ), πεξηβαιινληηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. ε Δπξσπατθφ επίπεδν ιεηηνπξγεί απφ ην 

1985 ε ππεξεζηαθή κνλάδα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ππφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο.  

 

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ζπλεθηηθήο θαη παγησκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη πεξηζηαζηαθψλ θηλδχλσλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 

Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηνλ 

ζπληνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δπίζεο, ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνηείλεηαη  

ζηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή. 

 

Ζ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε έκθαζε ζηηο ππνδνκέο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο θαζψο θαη ε πξφιεςε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ κέζσ κεραληζκψλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013 ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ε νπνία εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 

Ζ Διιάδα εθπξνζσπείηαη ζην Μφληκν Γίθηπν Δζληθψλ Αληαπνθξηηψλ απφ ην 1991. Απφ ην 1996 ε 

αξκνδηφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηαθέξζεθε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία ζηελ Διιάδα έρεη νξγαλσζεί πάλσ ζε έλα ζχζηεκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο. ην δπλακηθφ θαη ζηα κέζα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη:  

 Δηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζηα 

νπνία αλαηίζεηαη ε επίβιεςε εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ είλαη ππεχζπλεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα ηηο επί 
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κέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη θπξίσο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ (φπσο Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Ληκεληθφ ψκα, Διιεληθή Αζηπλνκία, Δζληθφ Κέληξν 

Άκεζεο Βνήζεηαο, Έλνπιεο Γπλάκεηο, Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ & Πξνζηαζίαο, 

ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. 

θιπ). 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο αλαπηχζζνπλ έλα δηθφ ηνπο ηκήκα 

πάλσ ζην εζληθφ ζρέδην πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ) θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Απφ πιεπξά αξκνδηφηεηαο, ηε ζπλνιηθή επζχλε θαη ζρεδηαζκφ γηα ηελ πνιηηεία έρεη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 

 

Απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Διιάδα έρνπλ ε αληηπιεκκπξηθή, ε 

αληηππξηθή θαη ε αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαζψο θαη ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. ηνπο ηνκείο απηνχο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη ειιείςεηο θπξίσο ζε ππνδνκέο, θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία απφ δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ππξθαγηέο ηα ηειεπηαία 9 ρξφληα. 

 

ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΕΖΜΗΔ Δ 

ΣΡΔΜΜΑΣΑ ηξεκ/Ππξθαγηά 

1998 8951 945,078 105.58 

1999 10845 191,991 17.70 

2000 14,855 1,570,941 105.75 

2001 15,350 428,427 27.91 

2002 8,881 81,886 9.22 

2003 9,583 84,869 8.86 

2004 10,861 134,417 12.38 

2005 9,834 85,558 8.70 

2006 8,941 153,507 17.17 

πλνιηθά 98101 3,676,674 37.48 

 

Γείθηεο παξνπζίαζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – Πεγή: ΓΓΠΠ 

Πεξηγξαθή:  Έθηαζε δεκηψλ απφ ππξθαγηέο αλά έηνο (κέζνο φξνο εηψλ 1998 – 2006) 

Σηκή Βάζεο: 408.519 ζηξ. 

Πεγή: ΓΓΠΠ 

 

Δπίζεο δελ έρνπλ εθπνλεζεί νη απαηηνχκελεο κειέηεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ κεγάια βηνκεραληθά αηπρήκαηα θαζψο θαη ζεζκνζέηεζεο ρξήζεσλ γεο ζε ζρέζε κε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο, ελψ επηπιένλ βαζηθή 

έιιεηςε απνηειεί ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη νινθιεξσκέλε ελεξγνπνίεζε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, πξφιεςεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο επέκβαζεο. Δξγαιεία 

εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππξθαγηψλ θαη ησλ ζεξκψλ 

πεξηφδσλ (1
ε
 Μαΐνπ – 31 Οθησβξίνπ) φπνπ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεη 

εκεξήζην δειηίν πνπ απνηππψλεη ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηνχο ηχπνπο δξάζεσλ: 

 Πξφιεςε θαηαζηξνθήο 

 Αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθήο 

 Απνθαηάζηαζε πιεγεηζψλ πεξηνρψλ 
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Δξγαιεία κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρνπλ ε 

ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκφο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ, ε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε πξσηνγελήο έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε γηα ηελ πξφγλσζε 

αθξαίσλ θαηλνκέλσλ. 

 

1.1.8. Θεζκνί – θνξείο θαη κέζα άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

Σν ΤΠΔΚΑ απνηειεί ηνλ επηηειηθφ θνξέα άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε άζθεζε θαη 

εθαξκνγή ηεο νπνίαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαξκφδησλ Σνκεαθψλ Τπνπξγείσλ (Αλάπηπμεο, 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο). ζν απμάλεη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηεο 

Δ.Δ θαη ηεο Πνιηηείαο ζηα ζέκαηα, ηφζν πην επηηειηθφο ζα γίλεηαη ν ξφινο ηνπ ΤΠΔΚΑ, φκσο θαη 

ηφζν πεξηζζφηεξν ζα πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνθέληξσζε εμεηδηθεπκέλσλ επηηειηθψλ ή θαη 

ειεγθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε Δηδηθέο Τπεξεζίεο ή Οξγαληζκνχο ή Πεξηθεξεηαθέο Γνκέο. 

Παξαδείγκαηα γηα ηελ πνξεία απηή απνηεινχλ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ε 

Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ν Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ, ε Κεληξηθή & νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Τδάησλ, ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο 

& Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ε Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, 

θαη ε αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο αξρηθήο θάζεο ιεηηνπξγίαο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Έξγσλ / Πξνγξακκάησλ. 

 

κνηα, ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

Πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

παξακέηξσλ θαη ην ζπλερή έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα ππάξρεη αλά 

πάζα ζηηγκή επηζηεκνληθά επεμεξγαζκέλε έγθπξε πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία δηαζέζηκε ηφζν γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη γηα ρξήζε ηεο απφ ην θνηλφ θαηά ηε 

δηαδηθαζία Δθηίκεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαηά ηελ ηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ή κεγάισλ θαη ζχλζεησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνυπνζέηεη επίζεο ηελ χπαξμε αμηφπηζηνπ ηέηνηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ, 

θαζψο ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ δεκφζηα πνιηηηθή πνπ αζθείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη (άξα θαη παξαθνινπζείηαη) ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Οη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα απηφ γίλνληαη θαλεξέο απφ ηηο αλεπάξθεηεο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, απφ ην έιιεηκκα θνηλσληθήο απνδνρήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ζηελ έιιεηςε επηζηεκνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηε κε νινθιήξσζε ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ, ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θπξίσο ζηελ 

πεξηθέξεηα, ζηνπο αξγνχο ξπζκνχο ελζσκάησζεο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ε νπνία ζε αληίζεζε 

κε ην γεληθφηεξν πλεχκα απνξξχζκηζεο, γίλεηαη νινέλα θαη πην πεξηνξηζηηθή. 

 

Ζ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα εληζρπζεί απφ πνιηηηθέο 

ηηκνιφγεζεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ιπκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ηηκνιφγεζε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ γηα θαηαλάισζε λεξνχ θαη απνηεινχλ ην 60% (γηα ηα 

λνηθνθπξηά) ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην 

παξάδεηγκα ηεο ρξέσζεο γηα ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δεκνηηθά 

ηέιε, ρσξίο λα παξέρεη θαλέλα θίλεηξν ζηνπο πνιίηεο γηα αλαθχθισζε, θαζψο ε ηηκνιφγεζε δελ 

ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή απνβιήησλ. 
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Ο Σνκέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί ηνλ θξίζηκν ρψξν φπνπ θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη κε δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη δηαηηζέκελα κέζα θαη πφξνπο είλαη ν Σνκέαο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα δνζεί άκεζα 

κεγάιε πξνηεξαηφηεηα.  Δηδηθφηεξα ε έιιεηςε ελφο ηζρπξνχ ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ νδεγεί ζηελ 

κεξηθή κφλν εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ δεκηνπξγείηαη επέιηθηνο κεραληζκφο ζε επίπεδν Δηδηθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο κε ιεηηνπξγία ζρεηηθνχ δηθηχνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί ην 

ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  

Με βάζε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο  ζε φιεο ηηο άιιεο  πνιηηηθέο, έγηλε θαλεξφ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη Μειέηεο  Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη πην πξφζθαηα ε ηξαηεγηθή 

Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (ΠΔ) απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο. 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην έρεη πξνρσξήζεη γηα ηηο ΜΠΔ θαη ιεηηνπξγεί, αλ θαη απαηηνχληαη αξθεηά αθφκα 

βήκαηα γηα ηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ, φπσο ε έθδνζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ΜΠΔ γηα θάζε 

νκάδα έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο ζην ΤΠΔΚΑ, αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ΜΠΔ), έρεη επηηχρεη έλα 

πςειφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο νη αλάγθεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ ΜΠΔ παξακέλνπλ κεγάιεο. 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο αλάπηπμε» ζα 

πξνρσξήζεη κε ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκνχ ησλ ΠΔ. Ζ Αμηνιφγεζε 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ απφ Πεξηβαιινληηθή Άπνςε 

κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ λένπ ζρεηηθνχ εζληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα απνηειέζεη κηα θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο δηεξεχλεζεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ηνκεαθέο 

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα έρεη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε (monitoring). 

 

Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο είλαη κία δηαδηθαζία πνιιψλ ζηαδίσλ 

πνπ μεθηλάεη κε ηε γλψζε θαη θαηαιήγεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Ζ επθνιία πξφζβαζεο 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, ε γξήγνξε θαη επίθαηξε ελεκέξσζε γηα 

ηπρφλ απνηειέζκαηα ειέγρνπ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φπσο απηά 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Aarhus, ε νπνία έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ ΔΔ θαη έρεη 

ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ Ν. 3422/2005 (ΦΔΚ Α‘ 303).  

 

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο πιεξνθφξεζεο ησλ 

πνιηηψλ γηα ην πεξηβάιινλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ. 

 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο είλαη 

κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

 

Ζ ελεκέξσζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ησλ  ΜΚΟ. Ζ 
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ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ε άζθεζε ειέγρνπ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ, 

γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηξέβισζε ησλ ζηφρσλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ έληνλε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη 

ε εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ παξάγνληεο 

ππνβνεζεηηθνχο ζηελ παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, πνπ πιεξνθνξνχλ θνξείο θαη πνιίηεο, γηα κεγάιν εχξνο ζεκάησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

πεξηβάιινλ. 

 

1.2 Αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη/ή ηνπηθώλ αληζνηήησλ θαη αλαπηπμηαθώλ αλαγθώλ 

 

Οη αζηηθέο πεξηνρέο 

πσο είλαη γλσζηφ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπγθεληξψλεηαη ε 

δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. πλέπεηα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (ξχπαλζε, απφβιεηα), θαη ε αζηηθή 

δηάρπζε πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία επηγξακκαηηθά ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη πςειά επίπεδα ζνξχβνπ 

 Πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλαξρε δφκεζε θαη ηελ κείσζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη 

ησλ ξεκάησλ 

 Πξνβιήκαηα ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο 

 

Σα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα είλαη θπζηθά εληνλφηεξα ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

θαζψο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ρσξίο πάλησο λα απνκεηψληαη 

εληειψο ζηα κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα. 

 

Οη νξεηλέο πεξηνρέο 

Οη νξεηλέο πεξηνρέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο ελψ 

ραξαθηεξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην αλάγιπθν ησλ πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ηεο ρψξαο. ηνλ νξεηλφ 

ρψξν ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ πνιχηηκα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλίζηαληαη 

ζηα εμήο: 

 Ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα 

 Μεγάιε πνηθηιία ηνπίσλ & νηθνζπζηεκάησλ. 

 Πεξηνρέο ηξνθνδφηεζεο ζεκαληηθψλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κηα ηάζε αλάπηπμεο νξηζκέλσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, ηελ αλαδπφκελε 

βηνινγηθή γεσξγία, θαζψο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, αιιά θαη κε ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ θαη 

ππνδνκψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηνλ νξεηλφ ρψξν. 

 

Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά πηέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ, ψζηε 

λα πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη αιινίσζεο ηνπ θπζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ θαη λα 

πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε ειεγρφκελε αλάπηπμε. 

 

Οη λεζησηηθέο πεξηνρέο 

Απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά, νη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δπν 

θχξηεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ έθηαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ 

ηα λεζηά φπνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθή 
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αχμεζε ηεο άλαξρεο δφκεζεο θαη ελ γέλεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν ηελ ερνξχπαλζε. Αληίζεηα, ππάξρνπλ λεζησηηθέο πεξηνρέο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηεξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε 

θπζηθφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ είλαη ε έιιεηςε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε επάξθεηα πδαηηθψλ πφξσλ.  

 

Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξνχλ επίζεο λα δηαθξηζνχλ ζε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηηο πηέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ζην πεξηβάιινλ. Έηζη, δηαθξίλνληαη νη πεξηνρέο έληνλεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ν Θεζζαιηθφο θάκπνο, ην Αξγνιηθφ πεδίν, ν θάκπνο 

ηεο Θεζζαινλίθεο, θιπ., φπνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ εκθαληζηεί έληνλα πξνβιήκαηα 

ληηξνξξχπαλζεο, κε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη έληνλσλ 

επηπηψζεσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(θπξίσο ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο) φπνπ νη θαιιηέξγεηεο είλαη ιηγφηεξν έληνλεο ή 

αλαπηχζζνληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο πηέζεηο 

ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. 
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1.3 πλνπηηθή απνηίκεζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ ΔΠ θαη ΠΔΠ ηνπ ΚΠ 2000-2006 ή θαη άιισλ 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ 

 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡ, ε πνξεία ησλ Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ 1989 – 

1993, 1994 – 1999 θαη 2000 – 2006 κπνξεί λα απνηηκεζεί ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

1.3.1. Α’ ΚΠ (1989 – 1993) 

Γεληθά δηαπηζηψλεηαη πσο νη πφξνη ηνπ Α‘ ΚΠ ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο δαπαλήζεθαλ 

θπξίσο ζε: 

 πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζρεηηθψλ κε ξχπαλζε 

αηκφζθαηξαο θαη πδάησλ 

 εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζε 

 πνιχ πεξηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο είηε ζηηο πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ είηε ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ βιαβψλ θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

1.3.2. Β’ ΚΠ (1994 – 1999) 

Ζ Γεληθή θαηεχζπλζε ησλ πφξσλ ηνπ Α΄ΚΠ επαλαιήθζεθε θαη ζηε Β‘ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν κε 

ηελ πξνζζήθε έξγσλ ππνδνκήο: 

 ζηνλ ηνκέα ηεο Δπεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ φζν θαη 

 ζηνλ Σνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ Απνβιήησλ 

 

Δπίζεο ζε ζρέζε κε ην Α‘ ΚΠ δηεπξχλζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ αλάπιαζεο ηνπ 

νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ρσξνηαμηθψλ & πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. 

Σέινο γηα πξψηε θνξά εληζρχζεθαλ επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνλ Σνκέα Βηνκεραλίαο & 

Δλέξγεηαο θαη ζηνλ Σνκέα ηεο Γεσξγίαο, γηα ηε βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ θαιιηεξγεηψλ αληίζηνηρα. 

 

1.3.3. Γ’ ΚΠ (2000 – 2006) 

ηελ 3
ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν δφζεθε κία θξίζηκε ψζεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ρψξαο ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηαρείξηζεο θπξίσο αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ 

ζεκαληηθνί πφξνη δηεηέζεζαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αλάπιαζεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε επαλαδεκηνπξγία ηεο 

Λίκλεο Κάξιαο ζηε Θεζζαιία. Ηδηαίηεξε κέξηκλα έρεη δνζεί επίζεο ζηελ ελίζρπζε πεξηβαιινληηθψλ 

θαη ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Γεσξγίαο. Σέινο πφξνη δηεηέζεζαλ θαη κέζσ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) γηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Μαζεηψλ θαη γηα Καηάξηηζε Δξγαδνκέλσλ & Αλέξγσλ ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 

1.4 Αλάιπζε Ηζρπξώλ – Αδύλακσλ εκείσλ & Δπθαηξηώλ – Απεηιώλ (SWOT) 

 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεθε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Ζ πεξηγξαθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ηζρπξψλ ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ θαη 

απεηιψλ ηνπ ηνκέα (SWOT). Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

επηινγψλ νη νπνίεο έγηλαλ ζην παξφλ πξφγξακκα θαη παξνπζηάδνληαη ζε επφκελν θεθάιαην (βι.  

ελφηεηα 2) κε βάζε ηελ εμήο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: 

 Αλάπηπμε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ κε αληίζηνηρε Μείσζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ Δπθαηξηψλ κε αληίζηνηρν Μεηξηαζκφ ησλ Απεηιψλ 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε SWOT ηνπ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε», ε νπνία έρεη επηκεξηζηεί ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 1.1. 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

ΦΤΖ 

- Πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα κε πςειφ 

βαζκφ ελδεκηζκνχ 

- εκαληηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο έρεη 

εληαρζεί ζε θαζεζηψο θνηλνηηθήο 

πξνζηαζίαο 

- Γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο έρεη 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπ 

ζε εζληθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  

 

- Γελ έρεη νινθιεξσζεί ην 

πιαίζην ησλ ζεκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 

- Γελ έρεη νινθιεξσζεί ε θήξπμε 

πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελσλ 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, ε εθπφλεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ΔΠΜ θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο 

- Πξνβιεκαηηθφο ζπληνληζκφο 

ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

- Ζ ελζσκάησζε ζηελ ηνκεαθή 

πνιηηηθή ζπλαξκφδησλ 

ππνπξγείσλ, δξάζεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη δελ 

εληάζζεηαη ζε έλαλ εληαίν 

ζρεδηαζκφ 

 

 

- Ζ ζχλδεζε ησλ 

πεξηνρψλ πξνζηαζίαο κε 

ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ν νηθνηνπξηζκφο, 

αλαςπρή, 

πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε 

- Ζ ελεξγνπνίεζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κε 

θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

- Καηαζηξνθέο θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ απφ 

ππξθαγηέο αιιά θαη απφ 

«αλαπηπμηαθέο» 

δξαζηεξηφηεηεο π.ρ απφ 

έληνλεο ηνπξηζηηθέο πηέζεηο 

- Κίλδπλνη κεησκέλεο 

βησζηκφηεηαο γηα ηνπο 

Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ ειιείςεη 

ζηαζεξψλ εζφδσλ.  

ΤΓΑΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛ-

ΛΟΝ 

- Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη 

ζαθήο πξφνδνο ζηνλ ηνκέα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

- Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ζε εζληθφ επίπεδν 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

- Ζ θαιή πνηφηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

- Δπνρηαθή αλεπάξθεηα πδαηηθψλ 

πφξσλ παξαηεξείηαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ζε νξηζκέλεο – θπξίσο 

ηνπξηζηηθέο θαη λεζησηηθέο  - 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

- Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ν. 3199/03 

- Πξνψζεζε 

δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο 

ηνκείο πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(π.ρ Γηαζπλνξηαθφ 

Πάξθν Πξεζπψλ) θαη 

- Οη εηήζηεο απνιήςεηο 

λεξνχ ζηε ρψξα έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

εηθνζαεηίαο 

- Ζ γεσγξαθηθή 

αληζνθαηαλνκή ησλ 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

πδάησλ ηεο ρψξαο απνηειεί πεγή 

αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ελαξκφληζε 

ηεο νδεγίαο 2000/60 γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ 

- Ζ κε χπαξμε επαξθνχο δηθηχνπ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 3199/03 

- εκαληηθέο ειιείςεηο ζε ΔΔΛ 

θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο ζηνπο 

Οηθηζκνχο Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο Οδεγίαο 91/271 

- Ζ κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, κε έκθαζε ζηελ 

ππεξάληιεζε ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ θαη ζηελ ζπαηάιε 

πδαηηθψλ πφξσλ ζην γεσξγηθφ 

ηνκέα 

- Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

- Ζ αηειήο ηηκνιφγεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ 

- Ζ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ 

εηαηξεηψλ χδξεπζεο δελ δηαζέηεη 

θεληξηθά απηφκαηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

δπζθνιφηεξν ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαξξνψλ 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ 

πφξσλ εληφο ηεο ρψξαο θαη 

ε εμάξηεζε απφ 

δηαζπλνξηαθά πνηάκηα 

δπζρεξαίλεη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

- Ζ έιιεηςε ζχλδεζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

εηδηθά ζηνλ γεσξγηθφ 

ηνκέα κε ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ 

- ε πξντνχζα ηάζε 

εξεκνπνίεζεο ζε πνιιέο 

πεξηνρέο θπξίσο ηεο λφηηαο 

θαη λεζησηηθήο ρψξαο, ε 

νπνία εληείλεηαη απφ 

ηνπξηζηηθέο θαη άιιεο 

πδξνβφξεο πξαθηηθέο 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

- Οξηζκέλεο ΔΔΛ εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο ή είλαη κε 

ιεηηνπξγηθέο 

- Γελ ππάξρεη ζηαζεξφο 

πγηεηλνινγηθφο έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

ζηνλ θαηαλαισηή. Οξηζκέλεο  

απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

(ΓΔΤΑ) δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηέηνησλ ειέγρσλ 

ΔΓΑΦΟ 

- Ζ θαηάζηαζε ησλ εδαθψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

ηθαλνπνηεηηθή, κε ζρεηηθά ζεκαληηθφ 

πάλησο ηκήκα ηνπο λα αληηκεησπίδεη 

θηλδχλνπο εξεκνπνίεζεο 

- Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζε ηνπ 

εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε Απνβιήησλ (επηθίλδπλα 

θαη κε επηθίλδπλα) θαζψο θαη ην 

εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο 

- Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή 

πξφνδν 

- εκαληηθφο αξηζκφο ελεξγψλ 

θαη αλελεξγψλ ΥΑΓΑ πθίζηαηαη 

ζηε ρψξα, παξφιν πνπ κεγάινο 

αξηζκφο απηψλ έρεη 

απνθαηαζηαζεί ηελ ηειεπηαία 

δηεηία 

- εκαληηθφο αξηζκφο έξγσλ 

δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ 

ππνιείπεηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, παξφιν πνπ 

κεγάινο αξηζκφο έξγσλ ΥΤΣΑ 

έρεη πινπνηεζεί ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

- Καζπζηεξήζεηο ζηελ έγθξηζε 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ θαζψο θαη ζηελ 

- εκαληηθφ ηκήκα ησλ 

απαηηνχκελσλ 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ κπνξεί κε 

βάζε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην λα πινπνηεζεί 

κε ζπκπξάμεηο ηδησηψλ. 

- Τπάξρεη ζρεηηθά έληνλε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ αιιά κε 

έληνλν ζχλδξνκν 

―NIMBY‖ 

- Ζ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ε αιιαγή ησλ 

πξνηχπσλ θαηαλάισζεο 

νδεγεί ζηελ παξαγσγή φιν 

θαη κεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ 

- Ζ θαηαζθεπή ππνδνκψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

(ΔΔΛ, ΥΤΣΑ, ΜΑ) 

ζπλαληά ζπρλά ηελ 

αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ κε απνηέιεζκα 

ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

- «Αληαγσληζηηθέο» 

πξνσζνχκελεο ηερλνινγίεο: 

επαλαρξεζηκνπνίεζε - 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

πξνψζεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

απφ απηνχο έξγσλ 

- Δμαηξεηηθά αλεπαξθή δεδνκέλα 

ζχλζεζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ – Διιεηπήο 

ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία εκπνδίδεη ηελ 

νξζνινγηθή εθηίκεζε ησλ 

βέιηηζησλ εθαξκφζηκσλ 

ηερληθψλ 

- Ζ αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (π.ρ. 

λνζνθνκεηαθά, βηνκεραληθά) 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

αλεπαξθήο 

- Όπαξμε αδηεπθξίληζηνπ 

αξηζκνχ θαη κεγέζνπο ρψξσλ 

δηάζεζεο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ θαζψο θαη 

εγθαηαιειεηκκέλσλ ρψξσλ 

παξειζνχζαο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

- Γελ έρνπλ εθαξκνζηεί επαξθψο 

κέρξη ζήκεξα, κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

εξεκνπνίεζεο 

- Παξαηεξείηαη κηθξφ πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

- Οξγαλσηηθέο αδπλακίεο ζηνπο 

Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

αλαθχθισζε vs ελεξγεηαθή 

αμηνπνίεζε ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

Απνβιήησλ 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 48 - 

 

Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

ΑΣΜΟΦΑΗ

ΡΑ – 

ΑΚΟΤΣΗ-

ΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛ-

ΛΟΝ 

- Σν δίθηπν θαηαγξαθήο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλν, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο βαζηθνχο 

ξχπνπο 

- Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηηεπρζεί 

ζεκαληηθή πξφνδνο ζε ζέκαηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκάησλ παιαηάο ηερλνινγίαο 

- Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο 

έρνπλ  αξρίζεη ζηαδηαθά λα 

ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ 

- Ζ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη παξνπζηάδεη απμεηηθέο 

ηάζεηο 

- Έρνπλ εθπνλεζεί επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα φια ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

- Παξαηεξείηαη κείσζε ηεο εθπνκπήο 

νξηζκέλσλ ξχπσλ (π.ρ. δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ) 

- πλερήο επέθηαζε δηθηχνπ Μεηξφ 

- Γελ έρνπλ ιεθζεί ηα κέηξα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρέδηα 

δξάζεο γηα ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζε 

πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο 

κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

- Με χπαξμε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ λέσλ 

ξχπσλ (βελδφιην, pm2.5) 

- Πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αθνπζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη γχξσ απφ 

ζεκαληηθέο πεγέο ερνξχπαλζεο 

(κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, 

βηνκεραλίεο, θιπ) 

- Τςειά επίπεδα ζνξχβνπ ζε 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη 

ρψξνπο ζπγθέληξσζεο 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

- Σν έληνλν ελδηαθέξνλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα 

επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο 

ησλ ΑΠΔ 

- Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

ρψξαο ηε θαζηζηά ηξσηή ζε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

γχξσ απφ απηήλ ρψξεο 

- Ζ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ησλ 

θπθινθνξνχλησλ 

νρεκάησλ θαη ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νδεγνχλ ζε απμεκέλεο 

εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ 

ξχπσλ 

- Δκθάληζε νξηζκέλσλ λέσλ 

ξχπσλ σο απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνδφκελεο λέαο 

ηερλνινγίαο (π.ρ. ΖxCx)) 

ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ

-

ΠΟΛΔΟΓΟΜ

ΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ

 

- Βξίζθεηαη ζε θάζε νινθιήξσζεο ν 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο 

(γεληθφ, επηθαηξνπνίεζε 

πεξηθεξεηαθψλ θαη εηδηθά 

ρσξνηαμηθά ζρέδηα) 

 

- Ζ καθξνρξφληα έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε 

αλεμέιεγθηε θαη απζαίξεηε 

ρσξνζέηεζε ρξήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία είλαη 

δχζθνιν λα επαλνξζσζεί 

- Ζ πξνσζνχκελε 

ζχλδεζε ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε  

- Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ – 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

- Ζ κε νινθιήξσζε ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ 

δαζνινγίνπ 

- Ζ άλαξρε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

αζηηθνχ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

- Έληνλεο πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο απφ ηελ πξννπηηθή 

αλάπηπμεο ηεο 

παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο 

 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 

- Τθίζηαηαη εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

ηίζεληαη απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ 

Κπφην 

- Ζ πνιηηεία παξέρεη ηζρπξά θίλεηξα 

γηα ηε ρξήζε ΑΠΔ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

- Αλεπαξθήο ελεκέξσζε ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ζέκαηα 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

- Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

ζηεξεψλ θαπζίκσλ γεγνλφο πνπ 

ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ξππνγφλα 

- Ζ εηζαγσγή 

πεξηνξηζκψλ ιφγσ 

πεξηβαιινληηθψλ 

ξπζκίζεσλ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία Καηλνηνκίαο 

θαη λέαο 

επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

- χγθξνπζε κεηαμχ ηεο 

απαίηεζεο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη 

ηεο απμεκέλεο απαίηεζεο 

ζε ελέξγεηα ηεο ρψξαο. 

- Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζπληειεί 

ζηε ζπρλή εκθάληζε 

αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ πνπ επηθέξνπλ 

θαηαζηξνθέο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο 

αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

- Ζ χπαξμε κηαο επαξθψο 

νξγαλσκέλεο γεληθήο γξακκαηείαο 

κε αληηθείκελν ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία 

- Ζ εκπεηξία πνπ ππάξρεη ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ 

πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

- Τζηέξεζε ζε κεραληζκνχο θαη 

ζρέδηα θαζψο θαη ειιείςεηο ζε 

ππνδνκέο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ηδηαίηεξα 

αληηπιεκκπξηθήο, αληηππξηθήο 

θαη αληηζεηζκηθήο) 

- Πξνβιήκαηα απφ αζχκβαηεο 

ρξήζεηο γεο δεκηνπξγνχληαη ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε βηνκεραληθψλ 

αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο 

- Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη 

απνθπγήο αηπρεκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ 

- Με χπαξμε νινθιεξσκέλσλ 

ζρεδίσλ πξφιεςεο, 

αληηκεηψπηζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο πιεγεηζψλ 

πεξηνρψλ 

- Σν δίθηπν φκβξησλ πδάησλ 

πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

είλαη αλεπαξθέο θαη 

πξνβιεκαηηθφ κε απνηέιεζκα 

ηε ζπρλή εκθάληζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα 

αζηηθά θέληξα 

 

 

 

 

 

- Πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζεο 

εζεινληηζκνχ ζηα ζέκαηα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

- Ζ κε επαξθήο ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ 

πνπ άπηνληαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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Σνκέαο 

 

Γπλαηά εκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

ΘΔΜΟΗ – 

ΜΔΑ & 

ΦΟΡΔΗ 

- Γηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο  

 

- Όπαξμε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ 

ζε απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ 

εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο 

- Πξνβιεκαηηθφο ζπληνληζκφο 

ζπλαξκφδησλ δηνηθεηηθψλ 

δνκψλ ζηελ ηεξάξρεζε θαη 

επηινγή ησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

- εκαληηθά θελά ζε ζηαζεξά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

παξνρήο αμηφπηζηεο 

πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο 

ζην θνηλφ 

- Τζηέξεζε ζε δηαδηθαζίεο θαη 

ζεζκνχο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

- Γηαξθψο απμαλφκελε 

ξχζκηζε ηνπ 

Πεξηβαιινληηθνχ Σνκέα 

σο απνηέιεζκα θπξίσο 

ηνπ εληεηλφκελνπ 

ξπζκνχ παξαγσγήο 

Κνηλνηηθήο ξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο 

- Ζ ελεξγνπνίεζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κε 

θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

- Βειηίσζε ησλ 

κεραληζκψλ 

δηαβνχιεπζεο κεηαμχ 

ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ 

- Ζ Δλζσκάησζε ζηελ 

ηνκεαθή πνιηηηθή πνιιψλ 

ππνπξγείσλ, δξάζεσλ γηα 

ηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο 

πεξηνξηζκέλε 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2. 

Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007-2013 

 

2.1 Γηαηύπσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ, γεληθώλ ζηόρσλ θαη αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο  ηνπ ΔΠ 

 

Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο γηα ηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηά ηελ Πεξίνδν 

2007 - 2013 είλαη: 

 

Ζ Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην 

ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαζψο 

θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη 

γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην Πεξηβάιινλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ Κεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο. 

 

ηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ 

βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε 

βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development) ζε 

αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ απφζεκα ρσξψλ. 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ζπλάδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ, θαζψο 

ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ 

ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε 

ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο – θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. 

 

Γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηα ζπλνιηθά 

δηαζέζηκα θνλδχιηα, ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ΔΣΠΑ θαη ζην Σακείν πλνρήο, ζηηο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηνπο ζηηο 

Πεξηθέξεηεο (8 Πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο – 3 

phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα  

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε 

απηά, θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (earmarking).  

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», κε ηξφπν ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

Γεληθψλ ηφρσλ ιακβάλνληαη ππφςε: 
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Α. ε αλαλεσκέλε ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία σο βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε 

«δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηήξεζε ησλ νξίσλ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε θαη εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα 

απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 

Β. νη Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΟΚΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ηεο 

ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΟΚΓ 14: «Να ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα 

εληζρπζνχλ νη ζπλεξγίεο κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 

 

Γ. Ζ 1ε Καηεπζπληήξηα γξακκή ησλ ηξαηεγηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Κνηλφηεηαο 

(ΚΚΓ) «...λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη 

απαζρφιεζε» θαη εηδηθφηεξα ε παξάγξαθνο 1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3 «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε».  

 

Γ. ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ 

 

Δ. νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεηο ηνπ ΔΑ – Σνκέαο Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

 

Σ. ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο,  ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΑ πεξί 

«αλάδεημεο ηεο Διιάδαο  σο κηαο εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία:κηα Διιάδα 

παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα....» 

 

Ε. νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην 

θεθάιαην «Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε». 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠ έρνπλ επηιεγεί νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζηφρνπ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ αθ‘ ελφο ηηο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

θαη αθ‘ εηέξνπ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.  

 

Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη 

ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Γεληθφο ηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. Χο πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχληαη νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, 

θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ζεκαληηθνχο 

ηνκείο απνηεινχλ ε χδξεπζε θαη ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 

 

Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Γεληθφο ηφρνο 2) ελέρεη 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δεκηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ απνζεκάησλ. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 έρεη σο εμήο: 
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ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ 

Αζηηθώλ Κέληξσλ (Έδαθνο, Τδαηηθό Πεξηβάιινλ, Αηκόζθαηξα, Φύζε) 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 2 

 Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη 

ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο, ιήθζεθε ππφςε φηη: 

 ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πξνθχπηεη «κε βάζε κφλν 

ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά», 

 ηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. θαη απφ ην Σακείν πλνρήο πξέπεη 

λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Σακείν» θαζψο θαη δηαθξηηή 

Σερληθή Βνήζεηα. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, δηακνξθψλνληαη 

δηαθξηηνί ηνκείο παξέκβαζεο, πνπ νξγαλψλνληαη επηρεηξεζηαθά ζε δχν Οκάδεο Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο (Α θαη Β), κηα γηα θάζε έλα απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην ΔΠ, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην ΔΣΠΑ αληίζηνηρα. Οη Άμνλεο δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ γεληθψλ ζηφρσλ. 

 

Γηακνξθψλνληαη έηζη νη παξαθάησ έληεθα (11) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (πεξηιακβάλνληαη θαη 2 

Άμνλεο Σερληθήο Βνήζεηαο), νη νπνίνη ζπλάδνπλ κε ηηο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο, φπνπ θαζνξίδεηαη ζαθψο φηη «ηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ζχγθιηζε ζα πξέπεη λα 

επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ πηζαλψλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αλάπηπμε. Ζ παξνρή πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε πδξνδφηεζε, νη ππνδνκέο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ιπκάησλ, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ησλ εδαθψλ 

ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε πξνζηαζία απφ 

νξηζκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην 

απηφ». 

 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε ζηξαηεγηθή φζν θαη νη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ παξφληνο 

ΔΠ πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλεο ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, θαη‘ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ, θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

νπνηνζδήπνηε ζηφρνο / κέηξν / πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΠ ζα κειεηεζεί θαη ζα πινπνηεζεί κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη αλ ηα άηνκα απηά κπνξεί λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο / 

κέηξα / πξνηεξαηφηεηεο 

 

ΗΟΣΖΣΑ 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ην πιαίζην ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ Καλ. 1083/2006 αλαθνξηθά κε ηελ Ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε,  θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 11 ηνπ 

ΔΠΑ , ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» δηαζθαιίδεη :  

 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη .   

 θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ .   
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Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα απηφ πξφθεηηαη λα δεζκεπηεί κε ηνλ πξνζθνξφηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα θαζνξηζζεί 

κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζήο ηνπ. 

 

2.1.1 Δζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ 

2.1.1.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΟΥΟ - ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ 

  

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ζηνρεχεη ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ψζηε: 

- λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

- λα εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη (λεξφ, πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, έδαθνο) 

- λα επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ πνπ ζπκβάινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ζπλαθφινπζα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (Α) ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013 είλαη ε - ζην πιαίζην ηνπ ηζρύνληνο Δζληθνύ ρεδηαζκνύ - 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ρεδηαζκώλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ). 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλνιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζηηο 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο, νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπζηήκαηα, δηα ησλ νπνίσλ ζα 

θαηαζηεί εθηθηή ε νινθιεξσκέλε θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ παξαγώκελσλ πνζνηήησλ Α, 

ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθώλ ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
 

ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεην φιεο νη επηκέξνπο επηινγέο, ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο θάζε είδνπο θαη πεγήο, πνπ ζα απνηεινχλ επηκέξνπο ηνκείο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο, λα ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο ηεο ρώξαο από ηε κνλνκεξή επηινγή ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζύκκηθησλ ζηεξεώλ 

απνβιήησλ ζε Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ). Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα ππάξμεη 

ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ εθηξνπή ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ 

Α απφ ηελ ειεγρφκελε ηαθή κέρξη ην έηνο 2013. Οη ΥΤΣΑ πνπ είλαη απαξαίηεηνη θαη πξνβιέπεηαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ΠΔΓΑ, ζε θαηάιιειν βάζνο ρξφλνπ ζα 

κεηεμειηρζνχλ ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) κε παξάιιειε ζεκαληηθή 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο θαη ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή, αλαβάζκηζε θαη νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ 

δηθηχνπ ΥΤΣΑ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ζα απνηειέζεη – ζε ζπλάξηεζε θαη κε άιιεο ξπζκίζεηο – ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο χπαξμεο Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο 

Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο λέσλ ζην κέιινλ. 

 

Σέινο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο βάζεηο δεδνκέλσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζχζηεκα ζπιινγήο θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ 2150/2002 γηα ηα απφβιεηα. 
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2.1.1.2 ΘΔΜΗΚΟ – ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ – ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Α) Δζληθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΑ) – 

Πεξηθεξεηαθνί ρεδηαζκνί Γηαρείξηζεο (ΠΔΓΑ) 

 

ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί 

κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη 

Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», πεξηγξάθνληαη νη εζληθέο θαηεπζχλζεηο θαη βαζηθέο 

επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαγψκελσλ 

πνζνηήησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ. Ο ΔΓΑ δνκείηαη ζε ηξεηο (3) βαζηθνχο άμνλεο: 

 

Άμνλαο 1:  

Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή απνβιήησλ λνείηαη σο κνξθή ξχπαλζεο θαη ηαπηφρξνλα ζπαηάιε 

θπζηθψλ πφξσλ, ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 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 

- ζηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο 

θαζψο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ, θαηά πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ ηξφπν  

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θεληξηθή επηδίσμε απνηειεί ε επίηεπμε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ γηα ηελ 

εθηξνπή ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή 

ηαθή θαζψο θαη γηα ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ εηδηθψλ 

ξεπκάησλ πιηθψλ.  

 

Άμνλαο 2:  

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ. ην πιαίζην απηφ ηδηαίηεξε κέξηκλα 

ιακβάλεηαη γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε εδαθηθή δηάζεζε 

θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε θπζηθή επαλέληαμε ησλ ρψξσλ απηψλ ζην 

πεξηβάιινλ. 

 

Έρνπλ θαηαγξαθεί 2.626 ΥΑΓΑ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απφ απηνχο γηα 1850 έρνπλ εθδνζεί 

απνθάζεηο ησλ Ννκαξρψλ γηα παχζε ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ ήδε εθδνζεί 1737 άδεηεο 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο απφ ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Γηα 724 

ΥΑΓΑ έρνπλ εληαρζεί ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ζε θάπνην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο 

Γ΄Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ή ζε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν (Σακείν πλνρήο ΗΗ, Πξφγξακκα 

«Θεζέαο») ελψ άιια 312 έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ είλαη ππφ έληαμε θπξίσο ζε ΠΔΠ θαη ζην 

Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ».  

 

615 ΥΑΓΑ έρνπλ ρακειφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο (Β.Δ < 35) θαη απνθαζίζηαληαη κε ίδηνπο πφξνπο 

ησλ αξκφδησλ ΟΣΑ. 

 

Άξα έλαο αξηζκφο πεξίπνπ 1000 έξγσλ απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε 

πφξνπο ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. 

 

Άμνλαο 3: 

Πξνσζείηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κε βάζε ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ 

απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ ζεζπίδνληαη 

κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηφζν ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ φζν θαη 
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ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε (δεο θαη Δλφηεηα Β 

παξαθάησ). 

 

ηε βάζε ηνπ παξαπάλσ εγθεθξηκέλνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ έρνπλ ήδε εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί κε ηε 

ζεζπηζκέλε δηαδηθαζία έληεθα (11) επηθαηξνπνηεκέλνη Πεξηθεξεηαθνί ρεδηαζκνί (ΠΔΓΑ), ελψ 

επίθεηηαη ε έγθξηζε θαη ησλ δχν (2) ππνιεηπφκελσλ ΠΔΓΑ. εκεηψλεηαη φηη νη ΠΔΓΑ ζα πξέπεη - 

εληφο ησλ πεξηφδσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί – λα επηθαηξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα φηαλ λέεο κειέηεο (π.ρ 

εμέηαζε ζχλζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ) θαη δεδνκέλα θαζηζηνχλ ηελ αλαζεψξεζε – επηθαηξνπνίεζή 

ηνπο ηερληθν-νηθνλνκηθά επηβεβιεκέλε.  

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα είλαη:  

- Σξεηο (3) Μνλάδεο Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ): Υαληά, Αζήλα, 

Καιακάηα 

- 45 ΥΤΣΑ ελ ιεηηνπξγία θαη 48 λένη ΥΤΣΑ ππφ θαηαζθεπή (επηπιένλ απηψλ 12 πθηζηάκελνη 

ΥΤΣΑ επεθηείλνληαη) 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κε ην Ν.3536/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα ην Άξζξν 30 απηνχ, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηδξπζνχλ επέιηθηνη Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), ζηνπο νπνίνπο 

απνδίδεηαη ε επζχλε θαη ηα κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα. 

 

ην Παξάξηεκα ΗΗ δίλεηαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά γηα ηα έξγα πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί θαη γηα ηα 

λέα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαζψο θαη κηα εθηίκεζε θφζηνπο ησλ ηειεπηαίσλ. 

 

Β) πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ (Ν. 

2939/2001) 

  

Με ην Νφκν 2939/2001 θαη ηα πέληε (5) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη‘ 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ, έρεη ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξέσζε ησλ παξαγσγψλ / εηζαγσγέσλ ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ (π.ρ ειαζηηθψλ νρεκάησλ, νρεκάησλ, κπαηαξηψλ – ζπζζσξεπηψλ, 

ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ιηπαληηθψλ – ειαίσλ) λα νξγαλψζνπλ ή / θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. ε 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απηήο έρνπλ εγθξηζεί ήδε δέθα (10) ηδησηηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ κε ηελ εηαηξηθή κνξθή 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, δηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ ζηνρεχεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ αλαθχθισζεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή ζε παλειιήληα θιίκαθα.    

ε ζρέζε κε ηελ αλαθχθισζε νηθηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δξαζηεξηνπνηείηαη ην πιινγηθφ 

χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Σν ζχζηεκα απηφ ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πνπ ζήκεξα 

εμππεξεηνχλ 3.300.000 θαηνίθνπο θαη δηαζέηεη 11 Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 

(ΚΓΑΤ), ελψ πξνεηνηκάδεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ 9 ΚΓΑΤ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Με ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία εθηηκάηαη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο γηα ην έηνο 

2006 αλέξρεηαη ζε 45%.  

 

Γ) Δζληθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ ηεξεώλ Απνβιήησλ 

 

ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ 

ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/689/ΔΟΚ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (ΔΑ) ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Γεθ. 1991», πεξηγξάθνληαη νη εζληθέο θαηεπζχλζεηο θαη βαζηθέο επηινγέο 
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δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ παξαγψκελσλ ξεπκάησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (απφ 

ηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, πγείαο, γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο θιπ) θαη ζεζπίδεηαη ε επζχλε ηνπ 

παξαγσγνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑ πνπ παξάγνληαη. 

 

Ο ΔΓΔΑ πξνβιέπεη γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη επηθηλδπλφηεηαο ησλ ΔΑ, ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ δηαρείξηζεο κε ηελ 

εκπινθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε 

ζηφρν ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζηελ επεμεξγαζία επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, ηελ θαηαγξαθή θαη απνθαηάζηαζε ρψξσλ ξππαζκέλσλ απφ ΔΑ θαζψο θαη δξάζεηο 

ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ. 

 

2.1.1.3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

Α) Απνθαηάζηαζε ησλ πεξίπνπ 1000 ππνινηπφκελσλ θαηαγεγξακκέλσλ ΥΑΓΑ ηεο ρψξαο 

 

Β) Οινθιήξσζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 ηνπ δηθηχνπ ησλ απαηηνχκελσλ ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο 

(ΜΑ) θαη Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο 13 ΠΔΓΑ ηεο 

ρψξαο. 

 

Γ) Κάιπςε εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηε κείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη πξνο δηάζεζε ζην 

έδαθνο, φπσο έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 ζε ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 99/31/ΔΚ 

έρνπλ σο εμήο: 

- ην 2010 ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα νδεγνχληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνχλ ηνπο 

1.950.000 ηφλλνπο 

- ην 2013  ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα νδεγνχληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνχλ ηνπο 

1.300.000 ηφλλνπο 

- ην 2020 ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα νδεγνχληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνχλ ηνπο 900.000 

ηφλλνπο 

 

Γ) Κάιπςε ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ αλαθχθισζε θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ 

θαη άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ δειαδή θαηά ην έηνο 2011 λα αλαθπθιψλεηαη ην 55% θ.β ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαη λα αμηνπνηείηαη ην 60% θ.β ηνπ ζπλφινπ. Κάιπςε κέρξη ην 

2013 φιεο ηεο Διιάδαο ζε αλαγθαίεο ππνδνκέο ησλ ΔΓΑ θαη εηδηθφηεξα απηψλ ησλ πζθεπαζηψλ. 

 

E) Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

λνζνθνκεηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο ηεο 

Αηηηθήο. 

 

Σ) Απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 10 ηνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κε ηε δηάζεζε πφξσλ ησλ 

ΔΓΑ ζα δνζεί έκθαζε ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππεχζπλεο επηζηεκνληθήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα εθπνλεζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο 

γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ Καλνληζκφ 2150/2002. 
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2.1.1.4 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα βαζηζηεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηα εμήο ρξεκαηνδνηηθά κέζα: 

 

Α) πγρξεκαηνδόηεζε κε πόξνπο ηνπ Σνκεαθνύ Δ.Π «Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε» 

(ΔΠΠΔΡΑΑ) θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) ηεο πεξηόδνπ 

2007 – 2013 ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ κεηαθόξησζεο θαη δηαρείξηζεο – αζθαινύο ηειηθήο 

δηάζεζεο ΑΑ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ κε πφξνπο ηνπ Σακείνπ πλνρήο,  επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνπο πφξνπο ΔΣΠΑ πνπ ζα δηαηεζνχλ κέζσ ησλ ΠΔΠ, ζα θαιχςεη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ησλ 

βαζηθψλ ππνδνκψλ κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο κεραληθήο 

αλαθχθισζεο) - αζθαινχο ηειηθήο δηάζεζεο ΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ 

έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ΥΑΓΑ ζε θάζε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Δπίζεο κε πφξνπο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ησλ ΠΔΠ – ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ - ζα θαιπθζνχλ αλάγθεο ζε έξγα απνθαηάζηαζεο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο απφζεζεο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη ζε ιεηηνπξγία ην ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν. 

Γξάζεηο - έξγα γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία λνζνθνκεηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.  

 

Καηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζα θαιπθζνχλ πεξηθεξεηαθά έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ απνηεινχλ γέθπξεο κεηαμχ ηεο Γ΄ θαη ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαζψο θαη 

ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ζε λέα έξγα ησλ εγθεθξηκέλσλ ΠΔΓΑ θαη έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ησλ 

εμήο Πεξηθεξεηψλ (πξνυπνινγηζκφο ηάμε κεγέζνπο): 

- Πεξηθέξεηα Αηηηθήο: 72 MEURO 

- Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 15 MEURO 

- Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο: 87 MEURO 

- Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ: 34 MEURO 

 

 

Σα λέα έξγα ζα απνβιέπνπλ ζηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη πνιηηηθέο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Οδεγία 99/31/ΔΟΚ 

γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

Β) Υξεκαηνδόηεζε κε ακηγώο ηδησηηθνύο πόξνπο θαη πόξνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ππνδνκώλ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ πζηεκάησλ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ). Σα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην Ν. 2939/2001 γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη απνβιήησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ, ζε εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο Κνηλνηηθήο 

Οδεγίαο 94/62. ε φ,ηη αθνξά ζηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ απνηεινχλ θαη έλα κεγάιν ηκήκα ησλ 

παξαγψκελσλ ΑΑ, ην ηδησηηθφ επελδπηηθφ θφζηνο αθνξά ζε νρήκαηα θαη θάδνπο ρσξηζηήο 

ζπιινγήο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαζψο θαη ζηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θέληξσλ δηαινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΚΓΑΤ), ελψ νη ΟΣΑ ζπκβάινπλ κε ηελ θάιπςε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε πξνζσπηθφ θαη θαχζηκα ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο. Δπίζεο ζε εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 94/62 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 2000/14 ζα δνζεί έκθαζε ζηελ πξφιεςε ζρεκαηηζκνχ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ. 

 

Γ) Υξεκαηνδόηεζε από θνηλνύ κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο πόξνπο, ζην πιαίζην ζρεηηθώλ 

ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο / ζπκπξάμεσλ κεηαμύ δεκνζίσλ, θνξέσλ ησλ ΟΣΑ θαη ηδησηηθώλ 

θνξέσλ, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ επεμεξγαζίαο ΑΑ. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ ή ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζην 

πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ - αλ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηελ 
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έγθαηξε επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί – ζηφρν έρνπλ ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ, πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο απφ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή άπνςε, ηερλνινγίεο θαη ζα κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο, θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή 

ρξήζηκσλ πιηθψλ (π.ρ compost θαη άιισλ πιηθψλ) ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΔΓΑ θαη φρη ζε αληαγσληζκφ κε απηά. 

 

2.1.1.5 ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Πέξαλ ησλ αιιαγψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε επίπεδν Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ, ζην ΤΠΔΚΑ ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζηελ επφκελε πεξίνδν ε Μνλάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ιπκάησλ, ε νπνία παξήγαγε εμαηξεηηθφ έξγν θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 

θαη ππνζηήξημε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ηφζν ην αξκφδην Σκήκα ηνπ ΤΠΔΚΑ φζν θαη ηα έξγα ηνπ 

Σακείνπ πλνρήο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο 4
εο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. 
 

2.1.2 ρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 2007-2015 

2.1.2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα, αθνξνχλ ζηα αθφινπζα:  

Α. Αλάζρεζε ηεο απώιεηαο θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε επίπεδν ρώξαο.  

Β. Γηαηήξεζε ηωλ πιένλ ζεκαληηθώλ ηύπωλ νηθνηόπωλ θαη εηδώλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο  

Γ. Δλίζρπζε ηεο πιεξνθόξεζεο θνηλωληθώλ εηαίξωλ θαη θνηλνύ γηα ζέκαηα αεηθνξηθήο 

αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ην 

δηάζηεκα 2007-2015: 

Α1. Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη νηθνηφπσλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.  

Α2. Γηαζθάιηζε ηεο επνπηείαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Α3. Αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ γαηψλ θαη επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

Α4. Γηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ    

Α5. Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο  

Β1. Οινθιήξσζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000   

Β2. Λήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ελα ζπλεθηηθφ, νινθιεξσκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο, εηζη ψζηε ζηνπο ηφπνπο Natura 2000 λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ εηδψλ θαη ιεςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ δηαηήξεζεο θαζψο θαη 

ησλ δεφλησλ θαλνληζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή ζπκβαηηθψλ κέηξσλ ζηηο Δηδηθέο Εψλεο 

Γηαηήξεζεο.  

Γ1. Δλδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνηλνχ φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο.   

 

2.1.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΔΧΝ 

2.1.2.2.1 Άμνλεο δξάζεωλ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ην δηάζηεκα 2007-2015, 

πξνγξακκαηίδνληαη νη αθφινπζνη γεληθνί άμνλεο δξάζεσλ: 
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Άμνλεο δξάζεσλ: 

Α1. Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη νηθνηφπσλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα απνηεινχλ ε  εμεηδίθεπζε θαη 

έλαξμε εθαξκνγήο πηινηηθά ζεκαηηθψλ ηξαηεγηθψλ γηα επηκέξνπο νηθνζπζηήκαηα (πγξνηφπνπο, 

δαζηθά θαη νξεηλά νηθνζπζηήκαηα, παξάθηηα θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, αγξνηηθέο πεξηνρέο) 

θαζψο θαη ε εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο ζε ζέκαηα βηναζθάιεηαο, ε εθπφλεζε θαη έλαξμε 

εθαξκνγήο πηινηηθά ζρεδίσλ δηαρείξηζεο επηιεγκέλσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ε εθηίκεζε 

επηπηψζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα (π.ρ. επίπησζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζηελ 

νξληζνπαλίδα), ν εληνπηζκφο ησλ πιένλ βιαπηηθψλ γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο Διιάδνο μεληθψλ 

εηδψλ, ν πξνζδηνξηζκφο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηζφδνπ ησλ μεληθψλ απηψλ εηδψλ ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ν πξνζδηνξηζκφο 

κέηξσλ πξνζηαζίαο απεηινχκελσλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο πδξφβηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο κηθξά λεζηά, πγξφηνπνη, ζαιάζζηα 

νηθνζπζηήκαηα θιπ, νη δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ζε επηιεγκέλεο δηαζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο, νη δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ραξαθηεξηζηεί 

κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ε νινθιήξσζε ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Λίκλεο Κάξιαο. 

 

Α2. Γηαζθάιηζε ηεο επνπηείαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε εθπφλεζε κειέηεο – 

πιαηζίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαγθαίσλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θαη εηδψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ε πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

 

Α3. Αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ γαηψλ θαη επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ νη εληζρχζεηο ζε γεσξγνχο 

νξεηλψλ πεξηνρψλ, πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνρψλ Natura 2000, νη 

γεσξγνπεξηβαιινληηθέο θαη δαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο, ε ζηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο, ε δάζσζε γεσξγηθψλ θαη κε γεσξγηθψλ γαηψλ, ηα πδαηνπεξηβαιινληηθά κέηξα, ε 

πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. 

 

Α4. Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ ε επηθαηξνπνίεζε - 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο πξνζηαζία Σνπίσλ Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ 

Κάιινπο, ε νκαδνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ηνπίσλ, ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ΔΠΜ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ πξνθήξπμεο ησλ 

ελ ιφγσ ΔΠΜ θαη ε εθπφλεζε ΔΠΜ γηα επηιεγκέλα ηνπία.  

 

Α5. Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο 

απνηεινχλ ε ππνζηήξημε ησλ ππαξρνπζψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ φπσο ε ΔΤΔΠ, ε 

ΔΤΠΔ, ην ΔΚΠΑΑ, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ φπσο ε Δηδηθή 

Τπεξεζία πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ε Μνλάδα Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα (βι. θεθ. 4.2). ην πιαίζην 

απηφ, πξνβιέπεηαη θαη ε αλαβάζκηζε – αλαδηάξζξσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ζε αλψηεξνπ επηπέδνπ Τπεξεζηαθή Μνλάδα. Γηα ηελ θαηάξηηζε 

ζηειερψλ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνγξακκαηίδεηαη 

ζρεηηθφ πξφγξακκα ζεκηλαξίσλ.  
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Β1. Οινθιήξσζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ ν πξνζδηνξηζκφο λέσλ 

ζαιάζζησλ πεξηνρψλ γηα έληαμε ζην Γίθηπν Natura 2000, ε επηθαηξνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηνπ Natura 2000 ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο απφ ηελ είζνδν 

ζηελ ΔΔ ησλ λέσλ Κξαηψλ – Μειψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εκαληηθψλ Πεξηνρψλ 

γηα ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ΕΔΠ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ηειεπηαίαο δξάζεο πξνθεξχρζεθε έξγν ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ – Γ‘ ΚΠ κε ηίηιν «Πξφγξακκα 

επαλαμηνιφγεζεο 69 ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηα πνπιηά γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Εσλψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο. χληαμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ 

πξνηεξαηφηεηαο». Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ε 

αμηνιφγεζε ησλ εκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ΕΔΠ, κε βάζε ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ησλ 

ΕΔΠ, φπσο θαζνξίζηεθαλ βάζεη ζρεηηθήο κειέηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΠΠΔΡ θαη 

νινθιεξψζεθε ην 2005.   

 

Β2. Λήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ελα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζπζηεκα πξνζηαζηαο έηζη 

ψζηε ζηνπο ηφπνπο Natura 2000 λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ 

νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ θαη ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ δηαηήξεζεο θαζψο θαη ησλ δεφλησλ 

θαλνληζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή ζπκβαηηθψλ κέηξσλ ζηηο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο.  

 

 Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηηο ΕΔΠ, ε 

νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηελ εθπφλεζε ΔΠΜ ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθπνλεζεί, ε εθπφλεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ΔΠΜ, ε δηεξεχλεζε πηζαλνχ πξνζδηνξηζκνχ «νξηδφληησλ» κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε ΣΚ, 

ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο σο πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ε πξνψζεζε 

άιισλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ε εθπφλεζε κειεηψλ – 

πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

εθπφλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο φπνπ δελ έρνπλ 

εθπνλεζεί, ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ, ε ζήκαλζε – νξηνζέηεζε φπνπ δελ 

έρεη νινθιεξσζεί, ε εξκελεία πεξηβάιινληνο φπνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί, ε αγνξά γεο, ε 

ππνζηήξημε δξάζεσλ έξεπλαο θαη παξαθνινχζεζεο παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

απνθαηάζηαζε νηθνηφπσλ, ε θαηαζθεπή εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θιπ.   

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο άκεζεο νξγάλσζεο ησλ ππαξρφλησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη ηεο 

άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο πξψηεο ηξηεηίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνθεξχρζεθε κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ – Γ‘ ΚΠ νξηδφληην έξγν κε ηίηιν: «Οξγάλσζε ησλ Φ.Γ. 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο πξψηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο». Αληηθείκελν 

ηνπ έξγνπ είλαη: ε ζχληαμε ηξηεηψλ ζρεδίσλ δξάζεο ησλ Φ.Γ. (πνπ αθνξνχλ ζηελ επφπηεπζε θαη 

θχιαμε, ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ), ε 

δηακφξθσζε ελφο εζληθνχ πιαηζίνπ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηξηεηνχο εθαξκνγήο δξάζεσλ παξαθνινχζεζεο κε παξάιιειε νξγάλσζε 

θαη εγθαηάζηαζε εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε 

φηη αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ε ζχληαμε 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ιεηηνπξγίαο θαζελφο απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ε θαηάξηηζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο κε άληιεζε εζφδσλ εμ‘ ηδίσλ πφξσλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007 – 2013 πξνγξακκαηίδεηαη ε δεκηνπξγία 3 

λέσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ε ππνζηήξημε 2 λέσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ε 

αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο λέσλ ραξαθηεξηζκέλσλ εθηάζεσλ ζε πθηζηάκελνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. 
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Οη 3 λένη Φνξείο Γηαρείξηζεο ζα αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: α) Καζηνξηά (Πεξηθ. Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο), β) Λήκλνο (Πεξηθ. Β. Αηγαίνπ), γ) Κάησ ιπκπνο (Πεξηθ. Θεζζαιίαο).    

 

Πεξαηηέξσ, κέρξη ην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 25 λέεο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα 

θαιχςνπλ επηπιένλ 20% ηεο έθηαζεο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Με ηνπο ελ ιφγσ 

ραξαθηεξηζκνχο εθηηκάηαη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί θαη ν ραξαθηεξηζκφο φισλ ησλ πεξηνρψλ κε 

Φνξέα Γηαρείξηζεο. H εθηηκψκελε θαηαλνκή ησλ πεξηνρψλ απηψλ αλά Πεξηθέξεηα δίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 8. 

 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ησλ εθηάζεσλ Natura 2000 εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θεξχμεσλ κέρξη ην 

2013 

Πεξηθέξεηα Έθηαζε 

πξνβιεπόκε-

λσλ πεξην-

ρώλ Natura 

2000 πνπ ζα 

ραξαθηεξη-

ζηνύλ έσο ην 

2013  (ha) 

πλνιηθή 

έθηαζε 

ραξαθηεξηζκέλ

σλ πεξηνρώλ 

Natura 2000 

έσο ην 2013 

(ha) 

Έθηαζε 

πξνβιεπόκελ

σλ πεξην-ρώλ 

Natura 2000 

ρσξίο 

ραξαθηεξη-

ζκό έσο ην 

2013 (ha) 

Πνζνζηό 

Natura 2000 

πνπ ζα έρεη 

ραξαθηεξη-

ζηεί έσο ην 

2013 / 

Πεξηθέξεηα 

(%) 

Αλ. Μαθεδν-

λία θαη Θξάθε 71.698 127.423 174.360 42 

Κεληξ. 

Μαθεδνλία 47.883 157.452 270.839 37 

Γπη. 

Μαθεδνλία 51.918 51.918 51.097 50 

Ήπεηξνο 113.094 218.434 39.075 85 

Θεζζαιία 81.402 301.111 239.162 56 

Γπηηθή 

Διιάδα 53.770 88.489 125.843 41 

Ηφληα Νεζηά 2.779 10.648 140.260 7 

ηεξεά 

Διιάδα 31.510 31.510 159.592 16 

Αηηηθή 14.902 16.142 34.648 32 

Πεινπφλλε-

ζνο 66.402 66.402 188.951 26 

Βφξεην Αηγαίν 18.232 18.232 122.305 13 

Νφηην Αηγαίν 17.736 23.267 208.065 10 

Κξήηε 53.875 53.875 231.900 19 

ύλνιν 625.201 1.164.903 

 

1.986.097 

 

 

Καζψο ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ πεξηνρψλ απαηηεί βάζνο ρξφλνπ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην λ. 1650/86, ζα πξνσζεζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (σο κέηξα 

πξνδηαζθάιηζεο) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξνθεξπρζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ – Γ ΚΠ έξγν κε ηίηιν 

«Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζπκβαηψλ κε ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ Εσλψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο». Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΠ κε βάζε ηηο νηθνινγηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απεηιψλ 
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θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ πξνζηαζίαο ηνπο αλά είδνο ή αλά νκάδα εηδψλ, ζχκθσλα κε ην πλεχκα 

ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΚ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο άζθεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπληζηνχλ απεηιέο γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ, θαζψο θαη 

ελδεδεηγκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ 

ζχλδεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ κε θάζε πεξηνρή ΕΔΠ, ζχκθσλα κε ηα είδε 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο (decision support tool). Με ην έξγν απηφ αλακέλεηαη φηη ζα ιεθζνχλ κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα 750.000 ha ΕΔΠ, ηα νπνία δελ ζα βξίζθνληαη εληφο ραξαθηεξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

κέρξη ην 2015. 

Γ1. Δλδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θνηλνχ φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο απνηεινχλ ε παξαγσγή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, ν εκπινπηηζκφο δηθηπαθψλ ππιψλ 

κε πιεξνθνξίεο θιπ.  

 

2.1.2.2.2 Υξεκαηνδόηεζε 

Οη αλσηέξσ άμνλεο δξάζεσλ ζα πινπνηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ, ην 

ΔΓΣΑΑ, ην ΔΣΑ θαη ην ΔΚΣ. Ζ ζπλεηζθνξά εζληθψλ πφξσλ (Σακείν ΔΣΔΡΠ) θαη άιισλ 

θνηλνηηθψλ πφξσλ (Life+, Interreg III) εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη ην παξφλ πξφγξακκα ζε κηθξφ 

βαζκφ.  

 

πλνιηθά εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ 1750 εθ €. Σν κεγαιχηεξν πνζφ (πεξίπνπ 1340 εθ €) 

εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί γηα ηελ αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθήο θαη δαζηθήο γεο θαη επηιεγκέλσλ 

αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ. Γηα ππνδνκέο, ζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, εθαξκνγή κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ζηνπο ηφπνπο Natura 2000, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο, 

παλίδαο θαη νηθνηφπσλ, εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ 410 εθ. € (εθ ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη 

πεξίπνπ 70 εθ. € ζα δηαηεζνχλ κέζσ ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Life+, θαη πεξίπνπ 40 εθ. € γηα ηελ 

πξνζηαζία, αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ).     

 

ζνλ αθνξά εηδηθά ην ΔΣΠΑ, εθηηκάηαη φηη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κέζσ ησλ ΠΔΠ, ζα απαηηεζνχλ 

γηα δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πεξίπνπ 50 εθ. €. 

 

Ζ ππνζηήξημε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ κέζσλ άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

εθηηκάηαη φηη ζα απαηηήζεη πεξίπνπ 70 εθ. €. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

εθηηκάηαη φηη νη αλσηέξσ ηηζέκελνη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ζα θαιπθζνχλ κε ηελ δηάζεζε 180 εθ. €. 

Απφ ηα 180 εθ. € εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεζνχλ γηα ηνλ άμνλα δξάζεσλ Α1 πεξίπνπ 58 εθ. €, εθ ησλ 

νπνίσλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζα δηαηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επαλαδεκηνπξγίαο ηεο 

Λίκλεο Κάξιαο (50 εθ. €). 

 

Γηα ηνλ άμνλα δξάζεσλ Α2 εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεζνχλ 14 εθ. € ελψ γηα ηνλ άμνλα δξάζεσλ Α4 

πεξίπνπ 1 εθ. €. Ο άμνλαο δξάζεσλ Α5 ζα θαιπθζεί απφ ηνλ άμνλα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ αθνξά ζηνπο 

ζεζκνχο θαη κέζα άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΜΟΓ 

ΑΔ (γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο Μνλάδαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο). 

 

Γηα ηνλ άμνλα Β1 ζα δηαηεζεί πεξίπνπ 0,5 εθ. € ελψ γηα ηνλ άμνλα Β2 πεξίπνπ 105 εθ. €, εθ ησλ 

νπνίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζα δηαηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο (πθηζηάκελσλ θαη λέσλ) θαζψο θαη άιισλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο πνπ ζα 

ηδξπζνχλ φπσο θαη γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη έξγσλ δηαρείξηζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Πεξίπνπ 5 εθ. € ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θήξπμεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Γ1 εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεζνχλ πεξίπνπ 2 

εθ. €.  
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2.1.2.2.3 πκπιεξωκαηηθόηεηα παξεκβάζεωλ κεηαμύ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ΠΔΠ 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ, ην ΔΣΑ θαη ην 

ΔΣΠΑ γηα ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ησλ θξηηεξίσλ 

δηαρσξηζκνχ.   

 

ζνλ αθνξά ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κεηαμχ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ΠΔΠ ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 

Οη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ζα εθαξκφζνπλ ην παξφλ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ηε δηαρείξηζε ηεο Φχζεο θαη ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο 2007-2013, ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή 

δηθαηνδνζίαο ηνπο κε πφξνπο ΔΣΠΑ απφ ηα αληίζηνηρα ΠΔΠ. 

 

Γηα ηηο 8 Πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε», ζα πεξηιεθζνχλ ζην ΔΠ «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» δξάζεηο θαη έξγα κε βάζε ην ρέδην Γξάζεο ελψ απφ πφξνπο ΔΣΠΑ ησλ αληίζηνηρσλ 

ΠΔΠ δχλαηαη λα θαιπθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ηνκεαθφ ΔΠΠΔΡΑΑ δξάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ 

ζε: 

α) έξγα ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

β) παξεκβάζεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Natura 2000 ή εζληθψο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο) νη 

νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε δηαρείξηζε απφ Φνξέα Γηαρείξηζεο ή άιιν νξγαλσηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο, ή 

πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο 

αιιά εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο επηηειηθέο θαη ζπληνληζηηθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαζψο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο θαη απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

 

2.1.2.2.4 Μεραληζκόο πινπνίεζεο  

Σειηθνί δηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο αλσηέξσ άμνλεο δξάζεσλ είλαη θαηά θχξην 

ιφγν ην ΤΠΔΚΑ, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α‘ θαη Β‘ βαζκνχ, νη Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, νη ΜΚΟ, ην ΔΚΠΑΑ, 

Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη άιια ζρεηηθά λνκηθά πξφζσπα.  

 

ζνλ αθνξά ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ έξγσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΣΠΑ αλακέλεηαη φηη ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ζην άκεζν κέιινλ θαζψο 

βξίζθνληαη ζηε θάζε αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ 

ιάβεη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαζψο ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο βαίλεη 

πξνο νινθιήξσζε. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ σο θνξέα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο σο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ δξάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ, πξνβιέπεηαη άκεζα ε δεκηνπξγία 

Μνλάδαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο κέζσ πξφζιεςεο εηδηθήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηελ ΜΟΓ 

ΑΔ θαη δηάζεζή ηεο σο Οκάδα Έξγνπ κε ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζην ΤΠΔΚΑ. 

 

Ζ ελ ιφγσ Οκάδα Έξγνπ ζα ζηειερψλεηαη απφ άηνκα κε εηδηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία (βηνιφγνπο, 

πεξηβαιινληνιφγνπο, λνκηθφ, νηθνλνκνιφγν θιπ) θαη ζα παξάζρεη επηρεηξεζηαθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε θαηά θχξην ιφγν γηα: α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε θχζε 

θαη βηνπνηθηιφηεηα ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, β) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ δξάζεσλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, γ) ηε 

ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνθήξπμεο δξάζεσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 9 

θαη ηελ «σξίκαλζε» ησλ δξάζεσλ, δ) ηελ παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζήο ηνπο, ε) 
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ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαηά 

ηελ 4
ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ζη) ηελ αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζε θεληξηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, δ) ηελ εθπφλεζε νδεγψλ θαη εγρεηξηδίσλ, ηβ) ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο 

δνκήο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζε ζέκαηα εηδηθήο ηερλνγλσζίαο ηγ) ηελ ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ αλάιεςε έξγσλ ηφζν απφ ην ΔΠΠΔΡ φζν θαη απφ άιιεο 

ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο (π.ρ. ΠΔΠ).  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ Οκάδαο Έξγνπ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ε ζπκβνιή ηεο Οκάδαο ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο αλάιεςεο δξάζεσλ απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

 

2.1.2.2.5 Ωξηκόηεηα  

ζνλ αθνξά ζην ΔΣΠΑ θαη ηνλ άμνλα 9, ε σξηκφηεηα ησλ έξγσλ ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ ΔΤΓ 

ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο πξναλαθεξφκελεο Μνλάδαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο. Χζηφζν 

ζηελ παξνχζα θάζε σο πιένλ ψξηκα έξγα ζεσξνχληαη ε νινθιήξσζε ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο 

Λίκλεο Κάξιαο, ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, νη κειέηεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη ε πξνζέγγηζε ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πεξηνρψλ Natura 

2000 πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνχλ νη ΔΠΜ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ.   

 

2.1.2.3 ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΓΔΗΚΣΔ 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη κέρξη ην 2015 ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα: 

- Πξνζδηνξηζκφο θαη έλαξμε ηεο εθαξκνγήο πηινηηθά κέηξσλ πξνζηαζίαο 10 θηλδπλεπφλησλ εηδψλ 

ή νηθνηφπσλ κέζα απφ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο  

- Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο ρψξαο θαη πηινηηθή 

εθαξκνγή απηνχ 

- Πξνζδηνξηζκφο θαη έλαξμε ηεο εθαξκνγήο πηινηηθά κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζφδνπ ή 

ησλ επηπηψζεσλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ μεληθψλ εηδψλ θαη κέηξσλ 

πξνζηαζίαο επηιεγκέλσλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

- Οινθιήξσζε αξηζκνχ κειεηψλ γηα ηελ θήξπμε πξνζηαηεπφκελσλ ηνπίσλ 

- Οινθιήξσζε ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Λίκλεο Κάξιαο  

- Δπέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 

- Θεζκηθή θαηνρχξσζε πξφζζεησλ πεξηνρψλ ηνπ Natura 2000 

- Θεζκηθή θαηνρχξσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πεξηνρψλ ηνπ Natura 2000 (ραξαθηεξηζκφο ή κέηξα 

πξνζηαζίαο) θαη ίδξπζε λέσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο γηα αξηζκφ απφ απηέο.  

- Λεηηνπξγία φισλ ησλ ππαξρφλησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή άιισλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη εθπφλεζε φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηνρψλ 

- Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ κε ηελ εθαξκνγή 

δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ θαζψο θαη έξγσλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο Natura 2000, ζε κε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο, ζε αγξνηηθέο 

θαη δαζηθέο πεξηνρέο. 

 

Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζνη 

δείθηεο: 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1. Αξηζκφο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ πνπ ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη 

   Σηκή Βάζεο: 27 

Σηκή ηφρνο: Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο  
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2. Πνζνζηφ % έθηαζεο πεξηνρψλ NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί Φνξείο Γηαρείξηζεο 

         Σηκή Βάζεο: 30% 

Σηκή ηφρνο: 31,5% θαηά πξνζέγγηζε γηα ηηο πεξηνρέο κε Φνξέα Γηαρείξηζεο (Ζ έθηαζε 

θαζνξίδεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ νξίδεη θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο) 

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

1. Έθηαζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο  

Σηκή Βάζεο: 17% 

Σηκή ηφρνο: 50% Ζ ηηκή ζηφρνπ αθνξά πεξηνρέο πνπ ζα πξνζηαηεπζνχλ κε ραξαθηεξηζκφ 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαζψο θαη απηέο πνπ ζα πξνζηαηεπζνχλ κε νξηδφληηα κέηξα. 

 

ην Παξάξηεκα ΗΗΗ παξνπζηάδνληαη νη Πεξηνρέο Natura πνπ πξνβιέπεηαη λα θεξπρζνχλ σο ην 

2015 θαζψο θαη ν θαηάινγνο κε ηηο ΕΔΠ πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζηαηεπζνχλ κε νξηδφληηα κέηξα 

κέρξη ην 2015, επηπξφζζεηα ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη λα θεξπρζνχλ κέρξη ην 2015 θαη 

επηπξφζζεηα ζηηο ήδε θεξπγκέλεο πεξηνρέο. 

 

Υάξηεο 1. Υάξηεο ηεο Διιάδαο φπνπ θαίλνληαη νη πεξηνρέο Natura 2000 θαη νη εθηάζεηο 

δηθαηνδνζίαο ησλ 27 Φνξέσλ Γηαρείξηζεο  
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2.1.3 Δζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 2007-2013 

2.1.3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν λεξφ απφ θπζηθφ αγαζφ ελ αθζνλία απνηειεί ζήκεξα κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε πνπ βξίζθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε αλεπάξθεηα θαη ρξήδεη 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί επηπξφζζεηα, φηη ην λεξφ αλήθεη ζε 

εθείλε ηελ θαηεγνξία ησλ αγαζψλ, πνπ φζν απηνλφεηε ζεσξείηαη ε χπαξμή ηνπο ηφζν επψδπλε 

γίλεηαη ε έιιεηςή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί θαη αηηία δηακάρεο κεηαμχ γεηηνληθψλ ρσξψλ θαζψο 

ην 40% ησλ θαηνίθσλ ηεο γεο δεη ζήκεξα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 δηαθξαηηθέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. 

Δπηπιένλ 232 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ 26 ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ πιήηηνληαη απφ ιεηςπδξία θαη 

αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο γηα λεξφ.  

 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ακβιχλεη ή λα επηιχζεη απηά ηα δεηήκαηα ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα αλαπηχζζεη 

ηηο Γηεζλείο πλεξγαζίεο θαη δηνξγαλψλεη ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε πιένλ ζεκαληηθή 

είλαη ε Γηνξγάλσζε αλά ηξηεηία ηνπ Παγθφζκηνπ Forum γηα ην λεξφ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

ζπδεηνχληαη θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. Δπί πιένλ ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην λεξφ ζ΄ απηφ ην πιαίζην κε απνηέιεζκα ηελ ππνγξαθή βαζηθψλ Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο.   

 

Ζ Δπξσπατθή  Έλσζε έρεη ζέζεη επίζεο σο πξνηεξαηφηεηά ηεο, ηε «Βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ» ζην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ. 

 

ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απνηειεί γηα ηελ 

Διιάδα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. 

 

Παξαθάησ δίλεηαη επηγξακκαηηθά ην Κνηλνηηθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην πνπ δηέπεη ην δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ.  

 

2.1.3.2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 

Ζ Κνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ  εθθξάζηεθε θαηά ηε δεθαεηία 1970-1980 κε ηελ 

έθδνζε ζεηξάο Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο χδαηνο 

θαιήο πνηφηεηαο γηα θάζε ρξήζε θαηέζηεζε αλαγθαίεο πην νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή πξνζηαζία ησλ πδάησλ. 

 

Σελ αλάγθε απηή επεζήκαλε κε έθζεζή ηνπ ην 1975, ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο. 

Με ην 5
ν
 Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο επηδηψρζεθε λα εμαζθαιηζηεί  επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ 

ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε θπζηθή ηζνξξνπία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Δίλαη ζε εμέιημε ε πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

ζε άιινπο ηνκείο ηεο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή 

κεηαθνξψλ, ηε γεσξγηθή πνιηηηθή, ηελ αιηεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. 

Με ην 6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο ηέζεθε ζε πξνηεξαηφηεηα ε ‗‗Βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

δηαρείξηζε απνβιήησλ‘‘. 

 

Αλαιπηηθά παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ην λεξφ πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παιαηέο Οδεγίεο πνπ ζέηνπλ πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηα λεξά, αλάινγα κε ηε 
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ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη (Οδεγίεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1970-1980), ηηο Οδεγίεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

1990-2000 πνπ ζέηνπλ πνηνηηθνχο ζηφρνπο ζηηο πεγέο (αηηίεο) πνπ πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε ησλ 

πδάησλ θαη ηηο πξφζθαηεο Οδεγίεο απφ ην 2000 σο ζήκεξα. (Δπηζπλαπηφκελν έλζεην Η) 

 

Ζ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ή αιιηψο ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά, κπξνζηά ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο 

επάξθεηαο λεξνχ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, απνηειεί ην λέν βαζηθφ ζεζκηθφ εξγαιείν γηα 

ηε Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.  Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζή ηεο. 

 

2.1.3.3 Ζ ΟΓΖΓΗΑ 2000/60/ΔΚ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΤΓΑΣΧΝ 

 

H Οδεγία Πιαίζην εηζάγεη κηα λέα ζεψξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεί κηα λέα πνιηηηθή πξφηαζε πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

Οδεγία Πιαίζην: 

 

 εηζάγεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε: 

- Σνλ νξηζκφ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ (πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή πεξηνρή 

ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ) ζε επίπεδν (ή σο άζξνηζκα) ιεθαλψλ απνξξνήο 

- Σελ εληαία ζεψξεζε φισλ ησλ ηχπσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ 

- Σν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θαη κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 

 αλαπηχζζεη θαη εληζρχεη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο κε ηε: 

- Θέζπηζε πεξηθεξεηαθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ 

- Γηαζθάιηζε θαη Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απφθαζεο 

 

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

ζπλήζσο πξνζθξνχεη ζε ηερληθνχο θαη ζε νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αθφκε θαη φηαλ αίξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί απηνί, ε εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ πξνζθξνχεη ζπρλά ζηελ επηθχιαμε ή θαη ηελ 

άξλεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ λα απνδερζεί απηά ηα κέηξα. Ζ άξζε ησλ επηθπιάμεσλ είλαη δπλαηή 

κφλν φηαλ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαιείηαη ν ηνπηθφο 

πιεζπζκφο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ δηαβνπιεχζεσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα δίλνληαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ επηιακβάλεηαη ε Οδεγία 

 

θνπόο – ηόρνη 

Ζ Οδεγία έρεη σο ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία φισλ ησλ πδάησλ (επηθαλεηαθψλ, 

κεηαβαηηθψλ, ππφγεησλ θαη παξάθηησλ) θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ ΔΔ θαη δεκηνπξγεί έλα 

πιαίζην αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν: 

 απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε, θαη πξνζηαηεχεη θαη βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε φισλ 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ· 

 πξνσζεί ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, κέζσ ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ· 

 εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηε κείσζε 

ηεο απφξξηςεο ξππαληηθψλ νπζηψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο απφξξηςεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

ξππαληψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη ζε εηδηθνχο θαηαιφγνπο νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο· 

 δηαζθαιίδεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαη ηε ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο· 
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 ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, πιεκκπξψλ θαη 

μεξαζίαο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζεζπίδεηαη κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ, πνπ επηρεηξνχλ: 

 λα επηηχρνπλ ηε δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ 

θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ κέρξη ην 2015· 

 λα ελνπνηήζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξνεγνχκελε απνζπαζκαηηθή επξσπατθή 

λνκνζεζία γηα ηα λεξά· 

 λα πξνζεγγίζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

(πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή πεξηνρή ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ), ε νπνία λνείηαη 

απνηεινχκελε απφ κία ή πεξηζζφηεξεο γεηηνληθέο ιεθάλεο απνξξνήο καδί κε ηα ζπλαθή 

ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα, νξίδνληαο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ άζθεζή ηεο 

 λα αζθήζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ βάζεη πξνγξακκάησλ – ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ηα νπνία ζα θαηαξηίζεη θάζε θξάηνο-κέινο κέρξη ην 2009 θαη ηα 

νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηε γεληθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ηηο 

επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, ηηο ρξήζεηο ηνπ χδαηνο θιπ.· 

 λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε κέζσ πξνψζεζεο ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ·  

 λα πξνσζήζνπλ νξζνινγηθέο αλαιχζεηο θφζηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο) θαη λα εμαζθαιίζνπλ, ηε κέζσ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. 

θαηάιιειε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ), νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε ηνπ 

ζπλεπαγφκελνπ θφζηνπο, κέρξη ην 2010. 

 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο. Δηδηθφηεξα ηα Κξάηε-Μέιε θαινχληαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαηά ηα επηκέξνπο ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, θαζψο θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο. Αθφκα, ηα 

Κξάηε-Μέιε ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ, γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 ην ρξνλνδηάγξακκα θαη πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ην 

αξγφηεξν σο ην 2006· 

 ηελ επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2007· 

 ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2008. 

 

Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηα Κξάηε-Μέιε. 

Δίλαη δεζκεπηηθφ, απαηηεί εγξήγνξζε θαη πνιιέο παξάιιειεο δξάζεηο. Σα πξψηα 9 ρξφληα απφ ηελ 

ςήθηζή ηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα Κ-Μ νη 

θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο. Αλαιπηηθφηεξα: 

2002 Τπνβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξφηαζε ζέζπηζεο κέηξσλ θαηά ηεο ξχπαλζεο ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ. 

2003 Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ κε 

ηελ Οδεγία, θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα, θαζψο θαη ηα φξηα 

δηθαηνδνζίαο ησλ αξρψλ δηαρείξηζεο.  

2004 Γηαβηβάδεηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή ν θαηάινγνο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

γηα θάζε πδαηηθφ δηακέξηζκα.  

2004 Πξνζδηνξίδνληαη ηα πδάηηλα ζψκαηα θαη νινθιεξψλεηαη ε αλάιπζε ησλ πηέζεσλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ επί ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ χδαηνο. 

2004 Οινθιεξψλνληαη ηα κεηξψα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

2004 Δπαλεμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ν θαηάινγνο νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο. 
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2006 Οινθιεξψλνληαη ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο (πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο-ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο νηθνινγηθήο) ησλ πδάησλ. 

2006 Οη δηαβνπιεχζεηο κε ην θνηλφ γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

2007 Καηαξγνχληαη νη Οδεγίεο 75/440/ΔΟΚ (επηθαλεηαθά χδαηα) θαη 79/869/ΔΟΚ (κεηξήζεηο 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ) θαη ε Απφθαζε 77/795/ΔΟΚ (αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

ηα επηθαλεηαθά χδαηα). 

2009 Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, ηηο αλαιχζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ηηο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θιπ., πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο, κε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

2009 Γεκνζηεχνληαη ηα Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ.  

2010 Δθαξκφδεηαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ησλ πδάησλ κε ζθνπφ ηε 

βησζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

2012 Σίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ. 

2012 Καζηεξψλνληαη έιεγρνη ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κε βάζε ηηο βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη ηηο βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο. 

2012 Τπνβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έθζεζε γηα ηελ πξφνδν 

ηεο εθαξκνγήο  ηεο Οδεγίαο. 

2013 Καηαξγνχληαη νη Οδεγίεο 78/659/ΔΟΚ (χδαηα αιηείαο), 79/923/ΔΟΚ 

(νζηξαθνθαιιηέξγεηα), 80/86/ΔΟΚ (ππφγεηα χδαηα) θαη 76/464/ΔΟΚ (επηθίλδπλεο νπζίεο).  

2015 Πιήξεο εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο θαη επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ. 

 

Ο Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280Α) γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ-ελαξκόληζε κε ηελ 

Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

 

ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ εθδφζεθε ν Ν. 3199/2003 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

ησλ πδάησλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ζην ειιεληθφ δίθαην. ε κεγάιν βαζκφ 

ν Ν. 3199/2003 αλαθέξεηαη ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ θνξέα δηαρείξηζεο κε ηε ζέζπηζε 

ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ, ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

Τδάησλ, ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τδάησλ. 

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαζνξίδνληαη ε ζχλζεζε θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο. 

ην Νφκν γίλεηαη επίζεο ζχληνκε αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

(πξνγξάκκαηα κέηξσλ, παξαθνινχζεζεο) θαη ηε ρξήζε ησλ πδάησλ (θαλφλεο, αδεηνδνηήζεηο, 

θφζηνο). Ζ ελαξκφληζε νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ ηεο Οδεγίαο πξνβιέπεηαη κε ηελ έθδνζε ελφο 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη  Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ εθ ησλ νπνίσλ νη επηά έρνπλ ήδε εθδνζεί.  

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 51/8.3.2007 (ΦΔΚ 54Α), ην νπνίν ελαξκνλίδεη ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, επηδηψθεηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ (ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ κεηαβαηηθψλ, ησλ παξάθηησλ θαη ππφγεησλ 

λεξψλ) ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ, πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη θαζνξηζκφ θαη έληαμε πδαηίλσλ ζσκάησλ ζε 

απηέο 

 Πξνζδηνξηζκφ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ 

 Δθηίκεζε πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ  

 Οηθνλνκηθή αλάιπζε 

 χληαμε κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

 Καηάξηηζε ρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ 

 χληαμε θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Παξαθνινχζεζεο 
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 χληαμε Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

 Δθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ζηελ Δπηηξνπή ΔΚ 

 

Σν ΠΓ ζπλνδεχεηαη απφ Παξαξηήκαηα (Η-ΗΥ), φπνπ αλαιπηηθά εμεηδηθεχνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ. 

 

2.1.3.4 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ ρψξα καο δηαζέηεη, ζπλνιηθά, ζε εηήζηα βάζε επαξθείο επηθαλεηαθνχο θαη ππφγεηνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο. Δηδηθφηεξα, γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα εθηηκψληαη ζε 

116.330 hm
3
/έηνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πδαηηθφ δπλακηθφ εθηηκάηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 57.100 

hm
3
/έηνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα λεξά πνπ εηζξένπλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο. 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ ππνινγίδεηαη ζε 8.184,3 hm
3
/έηνο, απφ ηα νπνία ην 84% δηαηίζεηαη ζηελ 

άξδεπζε, ην 1% ζηελ θηελνηξνθία, ην 12% ζηελ χδξεπζε θαη ην 3% ζηε βηνκεραλία θαη ελέξγεηα. 

Αλακθίβνια ην ζπλνιηθφ πδαηηθφ δπλακηθφ ππεξθαιχπηεη θαηά πνιχ ηελ πνζφηεηα πνπ δηαηίζεηαη 

ζηηο ρξήζεηο. Χζηφζν, κηθξφ κέξνο απφ απηφ ην δπλακηθφ είλαη νηθνλνκηθά θαη ηερληθά αμηνπνηήζηκν, 

κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ αλεπάξθεηαο λεξνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηβαιιφκελε κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ εηδηθά ζηε ρψξα καο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ ρψξα ηνπ έληνλνπ θαηαθφξπθνπ θαη νξηδφληηνπ δηακειηζκνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξνχ 

ζρεηηθά κεγέζνπο πδξνινγηθέο-πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο θαη απφ έληνλε επνρηαθή δηαθχκαλζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ρξήζε. Μεγάιε είλαη θαη ε ζεκαζία ησλ 

ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θπξίσο ησλ θαξζηηθψλ πδξνθνξέσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ 

αλαγθψλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν ζπλαξηάηαη κε ηελ πνιχπινθε γεσινγηθή 

δνκή ηεο ρψξαο, ελψ ε πνηνηηθή θαηάζηαζή ηνπο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε κεγάιε 

αλάπηπμε ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ζάιαζζα, απφ ηελ εληαηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, θαη απφ 

ζεκεηαθέο θαη δηάρπηεο πεγέο ξχπαλζεο. 

 Ζ θαηαλνκή ζην ρψξν ηεο δήηεζεο λεξνχ γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ζε γεληθέο γξακκέο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαζπνξά, κηθξή θιίκαθα, κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζηελ 

παξαιηαθή δψλε θαη ηηο κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο, θπξίσο ζηνλ ηζηνξηθφ αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο 

ρψξαο Θεζζαινλίθε-Αζήλα-Πάηξα. Ζ θιηκάθσζή ηεο κέζα ζην ρξφλν επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην 

είδνο ηεο ρξήζεο (άξδεπζε, χδξεπζε θιπ.) θαη γεληθά εκθαλίδεη αχμεζε ην πεληάκελν Μαΐνπ-

επηεκβξίνπ, κε κήλα αηρκήο ηνλ Ηνχιην. Αλάινγα είλαη θαηαλεκεκέλα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είηε απηά αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ησλ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είηε ζε ιφγνπο πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ πδξνιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ 

πδξνθνξέσλ, είηε ζε ιφγνπο πθαικχξηλζεο απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ζάιαζζα. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηα πδαηηθά ηζνδχγηα κεγάινπ αξηζκνχ 

πδξνινγηθψλ-πδξνγεσινγηθψλ ιεθαλψλ, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ δελ είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ. Ζ γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο φκσο είλαη θαζνξηζηηθή, ηφζν γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ηζνδπγίνπ πξνζθνξάο λεξνχ ζην ζπγθεθξηκέλν πδαηηθφ δηακέξηζκα, φζν θαη γηα ηελ πνηνηηθή 

πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ ηνπ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ θαηάξηηζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ 

ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

 Πνιχ πην έληνλα, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θπξίσο ηηο θεληξηθέο θαη βφξεηεο, 

ζνβαξφ πδαηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο επνρηαθήο δηαθχκαλζεο ησλ πφξσλ, 

είλαη ην πνζνηηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ εθηειεζηεί, εθηεινχληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα κεγάια έξγα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο (χδξεπζε Αζήλαο, χδξεπζε 

Θεζζαινλίθεο, έξγα Αιηάθκνλα, εθηξνπή Αρειψνπ θιπ.). Σα έξγα απηά, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 73 - 

αχμεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζηνπο ρξήζηεο λεξνχ, ζα πξέπεη πάληα λα εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπο,  ε νπνία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη  κε ζπγθεθξηκέλεο θαη ιεπηνκεξείο 

αλαιχζεηο. ηηο αλαιχζεηο απηέο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ, κεηαμχ άιισλ, ε θχζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ αλαγθψλ, νη ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο, νη ελδερφκελεο δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο θαη  νη ζπλεπαγφκελεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

 

Δθηφο απφ ηα γεληθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, δηαπηζηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηα 

εμήο: 

 Ζ βφξεηα Διιάδα εμαξηάηαη απφ ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο πνηακψλ πνπ έξρνληαη απφ γεηηνληθέο 

ρψξεο (πεξίπνπ 13 km
3
/ρξφλν). 

 Ζ δπηηθή Διιάδα είλαη επλνεκέλε ζε πδαηηθνχο πφξνπο, αιιά παξνπζηάδεη γεληθά ρακειά 

επίπεδα αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο ρακειέο δεηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο. 

 Ζ αλαηνιηθή Διιάδα είλαη ιηγφηεξν επλνεκέλε ζε πδαηηθνχο πφξνπο, παξνπζηάδεη φκσο κεγάιεο 

δεηήζεηο, κηα θαη είλαη ε πην αλαπηπγκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο, θαη ζπλεπψο παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ειιεηκκαηηθφηεηαο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά θαιχπηνληαη απφ έξγα κεηαθνξάο 

θαη απνζήθεπζεο, κε ζεκαληηθά απμεκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ λεζησηηθή Διιάδα παξνπζηάδεη πδαηηθά πξνβιήκαηα νμπκέλα, αιιά κηθξήο θιίκαθαο, πνπ 

κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηηο έληνλεο επνρηαθέο απμήζεηο ηεο δήηεζεο 

λεξνχ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

 Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ιίγα κεγάια αζηηθά θέληξα ζηε ρψξα νδεγεί ζε ζεκεηαθέο 

απμήζεηο ηεο δήηεζεο λεξνχ, αιιά θαη ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ζεκεηαθνχ ξππαληηθνχ θνξηίνπ. 

 Οη λέεο πνιηηηθέο γηα ην γεσξγηθφ ηνκέα, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θνηλνηηθέο 

(Κ.Α.Π.), αληηθεηκεληθά πεξηνξίδνπλ ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ αξδεχζεσλ. Παξάιιεια επηβάιινπλ 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηφζν ζε 

κεγάιε, φζν θαη ζε κηθξή θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο κείσζεο ηεο 

πνζφηεηαο λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο κε ζεκεηαθήο 

ξχπαλζεο ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα θαηαζθεπή 

ζρεηηθά θζελψλ θαη επέιηθησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, έρεη θαηαζηήζεη ηελ 

θαηαζθεπή ηακηεπηήξσλ γηα ελεξγεηαθή κφλν ρξήζε ζρεηηθά αληηνηθνλνκηθή. Έηζη, ε θαηαζθεπή 

ησλ έξγσλ απηψλ είλαη πιένλ απαξαίηεην λα γίλεηαη ζηε βάζε ηεο εμππεξέηεζεο πνιιψλ ζθνπψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βέβαηα κε αλάινγε θαηαλνκή 

ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ ζηηο ρξήζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. Αλακθίβνια ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ ηεο ρψξαο κε ηελ θαηαζθεπή ηακηεπηήξσλ πνιιαπινχ ζθνπνχ, έξγα ηα νπνία, σζηφζν, ζα 

πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

δήηεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, πνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη επηπιένλ κεηψλεη ηε δηαζέζηκε γηα θαηαλάισζε πνζφηεηα λεξνχ,  

ζπλαξηάηαη κε ηελ έληαζε θαη ηνλ ηχπν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εθδειψλεηαη κε κεγαιχηεξε 

έληαζε ζε παξάθηηεο θαη αζηηθέο ή γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θπξίσο ρψξαο. 

 

ηελή ζρέζε κε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ έρεη βέβαηα θαη ε πνηφηεηά ηνπ, ε νπνία είλαη ην 

απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλ θαη ε Διιάδα 

είρε γεληθά λεξά θαιήο πνηφηεηαο, νη καθξνρξφληεο — ζπρλά ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν — 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ππνβάζκηζή ηνπο, ηφζν ζηα 

επηθαλεηαθά φζν θαη ζηα ππφγεηα. Σα αίηηα θαζψο θαη απνηειέζκαηα ηεο ππνβάζκηζεο απηήο 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα επφκελα ζεκεία: 
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α. Οη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη αθελφο κελ ζε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιφγσ ηεο 

ζπρλά εληαηηθήο θαη κε νξζνινγηθήο ρξήζεο ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, δηδαληνθηφλσλ, θιπ.), 

αθεηέξνπ δε ζηα αζηηθά ιχκαηα θαη φκβξηα, θαζψο θαη ηα βηνκεραληθά απφβιεηα. 

β. Μεγάιεο ιίκλεο, θνληά ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο, έρνπλ ήδε ππνζηεί ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λεξψλ ηνπο, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πνιιά πδαηνξέκαηα.  

γ. Σα λεξά ηεο βφξεηαο Διιάδαο επηβαξχλνληαη κε ηε ξχπαλζε πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηηο αλάληε 

ρψξεο. 

δ. Δηδηθφηεξα, νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα Θεζζαινλίθε-Αζήλα-Πάηξα, ιφγσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα 

λεξνχ πνπ παξνπζηάδνπλ, έρνπλ ην πην νμπκέλν πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

ε. Οη ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη, πνπ βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, έρνπλ ππνζηεί ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ πθαικχξηζε ιφγσ δηείζδπζεο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ, γεγνλφο πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ 

ππεξάληιεζε. 

 

πκπεξαζκαηηθά, επηζεκαίλνληαη θαη ηα αθφινπζα ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ: 

α. Ζ έξεπλα θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πδξνινγηθψλ κεγεζψλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ, 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ) ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη κέηξην 

επίπεδν αμηνπηζηίαο. Ζ αλάγθε δηακφξθσζεο εληαίνπ θαη ζπληνληζκέλνπ ζε εζληθφ επίπεδν 

πξνγξάκκαηνο είλαη επηηαθηηθή.  

β. Σα πξνβιήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζπλερψο επηηείλνληαη ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο κείσζεο ηεο εηζξνήο ησλ λεξψλ ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ, ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο θαη ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ εχθνια πξνζεγγίζηκσλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ιφγσ ηεο ξχπαλζήο ηνπο. 

γ. εκαληηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο είλαη ή ηείλνπλ λα γίλνπλ ειιεηκκαηηθέο ζε λεξφ. 

δ. Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα νμπκέλα πξνβιήκαηα ζε 

φ,ηη αθνξά ηνμηθνχο ξχπνπο, εθηφο ελδερνκέλσο απφ κεκνλσκέλεο πεξηνρέο. Ζ εηθφλα δελ είλαη 

ηφζν ηθαλνπνηεηηθή ζε φ,ηη αθνξά ζπκβαηηθνχο ξχπνπο απφ αζηηθέο θαη γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηφζν ησλ επηθαλεηαθψλ φζν θαη ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ, ηδίσο ζηηο ιίκλεο θαη νξηζκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ππφγεηνπο πδξνθνξείο. 

ε. εκαληηθή πεγή ξχπαλζεο απνηεινχλ νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ κε ζεκεηαθφ 

ραξαθηήξα θαη γη‘ απηφ ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε κεζφδνπο επεμεξγαζίαο είλαη δχζθνιε. Έκθαζε 

ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξφιεςε, εθαξκφδνληαο νξζνινγηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο. 

ζη. Αμηφινγε πξφνδνο έρεη επηηειεζηεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απφ αζηηθά ιχκαηα 

(ζεκεηαθέο πεγέο). ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο θαη κεζαίεο πφιεηο ιεηηνπξγνχλ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ε κειινληηθή πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ θαηαζθεπή 

εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζρεηηθά κηθξνχο νηθηζκνχο (2 000–10 000 θάηνηθνη). πρλά φκσο 

παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

δ. Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ ζπλήζσο ππάξρνπλ ζε κεγάιεο 

βηνκεραλίεο, ελψ ιείπνπλ θαηά θαλφλα απφ ηηο κηθξφηεξεο. Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε ην 

επίπεδν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Διθπζηηθή εκθαλίδεηαη ε πνιηηηθή 

ζπγθέληξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο.  

ε. Σέινο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

απνηειεί ε έιιεηςε ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  Θα πξέπεη παξάιιεια 

λα γίλεη ε θνζηνιφγεζε ησλ ρξήζεσλ θαη έξγσλ θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη 

νθέινπο ζηηο επί κέξνπο ρξήζεηο. 

 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πδαηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο δελ είλαη δπλαηφλ 

παξά λα πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ παίξλνπλ ππφςε φιεο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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Ζ θιίκαθα πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο ζε επίπεδν πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο είλαη ε ελδεδεηγκέλε θαη 

αληαπνθξίλεηαη αθφκε θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πθηζηάκελεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνηφηεηάο ηεο. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα γηα ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη άζθεζεο πδαηηθήο πνιηηηθήο, απνηεινχλ ε αλάιπζε θαη 

πεξηγξαθή ηεο πδαηηθήο πεξηνρήο, ε θαηάζηξσζε ηζνδπγίσλ πξνζθνξάο-δήηεζεο λεξνχ θαηάιιειεο 

πνηφηεηαο γηα θάζε ρξήζε, ε ζέζπηζε απνδεθηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε αλάιπζε ησλ πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ. Σα ζέκαηα απηά γηα θάζε πδαηηθή 

πεξηνρή είλαη αληηθείκελα πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο, αιιά θαη ζπλζεηηθέο κειέηεο θαη γφληκν 

δηάινγν κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

 

Δίλαη απηνλφεηε ε αλάγθε γηα ρξήζε ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο 

δηαρείξηζεο, ζηα νπνία ε έκθαζε πξέπεη αλ δνζεί ζηελ νξγάλσζε (ηαθηνπνίεζε) ησλ θάζε κνξθήο  

πιεξνθνξηψλ (δεδνκέλα κεηξήζεσλ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

δεδνκέλα ρξήζεσλ θαη δηαρεηξηζηηθά), πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εθπνλνχληαη θαη λα 

επηθαηξνπνηνχληαη αμηφπηζηα ηζνδχγηα πξνζθνξάο-δήηεζεο λεξνχ θαη αλαιχζεηο ησλ πηέζεσλ θαη 

επηπηψζεσλ.   

 

2.1.3.5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθψλ παξαδνρψλ, νη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο γηα 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

δηακνξθψλνληαη κε άμνλα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ κε έκθαζε ηελ Οδεγία 

2000/60/ΔΚ. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ επάλδξσζε θαη 

νξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ.  

 

ηα πιαίζηα απηά, έρνληαο ππφςε ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, νη επί 

κέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη θαηά πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ:  

 

2.1.3.5.1 Οη πδαηηθνί πόξνη ηεο ρώξαο – Φπζηθή πξνζθνξά 

(1) Δπεηδή θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ ζηε ρψξα είλαη ε πνζνηηθή 

δηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε επξσπατθφ πιαίζην ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

λφηνπ (ιεηςπδξία. μεξαζία), πνπ ζαθψο δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ησλ βφξεησλ θαη 

θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ, πάληα σζηφζν ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ΔΔ. 

 

(2) Έρνληαο ππφςε φηη ε ππνβάζκηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ είλαη ζε πνιιέο πεξηνρέο θξίζηκε, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ξηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πδξνθνξέσλ απφ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε, αιιά 

θαη αλάθακςεο ηεο θαθήο θαηάζηαζεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο 

πξφζθαηεο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ πδάησλ.  

 

(3) Με δεδνκέλε ηελ θαθή πνζνηηθή αιιά θαη ηελ πθηζηάκελε πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ επηηαθηηθή απαίηεζε αλάθακςήο ηνπο, απνηειεί ζρεδφλ κνλφδξνκε 

δηαρεηξηζηηθή επηινγή ε αμηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζην βαζκφ πνπ έρνπλ 

εμαληιεζεί νη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο κε ζπκβαηηθψλ 

πδαηηθψλ πφξσλ. Ζ επηινγή απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή έξγσλ, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ 

ηελ θάιπςε ησλ πδαηηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ ειιεηκκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηε κεξηθή 

επαλαθνξά ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε αλεθηή θαηάζηαζε. Πξέπεη, σζηφζν, λα 

επηζεκαλζεί φηη ππάξρνπλ πιένλ απζηεξέο ζεζκηθέο απαηηήζεηο θαη σο πξνο ηελ πνηνηηθή 
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θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη σο πξνο ηελ απνθπγή δηαηάξαμεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο, ε πηνζέηεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζα 

πξέπεη, φηαλ ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο, λα γίλεηαη ζην βαζκφ θαη κε ηξφπν πνπ λα 

επηθέξνπλ απνδεθηέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

 (4) Πξέπεη λα αλαιεθζεί άκεζα πξνζπάζεηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ απφ πιεκκχξεο ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία (βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ηειηθήο έγθξηζεο). Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζα αθνξά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (ζηξαηεγηθά ηεξαξρεκέλα έξγα θαη κέηξα) θαηά 

ελδηαθεξφκελν θνξέα, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ θνζηνιφγεζε θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα έρνπλ νη πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ (π.ρ. Αηηηθή, κεγάιεο 

πφιεηο). 

 

(5) Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο δπλαηφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ησλ βφξεησλ δηακεξηζκάησλ, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο δηαηεξεηέαο 

πεξηβαιινληηθήο παξνρήο γηα ηα ζεκαληηθφηαηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, απαηηείηαη λα 

δνζεί έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχλαςε δίθαησλ γηα ηε ρψξα ζπκθσληψλ (γηα πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα) κε ηα γεηηνληθά θξάηε  γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ δηαθξαηηθψλ λεξψλ. 

 

Δπίζεο, απαηηείηαη ε νξγάλσζε θνηλψλ δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ δηαθξαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ε πχθλσζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ε 

αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο.  

 

ια ηα παξαπάλσ ζηα πιαίζηα ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ ή άιιεο 

κνξθήο δεζκεχζεσλ. 

 

2.1.3.5.2 Πνηνηηθή θαηάζηαζε 

(1) Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πέξα απφ ηηο θιαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο 

απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ σο 

πξνο βηνινγηθέο παξακέηξνπο θαη ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 

(2) Γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ ζηελ πεγή 

(αζηηθά απφβιεηα, βηνκεραληθά απφβιεηα), θαζψο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ λεξψλ, ηδηαίηεξα ησλ δηαθξαηηθψλ, φπνπ 

πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζεκεηψλνληαη κε επζχλε ησλ αλάληε ρσξψλ. 

 

(3) Δίλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε θαλφλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο αιιά θαη ε εθαξκνγή ησλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο εππξφζβιεηεο δψλεο σο πξνο ηε ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Οη παξαπάλσ δεζκεχζεηο έρνπλ ζηφρν ζα έρνπλ αθελφο ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε θαη αθεηέξνπ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ελψ δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαη ε αλάγθε 

γηα ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

 

2.1.3.5.3 Υξήζε – Εήηεζε  

(1) Γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απαηηείηαη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηε ρψξα νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε κειέηε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

δήηεζεο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, κε έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ άξδεπζε, ηνλ βαζηθφ 

θαηαλαισηή λεξνχ. 
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ηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξνζθνξάο – δήηεζεο, φρη φκσο κε ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο λεξνχ.  Πξέπεη, ζπγθεθξηκέλα λα 

ζρεδηαζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο ζηε δήηεζε, ψζηε ε αλάπηπμε λα ζπληεξείηαη ζε επίπεδα 

αλάινγα ησλ θπζηθψλ δηαζέζηκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αεηθνξία ησλ 

πφξσλ.  

 

ην πιέγκα ησλ παξεκβάζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζε 

φια ηα ζηάδηα ιήςεο απνθάζεσλ. 

(2)  Δηδηθφηεξα, κε δεδνκέλν φηη είλαη θπζηνινγηθφ λα εκθαλίδνληαη ζηε ρψξα μεξαζίεο κε θάπνηα 

ζπρλφηεηα θαη είλαη αλαπφθεπθην θάπνηεο λα είλαη έληνλεο θαη έκκνλεο, ε δηαρείξηζε ηεο 

δήηεζεο πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζε απηέο. Ο πιεζπζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ην 

ελδερφκελν ησλ μεξαζηψλ, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρέδηα γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ 

ειιεηκκάησλ κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ζηε δηάξθεηα κηαο μεξαζίαο (αληί ηεο εθαξκνγήο έθηαθησλ, 

δαπαλεξψλ θαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ εμεχξεζεο πξφζζεησλ πνζνηήησλ λεξνχ). 

Δίλαη απηνλφεην φηη ην ζχζηεκα επηκεξηζκνχ ησλ ειιεηκκάησλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε 

ζχζηεκα αζθάιηζεο θαη απνδεκηψζεσλ. 

 

(3) εκαληηθφ βήκα γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απνηειεί ε νξζνινγηθή ρξήζε 

θαη ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζε θάζε πεξίπησζε, πξσηίζησο φκσο, ζηελ άξδεπζε, πνπ ιφγσ θαη ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο αξδεπηηθήο ρξήζεο, ζα έρεη απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζην 

ζχλνιν ησλ πδξνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δμνηθνλφκεζε λεξνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κε 

απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο άξδεπζεο θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, φζν κε επηινγή 

ιηγφηεξν πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη, ζε κηθξφηεξε βέβαηα θιίκαθα, κε ηελ χδξεπζε 

θαη ηηο ζνβαξέο απψιεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζρεηηθά δίθηπα. Θα πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί φηη 

ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ δελ είλαη κφλν έλα δήηεκα ππνθεηκεληθήο ζηάζεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ 

επίηεπμή ηεο ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο ππνδνκέο, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη αληίζηνηρεο 

νηθνλνκηθέο επελδχζεηο, ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο θ.ιπ. πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθά δηαρεηξηζηηθά 

εξγαιεία.  

 

(4) Λφγσ ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ζε λεξφ, είλαη αλαγθαία 

ε κειέηε, κε φξνπο πεξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο, ησλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη 

πξνυπνζέζεσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (άξδεπζε, 

βηνκεραλία, εθηφο ηεο ρξήζεο ησλ πξνο πφζε θιπ.). Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ιπκάησλ απαηηεί 

νινθιεξσκέλν θαη νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε δξάζεηο 

πνπ έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο επηβαξχλζεηο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, φπσο ζηελ άξδεπζε αζηηθνχ 

πξαζίλνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ νηθηζκψλ, αιιά θαη ζηηο πην ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε άκεζε ζέζπηζε θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

  

2.1.3.5.4 Έξγα αμηνπνίεζεο ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ 

(1) Με ζθνπφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, είλαη ζήκεξα απαξαίηεηνο, εθηφο 

απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ, θαη ν δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ αλάινγα κε 

ηελ ζεκαζία ηνπο, ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ θαη βέβαηα ηελ απνθπγή ηεο 

πνηνηηθήο ηνπο ππνβάζκηζεο . 

 

Δίλαη δειαδή απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ζε φια ηα επίπεδα (έξεπλα, γλψζε, θαηαζθεπή έξγσλ, αληηξξχπαλζε, πξνζηαζία, θιπ.), θαη απηφ 

ζεκαίλεη ηελ αλάγθε ζπλνιηθνχ (δηαηνκεαθνχ) ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή, πνπ απνηειεί ζήκεξα δξάζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ζα 
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πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρεηηθψλ θνξέσλ. Δίλαη απαξαίηεην θαη επείγνλ λα πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνο ην ζθνπφ 

απηφ δηαδηθαζίεο, ηφζν ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο, φζν θαη ζην ζεζκηθφ επίπεδν. 

 

(2)  Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή λέσλ έξγσλ αλάπηπμεο επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηα νπνία 

αθελφο ζα πξνζθέξνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο λεξνχ θαη ζα θαιχςνπλ αλάγθεο ειιεηκκαηηθψλ 

πεξηνρψλ, θαη αθεηέξνπ ζα απνζνβήζνπλ πηέζεηο πνπ ζήκεξα αζθνχληαη θπξίσο ζηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ηα λέα έξγα ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζπληνληζκέλα, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αεηθνξία θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ε απαίηεζε γηα ηελ έληαμε λέσλ έξγσλ ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο Λεθάλεο 

Απνξξνήο Πνηακνχ πξνθπιάζζεη απφ ηελ θαηαζθεπή απνζπαζκαηηθψλ έξγσλ ρσξίο θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 

(3) ηελ Διιάδα, φπνπ ην πξφβιεκα ηεο γεσγξαθηθήο κεηαβιεηφηεηαο είλαη έληνλν, αιιά θαη νη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κεγάιεο δηαζεζηκφηεηαο πδαηηθψλ πφξσλ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο πεξηνρέο 

εληαηηθήο δήηεζεο, νη εθηξνπέο λεξνχ απνηεινχλ κηα δπλαηφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα αγλνείηαη.  

Αλακθηζβήηεηα, νη εθηξνπέο λεξνχ απνηεινχλ επεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

απαηηνχλ πξνζεθηηθή εθηίκεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ απφ απηέο, κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ. Απηφ δελ απνηειεί πξφζζεην γξαθεηνθξαηηθφ εκπφδην, αιιά αληίζεηα, 

απνηειεί νπζηαζηηθή επηινγή πνπ πξνθπιάζζεη απφ δπζάξεζηεο κειινληηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο. ε κεγάιεο παξεκβάζεηο ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

απφδνζε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζηελ πεξηνρή, απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε εθηξνπή. 

 

 (4) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θξαγκάησλ ρξεηάδεηαη λα επαλεμεηαζηνχλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο κε 

αλαθνξά ζηηο θαηάληε θπζηθέο (θαζεζηψο ξνήο, θεξηά) θαη νηθνινγηθέο (νηθνζπζηήκαηα) 

ζπλζήθεο. Δθηφο απφ ηελ ειάρηζηε νηθνινγηθή παξνρή, πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πεξίπησζε θαη ε εθαξκνγή ηερλεηνχ πιεκκπξηζκνχ 

(κε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ δηφδσλ λεξνχ θαη άλνηγκα ησλ ζπξνθξαγκάησλ ησλ ππεξρεηιηζηψλ) 

κε ινγηθή ζπρλφηεηα (π.ρ. κηα θνξά ην ρξφλν). Ζ κέζνδνο απηή έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε 

πνιιέο ρψξεο θαη εθηφο απφ ηελ θπζηθή νξηνζέηεζε ηεο θνίηεο έρεη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

γεσκνξθνινγία ηεο θνίηεο (παξάζπξζε θεξηψλ) θαη ζην νηθνζχζηεκα. Θεσξείηαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζθφπηκε ε πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη ζηελ Διιάδα, κε πηζαλή 

πξψηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ζηνλ Αρειψν.  

 

2.1.3.5.5 Νεξό θαη γεωξγία 

(1) Έρνληαο ππφςε ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία ησλ ΟΔΒ, ζεσξείηαη αλαγθαίνο ζήκεξα ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο  ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ΔΔ θαη ηνπο φξνπο ηεο λέαο ΚΑΠ. ηφρνο πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ 

νξγαληζκνχ, νηθνλνκηθά βηψζηκνπ, κε δπλαηφηεηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, εθπαίδεπζεο θαη 

θαζνδήγεζεο ησλ αγξνηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ λέσλ νξγαληζκψλ απνηειεί ε θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε ηνπ αξδεπηηθνχ 

λεξνχ. 

 

 (2) Ζ πξνβιεπφκελε ζηελφηεηα θάιπςεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ 

άξδεπζεο κε ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ πδαηηθψλ πφξσλ ή λέσλ ηξφπσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, 

νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε λέσλ δπλαηψλ παξεκβάζεσλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ζεκεξηλψλ θαιιηεξγεηψλ κε άιιεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ αγξνηηθφ 
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πιεζπζκφ ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο θαη λα αλαζηξέςνπλ ηε ζπζζψξεπζε πξνβιεκάησλ ζηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

2.1.3.5.6 Νεξό θαη αζηηθή αλάπηπμε 

(1)  ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε αχμεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, ε εμάληιεζε ησλ ππφγεησλ 

απνζεκάησλ ιφγσ ππεξεθκεηάιιεπζεο, αιιά θαη ε πνηνηηθή ηνπο ππνβάζκηζε ιφγσ ξχπαλζεο, 

νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη γηα ηελ χδξεπζε ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα απνθιείνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζε φηη αθνξά ζηελ επεμεξγαζία πθάικπξσλ ππφγεησλ 

λεξψλ ή θαη λεξψλ κε απμεκέλα ληηξηθά ή ζεηηθά, θαζψο νη λέεο απηέο ηερλνινγίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη.    

 

(2) Σα πδαηνξέκαηα πνπ δηαηξέρνπλ νηθηζηηθέο θαη θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, 

λα νξηνζεηεζνχλ θαη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξλεηηθή παξέκβαζε (κπάδσκα, 

δηάζεζε ιπκάησλ). Παξάιιεια, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε απφδνζε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ ζε απηά 

(αληί ηνπ αζθπθηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπο π.ρ. κε ηελ θαηαζθεπή νδηθψλ αμφλσλ), θαζψο θαη ε 

αλάδεημή, θαη επαλέληαμή ηνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ. Ζ δξάζε απηή ζα 

κπνξνχζε λα ζπλνδεπηεί κε ηε δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ. 

 

 (3) εκαληηθή είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ νκβξίσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

κειέηε ησλ αζηηθψλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ δελ κπνξεί λα είλαη απνζπαζκαηηθή (π.ρ. 

θαηαζθεπή δηθηχσλ ζε κηα ζπλνηθία φπνπ ππάξρνπλ νη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο), αιιά νθείιεη λα είλαη ζπλνιηθή γηα ηελ αζηηθή ιεθάλε. Πξηλ ηελ κειέηε θαη 

θαηαζθεπή δηθηχσλ, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ νκβξίσλ. 

 

(4) Απαηηείηαη άκεζε παξέκβαζε ζην ζέκα ησλ αζηηθψλ νκβξίσλ κε ζθνπφ ηε ζεζκνζέηεζε κειέηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο ζε θιίκαθα κεκνλσκέλεο νηθνδνκήο θαη ηέηνησλ ηερληθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο δελ ζα επηδεηλψζεη ην θπζηθφ θαζεζηψο ηεο 

απνξξνήο νκβξίσλ, ηφζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα φζν θαη σο πξνο ην ρξφλν απνξξνήο.  

 

Σερληθά κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ ζηφρσλ κπνξεί λα είλαη ε απαγφξεπζε δεκηνπξγίαο 

αδηαπέξαησλ επηθαλεηψλ (π.ρ. πιαθνζηξψζεσλ) ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο θαη παξάιιεια ε 

θαηαζθεπή δεμακελψλ αλάζρεζεο νκβξίσλ ή θαη ζπιινγήο νκβξίσλ, ην λεξφ ησλ νπνίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη π.ρ. γηα ην πφηηζκα ησλ θήπσλ, απνθηψληαο έηζη θαη πξφζζεηε ζθνπηκφηεηα ζηα 

πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ αζηηθνχ λεξνχ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

κειεηεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ πξαθηηθψλ ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο. 

 

2.1.3.5.7 Νεξό θαη ελέξγεηα 

(1) Σν δηαθαηλφκελν ζην κέιινλ αξλεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη επηζσξεχζεη ε σο ηψξα ζπάηαιε ρξήζε 

ελέξγεηαο, νδεγνχλ αδήξηηα ζηελ αλάγθε πιήξνπο απνζάξξπλζεο ηεο άληιεζεο απφ κεγάια 

βάζε θαη, φπνπ είλαη δπλαηφ, ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ επηθαλεηαθά, κέζσ 

ηεο θαηαζθεπήο ηακηεπηήξσλ, ε νπνία, πέξαλ ησλ άιισλ, παξέρεη θαη ελεξγεηαθά νθέιε. 

 

 (2) Αλ θαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ, 

θαιχπηνληαο ηηο πην πξφζθνξεο ζέζεηο, ππάξρεη αθφκε κεγάιν πεξηζψξην πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

Σφζν ε απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, φζν θαη ε κειέηε λέσλ ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο, ζα πξέπεη πιένλ λα γίλεηαη κε ηελ ζεψξεζε ηνπ 

πιήξνπο θάζκαηνο ησλ σθειεηψλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα επηκεξίδεηαη 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ζηηο επηκέξνπο ρξήζεηο.  
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ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πξέπεη απαξαηηήησο λα εμεηάδεηαη θαη ε κνλαδηθή 

δπλαηφηεηα ησλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ελέξγεηαο (εθφζνλ 

εμνπιηζηνχλ κε αληηζηξεπηέο κνλάδεο παξαγσγήο-άληιεζεο). Ζ δπλαηφηεηα απηή ζην κέιινλ ζα 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο εμαηηίαο ηεο αλακελφκελεο 

δηάδνζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο θαη απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηζρχνο. 

 

2.1.3.5.8 Νεξό θαη Πεξηβάιινλ 

(1) Ζ δηακφξθσζε ζαθψλ πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ, ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ πνζνηηθνπνηεκέλσλ 

θάηη πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ζπληζηά δξάζε πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο.  

(2) Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παιαηψλ 

Οδεγηψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ γηα ηα αζηηθά ιχκαηα θαη απφ ηηο λεφηεξεο 

ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 4  

 

2.1.3.5.9 Ηζνδύγην πξνζθνξάο-δήηεζεο λεξνύ 

 Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηα ειιεηκκαηηθά δηακεξίζκαηα είλαη ηερληθά δπλαηή κε ηέζζεξηο 

δηαζέζηκνπο ηξφπνπο: ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ (επηθαλεηαθψλ θπξίσο) πδαηηθψλ πφξσλ, ηε 

κεηαθνξά λεξνχ απφ άιια πδαηηθά δηακεξίζκαηα, ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ κέζσ δηαρείξηζεο ηεο 

δήηεζεο, θαη ηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πγξψλ απνβιήησλ ή λεξνχ ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, γηα κηθξήο θιίκαθαο αλάπηπμε γηα πδξεπηηθή ρξήζε (ζηα άλπδξα λεζηά) 

ε αθαιάησζε πθάικπξνπ ή θαη αικπξνχ λεξνχ, απνηειεί κηα επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα. Κακηά 

απφ ηηο παξαπάλσ ιχζεηο δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαη‘ αξρήλ, ελψ ε επηινγή ηεο ηειηθήο 

ιχζεο κέζα απφ έλα ζχλνιν πξφζθνξσλ ιχζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά 

θαη πεξηβαιινληηθά θαη κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο απφθαζεο.  

 

2.1.3.5.10 Έξεπλα θαη ηερλνινγία ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ 

(1) Κξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε πιήξεο αλαβάζκηζε ηνπ κεηξεηηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, κε 

έκθαζε φρη κφλν ζηηο πνζνηηθέο αιιά θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηνπ λεξνχ, ππφ ηελ επνπηεία 

ελφο θεληξηθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ. Ζ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ 

επηβάιιεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηψλ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ηειεκεηξία, ηειεπηζθφπεζε), ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε 

ηεο ζηειέρσζεο ησλ πδξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, εηδηθφηεξα απηνχ ησλ ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ (παξαηεξεηέο, πδξνκεηξεηέο). 

 

(2) Απαηηείηαη ε βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο 

Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ), ψζηε λα πεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιιεη ε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, ρξήζεηο-

θαηαλαιψζεηο, ραξαθηεξηζηηθά έξγσλ). ηα πιαίζηα απηά, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο 

ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο απφ πιεπξάο ηφζν λέσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ επρέξεηα πξφζβαζεο ησλ θνξέσλ θαη 

ρξεζηψλ ζηα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ζηελ ειεχζεξε δηάζεζή ηνπο, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

 

(3) Απαηηνχληαη ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ζηελ Διιάδα (βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο), κε νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ παξάγεηαη ζηα δηάθνξα εξεπλεηηθά θέληξα. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε ζθνπηκφηεηα ίδξπζεο ελφο Ηλζηηηνχηνπ Τδάησλ, πνπ ζα 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 81 - 

απνηειέζεη γεληθά ηνλ αλχπαξθην ζήκεξα αιιά απαξαίηεην θξίθν αλάκεζα ζηα θέληξα έξεπλαο 

θαη ηνπο θνξείο εθαξκνγήο.  

 

(4) Ζ έξεπλα ηνπ ηζνδπγίνπ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λεξνχ πξέπεη λα βαζηζηεί ζε ζχγρξνλεο 

κεζνδνινγίεο θαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, θαη φρη ζε απζαίξεηεο παξαδνρέο. Δηδηθά ζηηο θξίζηκεο 

ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ, θαη ε ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο απνζεκάησλ θαη 

θαηαλάισζεο. 

 

(5) Απφ ηα πην θξίζηκα εξεπλεηηθά αληηθείκελα είλαη απηφ ησλ πιεκκπξψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν ζε 

ζπκθσλία θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηηο πιεκκχξεο. ε απηφ ην 

πιαίζην ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο (ε αλάιπζε ησλ ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ θαη ε θαηάξηηζε 

φκβξησλ θακππιψλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο), εθπφλεζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ 

θηλδχλνπ πιεκκπξψλ γηα ηηο εππαζείο πεξηνρέο, ζρέδηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξψλ γηα 

ηηο εππαζείο πεξηνρέο. 

 

(6) Λφγσ ηεο ζνβαξήο ππνβάζκηζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζήκεξα νη ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη, 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ έξεπλά ηνπο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο, 

νξγάλσζε θαη εμεηδίθεπζε. Δθηφο απφ ηελ νξηνζέηεζε ησλ πδξνθνξέσλ θαη ηελ εθηίκεζε (κε 

πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηήξα) ηνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ, απαηηείηαη θαη ε 

δηακφξθσζε πξνηάζεσλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη έξγσλ γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδξνθνξέσλ. 

 

(7) Ζ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ απηέο απνηειεί νπζηαζηηθφ 

αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο απηήο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν νδεγφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

 

(8) Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη ζπλζήθεο αλαθνξάο, απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ 

αλαθνξάο απφ πεξηνρέο πςειήο θαηάζηαζεο (π.ρ. πεξηνρέο κε θαζφινπ ή ειάρηζηεο πηέζεηο απφ 

ρεξζαίεο δξαζηεξηφηεηεο), θαζψο θαη ε αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. 

 

(9) Οη απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πδάησλ είλαη 

απμεκέλεο. Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο (επνπηηθήο, ιεηηνπξγηθήο, επηρεηξεζηαθήο) ζα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ζπζηεκαηηθφηεηα, ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία, 

θαζψο ηα απνηειέζκαηά ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ηα πξνγξάκκαηα απηά 

απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε βηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ζρεηηθψλ θπζηθνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ, θαζψο θαη ησλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο ή/θαη άιισλ νπζηψλ πνπ απνξξίπηνληαη ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζην πεξηβάιινλ. 

 

2.1.3.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΔΧΝ 

 

Απφ ζχλνιν ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ θαη Δζληθνχ 

Γηθαίνπ, επηιέγνληαη απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη είλαη νη 

αθφινπζνη: 
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α. Ζ ζηήξημε ηεο θεληξηθήο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ 

πσο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ, κε ην λ. 3199/03 

δεκηνπξγνχληαη λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο εθ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο, σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ην ξφιν ηνπο  είλαη ε Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ θαη νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ζηηο 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο  Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Γ‘ ΚΠ-ΔΠΠΔΡ θαη πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Άμνλα 10 (ζεζκνί 

θαη κεραληζκνί), ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ (2007-2015). Απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη ηεο ππνδνκήο κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, πξφζιεςε εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ίδην Άμνλα, ησλ Γ/λζεσλ Τδάησλ ζε θάζε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο.  

 

β. Ζ ζρεδηαζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε (ρξφλνο, θφζηνο) εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ρσξίο 

θελά θαη κε ηξφπν πνπ θάζε ζηάδην (θαηαγξαθή πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ, νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ρξήζεσλ, κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζχληαμε πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο ζχληαμε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο), ην νπνίν 

νινθιεξψλεηαη, λα δεζκεχεη ην επφκελν θαη λα κελ απαηηνχληαη επαλαιήςεηο εξγαζηψλ. 

 

Δηδηθφηεξα απηή πεξηιακβάλεη (φπσο αλαπηχρζεθε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην): 

 

2003 Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ κε ηελ 

Οδεγία, θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα, θαζψο θαη ηα φξηα δηθαηνδνζίαο ησλ αξρψλ 

δηαρείξηζεο 

 

Ήδε έρνπλ εθδνζεί ν Ν. 3199/03, ην Π.Γ. 51/2007 θαη άιιεο επηά ΚΤΑ . Οη ινηπέο πξνβιεπφκελεο 

απφ ην Νφκν 3199/03 ΚΤΑ έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα έθδνζεο απφ ην 2007 θαη κεηά. Υξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Γ ΚΠ/ΔΠΠΔΡ ην έξγν «Γξάζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ»  θαη ην 

ππνέξγν «Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ» 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ΚΤΤ/ΤΠΔΚΑ ζα θαηαξηίζεη ηηο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο ΚΤΑ. 

 

Eπί πιένλ ε Διιάδα έρεη αληαπνθξηζεί ζην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο, πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη ζηελ έληαμε ησλ ιεθαλψλ ζηα Τδαηηθά 

Γηακεξίζκαηα (ειεθηξνληθή ππνβνιή εθζέζεσλ) 

 

2004 Γηαβηβάδεηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή ν θαηάινγνο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα 

θάζε πδαηηθφ δηακέξηζκα 

 

Έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο 

εθζέζεσλ WISE νη θαηάινγνη ησλ αξκνδίσλ αξρψλ  

 

2004 Πξνζδηνξίδνληαη ηα πδάηηλα ζψκαηα θαη νινθιεξψλεηαη ε αλάιπζε ησλ πηέζεσλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ επί ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ χδαηνο. 

 

Έρεη ππνβιεζεί έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο ελψ κέζσ ηνπ Γ‘ ΚΠ/ΔΠΠΔΡ, 

ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν «Γξάζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ» θαη ην ππνέξγν 

«Κάιπςε ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη  ινηπψλ ζηνηρείσλ, 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ γηα ηα λεξά-πκπιήξσζε θαη 
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επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο». Σν έξγν 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο, ηελ αλάιπζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηελ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη αλάιπζε 

επηπηψζεσλ, ηνλ πξνθαηαξηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ 

(επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ, παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ) ζσκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο θαη ηελ πξνθαηαξηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε.  

 

2004 Οινθιεξψλνληαη ηα κεηξψα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

 

Έρεη ππνβιεζεί έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο ελψ κέζσ ηνπ Γ‘ ΚΠ 

ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν «Γξάζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ» θαη ην ππνέξγν 

«Κάιπςε ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη  ινηπψλ ζηνηρείσλ, 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ γηα ηα λεξά-πκπιήξσζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο». Σν έξγν 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο, ηελ αλάιπζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηελ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη αλάιπζε 

επηπηψζεσλ, ηνλ πξνθαηαξηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ 

(επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ, παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ) ζσκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο θαη ηελ πξνθαηαξηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε. Μέζσ ηνπ ππνέξγνπ 

απηνχ ζα επηθαηξνπνηεζεί ην ήδε δηακνξθσκέλν απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, 

κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 

2006 Οινθιεξψλνληαη ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο (πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο-ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο νηθνινγηθήο) ησλ πδάησλ. 

 

Μέζσ ηνπ Γ‘ ΚΠ/ΔΠΠΔΡ ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν (έξγν «Γξάζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ» θαη ην ππνέξγν Αλάπηπμε δηθηχσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ησλ εζσηεξηθψλ ησλ κεηαβαηηθψλ θαη ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο ρψξαο-

Αμηνιφγεζε/ηαμηλφκεζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο), δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ 

επνπηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

ηεθκεξησκέλν πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο, ησλ κεηξνχκελσλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ 

παξακέηξσλ, θαη ησλ ζπρλνηήησλ αλαιχζεσλ. εκεηψλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, σο πξνο ηα Πξνγξάκκαηα Παξαθνινχζεζεο γηα ηα ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα ζα 

θαιπθζνχλ απφ ζρεηηθφ έξγν ηνπ Γ ΚΠ/ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ πνπ πινπνηεί ην Η.Γ.Μ.Δ. 

 

Χζηφζν εθαξκφδνληαη ήδε πξνγξάκκαηα (ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Άμνλα 1 ηνπ ΔΠΠΔΡ/Γ΄ΚΠ) 

παξαθνινχζεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία απφ θνξείο φπσο ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

(θεληξηθφ Δξγαζηήξην Νεξψλ/Αζήλα, Υ.Τ. Ρφδνπ, Υ.Τ. Ησαλλίλσλ, Υ.Τ. Κνδάλεο, Υ.Τ. 

Θεζζαινλίθεο, Υ.Τ. εξξψλ, θαη Υ.Τ. Φιψξηλαο), γηα ηα αληίζηνηρα Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα θαη 

ΓΔΤΑ Λάξηζαο, Ζξαθιείνπ θαη Υαλίσλ γηα ηα Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα Θεζζαιίαο θαη Κξεηεο. Ζ 

ελνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ Πξνγξακκάησλ απηψλ, ζα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο σο 

πξνο απηέο ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο, κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 7 ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. 

 

2006 Οη δηαβνπιεχζεηο κε ην θνηλφ γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

ρεηηθή δξάζε πινπνηείηαη απφ ην Γ‘ ΚΠ/ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 
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2009  Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, ηηο αλαιχζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ηηο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ., 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Οδεγίαο, κε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ ΔΠΠΔΡ, ρξεκαηνδνηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο, ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηελ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ, ηνλ 

πξνθαηαξηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ (επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ, 

παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ) ζσκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

Οδεγίαο θαη ηελ πξνθαηαξηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε. 

 

2009 Γεκνζηεχνληαη ηα Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ.  

Υξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ/ ΔΠΠΔΡ ε ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο, ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηελ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ, ηνλ 

πξνθαηαξηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ (επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ, 

παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ) ζσκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

Οδεγίαο θαη ηελ πξνθαηαξηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε. 

 

2010 Δθαξκφδεηαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ησλ πδάησλ κε ζθνπφ ηε 

βησζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Έρεη πξνβιεθζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ/ ΔΠΠΔΡ ε ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηεο ρψξαο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλά θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο, ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηελ εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ, ηνλ 

πξνθαηαξηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ (επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ, 

παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ) ζσκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

Οδεγίαο θαη ηελ πξνθαηαξηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε. πκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 

θνζηνιφγεζε/ηηκνιφγεζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο πινπνηνχληαη απφ ην Γ‘ 

ΚΠ/ΔΠΑΑ 

 

2012 Καζηεξψλνληαη έιεγρνη ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κε βάζε ηηο βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη ηηο βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο. 

Σα Πξνγξάκκαηα Παξαθνινχζεζεο ηφζν ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζσκάησλ (επηθαλεηαθά, 

κεηαβαηηθά, παξάθηηα, ππφγεηα) φζν θαη ησλ απνξξίςεσλ (σο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο ξχπνπο θαη ηηο 

νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο) ζα εθηειεζηνχλ απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ Άμνλα 7 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

 

γ.  Ζ θαηάξηηζε  Μεζνρξνλίνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηεο Υψξαο (Ν.3199/03 αξ.4 παξ. ηα) ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν 

δηαδηθαζία, φπνπ ζα θαηαγξαθνχλ θαη φια ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

επηθαιχςεσλ  ή θαη ζπγθξνχζεσλ.  Γηα ηα έξγα απηά πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο 

κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ.  

    Ήδε νινθιεξψζεθε κέζσ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο Γ ΚΠ/ΔΠΠΔΡ ην ζρέδην ηνπ Μεζνρξφληνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Υψξαο 
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δ. Ζ  δηακφξθσζε θαη ζεζκνζέηεζε κηαο εληαίαο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, ηηο ρξήζεηο θαη ηα έξγα, κε πξνυπφζεζε ηελ 

έληαμε ζε απηήλ ησλ επί κέξνπο πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ θαη ηε ζεζκηθή 

ξχζκηζε ηεο ππνρξέσζεο γηα δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο δξάζεο απηήο πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 10 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

ε. Ζ νινθιήξσζε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθψλ 

απνβιήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

     Ζ νινθιήξσζε ησλ ΔΔΛ θαη ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο γηα ηε Γ΄ θπξίσο πξνηεξαηφηεηα, 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 2 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Οη έιεγρνη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 

γίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΠΠΔΡ/Γ΄ΚΠ θαη πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Άμνλα 10 ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. 

δ. Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ βηνκεραληθψλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. 

     Οη έιεγρνη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα γίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡ/Γ΄ΚΠ θαη πξνβιέπεηαη 

ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Άμνλα 10 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

ε. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο ζηηο πεξηνρέο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εππξφζβιεησλ απφ 

ληηξνξχπαλζε δσλψλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Ζ δξάζε απηή πξνβιέπεηαη πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

ζ. Ζ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

     Οη δξάζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ΠΔΠ, θαηά ηελ 4
ε
 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη ζην πξφγξακκα. 

η. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ γεγνλφησλ-πιεκκπξψλ, κε έκθαζε ζε 

πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ κέζα ζε αζηηθά ζπγθξνηήκαηα, κε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ Αηηηθή 

(έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο). 

    Ζ ρξεκαηνδφηεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππφ έθδνζε Οδεγίαο, 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 8 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

ηα. Ζ πξνψζεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο βεβαξπκέλσλ 

πδαηνξεκάησλ, (π.ρ  Κεθηζφο, Αζσπφο).  

    Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ Κεθηζνχ, θαη ησλ αλαγθαίσλ πξνο απνθαηάζηαζε 

έξγσλ, πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 10 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 
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ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ ΔΝΘΔΣΟ  Η 

 

Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ λεξώλ  θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην 

Δζληθό Γίθαην 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 2006/118/ΔΚ 

ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε  

ΣΑΓΗΟ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ: (εθθξεκεί)  

Πξνζεζκία ελζσκάησζεο: 16.1.2009  

Δπηζπεχδσλ θνξέαο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 2006/7/ΔΚ 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

76/160/ΔΚ 

ΣΑΓΗΟ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ: (εθθξεκεί)  

Πξνζεζκία: 24.3.2008 

Δπηζπεχδσλ θνξέαο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 2000/60/ΔΚ 

Γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο Γξάζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Πνιηηηθήο ησλ Τδάησλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Νόκνο 3199/2003 (ΦΔΚ 280Α/9-12-03) ‗‗Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ – Δλαξκφληζε 

κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 

2000‘‘   

2. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 43504/5-12-2005 (ΦΔΚ 1784 Β/20-12-2005) «Καηεγνξίεο αδεηψλ 

ρξήζεο πδάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, δηαδηθαζία έθδνζεο, πεξηερφκελν θαη 

δηάξθεηα ηζρχνο απηψλ» 

3. Τπνπξγηθή Απόθαζε 34685/6-12-2005 (ΦΔΚ 1736 Β /9-12-2005) «πγθξφηεζε Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Τδάησλ»  

4. Τπνπξγηθή Απόθαζε 26798/22-6-2005 (ΦΔΚ 1736 Β/9-12-2005) «Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

5. Τπνπξγηθή Απόθαζε 23970/20-06-2007(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 271) «Σξνπνπνίεζε ζπγθξφηεζεο 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

6. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 49139/24-11-2005 (ΦΔΚ 1695 Β/2-12-2005) «Οξγάλσζε ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

7. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 47630/16-11-2005 (ΦΔΚ 1688 Β/1-12-2005) «Γηάξζξσζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο» 

8. Τπνπξγηθή Απόθαζε 116031/22-5-2007 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 249) «πγθξφηεζε Γλσκνδνηηθήο 

Δπηηξνπήο Τδάησλ» 

 

9. Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 51/8-3-2007 (ΦΔΚ 54Α) ‗‗Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ‘. 

10. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ‗‘Άδεηα ρξήζεο λεξνχ γηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ‘‘  

(ππφ έθδνζε) 
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ΟΓΖΓΗΑ: 98/83/ΔΚ 

Πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892Β/11-07-2001) ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 

 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 91/271/ΔΟΚ (L35 ηεο 30.5.1991) 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 48392/939 (ΦΔΚ 405405Β/3-04-02) πκπιήξσζε ηεο 

19661/1982/1999 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/1997/ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο… θιπ» 

(Β122). Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ….. 

2. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 19661/1982 (ΦΔΚ 1811Β/29-9-1999) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ – Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ 

3. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 5673/400 (ΦΔΚ 192Β/1997) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ – Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 91/676/ΔΟΚ (L35 ηεο 31.12.1991) 

Πξνζηαζία πδάησλ απφ ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 16190/1335 (ΦΔΚ 519Β/1997) ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ 

θαη φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

2. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 20419/2522 (ΦΔΚ 1212Β/18-9-2001) Πξνζδηνξηζκφο ησλ λεξψλ 

πνπ πθίζηαληαη ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο – θαηάινγνο εππξφζβιεησλ πεξηνρψλ  

3. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 16175/824 (ΦΔΚ 530Β/28-04-06) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ θάκπνπ Θεζζαινλίθεο–Πέιιαο-Ζκαζίαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε 

απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο….. 

4. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 25638/2905 (ΦΔΚ 1422Β/22-10-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ην 

Θεζζαιηθφ πεδίν πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο….. 

 5. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 20417/2520 (ΦΔΚ 1195Β/14-9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Κσπατδηθνχ πεδίνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε 

ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο….. 

 6. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 20416/2519 (ΦΔΚ 1196Β/14-9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο….. 

 7. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 20417/2520 (ΦΔΚ 1195Β/14-9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε 

Λεθάλε ηνπ Πελεηνχ Ν. Ζιείαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο…… 

 8. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ ηξπκφλα, 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο…..(ππφ 

έθδνζε) 

9. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο πεδηάδαο Άξηαο – 

Πξέβεδαο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο…..(ππφ έθδνζε) 
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ΟΓΖΓΗΑ: 90/415/ΔΟΚ (L219 ηεο 14.8.1990) 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο νδεγίαο 86/280/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν 

Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ. 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 90461/2193 (ΦΔΚ 843Β/1994) πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‘ αξ. 55648/2210/ 1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) πκπιήξσζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ  12 ηεο ππ‘ αξ. 55648/2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 90/154/ΔΟΚ 

Σξνπνπνίεζε ηεο 76/464 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 90461/2193 (ΦΔΚ 843Β/1994) πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‘ αξ.55648/2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) πκπιήξσζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ‘ αξηζ. 55648/2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 88/347/ΔΟΚ (L 158 ηεο 25.6.1988) 

Σξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο νδεγίαο 86/280/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν 

Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 55648/2210/1991 (ΦΔΚ 323Β/1991) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα  θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 73/1990 (ΦΔΚ 90Α/1990) «Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ 

θαη νξηαθψλ ηηκψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ...θιπ» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 86/280/ΔΟΚ (L 181 ηεο  4.7.1986) 

ρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) πκπιήξσζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ‘ αξηζ. 55648/2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

2. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 55648/2210/1991 (ΦΔΚ 323Β/1991) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 
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3. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 73/1990 (ΦΔΚ 90Α/1990) «Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νξηαθψλ ηηκψλ θαη απνξξίςεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ...θιπ» 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 84/491/ΔΟΚ (L 274 ηεο 17.10.1984) 

Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο εμαρισξνθπθινεμαλίνπ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θιπ..» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) «Πξνζηαζία πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 84/156/ΔΟΚ (L 74 ηεο 17.3.1984) 
Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο πδξαξγχξνπ ζε ηνκείο άιινπο 

εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξφιπζεο ησλ ρισξηνχρσλ αιάησλ ησλ αιθαιίσλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θιπ..» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) «πξνζηαζία πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 83/513/ΔΟΚ (L 291 ηεο 24.10.1983) 
Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο θαδκίνπ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θιπ...» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) «πξνζηαζία πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο  νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ» 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 82/176/ΔΟΚ (L 81 ηεο 27.3.1982) 
Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο  θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο πδξαξγχξνπ απφ ηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο ειεθηξφιπζεο ησλ ρισξηνχρσλ αιάησλ αιθαιίσλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θιπ..» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/ 1987) «πξνζηαζία πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ» 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 80/778/ΔΟΚ (L 229 ηεο 30.8.1980) 
Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 15.7.1980 πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε Α5/288/23.1.1986 «πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ» 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 80/68/ΔΟΚ

 (L 20 ΣΖ 26.1.1980) 

Πεξί πξνζηαζίαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  
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Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 26857/553/88 (ΦΔΚ 196Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ» 

  

ΟΓΖΓΗΑ: 79/923/ΔΟΚ

 (L 281 ηεο 10.11.1979) 

Πεξί ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο  ησλ πδάησλ γηα νζηξαθνεηδή  

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη 

θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θ.ι.π. (Β‘ 438)» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 79/869/ΔΟΚ
 

(L 271 ηεο 29.9.1979)    

Πεξί ησλ κεζφδσλ κεηξήζεσο θαη πεξί ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηεο αλαιχζεσο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ χδαηνο ζηα Κξάηε Μέιε 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438Β/1986). «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη 

θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θ.ι.π. (Β‘ 438)» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 78/659/ΔΟΚ

 (L 222 ηεο 14.8.1978)

 

Πεξί ηεο πνηφηεηαο ησλ γιπθψλ πδάησλ πνπ έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο ή βειηηψζεσο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ησλ ηρζχσλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη 

θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θ.ι.π. (Β‘ 438)» 

ΟΓΖΓΗΑ: 76/464/ΔΟΚ
 

(L 123 ηεο 18.5.1976) 

Πεξί ξππάλζεσο πνπ πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ ηεο Κνηλφηεηαο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε  35308/1838/2005 (ΦΔΚ 1416Β/12-10-05) «Δηδηθφ πξφγξακκα 

κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ…θιπ» 

2. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 90461/2193/ (ΦΔΚ 843Β/1994) πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‘ αξηζ. 55648/2210/1991 ΚΤΑ  «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

3. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) πκπιήξσζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ‘  αξηζ. 55648/2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα  πγξά απφβιεηα» 

4. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

5. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 15782/1849/2001 «Δηδηθφ πξφγξακκα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ 

λεξψλ ησλ ιηκλψλ Βεγνξίηηδαο θαη Πεηξψλ θαη  ηνπ πνηακνχ νπινχ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ…θιπ» 

                                                 

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 2013 


 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 2007 

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 2013 
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6. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 15784/1864/2001 «Δηδηθφ πξφγξακκα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ 

λεξψλ ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ…θιπ» 

7. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 2/1.2.2001 (ΦΔΚ 15Α/2-2-01) «θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ 

θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ» 

8. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 4859/726/2001 (ΦΔΚ 253Β/9-3-2001) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θιπ..» 

9. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) «Πξνζηαζία πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο  νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 76/160/ΔΟΚ
 

(L 31ηεο 5.2.1976) 
πεξί ηεο πνηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη 

θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θ.ι.π. (Β‘ 438)» 

 

ΟΓΖΓΗΑ: 75/440/ΔΟΚ


 (L 194 ηεο 25.5.1975) 

Πεξί απαηηνχκελεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ επηθάλεηαο πνπ πξννξίδνληαη  γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ 

χδαηνο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438Β/1986). «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη 

θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θ.ι.π. (Β‘ 438)» 

 

Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ ζπδεηνύληαη ζην πκβνύιην 
 

Πξνηάζεηο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ:  

 

 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδάησλ από ηε ξύπαλζε  
on the protection of groundwater against pollution 

 

 γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο  
on the assessment and management of flood risks 

 

 πεξί ζεζπίζεσο πιαηζίνπ γηα θνηλνηηθή δξάζε ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ (Οδεγία γηα ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε)  
establishing a Framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy 

(Marine Strategy Directive) 

 

 γηα ηηο νπζίεο πξνηεξαηόηεηαο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

on priority substances 

 

                                                 


 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 2007 
 

Ηζρχεη κεξηθψο απφ 15/2/2008 θαη θαηαξγείηαη πιήξσο κέρξη ηέινπο 2014 
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2.1.4 Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο  

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΤΝΟΥΖ 

1.  Α1. Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο – Αληηκεηψπηζε 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

2.   Α2. Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

3.   Α3. Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 

4.   Α4. Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

5.   Α5. Σερληθή Βνήζεηα 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΔΣΠΑ 

6.   Β1. Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο – Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

7.   Β2. Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

8.   Β3. Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 

9.   Β4. Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο 

10. Β5.  Θεζκνί & Μεραληζκνί 

11. Β6. Σερληθή Βνήζεηα 

 

Οη παξαπάλσ Αμφλεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ σο εμήο: 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α1 & Β1  ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α2 & Β2  ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α3  ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α4 & Β3  ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α5 ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 2 

 

ηελ ελφηεηα 3 ηνπ Δ.Π. πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξναλαθεξφκελνη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

θαζψο θαη ε ζπλέξγηά ηνπο κε ηνπο ηηζέκελνπο γεληθνχο ζηφρνπο.  

 

2.2 πλνπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλάθεηαο-ζπκβνιήο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ ΔΠ κε εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνηεξαηόηεηεο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη 

ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ κε ηηο Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

ζρεηηθά θαηεπζπληήξηα θείκελα, γηα θάζε ηνκέα Πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί αλαιχζεθαλ ζηελ 

ελφηεηα 1. 

 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Βηνπνηθηιόηεηα 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΑΑ) ζεζπίζηεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ θαη νξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο / πξνηεξαηφηεηεο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αεηθφξνο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο ε ΑΑ αλαγλσξίδεη φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ζε κηα πην βηψζηκε θνηλσλία θαη δηακνξθψλεη ην 

γεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξα γηα κηα 
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δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. Οη δχν απηέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα αιιεινεληζρχνληαη θαη άξα ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχνληαη.  

 

Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 αλαγλσξίδεηαη σο θεληξηθφο κνριφο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. χκθσλα κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο 

Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή, πξνηείλεηαη ε αλάιεςε δξάζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηηο 

ππνδνκέο φζνλ αθνξά ζηε θχζε, ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ θαζψο θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ, νξγαλσκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

 

Τδαηηθό Πεξηβάιινλ 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξηθήο ρξήζεο θαη ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο επίηεπμεο επηπέδσλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ πνπ λα κε 

δεκηνπξγνχλ επηπηψζεηο θαη θηλδχλνπο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη κέζσ ηεο 

δηαζθάιηζεο φηη καθξνπξφζεζκα ηα πνζνζηά άληιεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε 

καθξνπξφζεζκε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. 

 

Δηδηθφηεξα ζα επηδησρζεί ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ζε φια ηα πδαηηθά 

ζπζηήκαηα, ε αλάζρεζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ, ππφγεησλ θαη ζαιάζζησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζπλνιηθφηεξα ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Οη θπξηφηεξεο 

παξεκβάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη είλαη ε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60 θαη ε 

δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Οδεγίαο 91/271. ε φ,ηη αθνξά ζηελ 

Οδεγία 91/271 ζα θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο 

(νηθηζκνί κε πιεζπζκφ αηρκήο άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ) ζε πιήξσο ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ) θαη ζηα απαηηνχκελα δίθηπα απνρέηεπζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα αλαγθαία - ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερληθήο - έξγα επεμεξγαζίαο (π.ρ πξνεπεμεξγαζία ή πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία) ζε νηθηζκνχο 

κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ πνπ δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζε βαζκφ 

θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

ε ζρέζε θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60 ε Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ 

θαηαξηίδεη ην Μεζνρξφλην Δζληθφ Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ 

ηεο ρψξαο. ην Πξφγξακκα απηφ, κεηαμχ άιισλ, ζα θαηαγξαθνχλ φια ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα 

ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη ζα εμεηαζζεί ε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΔ. Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ κεζνρξφληνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζα γίλεη ζχκθσλα 

κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Ν. 3199/2003 δηαδηθαζία. 

 

Δίλαη απηνλφεην πσο ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα φπσο θαη ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60 πξνυπνζέηεη απμεκέλε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ (π.ρ 

ΗΓΜΔ θιπ). Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε θαζνξηζηηθή. 
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Έδαθνο  

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΑΑ) ζεζπίζηεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ θαη νξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο / πξνηεξαηφηεηεο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αεηθφξνο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηελ απνθπγή ηεο εξεκνπνίεζεο. Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε θαη ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο ε ΑΑ αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηεπθνιχλεη ηε 

κεηάβαζε ζε κηα πην βηψζηκε θνηλσλία θαη δηακνξθψλεη ην γεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξα γηα κηα δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. Οη δχν απηέο 

ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα 

αιιεινεληζρχνληαη θαη άξα ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχνληαη.  

 

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, κε ηε δφκεζε κηαο 

εδαθηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα φπσο ε δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε, ξχπαλζε θαη 

απψιεηα εδαθψλ θαζψο θαη ε απνζχλδεζε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο γεληθήο κείσζεο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απνβιήησλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6ν 

Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηελ πξνζηαζία εδαθψλ θαη ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

 

χκθσλα κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή, πξνηείλεηαη ε 

αλάιεςε δξάζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο φζνλ αθνξά ζηα απφβιεηα ζην 

πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

αλάπηπμε. Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο ηεο, νη 

ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε, ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. ηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη 

βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, πξνσζείηαη ε ζπλερήο επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΔΓΑ). 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, ηελ ππνβάζκηζε, ηελ εξεκνπνίεζε θαη 

ηε ξχπαλζε. Βαζηθφ παξάγνληα απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ είλαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη ε πξνζηαζία ησλ εδαθψλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιπθζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη 

αλάγθεο ησλ 5 Πεξηθεξεηψλ phasing in θαη phasing out. 

 

Αηκόζθαηξα – Αθνπζηηθό Πεξηβάιινλ – Αθηηλνβνιίεο 

χκθσλα κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή, πξνηείλεηαη ε 

αλάιεςε δξάζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο φζνλ αθνξά ζηνλ αέξα ζην 

πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

αλάπηπμε. ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, πξνσζνχληαη κηα ζεηξά απφ 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ 

ησλ πεγψλ αέξηαο ξχπαλζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αθηηλνβνιηψλ ζηνλ πιεζπζκφ. 

 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 95 - 

Σα δίθηπα θαη ηα κέζα κεηαθνξψλ έρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη ζην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ – κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είηε ηεο ππνδνκήο (πεξηνρέο δηέιεπζεο, 

κνξθή θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά), είηε ησλ κέζσλ (ξχπαλζε θ.α.). ε αλαγλψξηζε απηνχ, ηνλ 

Οθηψβξην 1999 θαζνξίζζεθαλ ζην επίπεδν ηεο Δ.Δ. βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ  σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2, άιισλ ξχπσλ θαη 

ηνπ ζνξχβνπ, θαζψο ηνλ έιεγρν θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. 

ζηηο κεηαθνξέο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα. ηηο κεηαθνξέο θαηαινγίδεηαη 

ην 28% ησλ εθπνκπψλ CO2 (πνπ είλαη ε θαη‘ εμνρήλ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ), εθ ησλ 

νπνίσλ ην 84% νθείιεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο.  

 

Ζ Αζήλα, πφιε ησλ 4,5 εθ. θαηνίθσλ απέθηεζε κφιηο πξφζθαηα έλα επαξθέο δίθηπν Μ.Μ.Μ. ζε 

ζηαζεξή ηξνρηά επάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα δνκεζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα / δίθηπν Μ.Μ.Μ.  

 

Θεζζαινλίθε 

Σν 2001 νινθιεξψζεθε ε Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξψλ θαη Κπθινθνξίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ηνλ Ο.Ρ..Θ. κε ζηφρν ηελ πξφηαζε ελφο ζπλδπαζκέλνπ ρεδίνπ 

Μεηαθνξψλ γηα ηελ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή. ην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ αλαπηχρζεθε 

έλα πιήξεο ζπγθνηλσληαθφ κνληέιν γηα ηε Θεζζαινλίθε ην νπνίν πεξηειάκβαλε έξγα φπσο ε 

ππνζαιάζζηα αξηεξία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (βαζηθή γξακκή θαη 

επεθηάζεηο πξνο ηα πξνάζηηα ηεο πφιεο θαη πξνο ην αεξνδξφκην). 

 

Πνιηηηθή ηνπ .Α..Θ. ζε ζρέζε κε ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο ηεο πκπξσηεχνπζαο απνηειεί ε 

νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζηε Θεζζαινλίθε. ην πιαίζην 

απηφ δηακνξθψζεθε ν πγθνηλσληαθφο Υάξηεο ηεο Θεζζαινλίθεο (4/2005) ν νπνίνο απνηειεί κία 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ θαιχηεξε ζπγθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπκπξσηεχνπζαο. ηα 

άκεζα κέηξα εθαξκνγήο πεξηιακβάλνληαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 

 Αχμεζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηφινπ ιεσθνξείσλ ηνπ Ο.Α..Θ. κε ζηφρν ην 80% ηνπ ζηφινπ 

ζην ηέινο ηνπ 2007 λα έρεη ειηθία θάησ ησλ 5 εηψλ. 

 Αλαδηάξζξσζε ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ιεσθνξεηαθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

αλαζρεδηαζκφ πθηζηάκελσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ  

 Αλακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ Μ.Μ.Μ. 

 Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ησλ 

δξνκνινγίσλ ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

ιεσθνξείσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ επηβαηψλ. 

 Γσξεάλ εμππεξέηεζε Α.Μ.Δ.Α. κε εηδηθά ιεσθνξεία. 

 Γηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα θαη έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ο.Α..Θ. θαη (β) ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Κέληξνπ Ρχζκηζεο Κπθινθνξίαο ηνπ Ο.Α..Θ. 

 

ηα κέηξα κεζν-καθξνπξφζεζκεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Δληαίνο κεηξνπνιηηηθφο θνξέαο ζρεδηαζκνχ κεηαθνξψλ Θεζζαινλίθεο 

 Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 

 Πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο 

 Θαιάζζηα αζηηθή ζπγθνηλσλία Θεζζαινλίθεο 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πξνηείλνληαη ε ζηξαηεγηθή κείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ θαη ζσκαηηδίσλ απφ ηε 

βηνκεραλία, ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηηο επαίζζεηεο ζε ζφξπβν 
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πεξηνρέο ή πεξηνρέο εηδηθψλ ρξήζεσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο. ην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε δηακφξθσζε 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ζην ζχλνιν ησλ πεγψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη εθαξκνγή 

ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε. 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο πξνηείλνληαη ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηηο επαίζζεηεο ζε ζφξπβν πεξηνρέο ή πεξηνρέο εηδηθψλ 

ρξήζεσλ. Δπίζεο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΠΑ είλαη ε εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ε αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ πεγψλ εθπνκπήο 

αθηηλνβνιίαο 

 

Υσξνηαμία – Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 

Ζ ζεζκνζέηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, αλακέλεηαη λα ζέζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ θαη κέζσλ γηα ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, κε θπξηφηεξε παξέκβαζε ηε 

δηακφξθσζε εξγαιείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ρσξνηαμηθψλ ξπζκίζεσλ κε άμνλα ηηο 

ΑΠΔ. 

 

ην πιαίζην απηφ, έλαο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη φηη ρξήδνπλ 

ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ζην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ είλαη ε αλάγθε νηθνινγηθήο 

ζηξνθήο ησλ απνθάζεσλ δηαρείξηζεο θαη ε πξνψζεζε αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ ρξήζεο γεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΑΑ) ζεζπίζηεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ θαη νξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο / πξνηεξαηφηεηεο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην. 

 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη απαζρφιεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο ε ΑΑ αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ζε κηα πην βηψζηκε θνηλσλία θαη δηακνξθψλεη ην γεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξα γηα κηα δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. Οη δχν 

απηέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ 

λα αιιεινεληζρχνληαη θαη άξα ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχνληαη.  

 

‗Ζ αλάγθε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ζε επίπεδα 

ηα νπνία λα κελ πξνθαινχλ αθχζηθεο κεηαβνιέο ζην θιίκα ηεο γεο αλαγλσξίδεηαη ζην 6ν 

Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπίζεο, ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, νη ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή 

ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε ΔΔ ζην Κηφην. 
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χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

ζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ην ΔΠΑ εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο κέζσ: ηεο βειηίσζεο 

ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΑΠΔ) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο ξχπσλ. 

 

Πνιηηηθή Πξνζηαζία – Πξόιεςε Πεξηβαιινληηθώλ Κηλδύλσλ 

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ζπλεθηηθήο θαη παγησκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη πεξηζηαζηαθψλ θηλδχλσλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 

Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηνλ 

ζπληνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. χκθσλα κε ηηο 

ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή, πξνηείλεηαη ε αλάιεςε δξάζεο 

θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ε νπνία εζηηάδεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε έκθαζε ζηηο 

ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ κέζσ κεραληζκψλ θαη 

νξζψλ πξαθηηθψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο 

θαη εηδηθφηεξα ε ζηεγαλνπνίεζε – ζθξάγηζε ηεο γεο, δειαδή ε κεηαηξνπή πεξηνρψλ πνπ είλαη 

θαιπκκέλεο κε βιάζηεζε ζε πεξηνρέο θαιπκκέλεο κε ηζηκέλην, άζθαιην ή άιια δνκηθά πιηθά (φπσο 

π.ρ ζπκβαίλεη θαηά ηε κεηαηξνπή αγξνηηθήο γεο ζε αζηηθή ή ηνπξηζηηθή) έρεη έληνλε ζπκβνιή ζηελ 

έμαξζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία πξνθαινχληαη επίζεο θαη απφ ηελ δηάβξσζε / 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ππξθαγηψλ. 

 

Θεζκνί, θνξείο θαη Μέζα Άζθεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο  

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο πιεξνθφξεζεο ησλ 

πνιηηψλ γηα ην πεξηβάιινλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ. χκθσλα 

κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, κε έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ. 

 

2.3 Γηαηνκεαθή ελζσκάησζε πεξηβάιινληνο 

 

ην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο πεξηβάιινληνο πνπ πξνσζεί ηελ 

νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο (π.ρ. κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ), ε επηινγή ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε είλαη ζε αξκνλία κε ην γεληθφ πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο πεξηβάιινληνο πνπ έρεη 

ηεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα κε ηε δέζκεπζε ηνπ άξζξνπ 6 ηεο πλζήθεο ηνπ 

Άκζηεξληακ πεξί δηαηνκεαθήο δηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε 

ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο θαη δξάζεο ηεο ΔΔ. 
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Ζ ζηξαηεγηθή απηή εμαζθαιίδεη φηη νη λέεο πξνηάζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζσζηά απφ πιεπξάο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζα ηξνπνπνηνχληαη φπνπ ρξεηάδεηαη, πξηλ πηνζεηεζνχλ, θαηά ηξφπν 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα αληηκεησπίδνληαη κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο κέζσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

έρεη ζπκβάιεη ζηε ζεκεησζείζα πξφνδν, ε νπνία είλαη αλακθηζβήηεηε, δελ δίλεη φκσο 

νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο ζε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζσξεπηεί. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ πξαγκαηηθή πξφθιεζε είλαη λα αλαιεθζεί δξάζε ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ζηφρνπο θαηά ζπλνιηθφ ηξφπν. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε λνείηαη πνιχ ζπρλά σο ακηγψο πεξηβαιινληηθή, 

ηε ζηηγκή πνπ εκπεξηέρεη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν ζεκεξηλφ κνληέιν αλάπηπμεο έρεη πάξα πνιιέο θνξέο σο επαθφινπζν ηε 

δηάζηαζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο, ελψ κηα δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλάδεη κε ηα πκπεξάζκαηα ηνπ Γθέηεκπνξγθ γηα ηε ηξαηεγηθή γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο Δ.Δ (2001), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ αίζζεζε 

επεκεξίαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ απέλαληη ζε πξνθιήζεηο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε θηψρεηα ή νη 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία. 

 

χκθσλα κε ηε Νέα ηξαηεγηθή γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (ΒΑ, 2005), έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο έγθεηηαη ζηε ζπλέξγηα κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Ληζζαβφλαο, ζην κέηξν πνπ απνζθνπνχλ θαη νη δχν ζηε ζηήξημε ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ψζηε νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα κπνξέζνπλ λα επεκεξήζνπλ, δηαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη έλα πγηέζηεξν πεξηβάιινλ. Δμάιινπ, ε ΒΑ θαζνξίδεη 

έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ πνιηηηθψλ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ 

θαιχηεξε λνκνζέηεζε θαζψο θαη ζηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε βηψζηκε αλάπηπμε πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεηαη ζε φια ηα επίπεδα θαηάξηηζεο ησλ πνιηηηθψλ. 

 

Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη: 

 Ζ επηβξάδπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνψζεζε ηεο «θαζαξήο» ελέξγεηαο·  

 Ζ κέξηκλα ψζηε ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο·  

 Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη απνθπγή ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ·  

 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ θαη ε 

πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ (ππφ ηελ έλλνηα ηεο βηνκεραλίαο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ) ζεσξνχληαη σο βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπληζηψζαο είλαη επηβεβιεκέλε. 

 

2.3.1 Δλέξγεηα 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήµαηνο είλαη: 

 ε µεγάιε εμάξηεζε απφ εηζαγφµελεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα απφ ην πεηξέιαην 

 ε πνιιαπιάζηα ηνπ θνηλνηηθνχ µέζνπ φξνπ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο 

 ε πςειή ελεξγεηαθή έληαζε 

 ε έιιεηςε ηζρπξψλ δηαζπλδέζεσλ µε ηα επξσπατθά δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 
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 ηα πξνβιήµαηα ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη 

νξηζµέλσλ άιισλ πεξηνρψλ, θαη 

 ε θπξηαξρία ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

 

Ζ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, γηα ηελ Διιάδα ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίσλ θαη ην δηπιαζηαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηεο ζπκπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην κέρξη ην 2010. Ζ ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ απηψλ εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ε νπνία ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα ρακειή, θαζψο ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαιχπηεηαη κε ηε ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ.  

 

ην πιαίζην απηφ, πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε µείσζε, φζν ηαρχηεξα είλαη εθηθηφ, ηεο ζπµβαηηθήο 

ρξήζεο ηνπ ιηγλίηε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζµνχ, θπξίσο µέζσ ηεο ππνθαηάζηαζήο ηνπ απφ θπζηθφ 

αέξην θαζψο θαη ε θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ λεζηψλ, µε ηε µέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ 

πινχζηνπ δπλαµηθνχ ηνπο ζε Αλαλεψζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

 

2.3.2 Μεηαθνξέο 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ ηνπνζέηεζε ηελ επηδίσμε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

ηξφπσλ κεηαθνξψλ ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Σα κέηξα πνπ 

πξνβάιινληαη ζηε «Λεπθή Βίβιν: Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ έσο ην έηνο 2010» ζπληζηνχλ, 

ην πξψην νπζηαζηηθφ βήκα πξνο έλα αεηθφξν ζχζηεκα κεηαθνξψλ. ηφρνο ηεο Λεπθήο Βίβινπ είλαη 

λα ζπλδπαζηεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε δήηεζε κηαο θνηλσλίαο απαηηεηηθήο απφ άπνςε 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα λα αλαπηπρζνχλ ζχγρξνλεο θαη βηψζηκεο κεηαθνξέο έσο ην 2010. 

 

Ζ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην, πνπ απηή ηε ζηηγκή αλέξρεηαη ζην 98% ράξε ζηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξψλ 

ζπληζηνχλ νηθνινγηθή αλαγθαηφηεηα θαη ηερλνινγηθή πξφθιεζε. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ∆ηεπξσπατθνχ 

Οδηθνχ ∆ηθηχνπ (∆Ο∆) µε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαη µε πξνηεξαηφηεηα ζην ζχζηεµα αμφλσλ 

ΠΑΘΔ θαη ΔΓΝΑΣΗΑ Ο∆ΟΤ.  

 

Παξάιιειε επηδίσμε απνηειεί ε ζπµπιήξσζε/αλαβάζµηζε ηεο αζηηθήο νδηθήο ππνδνµήο ησλ 

µεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ παξαηεξείηαη έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, παξά ηελ νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήµαηνο (θπξίσο ζηελ Αζήλα) µε ζεµαληηθέο παξεµβάζεηο πνπ νινθιεξψζεθαλ 

θαη απνδφζεθαλ ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ πξνγξαµµαηηθή πεξίνδν 2000-2006.  

 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Αζήλα εληζρχζεθαλ νη ππνδνµέο ησλ µέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο µε ηελ 

νινθιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ γξαµµψλ 2 θαη 3 ηνπ Μεηξφ, ηνπ πξναζηηαθνχ 

ζηδεξφδξνµνπ, ηνπ ζπζηήµαηνο ηξνρηφδξνµνπ (ηξαµ) ηεο Αζήλαο, ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη αηζζεηηθήο 

αλαβάζµηζεο ηεο γξαµµήο ηνπ ΖΑΠ, ηνλ εθζπγρξνληζµφ ηνπ ιεσθνξεηαθνχ ζηφινπ θιπ. 

 

Αληίζηνηρεο παξεµβάζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ Θεζζαινλίθε, φπνπ έρεη μεθηλήζεη ε 

πινπνίεζε ηνπ Μεηξφ ηεο πφιεο θαη ζα νινθιεξσζεί θαηά ηε λέα πξνγξαµµαηηθή πεξίνδν 2007-

2013. 

 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ αέξα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνξχβνπ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 
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νη πεξηβαιινληηθέο επηηαγέο θαη λα θαζεζπραζηνχλ νη πνιίηεο, ρσξίο λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

 

ζνλ αθνξά ζηηο αεξνκεηαθνξέο, ν έιεγρνο ηεο αχμεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί 

παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο γηα λα πεξηνξηζζνχλ νη επηβιαβείο ζπλέπεηεο ζην 

πεξηβάιινλ. Σα θχξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αεξνκεηαθνξέο είλαη νη 

ερεηηθέο νριήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θπθινθνξία θαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

2.3.3 Σνπξηζκόο 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο βαζίδεηαη 

ζηελ ήπηα δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηνλ εθζπγρξνληζµφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 

Ζ βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ θιάδσλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ ζα 

ζπµβάιεη ζηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζπλεπψο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξνθίι ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ζ πνιηηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα έρεη ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο: 

1. Δλίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο µε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεµα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ απνζέµαηνο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα θαζψο θαη ελέξγεηεο βειηίσζεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ, ζε ζπλέξγηα µε δξάζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζε άιια Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάµµαηα. 

2. Άµβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο µέζσ ησλ δξάζεσλ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνµηάο. 

 

2.3.4 Γηαηνκεαθή ελζσκάησζε θαη ρσξηθέο ελόηεηεο 

2.3.4.1 ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

χκθσλα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ζηφρνο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο πνπ άπηεηαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

αλάδεημε ηεο πεξηνρήο σο θφκβνπ ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ, ν νπνίνο αλά Πεξηθέξεηα εμεηδηθεχεηαη 

σο εμήο: 

 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ απνηειεί ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη ε βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ην Γεληθφ ηφρν 13 ηνπ ΔΠΑ 

(Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο ). Δπίζεο, ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ζηξαηεγηθή θαηέρνπλ δξάζεηο 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

ζπλάθεηα κε ην Γεληθφ ηφρν 15 ΔΠΑ – Αεηθφξνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο. 

 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, βειηηψλνληαο ηε 

δηαζχλδεζή ηεο κε ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ζηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαη 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ελέξγεηεο απηέο βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο 14 
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θαη 15 ηνπ ΔΠΑ (Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία θαη 

Αεηθφξνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο αληίζηνηρα). 

 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνδνκψλ κεηαθνξψλ (Γεληθφο ηφρνο 13 ΔΠΑ), αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ (Γεληθφο 

ηφρνο 15 ΔΠΑ) θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ (Γεληθφο ηφρνο 14 

ΔΠΑ). 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ζε γεληθέο γξακκέο νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην Γεληθφ ηφρν 1 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πεξί 

αεηθνξηθήο ρξήζεο ηνπ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, 

θαζψο σο θχξην ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο βειηίσζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

2.3.4.2 ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΧΝ 

ΝΖΧΝ 

χκθσλα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ζηφρνο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ άπηεηαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο, ν 

νπνίνο αλά Πεξηθέξεηα εμεηδηθεχεηαη σο εμήο: 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζεο 

ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, ζε αξκνλία κε ην Γεληθφ ηφρν 13 ηνπ ΔΠΑ (Αλάπηπμε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ 

ηεο ρψξαο), ελψ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ζα απνηειέζεη ε νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε κε έκθαζε ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ζε αξκνλία κε ηνλ Γεληθφ ηφρν 3 ηνπ 

ΔΠΑ (Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη επίζεο ζε 

παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ αζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ζε αξκνλία κε ην Γεληθφ ηφρν 14 ηνπ ΔΠΑ 

(Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία).  

 

Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρεη επίζεο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ νδηθψλ 

αμφλσλ (Γεληθφο ηφρνο 13 ΔΠΑ), θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηφινγσλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ζε αξκνλία κε ην Γεληθφ ηφρν 15 ΔΠΑ – Αεηθφξνο Γηαρείξηζε 

Πεξηβάιινληνο) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ). 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζα εζηηάζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ), ζηηο ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ 

(Γεληθφο ηφρνο 13 ΔΠΑ) αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ χδξεπζεο (Γεληθφο 

ηφρνο 15 ΔΠΑ). 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ζε γεληθέο γξακκέο νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην Γεληθφ 

ηφρν 1 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πεξί αεηθνξηθήο ρξήζεο ηνπ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ 

απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαζψο σο ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
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2.3.4.3 ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΗΑ, ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΖΠΔΗΡΟΤ 

χκθσλα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ζηφρνο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ πνπ άπηεηαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο αλά Πεξηθέξεηα εμεηδηθεχεηαη σο 

εμήο: 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο σο ζηφρν έρεη ηελ έκθαζε ζηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε γλψκνλα 

ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ - Γηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο), εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (Γεληθφο ηφρνο 15 ΔΠΑ - Αεηθφξνο Γηαρείξηζε 

Πεξηβάιινληνο). 

 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζα πξνσζήζεη επίζεο ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (Γεληθφο 

ηφρνο 3 ΔΠΑ), δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (Γεληθφο ηφρνο 15 ΔΠΑ), ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (Γεληθφο ηφρνο 14 ΔΠΑ - Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ 

αεηθνξία). 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ σο ζηφρν έρεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ) αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο (Γεληθφο ηφρνο 17 ΔΠΑ – Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ 

παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο). 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ζε γεληθέο γξακκέο νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην Γεληθφ ηφρν 1 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πεξί αεηθνξηθήο ρξήζεο ηνπ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαζψο σο ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

2.3.4.4 ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 

χκθσλα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ζηφρνο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ πνπ άπηεηαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη ε αλάδεημε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλζήθεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ν νπνίνο αλά 

Πεξηθέξεηα εμεηδηθεχεηαη σο εμήο: 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο δίλεη έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ 

ιηκέλσλ ηεο πεξηνρήο (Γεληθφο ηφρνο 13 ΔΠΑ - Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο), θαζψο θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ γηα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Γεληθφο ηφρνο 14 ΔΠΑ - Αζθαιήο 

ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία), ελψ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά  (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ - Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο θαη 

Γεληθφο ηφρνο 17 ΔΠΑ - Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο). 
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Ζ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζα εζηηάζεη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ λεζηψλ ηεο 

πεξηνρήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ιηκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζαιάζζησλ ζπλδέζεσλ (Γεληθφο 

ηφρνο 13 ΔΠΑ - Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο). Δπίζεο, ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ) ελψ ζα 

πξνσζεζνχλ θαη δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη επεμεξγαζίαο πδάησλ 

(Γεληθφο ηφρνο 15 ΔΠΑ - Αεηθφξνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο). 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ζα εζηηάζεη επίζεο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο 

(Γεληθφο ηφρνο 13 ΔΠΑ), ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (Γεληθφο ηφρνο 3 ΔΠΑ), ελψ παξάιιεια 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (παξεκβάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θ.α.) (Γεληθφο ηφρνο 15 ΔΠΑ). 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ζε γεληθέο γξακκέο νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην Γεληθφ ηφρν 1 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

πεξί αεηθνξηθήο ρξήζεο ηνπ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, θαζψο σο ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

2.3.4.5 ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 

χκθσλα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ζηφρνο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο Αηηηθήο πνπ άπηεηαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηφζν ζηνλ 

ηνκέα αζηηθψλ κεηαθνξψλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

Ο ζηφρνο απηφο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα ηφζν κε ην ηξαηεγηθφ ηφρν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πεξί 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

2.4 πλάθεηα γεληθώλ ζηόρσλ ΔΠΑ θαη γεληθώλ ζηόρσλ ΔΠΠΔΡΑΑ 

Ζ ζπλάθεηα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, 

ΥΤΣΑ θιπ.), ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηφζν ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα απμήζνπλ ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα 

ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 1 ηνπ ΔΠΑ πεξί αχμεζεο ησλ εηζξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ  

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ζπκβάινπλ έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ 

ηφρνπ 3 ηνπ ΔΠΑ πεξί δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άπμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή 

ππάξρεη έκκεζε ζπκβνιή θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 2 ηνπ ΔΠΑ. 
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Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα αλαβαζκίζεη νπζηαζηηθά ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 12 ηνπ 

ΔΠΑ. 

 

Οη Γεληθνί ηφρνη 14, 15, 16 ηνπ ΔΠΑ (πεξί αζθαινχο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, αεηθφξνπ 

δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο θαη άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αληίζηνηρα), ζηελ 

νπζία ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζπλεπψο ε ζπλέξγηα είλαη άκεζε. 

 

Σέινο, ε βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ρψξσλ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο, 

ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 17 ηνπ ΔΠΑ πεξί αλάδεημεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
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 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ 

αζηηθώλ θέληξσλ (έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 

αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ 

Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Γεληθνί ηόρνη ΔΠΑ 

1. Αχμεζε ηεο εζσζηξέθεηαο θαη ησλ 

εηζξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ 

(●) (●) 

2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

(●)  

3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο ρψξαο 

(●)  

4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο 

ησ επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

  

5. Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη 

πξνψζεζε ηεο Καηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο σο βαζηθφ παξάγνληα 

αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

(*) (*) 

6. Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ 

ελζσκάησζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο ηνκείο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

  

7. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

  

8. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε 

  

9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο   
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 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ 

αζηηθώλ θέληξσλ (έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 

αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ 

Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Γεληθνί ηόρνη ΔΠΑ 

ελζσκάησζεο, δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο φισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

10. Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, 

πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο 

θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη θξνληίδαο 

  

11. Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ, κε ηελ άκεζε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε – 

απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή) 

  

12. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

 ● 

13. Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ 

θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο 

ρψξαο 
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 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡ 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ 

αζηηθώλ θέληξσλ (έδαθνο, πδαηηθό πεξηβάιινλ, 

αηκόζθαηξα, θύζε) 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ 

Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Γεληθνί ηόρνη ΔΠΑ 

14. Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο 

ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία 

● (●) 

15. Αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

● ● 

16. Άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

● ● 

17. Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ 

παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο 

 (●) 

 

●  Δθηηκψκελε άκεζε ζπλέξγηα 

(●) Δθηηκψκελε έκκεζε ζπλέξγηα 
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2.5 ύλνςε ησλ πνξηζκάησλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιόγεζεο 

 

Γηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη ζύληαμεο ηεο ex-ante (εθ ηωλ πξνηέξωλ αμηνιόγεζε) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ex-ante (εθ ησλ πξνηέξσλ) αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ παξάιιεια κε 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθπφλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεπψο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πκβνχινπ 

Αμηνιφγεζεο θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη κεζνδνινγίαο 

ε γεληθέο γξακκέο ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο ex-ante αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ (Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε) πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα βήκαηα : 

 Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξέδσζε ζην χκβνπιν Αμηνιφγεζεο ην 

πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη. 

 Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο είρε ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζεη ηηο δξάζεηο θαη ηα πιάλα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη λα ηηο ζπδεηήζεη κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

 Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο «αλαηξνθνδφηεζε» ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε επηζεκάλζεηο θαη 

ζρφιηα, γηα ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο, θαη γηα ηελ Αλάιπζε 

Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ θαη Γπλαηψλ θαη Αδχλαησλ εκείσλ ψζηε απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζην 

Πξφγξακκα. ηε ζπλέρεηα, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο βάζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ηειηθά ελζσκαηψζεθαλ ζην Πξφγξακκα, πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ηεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Δλόηεηα 1 – Αμηνιόγεζε ηεο Κνηλωληθό-Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο  

 

Δθηηκάηαη φηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηππψλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζίγνληαο ηα ζνβαξά δεηήκαηα. 

Δπίζεο, είλαη ζεηηθφ φηη ε αλάιπζε ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζηεξίδεηαη θαη ζε δείθηεο 

context θαη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα πξνζδίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηεκέλε δηάζηαζε ζηελ απνηχπσζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

 

χλνςε παξαηεξήζεσλ επί ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα: 

 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

& Βηνπνηθηιφηεηα 

Γεληθά εζηηάδεη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο Natura.  

Τδαηηθφ Πεξηβάιινλ Κξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ηνηρεία γηα ηνπο  ξπζκνχο απφιεςεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνζηεζνχλ 

Έδαθνο Ζ παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γεδνκέλα γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ξππαζκέλσλ εδαθψλ απφ 

παξειζνχζα βηνκεραληθή ρξήζε δελ ππάξρνπλ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν δελ 

παξνπζηάδνληαη ζην Πξφγξακκα 

Αηκφζθαηξα-

Αθνπζηηθφ 

Πεξηβάιινλ-

Αθηηλνβνιίεο 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αηκφζθαηξα-Αθνπζηηθφ Πεξηβάιινλ, ε απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ηηο Αθηηλνβνιίεο 

δελ ππάξρνπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

Υσξνηαμία – 

Πνιενδνκηθφο 

ρεδηαζκφο 

Ζ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηππψλεη ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Κιηκαηηθή Αιιαγή Κξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Παξέρεη 

ζηνηρεία γηα ηε δηάδνζε ησλ ΑΠΔ θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο έλαληη ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην  
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Πνιηηηθή Πξνζηαζία – 

Πξφιεςε 

Πεξηβαιινληηθψλ 

Κηλδχλσλ 

Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε απνηππψλεη νξζά ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα 

Θεζκνί – Μεραληζκνί 

& Μέζα άζθεζεο 

πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο 

Θα ήηαλ επηζπκεηή πεξηζζφηεξε αλάιπζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ 

αζθνχλ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Δάλ δελ ππάξρεη ή είλαη αζαθήο, ηφηε ε 

ζπλεξγαζία δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή   

 

ην Πξφγξακκα δελ δηαθξίλνληαη αλαιπηηθά νη αλάγθεο, θαη ε ηεξάξρεζε απηψλ, πνπ αλακέλεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ην Πξφγξακκα. Θα ήηαλ, ινηπφλ, αλαγθαία κηα εθηίκεζε γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

αλαγθψλ. Βέβαηα πξαθηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκπεξάλεη  φηη εθ ησλ πξαγκάησλ ηεθκαίξεηαη ε 

ηεξάξρεζε απφ ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο παξέκβαζεο. ηελ παξνχζα 

έθζεζε, παξνπζηάδεηαη κηα πξνζπάζεηα ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο  θξηηήξηα ηνπο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ επηηάζζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Ζ ηεξάξρεζε απηή 

είλαη ε αθφινπζε: 

 Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθή (αεηθνξηθή) δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. 

 Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη δηαηήξεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ. 

 Απνηξνπή Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο- Θνξχβνπ - Κιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελίζρπζε ησλ 

«Πξάζηλσλ» Μεηαθνξψλ. 

 Δλίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρψξαο γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. 

 Αμηφπηζηε πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

πιεξνθνξίαο – επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε δηάδνζε ησλ ΑΠΔ, νη δξάζεηο είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο αθνχ παξεκβάζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην 

άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξάκκαησλ. 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε Γπλαηψλ – Αδχλαησλ ζεκείσλ θαη Δπθαηξηψλ – Απεηιψλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δηαθξίλνληαη 16 ηνκείο – πεδία παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σειηθά, 

ην Πξφγξακκα παξεκβαίλεη νπζηαζηηθά ζε 10 ηνκείο – πεδία. Οη ππφινηπνη ηνκείο – πεδία 

θαιχπηνληαη απφ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα άιισλ Τπνπξγείσλ.  

 

Δλόηεηα 2 – Αμηνιόγεζε ηεο ζπλέπεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θπξίσο, εζηηάδεη ζηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα αζηηθά ιχκαηα, ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 60/2000 θαη ηα αζηηθά ζηεξεά 

απφβιεηα, ηελ πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ κεηαθνξψλ θαη ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ 

θαη ππνδνκψλ χδξεπζεο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαξζξψλεηαη ζε επηά βαζηθέο ζηξαηεγηθέο Πξνηεξαηφηεηεο – 

Δπηινγέο: 

1) Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο – Δλίζρπζε «Πξάζηλσλ» Μεηαθνξψλ - 

Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 

1 θαη 6) 
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2) Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 θαη 7) 

3) Πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 3 

θαη 8) 

4) Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. (Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 4) 

5) Πξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9) 

6) Αλάπηπμε Θεζκψλ θαη Μεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 10) 

7) Σερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11) 

 

Ζ Σερληθή βνήζεηα ζπληειεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ Πξνηεξαηνηήησλ. 

Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη ε ινγηθή κε βάζε ηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο:  

 Ηθαλνπνίεζε ησλ  θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ, γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ.  

 Αλάιεςε δξάζεσλ (αληηπιεκκπξηθά έξγα, ελίζρπζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, χδξεπζε) πνπ ζα 

ήηαλ δχζθνιν (ή θαη αδχλαην) λα πινπνηεζνχλ ρσξίο θξαηηθή (ή θνηλνηηθή) παξέκβαζε, 

δειαδή απνηεινχλ δξάζεηο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί (ιφγσ έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ) ν ηδησηηθφο ηνκέαο.  

 Πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο  ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  

 

Οη παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο θξίλεηαη φηη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε αθνχ 

παξεκβαίλεη ζε ηνκείο πνπ ε ρψξα παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαη δελ ππάξρνπλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ λα 

εληζρχνπλ ηελ παξέκβαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη δξάζεηο, ινηπφλ, πνπ ζα αλαιάβεη ην Πξφγξακκα 

είλαη ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ θαηεπζχλζεσλ.  

 

Οη ζηξαηεγηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη Δπηινγέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε κε 

νξηζκέλεο απφ ηηο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κειέηε ηεο  θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηνπ 

ηνκέα πεξηβάιινληνο. πλεπψο, νη αλάγθεο απνηέιεζαλ ηε βάζε θαηάξηηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 

Δθηφο ησλ δπν βαζηθψλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ 

νξηζζεί εηδηθνί ζηφρνη. Οη εηδηθνί ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο θαησηέξσ: 

1. Αλάπηπμε ππνδνκψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (XYTA θαη ΜΑ) & αζηηθψλ 

ιπκάησλ (γηα νηθηζκνχο Γ΄ Πξνηεξαηφηεηαο) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

2. Ζ νξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

3. Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

νηθνηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

4. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ, 

ν ζφξπβνο θαη νη αθηηλνβνιίεο. 

5. Πνιηηηθή Πξνζηαζία, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο (αληηπιεκκπξηθά έξγα – 

ελίζρπζε ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο). 

6. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  
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Σν Πξφγξακκα κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ επηινγέο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλσηέξσλ ζηφρσλ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζρεδφλ θάζε ζηφρνπ ζπκβάιινπλ άλσ ησλ δχν 

Πξνηεξαηνηήησλ απνηππψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

Πξνηεξαηνηήησλ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.    

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ πξέπεη λα ζεκεησζνχλ: 

 Οη πφξνη θξίλνληαη επαξθείο γηα ηηο πξάμεηο αλάπηπμεο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απφβιεησλ θαη αζηηθψλ ιπκάησλ (θαηαζθεπή ΔΔΛ  θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο γηα νηθηζκνχο Γ‘ 

Πξνηεξαηφηεηαο, θαηαζθεπή ΥΤΣΑ, απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

ΔΔΛ  θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο γηα νηθηζκνχο Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο, ε εθηίκεζε ησλ 

πξνυπνινγηδφκελσλ πφξσλ έρεη επεξεαζζεί θαη απφ ηνλ βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ έξγσλ πνπ 

αλακέλεηαη λα εθηειεζζνχλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ΜΑ (ηαζκνί Μεηαθφξησζεο 

Απνξξηκκάησλ), νη εθηηκήζεηο γηα ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο πεγάδνπλ απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία 

ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπο (δπλακηθφηεηα ζε ηφλνπο). Δλδέρεηαη απηφο ν ηξφπνο 

εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο λα εκπεξηέρεη θάπνηα επηθηλδπλφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

ππάξμεη ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ γηα λα κελ ππάξμνπλ ππεξβάζεηο θφζηνπο θαη 

θαζπζηεξήζεηο. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ πφξσλ γηα νξηζκέλα έξγα χδξεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

ζηεξίδεηαη ζε εθηηκήζεηο απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζε παιηφηεξεο κειέηεο. πλεπψο, ε 

επάξθεηα ησλ πφξσλ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ΜΔΣΡΟ Θεζζαινλίθεο , ην έξγν είλαη ππφ κειέηε θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζε πξψηεο εθηηκήζεηο θαη ζηελ εκπεηξία απφ ην έξγν ηνπ ΜΔΣΡΟ 

ζηελ Αζήλα. Δπνκέλσο, δελ είλαη αζθαιέο λα εθθξαζηεί άπνςε γηα ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ ΠΔΠ (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα)θαη θαηά 

ζπλέπεηα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε επάξθεηα ησλ πφξσλ απηψλ.  

 

Οη βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην Πξφγξακκα.: 

 Δλίζρπζε δξάζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. 

 Γξάζεηο θαηαγξαθήο ξππαζκέλσλ εδαθψλ απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ (λνζνθνκεηαθψλ) απνβιήησλ. 

 Δλίζρπζε ηεο «πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» κε ηελ έλλνηα φηη ην Πξφγξακκα ζα κπνξνχζε 

λα αλαιάβεη δξάζεηο ψζηε λα ηεθκεξηψλεη (ζε ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο) ηελ αλάγθε 

παξεκβάζεσλ  θαη λα «θαζνδεγεί» ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πξνο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

ρψξαο ζπλνιηθά. 

 

Ζ ηξαηεγηθή, κε ηελ έλλνηα ησλ επηινγψλ, δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε επηθηλδπλφηεηα αθνχ δελ 

ππάξρνπλ θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο πνπ λα εκθαλίδνπλ πςειή πηζαλφηεηα απνηπρίαο. Δπηπιένλ, είλαη 

ζεκαληηθφ φηη γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δξάζεσλ έρνπλ πινπνηεζεί παξφκνηεο ή ζρεδφλ παξφκνηεο 

παξεκβάζεηο ζε πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο. 

 

Οη πηζαλνί θίλδπλνη θαη νη δπζρέξεηεο αλακέλεηαη λα αθνξνχλ ζηε κε έγθαηξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ. 

Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΥΤΣΑ, ΜΑ) ζηελ πεξηνρή ηνπο, ηελ έιιεηςε 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ κειεηψλ γηα νξηζκέλα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη χδξεπζεο θαη ηελ 

κε νξζή απνηχπσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλακέλεηαη λα αγνξαζζεί ζηα πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Δλόηεηα 3 – Δμέηαζε ηεο πλάθεηαο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

 

Δθηηκάηαη φηη ην ΔΠΠΔΡΑΑ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ηηο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο (Ληζζαβφλα) επηδξψληαο άκεζα ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ 

ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3 «Αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζέκαηνο ηεο εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο». 

 

Έκκεζε επίδξαζε έρεη ζηηο γξακκέο 1.3.5 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη 2.2 

«Τπνζηήξημε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη 

ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά πιενλεθηήκαηα». 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλάθεηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΠΑ, αμηνινγείηαη φηη 

ππάξρεη (είηε άκεζε είηε έκκεζε) γηα ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 

Α/Α ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ ΔΠΑ 

3 Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ε γεληθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

11 Ζ δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

14 Ζ αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο 

16 Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

17 Ζ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

19 Βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε 

20 Αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ  

21 Αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

22 Αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία  

 

Δλόηεηα 4 – Αμηνιόγεζε ηωλ Αλακελόκελωλ Απνηειεζκάηωλ θαη Δπηπηώζεωλ 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα δεηθηψλ πνπ θξίλεηαη 

δηαρεηξίζηκν θαη ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ηνλ ηξφπν κέηξεζεο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ. Οξηζκέλα 

γεληθά ζρφιηα γηα ηνπο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Πξφγξακκα: 

 Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο – Αληηκεηψπηζε 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ηνπ Σακείνπ πλνρήο πεξηιακβάλεη ηξία 

κφλν έξγα. Ζ έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ (θαη επνκέλσο ηνπ Άμνλα) 

ζα είλαη ηδηαίηεξα κηθξή ζε επίπεδν ρψξαο.  

 Γελ παξνπζηάδνληαη δείθηεο επηπηψζεσλ. 

 Γηα ην δείθηε «νινθιήξσζε έξγνπ αλαζχζηαζεο ιίκλεο Κάξιαο» είλαη δχζθνιε ε εθηίκεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ. 

 Τπάξρνπλ έξγα γέθπξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΑ θαη ΔΔΛ. Σα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα θαη νη εθξνέο ησλ έξγσλ απηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ηηκψλ ζηφρσλ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ. 

 Γηα ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ ΜΔΣΡΟ Θεζζαινλίθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηηκή βάζεο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη εθξνέο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ ΜΔΣΡΟ Θεζζαινλίθεο  επνκέλσο δελ απνηππψλνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

θαη βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ην έξγν ζα νινθιεξσζεί εγθαίξσο. 
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Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδφζεθε ηελ 1.7.2002, πξνζαπμάλνληαο ην κέζν κηζζφ θαηά 3,5% εηεζίσο. Οη - 

κε απηφ ηνλ ηξφπν - ππνινγηδφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο αλέξρνληαη ζε 30.432. κσο, ε εκπεηξία απφ 

πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο θαηαδεηθλχεη φηη ε κέζνδνο απηή ππεξεθηηκά πεξίπνπ θαηά 

30% ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ηειηθά ζα δεκηνπξγεζνχλ πξαγκαηηθά.  

 

Δλόηεηα 5 – Δμέηαζε ηωλ Πξνηεηλνκέλωλ πζηεκάηωλ / Γηαδηθαζηώλ Δθαξκνγήο 

 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν γεγνλφο απηφ θξίλεηαη ινγηθφ αθνχ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη απνθνκίζεη ζεκαληηθή εκπεηξία 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο Πξνγξακκαηηθέο  Πεξηφδνπο. κσο, ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ε 

ζηειέρσζε ηεο λα είλαη πιήξεο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ππφινηπεο Αξρέο (Διέγρνπ θαη 

Πηζηνπνίεζεο) άξηηα θαη ζηελή. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

πξνζδίδνληαο ζην Πξφγξακκα ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία.  

 

Θεηηθά, θξίλεηαη θαη ε ίδξπζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ηνκέα 

πεξηβάιινληνο  (ζα επνπηεχεη ηα πεξηβαιινληηθά έξγα αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο) αθνχ απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζηε δηαζθάιηζε 

ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο έλαληη ηεο Δ.Δ.. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δηαηξηθή ρέζε, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζπλεξγάζηεθε κε ηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη επηπιένλ γηα ην ΔΑ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

ρέδην Αλάπηπμεο) γηα ηνλ ηνκέα πεξηβάιινληνο  ππήξμε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Ζ  δεκφζηα 

δηαβνχιεχζε εκπινχηηζε ζε θάπνην βαζκφ ην Πξφγξακκα. 

 

Σέινο, νη ζεκαληηθόηεξνη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εκπόδην ζηελ νκαιή 

δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηε 4
ε
 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν εθηηκάηαη φηη ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή ζηειέρσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο, ηελ πηζαλή αλεπάξθεηα ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε ζηελ ηειηθή επηινγή δηθαηνχρνπ θαη ζηηο πιεξσκέο, ην βαζκφ αλσξηκφηεηαο θάπνησλ 

έξγσλ θαζψο θαη ηηο πνιιέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΠ, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο 

ησλ ρεηξηζηψλ νη νπνίεο δελ  επηηξέπνπλ, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ππν-εμέιημε έξγσλ. Σέινο, ζεκαληηθφ δήηεκα θαηά ηελ 4
ε
 Πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν απνηειεί ε ζέζπηζε θαλφλσλ επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ε επηβεβαίσζε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο νξηζκέλσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ είλαη πηζαλφ 

λα ζπλαληήζεη πξνβιήκαηα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  

ΥΩΡΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεδηάδνληαη κε βάζε ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά. ην 

Πξφγξακκα δελ έρνπλ επηιερζεί ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.  

 

Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Σακείνπ πλνρήο (εθηφο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο)  έρνπλ ρσξηθή 

δηάζηαζε θαη εληζρχνπλ ηε ρσξηθή ζπλνρή ησλ παξαθάησ πεξηνρψλ. Γηα ηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΣΠΑ δελ είλαη πιήξσο επδηάθξηηε ε ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε αιιά έγηλε 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 
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Οη παξεκβάζεηο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαρένληαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο 

πεξηνρψλ: 

 Αζηηθέο   

 Οξεηλέο 

 Νεζησηηθέο 

 Αξαηνθαηνηθεκέλεο ή πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλεο 

 Αγξνηηθέο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο, ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ αθνχ πεξηέρεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε θάπνησλ αλαγθψλ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. Βέβαηα, ε  ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε αζηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 

 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

Σν Πξφγξακκα εκθαλίδεηαη, κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ, λα κεγηζηνπνηεί ηελ Κνηλνηηθή Πξνζηηζέκελε 

Αμία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο : 

 Πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο 

 Πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο θνηλνηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο 

 Οηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη ηε δηθηχσζε ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ππάξρνπλ δξάζεηο κφλν ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ ελζσκάησζε δξάζεσλ πνπ ζα πξνήγαγε ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν ζα ζπλέβαιε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο Κνηλνηηθήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη κε βάζε 

ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

 

2.6 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνύ ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηνπο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ηελ νξηζζείζα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο 

Οκάδα ρεδηαζκνχ Πξνγξάκκαηνο (ΟΠ). Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνβιέπεηαη ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ θαζνδεγεηηθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ.Δ. ε 

ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο, ε νπνία εθπνλήζεθε - παξάιιεια 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο – απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή. 

 

Οη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη κηα απαηηεηηθή πξνζπάζεηα 

ζχλζεζεο πξνηάζεσλ κεγάινπ αξηζκνχ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ιάβνπλ 

ππφςε κεηαμχ άιισλ ηηο ζπλνιηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο ρψξαο, ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ., ηελ 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο πξαγκαηηθέο / αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο θαη 

απνδνηηθήο πινπνίεζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή απμάλεηαη εθζεηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» δεδνκέλεο ηεο απαηηνχκελεο 

ζπλάξζξσζεο ζε απηφ πνιιψλ θαη θαηαξρήλ αζχκβαησλ πνιηηηθψλ θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο εκπινθήο 

ζε απηφ πνιιψλ θνξέσλ (ΤΠΔΚΑ, άιια Τπνπξγεία, ΟΣΑ, ΓΔΤΑ, ΜΚΟ, Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζηειέρσζεο, σξηκφηεηαο θαη ηερληθήο 

επάξθεηαο. 
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Ζ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έγηλε ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ εθπφλεζε, εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε εληφο ησλ αξκφδησλ 

δηεπζχλζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηέινο δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθφ ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο (ΔΑ) – Σνκέαο Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

 

Δηδηθφηεξα, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ζπλαίλεζε ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ελφο καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ 

νξάκαηνο γηα ηε ρψξα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επξχηαηε δηαβνχιεπζε ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΑ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο δεκνζηνπνηήζεθαλ θαη θνηλνπνηήζεθαλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ηα βαζηθά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα επξχηεξνπ δηαιφγνπ 

θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. Οκάδεο δπλεηηθψλ/ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη άιισλ πνπ έγηλαλ δέθηεο 

ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη κεηαμχ άιισλ νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, νη παξάγνληεο θαη θνξείο 

έξγσλ, νη πεξηθεξεηαθέο-ηνπηθέο αξρέο, νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί 

εηαίξνη, νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πεξηβάιινληνο, 

λέσλ. ζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ε πιεξνθφξεζε δηαβηβάζζεθε θπξίσο κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ 

νξγαληζκψλ θαη νξγαλψζεσλ εθπξνζψπεζεο. 

 

ηφρνο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε ζπγθξφηεζε κηαο «εηαηξηθήο ζρέζεο» ζηνλ 

ζρεδηαζµφ αθελφο κελ ηνπ ΔΑ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε 

ελεµέξσζε, ν δηάινγνο θαη ε ζπµµεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, έηζη ψζηε αθελφο κελ λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη αθεηέξνπ λα 

επηηεπρζεί ε επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε ζηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο. 

 

Ζ αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο εθαξκφζζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία πξνέθπςε κε βάζε 

ηελ αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε ηνκέσλ πνιηηηθήο θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ εχξνπο ησλ πνιηηηθψλ θαη εηδηθψλ 

νξηδφληησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πξφγξακκα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνηάζεσλ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ εηαίξσλ λα δηεπξπλζνχλ θαηά ην κέγηζην. Ζ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζηεκαηηθήο 

ελεκέξσζεο θαη δηνξγάλσζεο εηδηθψλ ζπζθέςεσλ απνζθνπνχζε ζηελ ελεξγή θαη επξχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπο ΔΑ, ππήξμε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο θαη εηαίξνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ πνπ ιήθζεθαλ απφ απηνχο, 

κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο πνπ δηακφξθσζαλ κέζσ εηζξνψλ ηφζν ζην θείκελν 

νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ ΔΑ φζν θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε». 

 

Δηδηθφηεξεο δηαβνπιεχζεηο θαη θχθινη επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ έγηλαλ: 

 κεηαμχ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ησλ αξκφδησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

επηθαιχςεσλ ζην επίπεδν ηεο ζηνρνζεζίαο κεηαμχ ησλ ΠΔΠ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ 

 θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε 

ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηεζνχλ 
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απφ ην παξφλ Πξφγξακκα θαη απηψλ πνπ ζα ζρεδηάζεη θαη ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην ΔΑΑ θαη ΔΑΛ 

 

Απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ πεξηγξάθεθε πξνέθπςαλ νξηζκέλα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαη αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ΟΠ ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, ηα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ηα εμήο: 

 Γηαπηζηψζεθε ε πεξαηηέξσ αλάγθε γηα θάιπςε ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ 

κε έξγα ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

 Οξηζκέλεο απφ ηηο αξρηθά πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζνχλ 

ψζηε λα γίλνπλ ζαθέζηεξεο ηφζν φζνλ αθνξά ζην ζηφρν ηνπο φζν θαη ην πεξηερφκελσλ ησλ 

παξεκβάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζνχλ 

 Δπηζεκάλζεθαλ νξγαλσηηθέο αδπλακίεο ζην χζηεκα ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ζην 

ζέκα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ θαζ΄ έλαο ην αληηιακβάλεηαη 

 Πξνηάζεθε σο βαζηθφ εξγαιείν πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ε αμηνπνίεζε ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ζεζκηθψλ – δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 

θξηηεξίσλ απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ / πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ 

(ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη εζληθψλ).  

 

Ζ Γηαδηθαζία Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζπλερίζηεθε κε ηε 2
ε
 Φάζε ηεο θαη κεηά ηελ αξρηθή επίζεκε 

ππνβνιήο ρεδίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Μάξηην ηνπ 2007. Σν ρέδην 

ΔΠΠΔΡΑΑ μαλαζηάιζεθε ζην ζχλνιν ησλ ζπλαξκφδησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ζηνπο 

θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαζψο θαη ζηηο ΜΚΟ θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. πιιέρζεζαλ εθ λένπ πξνηάζεηο απφ 25 θνξείο 

θαη νξγαλψζεηο, νη νπνίεο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπο ελζσκαηψζεθε ζηα Κείκελα 

ηνπ παξφληνο ρεδίνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην δηάζηεκα Απξηιίνπ – Μαίνπ 2007 δηεμάρζεθε ε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ρεδίνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/42 γηα ηελ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε κε 

βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΚΤΑ πνπ ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηελ παξαπάλσ Οδεγία. 

 

2.7 ύλνςε πνξηζκάησλ ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο – Με ηερληθή πεξίιεςε ΜΠΔ 

 

2.7.1 Μεζνδνινγία εθπόλεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ βαζίζζεθε ζην "Δγρεηξίδην ησλ ΠΔ γηα ηξαηεγηθέο πλνρήο 2007-2013", έθδνζεο 

Φεβξνπαξίνπ 2006. (Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional 

Development Programmes Network, February 2006). 

 

ην πξψην βήκα  γίλεηαη ν θαζνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ ηνκέσλ, ζηφρσλ θαη δεηθηψλ, ζρεηηθψλ κε 

ην ππφ εμέηαζε πξφγξακκα, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ΠΔ. Αθνχ θαζνξηζζνχλ νη 

πεξηβαιινληηθνί ηνκείο, εμεηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνπο δηέπεη, βάζεη εζληθψλ, θνηλνηηθψλ 

θαη δηεζλψλ λφκσλ, θαλφλσλ θαη ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ΔΠ, ζρέδηα 

δξάζεηο θιπ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ κεξηθνί απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ή δείθηεο. ηε θάζε απηή αλαγλσξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί ηνκείο θαη 
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ζηφρνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ην ππφ εμέηαζε ΔΠ, ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπ θαη ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη ηνκείο θαη νη ζηφρνη δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηνχο ηεο νδεγίαο αιιά 

κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη θαη ζε άιια ζέκαηα επξχηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 

Αθνινχζσο, γίλεηαη κηα πξψηε εθηίκεζε ησλ ζεηηθψλ / αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθνί γηα ην ππφ εμέηαζε ΔΠ «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» θαη 

πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη κέζσ κηα ζεηξάο εξσηήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αλ θαη θαηά 

πφζνλ επηηπγράλνληαη θχξηνη θαη δεπηεξεχνληεο πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη δείθηεο. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ή νκάδεο δξάζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη δείθηεο θαη πξνηείλνληαη κέηξα 

απνθπγήο ή αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ. Δληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο. 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ ζσξεπηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε γίλεηαη 

θαηά πεξηβαιινληηθφ ζηφρν, άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη δξάζε. Αθνχ απνηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηα άιια 

παξάιιειεο εμέιημεο πξνγξάκκαηα θαη εθηηκψληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη πιένλ ζεκαληηθέο 

ζσξεπηηθέο θαη ζπλεξγηζηηθέο επηπηψζεηο. Παξάιιεια, πξνηείλνληαη πξνζαξκνγέο θαη δηνξζψζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ. 

 

2.7.2 Πξνζδηνξηζκόο Πεξηβαιινληηθώλ ηόρσλ 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί, Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο γηα ηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

θαηά ηελ Πεξίνδν 2007 - 2013 είλαη: 

 

Ζ Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην 

ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαζψο 

θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», κε ηξφπν ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο.  

 

Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη 

ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Γεληθφο ηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. Χο πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχληαη νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, 

θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ζεκαληηθνχο 

ηνκείο απνηεινχλ ε χδξεπζε θαη ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 

 

Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Γεληθφο ηφρνο 2) ελέρεη 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δεκηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ απνζεκάησλ. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 έρεη σο εμήο: 
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ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 

 Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη 

ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ (Έδαθνο, Τδαηηθό Πεξηβάιινλ, Αηκόζθαηξα, Φύζε) 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 2 

 Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη 

ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο 

Κνηλσλίαο θαη ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ δηακνξθψλνληαη δηαθξηηνί ηνκείο παξέκβαζεο, πνπ 

νξγαλψλνληαη επηρεηξεζηαθά ζε δχν Οκάδεο Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο (Α θαη Β), κηα γηα θάζε έλα 

απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία πνπ ην ρξεκαηνδνηνχλ, ην Σακείν πλνρήο (Σ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) αληίζηνηρα.  

 

Οη αλαπηπμηαθνί θαη πεξηβαιινληηθνί (γεληθνί) ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ηαπηίδνληαη, θαη ζπλεπψο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ηφζν ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Οη ζπλνιηθά (11) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο έρνπλ σο 

εμήο:  

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο – Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 

Γεληθόο ηόρνο 

πκβνιή ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2 

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

Γεληθόο ηόρνο 

Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ επαξθνχο 

ζε πνζφηεηα θαη θαιήο πνηφηεηαο ζε επηιεγκέλα αζηηθά θέληξα, ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

θαη ζε πεξηνρέο κε νμπκέλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3 

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 

Γεληθόο ηόρνο 

Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ζε φηη αθνξά 

ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη 

ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4 

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

Γεληθόο ηόρνο 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 119 - 

Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 5 

Σερληθή Βνήζεηα 

Γεληθόο ηόρνο 

Τπνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ έξγσλ πνπ αληίζηνηρα εθηεινχλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 6 

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο – Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Γεληθόο ηόρνο 

Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ 

ηφζν νη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ φζν θαη ν ζφξπβνο θαη νη αθηηλνβνιίεο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 7 

Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

Γεληθόο ηόρνο 

Οξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζε 

καθξνρξφληα βάζε ε επαξθήο δηαζεζηκφηεηα πςειήο πνηφηεηαο πδαηηθψλ πφξσλ γηα φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ρξήζεηο (άξδεπζε, βηνκεραληθή θαη νηθηαθή ρξήζε). 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 8 

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 

Γεληθόο ηόρνο 

πλνιηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη 

πιήξσο αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, πνπ φκσο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα έγθαηξε επέκβαζε θαη απνθαηάζηαζε. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 9 

Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο 

Γεληθόο ηόρνο 

Αλάζρεζε ηεο απψιεηαο θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ απεηινχκελσλ θαη 

θηλδπλεπφλησλ εηδψλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 10 

Θεζκνί & Μεραληζκνί 

Γεληθόο ηόρνο 

Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 11 

Σερληθή Βνήζεηα 

Γεληθόο ηόρνο 

Τπνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ έξγσλ πνπ αληίζηνηρα εθηεινχλ. 
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2.7.3 ύλνςε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ επηπηώζεσλ ηνπ Δ.Π. 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ζηηο θχξηεο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο  παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχλνςε αλά πεξηβαιινληηθφ ηνκέα (φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 

2001/42). Οη πεξηβαιινληηθνί ηνκείο  έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί  ζε 7 νκάδεο σο εμήο:  

1. ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ – ΥΛΧΡΗΓΑ – ΠΑΝΗΓΑ –ΣΟΠΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ – ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ – ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

3. ΔΓΑΦΟ 

4. ΤΓΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

5. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ – ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

6. ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ 

7. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

 

Ζ κεζνδνινγία αλαπηχρζεθε ζε δχν επίπεδα, απηφ ηεο επίδξαζεο ζηελ επίπησζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ θαη απηφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

ζηνλ θάζε πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα: 

 

1. Καζψο νη αλαπηπμηαθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ηαπηίδνληαη, εθηηκάηαη αξρηθά ε επίδξαζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλά νκάδα Αμφλσλ Πξνηεξαηνηήησλ) ζηελ επίηεπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ (θαη 

αλαπηπμηαθνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΔΠ) ζηόρνπ ηνπ θάζε πεξηβαιινληηθνχ ηνκέα, φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη ζην ΔΠ. 

2. Δθηηκψληαη νη επηπηψζεηο ζε θάζε πεξηβαιινληηθφ ηνκέα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ θαζ‘ απηψλ. ηε ζπλέρεηα εθηηκψληαη νη ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο αλά νκάδα Αμφλσλ 

Πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

  

1. ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ – ΥΛΧΡΗΓΑ – ΠΑΝΗΓΑ –ΣΟΠΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΥΟ 

 Ζ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο θαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ απεηινχκελσλ 

θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ θαη πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΓΡΑΖ: ζεηηθή 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΡΑΖ 

Οη επηδξάζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ ΑΠ ζηνλ ηνκέα εθηηκψληαη σο ζεηηθέο, θαζψο νδεγνχλ ζηελ άκεζε ή 

έκκεζε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ζα είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

νηθνηφπσλ, ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ε πιεηνςεθία ησλ ΑΠ έκκεζα ή άκεζα. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ηζρπξά ζεηηθέο 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ θαη εηδηθφηεξα νη παξεκβάζεηο 

πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Natura αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ πξνο ην λεξφ θαη 

ην έδαθνο, έρνληαο έηζη ηζρπξά ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα 
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2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ – ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ – ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

ΣΟΥΟΗ  

 Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ 

πξνθαινχλ ηφζν νη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ φζν θαη ν ζφξπβνο θαη νη αθηηλνβνιίεο.  

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΡΑΖ:πηζαλά ζεηηθή 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΓΡΑΖ 

Οη επηδξάζεηο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ κηθηφ ραξαθηήξα. Πεξηνξηζκέλε ζεηηθή επίδξαζε 

αλακέλεηαη απφ ηνπο ΑΠ Πνηφηεηαο Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο, Πξνζηαζίαο Δδαθηθψλ 

πζηεκάησλ θαη Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ, θαη πεξηνξηζκέλε 

αξλεηηθή επίδξαζε  ζε ηνπηθφ επίπεδν αλακέλεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ΑΠ 

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ. Οη ινηπνί ΑΠ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπδέηεξε επίδξαζε 

ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη πηζαλφλ λα είλαη ζεηηθή. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ:νπδέηεξε 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

πλνιηθά, νη επηπηψζεηο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζηελ πνηφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο αλακέλεηαη λα είλαη νπδέηεξε, θαζψο αλακέλνληαη πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αηκφζθαηξα» θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θπξίσο 

απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ. 

 

3. ΔΓΑΦΟ 

ΣΟΥΟ 

 Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΡΑΖ: ηζρπξά ζεηηθή 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΓΡΑΖ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξά ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίηεπμε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ θαη κείσζεο ξχπαλζεο πγξψλ απνβιήησλ. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ηζρπξά ζεηηθέο 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξά ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα 

«Έδαθνο» θπξίσο ιφγσ ηεο αλακελφκελεο κείσζεο ησλ πηέζεσλ ξχπαλζεο. 

 

4. ΤΓΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΣΟΥΟΗ 

 Οξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζε 

καθξνρξφληα βάζε ε επαξθήο δηαζεζηκφηεηα πςειήο πνηφηεηαο πδαηηθψλ πφξσλ γηα φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ρξήζεηο (άξδεπζε, βηνκεραληθή θαη νηθηαθή ρξήζε). 

 Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ 

επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη θαιήο πνηφηεηαο ζε επηιεγκέλα αζηηθά θέληξα, ζε ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε πεξηνρέο κε νμπκέλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΡΑΖ: ηζρπξά ζεηηθή 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΓΡΑΖ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξά ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίηεπμε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ απνρέηεπζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ θαη δεπηεξεπφλησο ζε έξγα χδξεπζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ 

πφξσλ θαζψο θαη πξνζηαζίαο πγξνηφπσλ. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ζεηηθέο 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα 

«Όδαηα» θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πηέζεσλ ξχπαλζεο αιιά θαη ηεο ελαξκφληζεο ησλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60. 

 

5. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ – ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΟΥΟΗ  

 Ζ ζπλνιηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ελφο 

αμηφπηζηνπ θαη πιήξσο αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, 

πνπ φκσο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα έγθαηξε επέκβαζε θαη απνθαηάζηαζε. 

 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ηδηαίηεξα ζε φηη 

αθνξά ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΡΑΖ: ηζρπξά ζεηηθή 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΓΡΑΖ 

Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλακέλεηαη λα 

είλαη ηζρπξά ζεηηθή, θαζψο ζηα ζέκαηα πξφιεςεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη ζεζκψλ θαη 

κεραληζκψλ πεξηβάιινληνο έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ζεηηθέο 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Οη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθέο 

γηα ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά 

θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, θαζψο πξνσζείηαη ε αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ αιιά θαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

6. ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ 

ΣΟΥΟ  

ην πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηφρνη νη νπνίνη λα είλαη ζπλαθείο κε ηνλ ηνκέα «Πιεζπζκφο 

θαη Αλζξψπηλε Τγεία».  

 

Χο εθ ηνχηνπ νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηάδνληαη κφλν σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην 

πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ζεηηθή 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Ζ ζπλνιηθή επίπησζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πξνζδφθηκν 

δσήο ηνπ πιεζπζκνχ αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθή, θαζψο αλακέλνληαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη 

πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ζπλεπψο ηεο πγείαο. 
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7. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

ΣΟΥΟ 

Σν Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» δελ πεξηιακβάλεη γεληθνχο ή εηδηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηνλ ηνκέα «Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά», δεδνκέλνπ φηη απηφο θαιχπηεηαη απφ άιια Δπηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα.  

 

Χο εθ ηνχηνπ γηα θάζε έλα απφ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. εθηηκάηαη θαη αμηνινγείηαη ην 

πξφγξακκα, κφλν φζνλ αθνξά ζηηο επηπηώζεηο πνπ αλακέλνληαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

νκαδνπνηεκέλεο δξάζεηο ηνπ θάζε άμνλα. 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: νπδέηεξε 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

Αλακέλνληαη νπδέηεξεο επηπηψζεηο σο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζε επίπεδν ρψξαο, θαζψο νη 

πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζα πινπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ 

παξέκβαζεο. 

 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη θαη αηηηνινγνχληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζπζζσξεπηηθή 

αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ. 

 

Πεξηβαιινληηθνί Σνκείο Αμηνιόγεζε επίδξαζεο ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ 

Σνκέα 

Υαξαθηεξηζκόο 

επίπηωζεο 

Βηνπνηθηιφηεηα – ρισξίδα 

– παλίδα – ηνπηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ρεδφλ φινη νη ΑΠ ζπκβάιινπλ 

ζηελ κείσζε ησλ πηέζεσλ πξνο ην 

λεξφ θαη έδαθνο, δεκηνπξγψληαο 

ζσξεπηηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηνλ ΠΣ. Δμαίξεζε απνηειεί νη 

ΑΠ 1 & 6, νη νπνίνη δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη 

αλακέλεηαη ζσξεπηηθή, ηζρπξά 

ζεηηθή επίπησζε.   

Ηζρπξά ζεηηθή 

Πνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή 

αιιαγή, αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη 

αθηηλνβνιίεο 

Οη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΠΣ, έρνπλ 

ραξαθηήξα κηθηφ. Οπδέηεξεο 

επηπηψζεηο έρνπλ νη ΑΠ 1 & 6, 9, 

10 θαη 5 & 11. Πηζαλά ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηνπο ΑΠ 3 & 8 

θαζψο θαη 4. Οη πξψηεο 

ζρεηίδνληαη κε πξνζηαζία απφ 

εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Καηά 

ζπλέπεηα δελ εκθαλίδνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζσξεπηηθή δξάζε. Σέινο 

ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πηζαλά 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ 

Οπδέηεξε 
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Πεξηβαιινληηθνί Σνκείο Αμηνιόγεζε επίδξαζεο ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ 

Σνκέα 

Υαξαθηεξηζκόο 

επίπηωζεο 

θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ , νη 

νπνίεο φκσο ζε καθξνρξφληα βάζε 

δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ 

ΠΣ. Καηά ζπλέπεηα, δελ 

αλακέλνληαη ζσξεπηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ ΠΣ. 

Έδαθνο Οη επηπηψζεηο ησλ ΑΠ ζηνλ ΠΣ 

εθηηκψληαη είηε σο ζεηηθέο, είηε σο 

νπδέηεξεο. Οπδέηεξεο αλακέλεηαη 

λα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ ΑΠ 1 & 

6, 9, θαζψο θαη 10, 5 & 11. Οη 

επηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ ΑΠ ζα 

είλαη απφ ζεηηθέο έσο ηζρπξά 

ζεηηθέο κε έληνλε ζσξεπηηθή 

επίδξαζε επί ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ΠΣ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζσξεπηηθή 

επίπησζε αλακέλεηαη ηζρπξά 

ζεηηθή. 

Ηζρπξά ζεηηθή 

Τδαηηθφ πεξηβάιινλ Ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή φ, 

ηη αλαθέξζεθε γηα ηνλ ΠΣ 

«Έδαθνο». Οη επηδξάζεηο φζσλ 

ΑΠ δελ είλαη νπδέηεξνη, ζα είλαη 

θπξίσο ζεηηθέο. Δδψ επηπξνζζέησο 

ε ζσξεπηηθή επίπησζε ησλ ΑΠ, 

εληζρχεηαη θαη απφ ηελ έκκεζα 

ζεηηθή επίπησζε ηνπ ΑΠ 9. 

πλεπψο ε αλακελφκελε 

ζσξεπηηθή επίδξαζε είλαη ζεηηθή. 

Θεηηθέο 

Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ – πξνζηαζία 

πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ – πνιηηηθή 

πξνζηαζία 

ην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηνλ ΠΣ, βαξχηεηα 

δφζεθε ζηηο άκεζεο επηπηψζεηο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνπο ΑΠ 3 

& 8, φπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ, θαη ζηνπο ΑΠ 10, 5 & 

11, φπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Γελ δηαθξίλνληαη 

ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε 

επηπηψζεσλ, παξά κνλφ ζηνλ 

ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ νη αλακελφκελεο 

ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ζα είλαη 

έκκεζεο, παξ΄ φια απηά ζεηηθέο.  

 

Θεηηθέο 
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Πεξηβαιινληηθνί Σνκείο Αμηνιόγεζε επίδξαζεο ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ 

Σνκέα 

Υαξαθηεξηζκόο 

επίπηωζεο 

Πιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε 

πγεία 

ινη νη ΑΠ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη ζην 

πξνζδφθηκν δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, 

απφ δηαθνξεηηθή πεξηβαιινληηθή 

πιεπξά ν θαζέλαο. Καηά ζπλέπεηα 

αλακέλεηαη λα ππάξρεη έληνλε 

ζσξεπηηθή επίπησζε ζηνλ ΠΣ, ε 

νπνία ζα είλαη ζεηηθή. 

Θεηηθή 

Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ε γεληθέο γξακκέο νη 

αλακελφκελεο επηπηψζεηο έρνπλ 

κηθηφ ραξαθηήξα. Οπδέηεξεο 

επηπηψζεηο αλακέλνληαη απφ ηνπο 

ΑΠ 1 & 6, 9 θαη 10, 5 & 11. 

Δλδερνκέλσο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

αλακέλνληαη απφ ηνπο ΑΠ 3 & 8, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε 

θαηαζηξνθψλ θαη ηνλ ΑΠ 4 πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνβιήησλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη 

αλακέλνληαη ελδερνκέλσο θαη 

θάπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΠ 2 & 7, 

εθηηκάηαη φηη ζσξεπηηθέο 

επηπηψζεηο δελ ζα ππάξμνπλ. 

Οπδέηεξε 

 

 

2.7.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο ηεο ΜΠΔ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

ηνπ Δζληθνχ ηφρνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ  ηνπο ηξεηο ηζφηηκνπο ππιψλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζσ 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ αιιά θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ θαζψο θαη ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 

πξνθχπηνπλ κέηξα θαη δξάζεηο ζηα νπνία είλαη ήδε ελζσκαησκέλε ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Χο 

εθ ηνχηνπ, δελ απαηηνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα πνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

 

2.7.5 Πεξηβαιινληηθά κέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Σα κέηξα παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζρέζε 

κε ην ππνβιεζέλ ΔΠ, ζηελ ΚΤΑ έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ πξνβιέπεηαη φηη: 

 

1. ην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ, ζα πξέπεη ε επηινγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηα ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 
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πξφθεηηαη απηέο λα πινπνηεζνχλ φπσο ζα πξνθχπηεη απφ ηελ δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο απηψλ.  Δπηπιένλ ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα, ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εληνλφηεξα πξνβιήκαηα ή 

πνπ απαηηνχληαη βάζεη Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο ή/ θαη Γηεζλψλ 

πκβάζεσλ. 

2. Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα γίλεηαη 

εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ψζηε κέζσ ησλ φξσλ, 

πεξηνξηζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, λα επηηπγράλεηαη ε 

πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (έδαθνο, πδαηηθφ, αηκνζθαηξηθφ, 

θπζηθφ, αθνπζηηθφ, πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ θ.ι.π.).  

3. Να αμηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνθπγή ή θαηά ην δπλαηφλ κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζε θπζηθέο πεξηνρέο, πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ 

Γίθηπν Natura 2000, ζε βηνηφπνπο, ζην έδαθνο, ζην πδαηηθφ, αηκνζθαηξηθφ θαη 

αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ.      

4. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο ζα πξέπεη, ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ  ΔΠ, λα 

αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

 Να απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε πινπνίεζε έξγσλ θαη ππνδνκψλ (πιελ ησλ ππνδνκψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ησλ βηνηφπσλ, π.ρ. αληηπιεκκπξηθά 

έξγα) εληφο ζεζκνζεηεκέλσλ βηνηφπσλ θαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ πνπ 

ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα 

ψζηε λα κελ ζίγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε αθεξαηφηεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ησλ εληαγκέλσλ 

ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000 πεξηνρψλ. 

 Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην Δπξσπατθφ 

Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζήο ηνπο ή ησλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (ΔΠΜ), εθφζνλ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηηο πεξηνρέο 

απηέο. 

5. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ηελ απνθπγή απψιεηαο, ξχπαλζεο ή ππνβάζκηζήο 

ηνπο ζα πξέπεη, ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ Δ Π, λα αθνινπζνχληαη 

νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

5.1 Να πξνσζείηαη θαηά ην δπλαηφ ε θαηαιιειφηεξε ρσξνζέηεζε δξάζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη εηδηθά 

ζεζκνζεηεκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηνρέο ή ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη 

εδάθε έλαληη παξαγσγηθψλ εδαθψλ. 

5.2 Να ελζαξξχλνληαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο 

ησλ εδαθψλ (π.ρ. κέηξα αληηκεηψπηζεο δηαβξψζεσλ, πξνζηαζίαο πδξνθνξέσλ 

θ.η.ι). Παξάιιεια λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ρξήζεσλ γεο πνπ 

πθίζηαληαη ή ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ.    

5.3 Να εληαηηθνπνηεζνχλ νη δξάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο 

Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

5.4 Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ  εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ρεδηαζκψλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.    
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5.5 Να ελζαξξχλνληαη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δηάζεζε ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ 

απνβιήησλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηφρσλ απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία. 

5.6 Να ελζαξξχλνληαη δξάζεηο πξνψζεζεο ή ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

6. Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ζα 

πξέπεη ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ  ΔΠ λα αθνινπζνχληαη νη 

παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

6.1 Να γίλεηαη θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ απφ ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ 

ΔΠ, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ θαηά ην δπλαηφ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ 

πεξηβάιινλ (ιφγσ ξχπαλζεο ή κεηαβνιψλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ) ή ζηελ 

αθηνκεραληθή δίαηηα, φπσο ζα πξνθχπηεη θαηά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. 

6.2 Να εθπνλνχληαη απφ ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν ηνπ ΔΠ, νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία ηερληθά κέηξα θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο δηαξξνήο ξππνγφλσλ, ηνμηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ 

πξνο ην πδαηηθφ πεξηβάιινλ.    

6.3 Να ελζαξξχλνληαη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο κείσζεο ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο κεηά απφ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία.   

6.4 Να ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, αιιά θαη ζπλνιηθά ηεο πνηφηεηαο, πνζφηεηαο θαη 

νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ.   

7. Γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ λα 

πξνσζνχληαη δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ Δζληθψλ πξνγξακκάησλ κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.  

8. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη  εθ ησλ 

πξνηέξσλ φηη ηα έξγα θαη νη δξάζεηο απφ ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο δελ ζα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ ππνβάζκηζε πεξηνρψλ ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο. Να αθνινπζνχληαη νη αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο: 

8.1 Να απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ, ε εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο εληφο νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ζα 

πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΠΟ θαηά 

ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.  

8.2 Να ελζαξξχλνληαη δξάζεηο ηνπ ΔΠ πνπ παξάιιεια ζπκβάινπλ θαη ζηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία 

πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

9. Γηα ηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε βάζε ηελ 

πθηζηάκελε Ννκνζεζία, νη πξνηάζεηο έξγσλ θαη δξάζεσλ απφ ηνπο ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΠ, λα πινπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ κε θξηηήξηα ειαρηζηνπνίεζεο 

ησλ επηπηψζεσλ ζην ηνπίν.  

10. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, 

ζα πξέπεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ 

θαηεπζχλζεηο: 

10.1Να ιακβάλεηαη κέξηκλα θπξίσο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ απφ ηνλ ηειηθφ 
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δηθαηνχρν απηψλ ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ρξήζεσλ γεο απφ αλεμέιεγθηεο αιιαγέο, εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ πξνσζνχληαη έξγα 

θαη δξάζεηο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  θαη ηνπίσλ θπζηθνχ θάιινπο. 

10.2Να ελζαξξχλνληαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

θηλδχλνπ (θπξίσο πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, ζεηζκνί, ηερλνινγηθά αηπρήκαηα θιπ .) 

κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

10.3Να ελζαξξπλζνχλ νη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε 

εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (π.ρ. καζεηψλ ζρνιείνπ) ζε ζέκαηα αληηζεηζκηθήο, 

αληηππξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.    

11. Να ελζαξξχλνληαη νη δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηηο επαίζζεηεο ζε ζφξπβν πεξηνρέο ή 

πεξηνρέο εηδηθψλ ρξήζεσλ.     

 

2.7.6 Δλδεηθηηθό πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (monitoring) 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηεο Αξρήο ρεδηαζκνχ θαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ππνζηήξημε θάζε Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο κε αξκνδηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ θαη παξακέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο, πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα 

εληνπηζηνχλ εγθαίξσο απξφβιεπηεο δπζκελείο επηπηψζεηο θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια 

επαλνξζσηηθά κέηξα. Οη εθζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

ΔΠΑ (παξ. 8.1.4), πξνθεηκέλνπ κεηαμχ άιισλ λα ζπλαμηνινγεζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

εθζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη 

άιισλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ελψ παξάιιεια ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

2. Ζ σο άλσ παξαθνινχζεζε δηεμάγεηαη κέζσ εηήζησλ εθζέζεσλ, θαζψο θαη δηα κηαο ζπγθξηηηθήο 

έθζεζεο, ζην ζηάδην πινπνίεζεο πνπ επηηξέπεη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, εάλ ηέηνηεο 

απνδεηρζνχλ απαξαίηεηεο. Σν πεξηερφκελν ησλ δχν απηψλ εθζέζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: 

α) Ζ εηήζηα έθζεζε παξαθνινχζεζεο έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δεηθηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ελδερφκελεο 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο. Σέηνηνη δείθηεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηε ΜΠΔ (θεθ. 

8) ή λα θαζνξηζηνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ. Ζ Αξρή 

ρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έθζεζε γηα θάζε έηνο 

ζπληάζζεηαη, ππνβάιιεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο. Ζ πξψηε εηήζηα έθζεζε ζα αθνξά ζην έηνο 2008 θαη ζα πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 

ηα πεπξαγκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ηνπ 2007. 

β) Ζ ζπγθξηηηθή έθζεζε παξαθνινχζεζεο εθπνλείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 

2011 παξάιιεια κε ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. θνπφο ηεο 

ζπγθξηηηθήο έθζεζεο είλαη ε απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβνιψλ πνπ νθείινληαη 

ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζχγθξηζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΜΠΔ θαη 

ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ή κε αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην εχξνο ησλ 

δεηθηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπγθξηηηθή έθζεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

αληίζηνηρν κε απηφ ησλ εηεζίσλ εθζέζεσλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο είηε ζεκαληηθψλ 

απνθιίζεσλ απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΜΠΔ είηε λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην ηφηε ηζρχνλ 
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ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνηείλνληαη θαηάιιεια επαλνξζσηηθά 

κέηξα. Σέινο ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο δχλαηαη λα πξνηαζεί απφ ηελ Αξρή ρεδηαζκνχ, 

εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ε εθπφλεζε λέαο ζπγθξηηηθήο έθζεζεο ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.   

 

2.7.7 Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ 107017/5-9-2006, ε 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ δηαβηβάζηεθε ζηηο παξαθάησ αξρέο, νη νπνίεο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηππψζνπλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εγγξάθσο ηε γλψκε 

ηνπο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη λα ηηο 

δηαβηβάζνπλ ζηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ εληφο πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ θαθέινπ.  

 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

 Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

 ΤΠΔΥΧΓΔ  

 ΤΠΔΥΧΓΔ / ΓΓΓΔ 

 Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο 

 Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζαιινλίθεο 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία έρνπλ 

ηελ επηπιένλ ππνρξέσζε λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, φπνηε ηνπο δεηνχληαη, ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ΜΠΔ 

 

Δπίζεο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο ΜΠΔ ΔΠΠΔΡΑΑ απνζηάιζεθε ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ», ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

 Γεκνζηνπνηήζεη ζην θνηλφ ηνλ θάθειν ηεο ΜΠΔ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο 

 Γψζεη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ ηελ επθαηξία λα δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο 

εθφζνλ ην επηζπκεί, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ (άξζξν 7, παξ. 4.2) 

 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαθέινπ έγηλε κε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο εζληθήο εκβέιεηαο. ηε ζπλέρεηα, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ΜΠΔ, ηα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

παξαπάλσ δεκνζηνπνίεζεο, απνζηάιεζαλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο. 

 

Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ πεξαηηέξσ νη δηαδηθαζίεο ησλ δηαβνπιεχζεσλ, θξίζεθε 

ζθφπηκε ε αλάξηεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 45 εκεξψλ ε ΔΤΠΔ πξνέβεη ζηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ 

απφθαζεο έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή ΚΤΑ, ην νπνίν θαη ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3. 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 

 

3.1 Πεξηγξαθή Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 

 

 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΤΝΟΥΖ 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 
Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο – Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 1 είλαη ε ζπκβνιή ηνπ – επηθνπξηθά ζηηο δξάζεηο ηνπ Δ.Π 

«Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ Δ.Π Πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ - 

– ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Ζ ζεκαζία ησλ 

έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ δελ θξίλεηαη ηφζν απφ ην χςνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπο φζν 

απφ ηνλ θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα ηνπο, ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

επηδεηθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα έρνπλ. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

 Δλζάξξπλζε θαη δηάδνζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ κέζα απφ πξφηππα επηδεηθηηθά έξγα 

 Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ   

 Μείσζε ηεο έληαζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επηιεγκέλνπο θνξείο κε πςειφ 

ελεξγεηαθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 ηήξημε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζην Άγην ξνο κε ηελ 

ρξήζε ησλ ΑΠΔ 

 Πξνψζεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο ηεο Θεζζαινλίθεο 

 Μείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Έξγα αμηνπνίεζεο ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηζηηθφ 

ηνκέα θαη ζηελ χπαηζξν 

2. Έξγα αμηνπνίεζεο ΑΠΔ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

3. Πξφηππα επηδεηθηηθά έξγα αμηνπνίεζεο ΑΠΔ ζε δεκφζηα θηίξηα (π.ρ ζρνιεία θιπ)  

4. Δπέθηαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο Καιακαξηά 
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Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνώλ: 

 

1. Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή εμνηθνλνκείηαη απφ ηειεζέξκαλζε 

Σηκή Βάζεο: 240 MW (Κνδάλε 140MW – Πηνιεκατδα 75 MW – Ακχληαην 25 MW) 

Σηκή - ηφρνο: 350 MW 

 

2.   Υηιηφκεηξα Γξακκήο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο ηαζκψλ 

      Σηκή Βάζεο: 9,6 ρικ – 13 ζηαζκνί 

Σηκή – ηφρνο: 14,6 ρικ θαη 18 ηαζκνί 

 

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

 

1. Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο εκεξεζίσο: 

Σηκή Βάζεο: 250.000 άηνκα 

Σηκή – ηφρνο: 430.000 άηνκα 

 

2. Πνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Σηκή Βάζεο: 0% 

Σηκή – ηφρνο: 0,003% 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

Τπνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηεξέο Μνλέο 

Αγίνπ ξνπο, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‘ θαη Β‘ βαζκνχ, 

Δπηρεηξήζεηο ΟΣΑ. 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  320.223.530 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε:  320.223.530 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή Σακείνπ πλνρήο: 272.190.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  48.033.530 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε:  0 ΔΤΡΧ 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2  
Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 2 είλαη ε – ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ηεο ρψξαο – απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 91/271 θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ επαξθνχο ζε 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ζε επηιεγκέλα αζηηθά θέληξα, ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε 

πεξηνρέο κε νμπκέλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. Με ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ δίλεηαη κηα 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο σο ηφπσλ πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ θαη θαηνηθίαο, ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχεηαη ε δεκφζηα πγεία θαη ε βηνπνηθηιφηεηα. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 πλνιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ Β‘ θαη Γ‘ πξνηεξαηφηεηαο (θαηά ηελ Οδεγία 

91/271) ζε ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε ηελ δεκηνπξγία φπνπ 

απαηηείηαη θαη ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνπ 

ζρεηηθνχ Παξαξηήκαηνο 1. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ησλ αθηψλ 

θνιχκβεζεο θαη ησλ πνηακψλ θαη ιηκλψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ επηξνθηθά θαηλφκελα - 

πξνζηαζία πγξνηφπσλ 

 Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πφζηκν λεξφ επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ απνηεινχλ 

γλσζηνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (π.ρ Κέξθπξα, Υαιθηδηθή, Κπθιάδεο – Γσδεθάλεζα) 

 Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ιεηςπδξίαο ζε πεξηνρέο κε πξφβιεκα επάξθεηαο πδαηηθψλ πφξσλ 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζε δηάθνξεο ρξήζεηο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο. 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Έξγα θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο 

Β‘ θαη Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ Οδεγία 91/271 

2. Έξγα – γέθπξεο Γ‘ πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ: νινθιήξσζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε κε πφξνπο ηεο πεξηφδνπ 

2000 - 2006 ή θαη πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

3. Έξγα πξνζηαζίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ 

(ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, δηαλνκή) ζε αζηηθά θέληξα θαη επηιεγκέλνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. 

4. Έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε πξνβιεκαηηθά δίθηπα χδξεπζεο αζηηθψλ θέληξσλ 

5. Έξγα αθαιάησζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ ζε λεζηά κε πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο 

6. χλδεζε Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ ΔΤ κε Απνρεηεπηηθά Γίθηπα παξαθείκελσλ νηθηζκψλ 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1. Οηθηζκνί Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 91/271 (εμππεξεηνχληαη 

απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ) 

    Σηκή Βάζεο: 140 

    Σηκή ηφρνο: 370 
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Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

1. Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ‘ πξνηεξαηφηεηαο (Οδεγία 91/271/ΔΔ) πνπ εμππεξεηείηαη απφ 

ιεηηνπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Σηκή Βάζεο: 651.237 (ζηνηρεία ηνπ 2006 ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ ελ εμειίμεη έξγσλ ηεο 

πεξηφδνπ 2000 – 2006) 

Σηκή – ηφρνο: 1.636.029 

 

2. Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ Α, Β θαη Γ 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Σηκή Βάζεο: 86,3% 

Σηκή ηφρνο: 100% 

 

 

3. Πιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη ε επάξθεηα ζε λεξφ χδξεπζεο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή – ηφρνο: 448.613 θάηνηθνη 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, Ηεξέο Μνλέο Αγίνπ ξνπο, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α‘ θαη Β‘ βαζκνχ, ΓΔΤΑ. 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  931.552.941 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 931.552.941  ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή Σακείνπ πλνρήο: 791.820.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  139.732.941 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε:   0 ΔΤΡΧ 
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 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3  
Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 3 είλαη ε ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 πκβνιή ζηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ππνδνκέο θαη έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα π.ρ Αηηηθή, Θεζζαινλίθε) 

 Αλάθηεζε πεξηνρψλ απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιεί ε ζπρλή εκθάληζε πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ 

 πκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο πνπ 

πξνθαιείηαη ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ θαη ζπλνδψλ έξγσλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα  

2. Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ θαη άιισλ έξγσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ζε 

εμσαζηηθέο πεξηνρέο 

3. Έξγα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

4. Δλίζρπζε ππνδνκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1. Μήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ αγσγψλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

    Σηκή Βάζεο: Υ (δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα) 

    Σηκή ηφρνο: Υ + 63 Km 

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

1. Καιππηφκελε έθηαζε πξνζηαηεπφκελεο ιεθάλεο απνξξνήο 

    Σηκή Βάζεο: Φ (δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα) 

    Σηκή ηφρνο: Φ + 539 Km
2 

 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‘ θαη Β‘ βαζκνχ 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

 

Υξεκαηνδόηεζε 
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πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 371.764.706 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε:  371.764.706 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή Σακείνπ πλνρήο: 316.000.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  55.764.706 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 
Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ & Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 4 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην 

αληίζηνηρν Κεθάιαην ηεο Δλφηεηαο 2, ζπλίζηαηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα έξγσλ, παξάπιεπξσλ 

δξάζεσλ θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ψζηε λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη εγθεθξηκέλνη 

Πεξηθεξεηαθνί ρεδηαζκνί Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ, νη νπνίνη πξνβιέπνπλ γεληθά 

έλα ζπλδπαζκφ κείσζεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη αζθαινχο δηάζεζεο ησλ 

ππφινηπσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Αλάκεζα ζηηο αλαγθαίεο παξάπιεπξεο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ρξεηάδεηαη θαη δελ ζα ππάξμεη ζπγρξεκαηνδφηεζε, πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε επέθηαζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ πζηεκάησλ ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ, Απνβιήησλ 

πζθεπαζηψλ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ (απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

απηνθίλεηα κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζπζθεπαζίεο, ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά 

απηνθηλήησλ, ζπζζσξεπηέο θαη κπαηαξίεο θιπ) κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ 

πζηεκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

Παξάιιεια θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα απαξαίηεηα έξγα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζπλνιηθά ζε εζληθφ επίπεδν ε εθηξνπή 

απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο κνλάδεο κεραληθήο αλαθχθισζεο / θνκπνζηνπνίεζεο ή άιιεο 

επεμεξγαζίαο πνπ ζα απνηειεί εγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΔΓΑ. Δηδηθά ζην αληηθείκελν 

απηφ ζα δηεξεπλεζνχλ πξνεγνπκέλσο νη δπλαηφηεηεο γηα ηε κέγηζηε δπλαηή εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο (PPP). 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 πκβνιή ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ζχκθσλα κε ηα απαξαίηεηα λέα έξγα ησλ εγθεθξηκέλσλ ΠΔΓΑ πνπ ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη 

ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. 

 Τινπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη πξνψζεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ σο ηφπσλ 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη θαηνηθίαο 

 Οινθιήξσζε έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ μεθίλεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 

2006 κε πφξνπο ΠΔΠ 

 πκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα δηαρείξηζε βηνπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθχθισζεο 

 Πξνζηαζία δεκφζηαο πγείαο θαη δξάζεηο απνηξνπήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο, ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππφγεησλ πδξνθνξέσλ 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Καηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ηαζκνί 

Μεηαθφξησζεο, Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ / Τπνιεηκκάησλ, Οινθιεξσκέλεο 
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Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, Μνλάδεο Μεραληθήο Αλαθχθισζεο & 

Κνκπνζηνπνίεζεο) ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ  

2. Έξγα απνθαηάζηαζεο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

3. Έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο εδάθνπο ζε ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαζψο θαη ζε ρψξνπο ξππαζκέλνπο απφ παξειζνχζα βηνκεραληθή ή 

ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ππφρξενο ηδηνθηήηεο. 

4. Έξγα (ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο) θαη δξάζεηο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ π.ρ 

λνζνθνκεηαθψλ 

5. Έξγα δηαρείξηζεο θαη αζθαινχο δηάζεζεο ηιχσλ 

6. Γξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1. Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ απνθαζίζηαληαη 

Σηκή Βάζεο: 63 (Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο, Ννηίνπ Αηγαίνπ) 

Σηκή ηφρνο: 613 

 

2. Τθηζηάκελα θαη πινπνηνχκελα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ  

Σηκή Βάζεο: 38 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ / Μηθξνί ΥΤΣΑ (Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο, Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, Ζπείξνπ) 

Σηκή ηφρνο: 61 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ/ Μηθξνί ΥΤΣΑ 

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

1. Δμππεξεηνχκελνο Πιεζπζκφο απφ έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (πεξηθεξεηψλ 

παξέκβαζεο) 

Σηκή Βάζεο: 4.584.726 (91,20%) 

Σηκή ηφρνο: 5.023.645 (100%) 

 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

Τπνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‘ θαη Β‘ 

βαζκνχ, χλδεζκνη ΟΣΑ, Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, Δπηρεηξήζεηο ΟΣΑ, Ηεξέο Μνλέο 

Αγίνπ ξνπο 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  211.035.294 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε:  211.035.294 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή Σακείνπ πλνρήο: 179.380.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  31.655.294 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε:  0 ΔΤΡΧ 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5  
Σερληθή Βνήζεηα Σακείνπ πλνρήο 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο  

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 5 είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχληαη κέζσ απηνχ. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Αλαβάζκηζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο Γηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο 

 Οινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

 Απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

πξνσζνχληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Παξνρή ππεξεζηψλ απφ Σερληθνχο πκβνχινπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

2. Δθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

3. Δθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ 

4. Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν   

5. Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο 

6. Δλέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πξνο δπλεηηθνχο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο, σθεινχκελνπο θαη γεληθφηεξα πξνο ην θνηλφ θαζψο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο απηνχ 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

 

1. Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 1 

 

2. Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 3 

 

3. Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 1 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ 
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.Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  24.247.059 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 24.247.059 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή Σακείνπ πλνρήο: 20.610.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή: 3.637.059 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 
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ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΔΣΠΑ 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 6:  
Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 6 είλαη ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ 

ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ ηφζν νη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ φζν θαη ν ζφξπβνο θαη νη 

αθηηλνβνιίεο. Με ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Άμνλα δελ ζηνρεχεηαη άκεζα ε κείσζε ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά έκκεζα κε ηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη 

κε ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Κάιπςε ππνρξεψζεσλ θαη αλαγθψλ ζην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Πνηφηεηαο 

Αηκφζθαηξαο 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη πξνζαξκνγέο ζην χζηεκα Δκπνξίαο Αέξησλ Ρχπσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 Υαξηνγξάθεζε ηνπ ζνξχβνπ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 Πξνζηαζία δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Βειηηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ 

2. Δθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Ρχπσλ 

3. Δθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

4. Δθπφλεζε κειεηψλ ραξηνγξάθεζεο ηνπ ζνξχβνπ 

5. Βειηίσζε εμνπιηζκνχ κέηξεζεο ζνξχβνπ 

6. Τπνδνκέο θαη εμνπιηζκφο έξγσλ ερνπξνζηαζίαο εηδηθψλ αζηηθψλ δσλψλ θαη άιισλ πεξηνρψλ 

(ερνπεηάζκαηα, θπηεχζεηο θιπ) 

7. Δθπφλεζε κειεηψλ ραξηνγξάθεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα κε ηνλίδνπζεο αληηλνβνιίεο θαη 

εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ απηέο. 

8. Δθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

 

1. ηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο θαη πιεξφηεηα δεδνκέλσλ 
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ΠΑΤ*: Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (Βέλδν-α- ππξέλην) 

Me*   :   Βαξέα κέηαιια  

 

2. Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζνξχβνπ & ζρεδίσλ δξάζεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 7 θαη 8 ηεο 

Οδεγίαο 49/2002 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 100% ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 

 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ 

ΣΑΞΖ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α‘ & Β‘ βαζκνχ 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 21.647.059 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 21.647.059 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ: 18.400.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  3.247.059 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 

Ρύπνο Θέζεηο Πιεξόηεηα δεδνκέλωλ 

 Τπαξρνπζα       ηόρνο 

 θαηάζηαζε 

Αζήλα          Πεξηθέξεηα       ηόρνο 

SO2 23 17 60-95 12-63 90 

NO2 27 24 82-100 10-53 90 

pM10 18 24 55-94 19-52 90 

CO 16 8 50-100 55-92 90 

Βελδφιην 1 9 91    - 90 

Ο3 19 19 81-100 48-75 90 

ΠΑΤ* 0 6      -    - 33 

Me* 0 1      -    - 33 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7:  
Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 7 είλαη ε νξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 

ρψξαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζε καθξνρξφληα βάζε ε επαξθήο δηαζεζηκφηεηα πςειήο πνηφηεηαο 

πδαηηθψλ πφξσλ γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ρξήζεηο (άξδεπζε, βηνκεραληθή θαη νηθηαθή ρξήζε, 

αλάγθεο πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ). Ζ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ γίλεηαη κέζα απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά, φπσο ηζρχεη θαη έρεη κεηαθεξζεί ζην 

εζληθφ δίθαην θαη ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεηαη ζην θεθάιαην ηεο ηξαηεγηθήο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο κεηαμχ άιισλ λα ζεζπηζηνχλ πξνγξάκκαηα 

παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πδάησλ, λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα δηαρείξηζεο αλά ιεθάλε απνξξνήο θαη 

λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Λεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2000/60 

 Βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 Μείσζε ηεο απψιεηαο πδαηηθψλ πφξσλ 

 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ησλ πγξνηνπηθψλ θαη κε νηθνζπζηεκάησλ θαη πδξνθνξέσλ 

 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

 Βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηε λαπζηπιντα  

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

1. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2000/60 (πξνγξάκκαηα – κέηξα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο, ζρέδηα δηαρείξηζεο, κεραληζκνί θαη 

κέζα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ) 

2. Τινπνίεζε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

3. ‗Διεγρνο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πδξνιεςία θαη ζηα δίθηπα χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία 

4. Δμνπιηζκφο γηα ηα εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο λεξνχ 

5. Έξγα θαη δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο Δθξνψλ: 

1. Θέζπηζε Πξνγξακκάησλ – Μέηξσλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 60/2000  

Σηκή Βάζεο: 47% (Νεξά θνιχκβεζεο, Αζηηθά ιχκαηα, Νηηξνξχπαλζε, Σνμηθέο νπζίεο ζηα λεξά) 

Σηκή ηφρνο: 100% κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο έσο ην 2009. 

 

2. ρέδηα Γηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ θαηά ην Άξζξν 13, παξ. 7 ηεο Οδεγίαο 

60/2000 

Σηκή Βάζεο: 3 (Αρειψνο, ηπκθαιία, Απνζειέκεο - Κξήηε) 

Σηκή ηφρνο: 45 

 

3. Παξαθνινχζεζε (monitoring) κε βάζε ην Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 60/2000 
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Αζηηθά Λχκαηα (Οδεγία 271/1991/ΔΟΚ): 

Σηκή Βάζεο Α Πξνηεξ.: 18 ΔΔΛ 

Σηκή ηφρνο Α Πξνηεξ.: 19 ΔΔΛ 

Σηκή Βάζεο Β Πξνηεξ.: 67 ΔΔΛ 

Σηκή ηφρνο Β Πξνηεξ.: 75 ΔΔΛ 

Σηκή Βάζεο Γ Πξνηεξ.: 128 ΔΔΛ 

Σηκή ηφρνο Γ Πξνηεξ.: 148 θαη επηπιένλ απηνί πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ 163 νηθηζκψλ Γ‘ Πξνηεξαηφηεηαο 

 

Τπφγεηα Όδαηα (Οδεγία 676/1991) 

Σηκή Βάζεο: 366 ζεκεία 

Σηκή ηφρνο: 366 ζεκεία 

 

Σνμηθά – Βηνκεραληθά (Οδεγία 464/1976) 

Σηκή Βάζεο: 0% 

Σηκή ηφρνο: 100% ησλ βηνκεραληψλ κε πγξά απφβιεηα. 

 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο: 

 

1. Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ρξήζεσλ πδάησλ 

    Σηκή Βάζεο: 0% 

    Σηκή ηφρνο: 100% κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 60/2000 

 

2. Λεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 60/2000 

 Σηκή Βάζεο: 0% 

           Σηκή ηφρνο: 100% ιεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε 

 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, ΓΔΤΑ, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο θιπ. 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 18.823.530 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 18.823.530 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ: 16.000.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή: 2.823.530 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 8:  
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 8 είλαη ε ζπλνιηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ 

νξγάλσζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη πιήξσο αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε έκθαζε ζηελ 

πξφιεςε, πνπ φκσο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα έγθαηξε επέκβαζε θαη απνθαηάζηαζε (θπξίσο ιφγνο 

γίλεηαη γηα ηελ αληηππξηθή θαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη γηα ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία). Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ αθνξά θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ ζα δηαζέηεη ηα ζρέδηα δξάζεο, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέζα παξέκβαζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί 

ζηα κέζα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζε πεξηζηαηηθά δαζηθψλ θαη άιισλ ππξθαγηψλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα ιεθζεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηερλνινγηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε βηνκεραληθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο 

αιιά θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Με δεδνκέλν φηη ην πνζνζηφ 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αλαπεξίαο είλαη ζεκαληηθφ 

(ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ), ζα πξέπεη νη κεραληζκνί θαη ηα ζρέδηα πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηδηαίηεξεο ελφηεηεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηα άηνκα απηά θαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπο 

  

Δηδηθνί ηόρνη 

 Μείσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ 

 Βειηίσζε ρξφλνπ επέκβαζεο θαη θαηάζβεζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Μείσζε επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ πιεζπζκφ απφ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα θαη έληνλα θαηξηθά 

θαηλφκελα 

 Βειηίσζε ζπληνληζκνχ φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

 Βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

 

1. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθνχ θέληξνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

2. Δθπφλεζε ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα εππαζείο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ (παηδηά, άηνκα κε αλαπεξίεο θιπ) 

3. Δλίζρπζε ππνδνκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

4. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο – αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ 

κειεηψλ 

5. Μειέηεο ραξηνγξάθεζεο θηλδχλνπ θαη εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο  

6. Δθπφλεζε κειεηψλ δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ κεγάια 

ηερλνινγηθά αηπρήκαηα 
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7. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο & έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο πεξηβαιινληηθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ θηλδχλνπ 

8. Δθπφλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

9. Δθπφλεζε κειέηεο θαη ζεζκνζέηεζε επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ γεο ζε γεηηλίαζε κε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο 

10. Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (π.ρ καζεηψλ ζρνιείσλ, άηνκα κε 

αλαπεξίεο) ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1.Δλίζρπζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Γηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 8 

 

2.Μειέηεο Γηεξεχλεζεο & Αμηνιφγεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ κεγάια βηνκεραληθά 

αηπρήκαηα 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 6 πεξηνρέο 

 

3. Μειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο ζε ζρέζε κε εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

κεγάινπ βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 1 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΜΚΟ θιπ 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 37.647.059 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 37.647.059 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ:  32.000.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:   5.647.059 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9:  
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 9 είλαη ε αλάζρεζε ηεο απψιεηαο θαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ 

ηεο επίηεπμεο θαη δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

απεηινχκελσλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ θαη πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν Κεθάιαην ηεο ηξαηεγηθήο θαη ζην Παξάξηεκα 3. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ, ρισξίδαο, παλίδαο θαη νηθνηφπσλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο 

 Γηαζθάιηζε ηεο επνπηείαο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

 Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε νηθνηφπσλ 

 Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπίσλ – δηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ 

 Οινθιήξσζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 

 Λήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ (πξνιεπηηθψλ θαη άιισλ) γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο ζπλεθηηθνχ 

θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, ψζηε ζηνπο ηφπνπο Natura 2000 λα απνθεχγεηαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ εηδψλ. Λήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

δηαηήξεζεο θαζψο ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή ζπκβαηηθψλ κέηξσλ ζηηο Δηδηθέο 

Εψλεο Γηαηήξεζεο 

 Δλδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ θνηλνχ ζε φηη αθνξά ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαζψο θαη ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

 

1. Δμεηδίθεπζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε βηναζθάιεηα 

2. Δμεηδίθεπζε ζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα πγξνηφπνπο, δάζε θαη νξεηλά νηθνζπζηήκαηα, παξάθηηα 

νηθνζπζηήκαηα, αγξνηηθέο πεξηνρέο 

3. πλέρηζε ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

4. Δθπφλεζε Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (ΔΠΜ) 

5. Ίδξπζε λέσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

6. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

7. Έξγα πξφιεςεο, πξνζηαζίαο, αλάδεημεο, ζήκαλζεο θαη αμηνπνίεζεο επηιεγκέλσλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

8. Δλέξγεηεο εληνπηζκνχ θαη ραξηνγξάθεζεο «δηαδξφκσλ» αλάκεζα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

– Πξνψζεζε πηινηηθψλ έξγσλ  

9. Έξγα θαη δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία  

10. Οινθιήξσζε έξγσλ επαλαδεκηνπξγίαο Λίκλεο Κάξιαο 

11. Δηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 79/409 θαη 92/43 ΔΚ γηα ηα απεηινχκελα είδε 

12. πγθξφηεζε νξηζηηθψλ θαηαιφγσλ ηνπίσλ θαη έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο επηιεγκέλσλ 

ηνπίσλ 
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13. Πξνψζεζε αεηθνξηθψλ δξάζεσλ ζε δίθηπα κηθξψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

14. Έξγα πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο πγξνηφπσλ θαη ιηκλψλ  

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

3. Αξηζκφο Φνξέσλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ πνπ ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη 

   Σηκή Βάζεο: 27 

   Σηκή ηφρνο: Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

 

4. Πνζνζηφ % έθηαζεο πεξηνρψλ NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί Φνξείο Γηαρείξηζεο 

          Σηκή Βάζεο: 30% 

          Σηκή ηφρνο: 31,5% θαηά πξνζέγγηζε (Ζ έθηαζε θαζνξίδεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο πνπ νξίδεη θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο) 

 

5. Οινθιήξσζε έξγνπ αλαζχζηαζεο Λίκλεο Κάξιαο 

   Σηκή Βάζεο: 0 

   Σηκή ηφρνο: 1 

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο: 

2. Έθηαζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

Σηκή Βάζεο: 17% 

Σηκή ηφρνο: 50% 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‘ 

θαη Β‘ βαζκνχ, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, ΜΚΟ, ΔΚΠΑΑ θιπ 

 

Ζ έληαμε έξγσλ ζα γίλεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο θαη άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζνκέλσλ 

πξνηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο / κνλαδηθφηεηαο Γηθαηνχρνπ ή / θαη ζε εθαξκνγή 

πξνηεξαηφηεηαο Κνηλνηηθήο / εζληθήο πνιηηηθήο ή λνκνζεζίαο.  

 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  126.600.000 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε:  126.600.000 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ:  107.610.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  18.990.000 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε:  0 ΔΤΡΧ 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 10:  
Θεζκνί & κέζα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 10 είλαη ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηελ 

άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζεζκνχ ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηφζν γεληθά φζν 

θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δ.Π πνπ 

ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν θαη Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο 

 Δλίζρπζε ειεγθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηνίθεζεο 

 Κσδηθνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

 Αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε νξζή 

ζηάζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε έγθαηξσλ απνθάζεσλ ζηνπο θχξηνπο 

ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε πξνηεξαηφηεηα ζηε Παξαγσγή θαη Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (Καλνληζκφο 2150/2002) 

 Πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη κεηξήζεσλ 

 Δλίζρπζε επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ – ζηφρσλ (π.ρ καζεηψλ θιπ) ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ρξήζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, βηψζηκεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο 

 Τηνζέηεζε πξνζβάζηκσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο (π.ρ πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο, έληππα ζε γξαθή 

Braille ή κε κεγάινπο ραξαθηήξεο θιπ) ζηα ζέκαηα πιεξνθφξεζεο – επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηα ζέκαηα ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

 

1. πλέρηζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ησλ Δπηζεσξεηψλ 

Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ – Inspectorate) 

2. πλέρηζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο & Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) θαη σο θνξέα αξκφδηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

ησλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

3. Τπνζηήξημε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο (ΔΤΠΔ) ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ηξαηεγηθήο Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ εθαξκνγήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

4. Τπνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ έξγνπ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ 

Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ 

5. Τπνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ 

6. Δλίζρπζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ 

7. Δλίζρπζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κεθηζνχ θαη Διαηψλα γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο 

8. Δλίζρπζε ςεθηαθήο ππνδνκήο ηνπ ΤΠΔΚΑ ζε ηνκείο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο π.ρ απνηχπσζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θιπ 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 

- 150 - 

9. Έξγα θαη ππνδνκέο π.ρ βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ θαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο νξζήο άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή αμηφπηζηεο θαη επηζηεκνληθήο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ζην θνηλφ 

10. Δλέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθψλ 

νκάδσλ - ζηφρσλ (π.ρ καζεηψλ, γπλαηθψλ, αηφκσλ κε αλαπεξίεο) θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ ΜΚΟ, ησλ ζεκαηηθψλ & πεξηβαιινληηθψλ κνπζείσλ θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ ππνδνκψλ κε απαξαίηεηε κέξηκλα γηα ελζσκάησζε πξνζβάζηκσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

11. Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ  

12. Δλέξγεηεο θαη κειέηεο γηα ηελ πξνψζεζε ζηφρσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ρσξηθήο 

ζπλνρήο 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

1. Ίδξπζε / ελίζρπζε Τπεξεζηψλ Τδάησλ (Κεληξηθήο θαη Πεξηθεξεηαθψλ) 

    Σηκή Βάζεο: 1 (ΚΤΤ) 

      Σηκή ηφρνο: 9 (1 Κεληξηθή, 8  Πεξηθεξεηαθέο) 

2. Δλίζρπζε ζε Τπνδνκέο θαη Μειεηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο & 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ηεο λέαο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Πεξηβάιινληνο – Φνξείο πνπ εληζρχνληαη 

Σηκή Βάζεο: 3 

Σηκή ηφρνο: 7 

3. Γηελέξγεηα γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δπαηζζεηνπνίεζεο 

Σηκή Βάζεο: 1 

Σηκή ηφρνο: Γχν (2) Γεληθά θαη δέθα (10) Θεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Δπαηζζεηνπνίεζεο 

 

 

Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ, άιια Τπνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηψλ, Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, Κηεκαηνιφγην ΑΔ, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Διαηψλα θαη Κεθηζνχ θιπ 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  49.400.000 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε:  49.400.000 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ:  41.990.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:   7.410.000 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε:  0 ΔΤΡΧ 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 11:  
Σερληθή Βνήζεηα ΔΣΠΑ 

 

Πεξηθέξεηεο Δθαξκνγήο: Οη νθηψ πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 ηεο ρψξαο (Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε) 

 

Γεληθόο ηόρνο – ηξαηεγηθή 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 11 είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχληαη κέζσ απηνχ. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Αλαβάζκηζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο Γηθαηνχρσλ 

 Παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο 

 Οινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

 Απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

πξνσζνχληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

 

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ 

7. Παξνρή ππεξεζηψλ απφ Σερληθνχο πκβνχινπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

8. Δθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

9. Δθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ 

10. Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν   

11. Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο 

12. Δλέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πξνο δπλεηηθνχο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο, σθεινχκελνπο θαη γεληθφηεξα πξνο ην θνηλφ θαζψο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο απηνχ 

 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηόρνη - Γείθηεο 

 

Γείθηεο εθξνψλ: 

 

4. Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 1 

 

5. Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 3 

 

6. Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

Σηκή Βάζεο: 0 

Σηκή ηφρνο: 1 
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Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ 

ΤΠΔΚΑ 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 4.705.882 ΔΤΡΧ 

Γεκφζηα Γαπάλε: 4.705.882 ΔΤΡΧ 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ: 4.000.000 ΔΤΡΧ 

Δζληθή πκκεηνρή:  705.882 ΔΤΡΧ 

Άιιε ρξεκαηνδφηεζε: 0 
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3.2 Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο κεγάισλ έξγσλ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην Δ.Π. 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ θαη κηα ζεηξά απφ κεγάια πεξηβαιινληηθά έξγα ηα νπνία πξνηείλεηαη 

λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν πλνρήο. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ελδεηθηηθφ θαηάινγν κεγάισλ 

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

1.  ην είδνο ηνπ έξγνπ 

2. ην ζπλνιηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφο ζε Γεκφζηα Γαπάλε 

3. ηε  θεληξηθή δνκή πνπ επηβαξχλεηαη ρξεκαηνδνηηθά 

4. ηελ θαηαλνκή ηνπ Π/Τ ηνπ έξγνπ ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο ρσξνζεηνχληαη ηα πξνηεηλφκελα 

έξγα 

5. ε εθηίκεζε δηάξθεηαο πινπνίεζήο ηνπ ζε  έηε 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

Νο Δίδος έργοσ 

Π/Τ 
ΔΡΓΟΤ 
(ΔΚΑΣ. 

€) 

Κενηρική Γομή 
ποσ 

επιβαρύνεηαι 
τρημαηοδοηικά 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ

 (ΔΣΗ) 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΤΣΙΚΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΘΔΑΛΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΔΛΛΑΓΟ 

ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
ΑΣΣΙΚΗ 

ΠΔΛΟΠΟΝ

ΝΗΟΤ 

ΒΟΡΔΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΣΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΚΡΗΣΗ 

1 Ύδξεπζε Κέξθπξαο 

153 Δ6/ ΤΠΕΥΩΔΕ 3,5           153               

2 

Έξγα ηακίεπζεο, επεμεξγαζίαο, 
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνύ 
γηα ύδξεπζε Ν. Υαιθηδηθήο 

131,2 Δ6/ ΤΠΕΥΩΔΕ 2   131,2                       

3 

Έξγα νινθιήξωζεο 
επαλαδεκηνπξγίαο Λίκλεο 
Κάξιαο 

50 Δ6/ ΤΠΕΥΩΔΕ 4         50                 

4 
Δηεπζέηεζε ιεθάλεο απνξξνήο 
Ραθήλαο 

52 Δ10 / ΤΠΕΥΩΔΕ 4                 52         

5 
Δηεπζέηεζε ιεθάλεο απνξξνήο 
Εξαζίλνπ - Καηάληε ηκήκα 

62,4 Δ10 / ΤΠΕΥΩΔΕ 2                 62,4         

6 

Δηεπζέηεζε ξέκαηνο Εζραηηάο - 
από ηελ πιαηεία Ιιίνπ έωο θαη ηελ 
Λεωθόξν Καξακαλιή θαη έξγωλ 
ζπκβνιήο ξέκαηνο 
Πηθξνδαθλέδαο 

101 Δ10 / ΤΠΕΥΩΔΕ 3,75                 101         

7 Σειεζέξκαλζε Φιώξηλαο 

35 ΔΕΤΑ Φιώξηλαο 1,75     35                     

8 

ΕΕΛ θαη Δίθηπα Απνρέηεπζεο 
Οηθηζκώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ηακηεπηήξα ηνπ Μόξλνπ 

30 ΝΑ ΦΩΚΙΔΑ 5               30           

9 
Επέθηαζε Μεηξό Θεζζαινλίθεο 
κέρξη Καιακαξηά 

335 ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 9   335                       

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

949,6 

  

  0 466,2 35 0 50 153 0 30 215,4 0 0 0 0 

  
 



 

Έξγα γέθπξεο από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ ηνπ Γ ΚΠ 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πεξηιακβάλεη κεηαμχ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ θαη κηα ζεηξά απφ έξγα ηα νπνία απνηεινχλ «γέθπξεο» 

κεηαμχ ηεο 3
εο

 θαη ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Σα έξγα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Δπαλαδεκηνπξγία Λίκλεο Κάξιαο 

 Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο – Έλαξμε ιεηηνπξγίαο - Πξνζσπηθφ – 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

 Έξγα Απνρέηεπζεο θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

 

 

3.4 πκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο 

 

πσο είλαη γλσζηφ ην πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφζεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ κεγάιν 

αξηζκφ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ (Άξζξν 130 

ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ). Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην απηφ, ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ.  

 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ην ΤΠΔΚΑ σο ν θνξέαο ράξαμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηε 

ρψξα, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζηα 

επφκελα ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

Με ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πινπνηείηαη κε επζχλε ηνπ ΤΠΔΚΑ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα 

αιιά φπσο είλαη γλσζηφ, ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ζε απηφ ππάξρνπλ: 

 ηα 5 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

«Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα δσήο, ηα νπνία ζα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο 

ζηνπο άμνλεο Α.Π. 4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη Α.Π. 9 (Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο) 

 ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Π.1 & Α.Π. 6 

(Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο  - Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) θαη Α.Π. 

4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ απνβιήησλ  - φζνλ αθνξά 

ζηα απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ)  

 ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ην 

νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Πξνζηαζία 

Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο  - Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο θαζαξέο ζπγθνηλσλίεο) 

 ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο Δθπαίδεπζεο ζα πεξηιεθζνχλ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνπζείσλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνπ γεληθνχ θνηλνχ, κε 

πεξηερφκελν πνπ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ 

ΤΠΔΚΑ..  

 ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλζξψπηλνη Πφξνη», ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ άμνλα Α.Π. 10 «Θεζκνί – Μεραληζκνί» ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε πεξηερφκελν 

πνπ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ κε ην ΤΠΔΚΑ 
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Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζα 

έρνπλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο  

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κε πφξνπο ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΑΛ 

αληίζηνηρα. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλακέλεηαη λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ παξφληνο 

ζηνπο παξαθάησ άμνλεο  

 Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο  - Αληηκεηψπηζε 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – κε έκθαζε ζε ζέκαηα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ  

 Α.Π. 9 (Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο) κε έκθαζε ζε αγξνηηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Α.Π. 2 & Α.Π. 7 (Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ) κε έκθαζε ζηελ 

πξνψζεζε νξζνινγηθψλ κεζφδσλ άξδεπζεο θαη κείσζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγία 

 Α.Π. 4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ απνβιήησλ κε έκθαζε 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη εξήκσζεο 

 

Σέινο, εζληθνί πφξνη αλακέλεηαη λα δνζνχλ γηα δξάζεηο νινθιήξσζεο δηαθφξσλ έξγσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε (π.ρ. ζπλνδά έξγα Κάξιαο) θαζψο θαη γηα νινθιήξσζε παξάπιεπξσλ 

ζεκαληηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. Κηεκαηνιφγην), δξάζεηο κε ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΔΡΠ (ίδηνη πφξνη 

ΤΠΔΚΑ) θιπ. Δπηπιένλ πξσηνβνπιίεο (π.ρ. Jessica) αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ζε ζέκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ, ελψ ζεηηθή ζπλέξγηα ζα αλαπηπρζεί θαη κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξνσζεζνχλ πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν LIFE+. 

 

Κεληξηθφ κέζν ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεξγηψλ, ηελ απαξαίηεηε ηεξάξρεζε αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, ηε δηαζθάιηζε 

θάιπςεο αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ 

αζηηθά ιχκαηα, δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζία θχζεο θαη βηνπνηθηιφηεηαο θιπ) 

κεηαμχ ησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ φια ηα παξαπάλσ 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ηελ παξαθνινχζεζε (ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν) ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε πξφνδν ησλ απαξαίηεησλ θαηά πεξίπησζε 

ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, εθαξκνγή επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 

ή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ θιπ), ζα απνηειέζεη ε λέα Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ησλ 

Γξάζεσλ Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ 

(βιέπε θαη ζρεηηθά Δλφηεηα 4 – Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο). 



 

 
158 

 

3.5 Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνύ 

 

πκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην 

Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο(ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπατθό Σακείν 

Αιηείαο (ΔΣΑ) - Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνύ ησλ Παξεκβάζεσλ ησλ Σακείσλ κε ην ΔΓΣΑΑ 

θαη ΔΣΑ. 
Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Αιηεία θαη νξηνζεηεί ηηο παξεκβάζεηο κεηαμχ ησλ 

Σακείσλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, Σ), ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΣΑ. 

 

3.5.1 Γεληθά 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην 

Σακείν πλνρήο (Σ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ε 

ελίζρπζε κεγάιεο θιίκαθαο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε πξνψζεζε 

ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ, ελψ ε αλαβάζκηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα θαιπθζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 

 

Ζ ζέζπηζε θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ πνπ δχλαληαη 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα δηαθνξεηηθά Σακεία δελ δηαπλέεηαη απφ  «δηαρεηξηζηηθή» ινγηθή, 

αιιά αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ (πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, 

πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο, αιηεπηηθή πνιηηηθή) ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ βεβαίσο 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 

 

Ζ κεγάιε έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη ην πιήζνο ησλ 

λεζηψλ θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηελ πηνζέηεζε σο κφλνπ θξηηεξίνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ην «ρσξηθφ – γεσγξαθηθφ» θξηηήξην, δηφηη είλαη δεδνκέλν φηη νη πφξνη 

ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΣΑ δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο ζηηο δπν 

γεληθέο νκάδεο παξεκβάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηεζνχλ ν ζηφρνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αιηεία θαη ν ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

Οη δχν γεληθέο νκάδεο παξεκβάζεσλ αθνξνχλ: 

 ηηο παξεκβάζεηο ζην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ  

 ηα έξγα ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία.  

 

Αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο θξηηεξίσλ εληνπίδεηαη, επίζεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

παξεκβάζεσλ:  

 Γξάζεηο θαηάξηηζεο – Αλζξψπηλν δπλακηθφ  

 Παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 Παξεκβάζεηο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε LEADER πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ  

 Παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ κηαο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΑ.  

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, απνηεινχλ έλα ζπγθεξαζκφ ρσξηθψλ – γεσγξαθηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θξηηεξίσλ. 
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Γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ  ζηηο πεξηνρέο  εθαξκνγήο ηνπ  Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4  Leader ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007 -2013,  κε 

λνκηθή βάζε ηα άξζξα 61 - 64 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20/9/2005, 

«γηα ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ)» θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απνηειεί απηή θαζ‘ εαπηή ε 

πξνζέγγηζε Leader.   

 

Δπίζεο, γηα ηηο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δ.Π Αιηείαο (ΔΠΑΛ) 2007 -2013, κε 

λνκηθή βάζε ηα άξζξα 43 - 45 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1198/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27/7/2006, γηα 

ην «Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο», θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απνηειεί απηή  

θαζ‘ εαπηή ε επηιερζείζα ηνπηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θάζε αιηεπηηθή πεξηνρή. 

 

Δπελδχζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (θαηεχζπλζεο θπηηθήο 

θαη δσηθήο παξαγσγήο)  θαη δαζνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ(άμνλαο 1 ΠΑΑ), ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 

Δπελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ θαη 

δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ (άμνλαο 1 ΠΑΑ), δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα φιεο 

νη δξάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πξψηε κεηαπνίεζε ή/θαη εκπνξία πξντφλησλ (δελ αθνξά 

επελδχζεηο ζην ιηαληθφ εκπφξην) πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο, θαζψο 

θαη δαζηθψλ πξντφλησλ, ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

χκθσλα κε ηνλ Καλ. 1698/2005, ε ζηήξημε απφ ην ΔΓΣΑΑ πεξηνξίδεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο, 

ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο χζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο
2
 θαζψο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο 

ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθ. €. ηελ πεξίπησζε ηεο δαζνθνκίαο ε ζηήξημε 

παξέρεηαη απφ ην ΔΓΣΑΑ ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1698/2005.  

 

Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ πδάησλ  θαη ηεο 

ζαιάζζηαο αιηείαο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΑ κέρξη εμαληιήζεσλ ησλ πφξσλ ηνπ 

ΔΠΑΛ.  

 

Οη επελδχζεηο ζηελ πξψηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ηρζχσλ, νζηξάθσλ θ.ι.π. 

ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΣΑ, κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑΛ. 

Ζ ζηήξημε ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ αιηείαο θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, απφ ην ΔΣΑ, πεξηνξίδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Καλ. 1198/2005
3
.  

 

Τδξεχζεηο, απνρεηεχζεηο θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

ΔΣΠΑ. 

 

                                                 
2
 Οη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ θαη 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. Δηδηθφηεξα: 
 Ωο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. Δπξψ. 

 Ωο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο θαη ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. Δπξψ. 

 Ωο κεζαία επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. Δπξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξψ.  
3 Οη εληζρχζεηο επελδχζεσλ απφ ην ΔΤΑ πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1198/2006 ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο 
θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (νκνίσο, ζχκθσλα κε ηε Σχζηαζε 2003/361/ΔΚ, ηεο Δπηηξνπήο) θαζψο θαη ζε 
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 200 εθ. Δπξψ.  
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Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξέκβαζεο 

(δεκφζηα δαπάλε θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή). 

 

3.5.2 Δηδηθά Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνύ  

 

3.5.2.1 Έξγα ππνδνκώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ην ΔΓΣΑΑθαη ΔΣΑ 

Παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο πινπνηνχληαη ζην ζχλνιν ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ηνπ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε  (ΠΑΑ) 2007 -2013 ζε 

Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα έσο 3000 θαηνίθνπο θαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑΛ, σο 

αθνινχζσο: 

 

3.5.2.1.1 Τπνδνκέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (άμνλαο 3 ΠΑΑ) 

 Σνπηθά θέληξα ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (γξαθεία-πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο), ζήκαλζε αμηνζέαησλ, κλεκείσλ, θ.ι.π., πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε 

πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ.  

 Τπνδνκέο γηα ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, φπσο ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (κλεκεία, 

γεθχξηα, κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξχζεο θ.ι.π.) θαη ην ηνπίν ηεο ππαίζξνπ (φπσο 

αλαβαζκίδεο θ.ι.π.). 

 

Σα αλσηέξσ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο ηνπηθήο θιίκαθαο θαη δελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο 

ζε κλεκεία αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

 

Χο αλψηαην χςνο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ηα 300.000€ .  

Ίδηεο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πςειφηεξνπ απηνχ ηνπ νξίνπ, ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 
 

3.5.2.1.2 Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο     αγξνηηθέο 

πεξηνρέο  (άμνλαο 3 ΠΑΑ) 

Α) Παξεκβάζεηο ζε  θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία – ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ιανγξαθηθή / αγξνηηθή πνιηηηζηηθή  θιεξνλνκηά, θέληξα θξνληίδαο 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, βηβιηνζήθεο, σδεία, ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο). 

Χο αλψηαην χςνο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ  απηψλ είλαη ηα 300.000 

€. Ίδηεο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πςειφηεξνπ απηνχ ηνπ 

νξίνπ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 

Β) Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ θιπ. 

Χο αλψηαην χςνο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, είλαη ηα 300.000 

€. Ίδηεο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ πςειφηεξνπ απηνχ ηνπ νξίνπ, ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 
 

Οη παξεκβάζεηο ησλ ζεκείσλ Α, Β, αλσηέξσ δελ ζρεηίδνληαη κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

3.5.2.1.3 Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ (άμνλαο 3 ΠΑΑ).  

Γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή 

αλαβάζκηζε ρσξηψλ (Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα έσο 3.000 θαηνίθσλ θαηά βάζε νξεηλψλ θαη 

κεηνλεθηηθψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ) ζε εθαξκνγή ζπλνιηθήο 



 

 
161 

κειέηεο αλαβάζκηζεο
4
  ηνπ νηθηζκνχ. Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ αθνξνχλ ηα 

παξαθάησ:  

 βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, 

πιαθνζηξψζεηο, πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο θ.ι.π.) 

 απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε 

 απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη 

ηζηνξηθήο αμίαο 

 

Σν κέηξν αθνξά θπξίσο ζε δεκφζηα έξγα θαη ζπλνιηθά γηα ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο ν 

ζπλνιηθφο  πξνυπνινγηζκφο ζα αλέξρεηαη έσο 1.000.000 € .  

 

Γξάζεηο γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ραξαθηεξηζκέλσλ «παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ» ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΣΠΑ. 
 

3.5.2.1.4 Τπνδνκέο πξφζβαζεο.  

Μηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 

500.000€, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 

3.5.2.1.5 Αιηεπηηθά θαηαθχγηα (Άμνλαο 3 ΕΠΑΛ). 

Σν ΔΣΑ  ζα ρξεκαηνδνηεί: 

(α) Σελ θαηαζθεπή κφλν κηθξψλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ (κέρξη 50 ζέζεηο  ειιηκεληζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ  κέρξη 1,5Μ€ ζηα απνκαθξπζκέλα Διιεληθά Νεζηά, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 1 ηνπ Δ.Π Αιηείαο 2007 –2013. 

(β) Σνλ εθζπγρξνληζκφ θαη εμνπιηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ.  

 

3.5.2.1.6 Τπνδνκέο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ (ΣΠΕ) 

Σν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ άπηνληαη ππνδνκψλ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην ΔΣΠΑ.  

 

3.5.2.1.7 Λνηπά έξγα ππνδνκψλ 

Σα ινηπά έξγα ππνδνκψλ, ζηηο αγξνηηθέο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΔΣΠΑ. 

3.5.3. Αλζξώπηλν δπλακηθό  

 

3.5.3.1. Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ΔΓΣΑΑ θαη ΔΚΣ, γηα δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

εμεηδηθεχεηαη, σο αθνινχζσο:  

 

ΔΓΣΑΑ  

Τν ηακείν ζα θαιχπηεη απνθιεηζηηθά θαηάξηηζε 
πνπ ζα αθνξά ζηε ζεκαηνινγία θαη ζηνπο 
δηθαηνχρνπο ησλ παξαθάησ κέηξσλ ηνπ Αμνλα 
2 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. 

ΔΚΣ  

Τν ηακείν ζα θαιχπηεη απνθιεηζηηθά θαηάξηηζε πνπ ζα αθνξά 
ζηε ζεκαηνινγία θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ παξαθάησ 
κέηξσλ ηνπ άμνλα 1 θαζψο θαη  ησλ κέηξσλ ησλ αμφλσλ 3 θαη 
4 ηνπ ΠΑΑ  2007-2013 

 

211 Δληζρχζεηο γηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ πεξηνρψλ 

112 Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ  

 

                                                 
4 Ωο πξνο απηφ ην κέηξν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ζπλνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ή ζχληαμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ. Απηή ε 
θαηεγνξία παξέκβαζεο δελ εθαξκφδεηαη ζε εγθαηαιειεηκκέλνπο νηθηζκνχο. Τν πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ζα 
πξνζδηνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΥΠΔΦΩΓΔ. Καηά πξνηεξαηφηεηα εληάζζνληαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ήδε 
νινθιεξσζεί ηα βαζηθά δίθηπα (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο) 
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212 Δληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο πεξηνρψλ 
κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο ησλ νξεηλψλ 
πεξηνρψλ. 

121 Δθζπγρξνληζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

 

213 Natura 2000 123 Αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά θαη 
δαζνθνκηθά πξντφληα 

 

214 Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο Καηάξηηζε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αμφλσλ 3 θαη 4 ηνπ 
ΠΑΑ (Πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 
δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο – Πξνζέγγηζε 
Leader), φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλ. 1698/05. 

 

215 Δληζρχζεηο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε 
ησλ δψσλ 

 

216 Σηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο (γεσξγία) 

 

221 Πξψηε δάζσζε γεσξγηθψλ γαηψλ  

222 Πξψηε εγθαηάζηαζε 
γεσξγνδαζνθνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 
γεσξγηθή γή 

 

223 Πξψηε δάζσζε κε γεσξγηθψλ γαηψλ  

225 Γαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο  

226 Απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνθνκηθνχ 
δπλακηθνχ θαη εηζαγσγή δξάζεσλ 
πξφιεςεο. 

 

227 Σηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο (δάζε) 

 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ΔΓΣΑΑ θαη ΔΚΣ, γηα δξάζεηο ελεκέξσζεο–πιεξνθφξεζεο-

εθπαίδεπζεο, εμεηδηθεχεηαη, σο αθνινχζσο:  

 

ζνλ αθνξά δξάζεηο ελεκέξσζεο-εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

πινπνηνχληαη θπξίσο ζην πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΓΣΑΑ , κέζσ ηνπ ΠΑΑ.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 Οη δξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία αθνξνχλ 

Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Κνηλνηηθή ηξαηεγηθή Βηνπνηθηιφηεηαο, Γίθηπν Natura 

2000, Πιαίζην γηα ηα λεξά, Θεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, 

Κνηλνηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, Θεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε 

κφιπλζε ηνπ αέξα, Θεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ 

θπηνθαξκάθσλ), ζηξαηεγηθή γηα ηα δάζε, θαηλνηνκία ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε, βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία, βηνελέξγεηα,  ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΓΣΑΑ.  

 Oη δξάζεηο ελεκέξσζεο-εθπαίδεπζεο γηα ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα γεσξγηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ 

απφ ην ΔΚΣ. 

 



 

 
163 

3.5.3.2. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑΛ) 2007-2013  

Γελ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαηάξηηζεο ζην ΔΠ Αιηείαο 2007 – 2013 θαη νη ζρεηηθέο 

δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΚΣ.  

 

3.5.4. Πεξηβάιινλ  

 

3.5.4.1 Κξηηήξηα δηαρσξηζκνύ αλά πεξηβαιινληηθό ηνκέα 

Οη εηδηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ αλά πεξηβαιινληηθφ ηνκέα (θχζε, 

έδαθνο, αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ, αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, θιηκαηηθή αιιαγή, πνιηηηθή 

πξνζηαζία, κεραληζκνί-εξγαιεία-ζεζκνί, πδαηηθφ πεξηβάιινλ, ρσξνηαμία-πνιενδνκία).  

 

Γηα ηα πεδία πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σακείνπ θαη γηα ηα 

νπνία ππάξρεη αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ θαη δηαζθάιηζεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη αλά 

ηνκέα:  

 

Σνκέαο «Φύζε»:  

 Ζ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηα 

ζέκαηα παξεκβάζεσλ ζε πεξηνρέο Γηθηχνπ Natura 2000 απνηειεί απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πεδία εθαξκνγήο θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (βι. 

αλάιπζε ζηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί). 

 Μεηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη νξγαληζκψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. Οη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ θάζε 

Δ.Π. εμεηδηθεχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ. Γεληθφ 

θξηηήξην δηαρσξηζκνχ απνηειεί ην Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο, φπνπ ζρεηηθέο δξάζεηο 

είλαη επηιέμηκεο κφλν ζην πιαίζην ηνπ ΔΓΣΑΑ. 

 Ππξθαγηέο: Σν ΠΑΑ ζα θαιχςεη ηνλ ηνκέα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη εηδηθφηεξα ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη δξάζεηο αληίζηνηρεο απηψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα ΠΔΠ, κέζσ 

ηνπ ΔΓΣΠΔ-Π θαηά ηε Γ‘ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, φπσο έξγα πξφιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. (Ο εμνπιηζκφο δαζνππξφζβεζεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ (βι. θαη 

πίλαθα 1)). 

 
Σνκέαο «Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ»: 

 Δλίζρπζε αζθάιεηαο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ από θπζηθνύο ή άιινπο θηλδύλνπο 

(Μεηαθνξά, ρξήζε ή απνζήθεπζε νπζηψλ – ππξθαγηέο).  

Σν ΕΓΣΑΑ ζπγρξεκαηνδνηεί  δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, σο 

αλσηέξσ. 

 

Σνκέαο «Kιηκαηηθή  Aιιαγή »: 

 Πξνώζεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ): Σν ΔΓΣΑΑ (κέζσ ΠΑΑ), ζα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη απνθιεηζηηθά κηθξήο θιίκαθαο (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 

300.000 €) επελδπηηθά ζρέδηα πξνψζεζεο ΑΠΔ πνπ αθνξνχλ ζε δηθαηνχρνπο γεσξγνχο 

θαη γηα ίδηα θαηαλάισζε,  ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 3, ηνπ ΠΑΑ. 

 

Δπελδχζεηο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο παξαγσγήο ΑΠΔ γηα ηελ 

πψιεζε ελέξγεηαο ζηελ αγνξά, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ 

απφ ην ΔΣΠΑ.  
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Οη επελδχζεηο ζε επίπεδν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΓΣΑΑ (απφ ηνλ ‗Άμνλα 

 Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 

 Δλίζρπζε ηερλνινγηώλ θαη πξντόλησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ 

όδνληνο:  

 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε 

επελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο) θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο πλζήθεο. 

 

Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΑ, 

κέζσ ηεο παξνρήο ζηξεκκαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο γεσξγν-

πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ. 

 

Σνκέαο «Μεραληζκνί, Δξγαιεία, Θεζκνί»: 

Απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΣΠΑ 

 

Σνκέαο «Υσξνηαμία – Πνιενδνκία»: 

 

Οη παξεκβάζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΣΠΑ. ζνλ αθνξά 

παξεκβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξηνζέηεζε, θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ, δχλαηαη ε ρξεκαηνδφηεζε λα γίλεη απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 

Με βάζε ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία δπλεηηθψλ επηθαιχςεσλ πνπ εληνπίζζεθαλ, δηακνξθψζεθε 

ν Πίλαθαο 1, πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη δξάζεηο ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ, ην Σακείν πλνρήο θαη ην ΔΓΣΑΑ. 

 
Πίλαθαο 1: ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ ΣΟΜΔΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΣΠΑ, Σ.. ΚΑΗ  ΔΓΣΑΑ ΣΟΝ 

ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΔΣΠΑ ΣΑΜΔΙΟ 
ΤΝΟΥΗ 

ΔΓΣΑΑ 

Αληηπιεκκπξηθά έξγα    

Αληηπιεκκπξηθά έξγα, ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ νξεηλήο 
πδξνλνκίαο ζε δάζε 

   

Αξδεπηηθά δίθηπα5    

Γίθηπα χδξεπζεο    

Τακηεπηήξεο, Ληκλνδεμακελέο, Φξάγκαηα γηα άξδεπζε     

Τακηεπηήξεο, Ληκλνδεμακελέο, Φξάγκαηα γηα χδξεπζε    

Τακηεπηήξεο, Ληκλνδεμακελέο, Φξάγκαηα ζηα λεζηά ή αγξνηηθέο 
πεξηνρέο ππφ φξνπο (κηθηήο ρξήζεο, χδξεπζε- άξδεπζε) 

   

Βηνπνηθηιφηεηα, παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο Nαtura 2000
6
    

Βηνπνηθηιφηεηα, παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο Υςειήο Αηζζεηηθήο 
αμίαο, κέζσ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη δαζνπεξηβαιινληηθψλ 
κέηξσλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλ. 1698/2005 

   

Έξεπλα θαη ηερλνινγία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο    

Γάζε, πξφιεςε ππξθαγηψλ, αλαδαζψζεηο    

                                                 
5 Γελ ππάξρνπλ κηθηά δίθηπα 
6 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Παξεκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ Οδεγφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 
2000 (2006) 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΔΣΠΑ ΣΑΜΔΙΟ 
ΤΝΟΥΗ 

ΔΓΣΑΑ 

Μνλνπάηηα, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, ζήκαλζε, παξαηεξεηήξηα, 
ζέζεηο ζέαο (αγξνηηθέο πεξηνρέο) 

   

Μνλνπάηηα, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, ζήκαλζε, παξαηεξεηήξηα, 
ζέζεηο ζέαο (πεξηνρέο Natura 2000) 

   

Ύδξεπζε / αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ θιπ.    

Βηνινγηθνί θαζαξηζκνί    

Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ    

Απεηινχκελνη θπηηθνί θαη δσηθνί πφξνη (είδε θαη θπιέο)    

Άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα    

Πξνζηαζία άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο κέζσ εθαξκνγήο 

γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 
Καλ. 1698/2005 

   

Έξγα ππνδνκήο ζε πεξηνρέο ΝΑΤURA 7    

Μεραληζκνί πηζηνπνίεζεο θαη ζήκαλζεο (πξντφληα ηνπ 
παξαξηήκαηνο 1 ηεο ζπλζήθεο) 

   

Μεραληζκνί πηζηνπνίεζεο θαη ζήκαλζεο (ινηπά πξντφληα)    

Μεραληζκνί παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο    

Βηνθαχζηκα κηθξήο θιίκαθαο - κνλάδεο παξαγσγήο γηα ίδηα 
ρξήζε 

   

Βηνθαχζηκα (κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο)    

Αμηνπνίεζε βηνκάδαο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο  
πξνέιεπζεο 

   

Δμνπιηζκφο δαζνππξφζβεζεο     

 
3.5.4.2 Κξηηήξηα δηαρσξηζκνύ γηα παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 

 

Σν Γίθηπν Natura 2000 θαιχπηεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εθηάζεσλ θαη εδαθψλ ηεο ρψξαο, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη γεσξγηθέο εθηάζεηο, δάζε, άιιεο ρεξζαίεο εθηάζεηο (φπσο 

αιπηθέο, ζακλψδεηο, εγθαηαιειεηκκέλεο γεσξγηθέο εθηάζεηο θιπ), εζσηεξηθά χδαηα, 

πγξφηνπνη, παξάθηηεο δψλεο θαη ζαιάζζηεο δψλεο. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη νη 

ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν παξέκβαζεο ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΣΠΑ φζν θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΑ θαη 

ρξήδνπλ δηαρσξηζκνχ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Κνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γηθηχνπ Natura 

2000 παξέρεηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη ζαιάζζηαο αλάπηπμεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εμέδσζε έλαλ Σερληθφ Οδεγφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ην 

Γίθηπν Natura 2000 (Σερληθφο Οδεγφο γηα ηε Υξεκαηνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, 

(Δ.Δ). 2006). Ο ζπγθεθξηκέλνο Σερληθφο Οδεγφο απνηέιεζε ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη ηελ απνθπγή πηζαλψλ επηθαιχςεσλ θαη 

επαλαιήςεσλ, ζε φηη αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά κέζα. 

 
Χο βαζηθέο αξρέο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζεκεηψλνληαη νη εμήο: 

                                                 
7 Έξγα ππνδνκψλ, ζε πεξηνρέο Natura 2000 αθνινπζνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλά Τακείν, φπσο απνηππψλνληαη 
ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2. 
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 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ (θνξείο 

δηαρείξηζεο, κειέηεο, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θιπ ) θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ 

έξγσλ, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ. 

 Οη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο 

παξνρήο ζηξεκκαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

 Γξάζεηο πξνζηαζίαο θαη κειέηεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 

ΔΣΠΑ. 

 Γξάζεηο πξνζηαζίαο εηδψλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη 

δαζνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, ελψ 

 Τπνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, 

δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νηθνηφπσλ ή εηδψλ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 

ΔΣΠΑ. 

 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 απνηππψλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 2, πνπ αθνινπζεί: 

 
Πίλαθαο 2: ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ / ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΝΑΣURΑ 2000 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΝΑΣURΑ 2000 ΔΣΠΑ ΔΓΣΑΑ Παρατηρήσεις 

Γηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο +   

Δπηζηεκνληθέο Μειέηεο/ Καηάινγνη Απνγξαθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηελ θήξπμε πεξηνρψλ 
+   

Πξνεηνηκαζία αξρηθνχ Δλεκεξσηηθνχ & Γηαθεκηζηηθνχ Υιηθνχ +   

Πηινηηθά Έξγα +   

Πξνεηνηκαζία Σρεδίσλ & Σηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο +   

Σχζηαζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή άιισλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ 

δηαρείξηζεο 
+   

Γηαβνχιεπζε θαη Γηθηχσζε-Γεκφζηεο Σπζθέςεηο, Γηθηχσζε, 

Σχλδεζκνη κε Γαηνθηήκνλεο 
+   

Δθπφλεζε θαη Αλαζεψξεζε Σρεδίσλ & Σηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο +   

Τξέρνπζεο Γαπάλεο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή άιισλ νξγαλσηηθψλ 

ζρεκάησλ δηαρείξηζεο 
+   

Σπληήξεζε Δγθαηαζηάζεσλ γηα ην Κνηλφ - Πξφζβαζε θαη Φξήζε 

Πεξηνρψλ 
+   

Τξέρνπζεο Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ +   

Γιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Δληζρχζεηο γηα Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ 

πεξηνρψλ 
 +  

Δληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο νξεηλψλ  +  

Δληζρχζεηο Natura 2000 θαη εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Οδεγία 

2000/60 
 +  

Αγξνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο  +  

Σηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο (γεσξγηθέο εθηάζεηο)  +  

Πξψηε Γάζσζε Γεσξγηθψλ Γαηψλ  +  

Πξψηε εγθαηάζηαζε αγξνδαζνθνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε γεσξγηθή γε  +  

Πξψηε δάζσζε κε γεσξγηθψλ γαηψλ  +  

Δληζρχζεηο Natura (δάζε)  +  

Γαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο  +  

Απνθαηάζηαζε δαζνθνκηθνχ δπλακηθνχ & δξάζεηο πξφιεςεο  +  

Σηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο (δάζε)  +  

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο   +  

Γηαρείξηζε Πξνζηαζίαο – Δίδε +   

Γηαρείξηζε Πξνζηαζίαο – Δίδε, κέζσ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη 

δαζνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ 
 +  
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Γηαρείξηζε Πξνζηαζίαο – Δηζβάιινληα Ξεληθά  Δίδε +   

Υινπνίεζε Σρεδίσλ θαη Σπκβάζεσλ Γηαρείξηζεο +   

Παξνρή Υπεξεζηψλ θαη απψιεηα εζφδσλ απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  +  

Παξαθνινχζεζε θαη επηζθφπεζε +   

Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ +   

(Σπλερηδφκελε) Δπηηήξεζε Πεξηνρψλ +   

Παξνρή Δλεκεξσηηθνχ θαη Γηαθεκηζηηθνχ Υιηθνχ Δζληθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο 
+   

Παξνρή Δλεκεξσηηθνχ θαη Γηαθεκηζηηθνχ Υιηθνχ Τνπηθήο εκβέιεηαο   +  

Δπηκφξθσζε θαη Δθπαίδεπζε ζηηο πεξηνρέο Natura απφ ηνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο 
+   

Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο επηζθεπηψλ θαη ηελ 

εθηίκεζε πεξηνρψλ Natura 2000 
+   

Αγνξά γαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο γηα δηθαηψκαηα 

αλάπηπμεο 
+   

Υπνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νηθνηφπσλ ή εηδψλ +   

Υπνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νηθνηφπσλ ή εηδψλ 

κέζσ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη δαζνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ  
 +  

Υπνδνκή γηα Γεκφζηα Πξφζβαζε +   

Υπνδνκή γηα Γεκφζηα Πξφζβαζε (αγξνηηθή νδνπνηία)   +  

 

ην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, δεκηνπξγείηαη Δηδηθή Τπεξεζία γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΔΠΑ. Ζ ζχζηαζε ηεο Eηδηθήο Yπεξεζίαο 

αλακέλεηαη φηη φρη κφλν ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, αιιά ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

κέγηζηε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηαηα ησλ πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

αλεμάξηεηα πεγήο (Σακείνπ) ρξεκαηνδφηεζεο.  
 

3.5.4.3 Πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο 

ην βαζκφ πνπ ε αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Κνηλήο 

Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ ΔΑΑΛ γηα ηελ Γ‘ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

απνηεινχλ δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΠΑΛ, είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΔΣΑ θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Μεζφδνπο πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ κεηψλνπλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ή εληζρχνπλ ην 

ζεηηθφ αληίρηππν ζην πεξηβάιινλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 ηήξημε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιέγκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Μνξθέο πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηεο γελεηηθήο πνηθηιίαο θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπίνπ θαη ησλ 

παξαδνζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δσλψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 Βηψζηκε πδαηνθαιιηέξγεηα ζπκβαηή κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ. 

 Βηψζηκε ζπκβνιή ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ή πξνζηαζία ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ. 
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 Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηνπ Γηθηχνπ Natura, εθηφο ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηθξέο αιηεπηηθέο πεξηνρέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηάο ηνπο, αλάπιαζε κηθξψλ παξάθηησλ θσκνπφιεσλ θαη ρσξηψλ θαη 

πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

 Γηα ηελ αλάπηπμε, αλαδηάξζξσζε ή ηελ βειηίσζε δσλψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηνπο 

θνξείο δηαρείξηζεο Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΠΟΑΤ), 

(Νφκνο 2742/1999 & αξηζ Ζ.Π.17239 / 30.8.2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε), ρνξεγείηαη 

ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχλ ελέξγεηεο ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζπιινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ λεξνχ ζηηο ΠΟΑΤ θαη γηα αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο ξχπαλζεο, 

δηελέξγεηα ζρεηηθψλ κειεηψλ θιπ.  

 ην πιαίζην ηελ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1967/2006, γηα ηα κέηξα δηαρείξηζεο ζηε 

Μεζφγεην, ρνξεγείηαη ελίζρπζε, ηδίσο γηα:  

(i) ηε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζνχλ νη 

βηνηφπνη πνπ ζα πξνζηαηεπζνχλ (Posidonia oceanica) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

ηνπ Καλνληζκνχ,  

(ii) ηε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηαπηνπνίεζε 

θαη ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ (Δζληθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο), νη 

νπνίεο ζα πξνζηαηεπζνχλ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ, θαη  

(iii) ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηα  

άξζξα 18 θαη 19 ηνπ Καλνληζκνχ. 

 
3.5.5. Παξεκβάζεηο ζην Παξαγσγηθό πεξηβάιινλ  

 

Οη παξεκβάζεηο ζην Παξαγσγηθφ Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άμνλα 3 ηνπ 

ΠΑΑ, πνπ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζπλδένληαη κε κέηξα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ : 

- δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

- ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο) 

- ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα παξεκβάζεηο απφ γεσξγνχο θαη κε 

γεσξγνχο, ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ, νξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία.  

 

3.5.5.1 Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Δπελδύζεηο από γεσξγνύο  

 

Οη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, 

νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο,  κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν απφ ην ΔΓΣΑΑ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1698/2005) γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Μηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, έσο 40 θιίλεο 

 Υψξνη εζηίαζεο θαη αλαςπρήο  

 Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα 

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη 

γεπζηγλσζίαο θιπ.). 
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 Οηθνηερλία, ρεηξνηερλία, παξαγσγή εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθέο κνλάδεο  

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ  

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε  

 Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εθηφο ησλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία (π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο κε 

ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε ΑΠΔ, γεσζεξκίαο θιπ.). 

 

Θα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ επίζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη απφθηεζε πνηνηηθψλ ζεκάησλ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηνλ ηνπξηζκφ, απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ. 

Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

Δπίζεο, νη παξεκβάζεηο απφ γεσξγνχο ζηε κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 300.000 επξψ. 

Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

3.5.5.2 Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο / Δπελδύζεηο από κε γεσξγνύο  

 

Βαζηθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ γηα επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο, 

φπσο νξίζζεθαλ αλσηέξσ, ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο, ππεξεζηψλ θαη 

ηνπξηζκνχ είλαη νη παξαθάησ: 

 Γεσγξαθηθφ θξηηήξην. Γηα ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ), πνπ ζα είλαη νξεηλέο θαη 

κεηνλεθηηθέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ.1698/05 θαη πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κεηά ηελ 

ζπλεμέηαζε κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ ζα 

γίλεη απφ ην ΔΓΣΑΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα αθνξά ζε Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. 

 Όςνο Πξνυπνινγηζκνχ. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, νη παξεκβάζεηο ζηε  κεηαπνίεζε 

θαη ηηο ππεξεζίεο απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 300.000 € (ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο). Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κε 

αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ‘ χςνο θαη θαη‘ επέθηαζε) 

ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα ηηο ίδηεο πεξηνρέο, απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κέρξη 

χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000€.  

 Κιαδηθφ θξηηήξην. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, ζηνπο θιάδνπο ηεο 

κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3, ν 

νπνίνο αθνξά ζηνπο θιάδνπο/παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά 

απφ ην ΔΓΣΑΑ. .  
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Πίλαθαο 3: Κιάδνη πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνύλ απνθιεηζηηθά από ην ΔΓΣΑΑ 

 

Κσδηθόο 

ΣΑΚΟΓ8 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

153.3 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

158.1 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

158.2 Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο  

158.4 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

158.5 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ 

αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

158.6 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

158.9 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. 

159.1 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

172 Τθαληήξηα  

175.1 Σαπεηνπξγία 

182.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

192.0 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ 

ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 

201.0 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

203.0 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 

205.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 

ζπαξηνπιεθηηθή 

212.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ραξηφλη. 

241.4 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή 

μπιάλζξαθα) 

245.1 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 

ζηίιβσζεο  

246.3 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

261.3 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

262.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ 

δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 

286.1 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 

286.2 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

293.9 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

361.1 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 

                                                 
8
 ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Διιάδαο.  
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Κσδηθόο 

ΣΑΚΟΓ8 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

361.2 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

361.3 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 

361.4 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

362.9 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

363.0 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

521.2 Παληνπσιεία 

522.5 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 

525.5 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

528.1 Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 

923.1 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 

923.2 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

923.3 Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 

930.1 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 

πξντφλησλ  

930.2 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ 

930.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

 

3.5.6. Κξηηήξηα δηαρσξηζκνύ δξάζεσλ, πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο 2007-2013 (ΔΠΑΛ). 

 

Παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα κέζσ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 4 αιιά θαη 

κέζσ ηνπ Δ.Π Αιηεία 2007-2013, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

Αιηεπηηθψλ Πεξηνρψλ». 

 

Γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ Σακείσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ δχν Πξνγξακκάησλ. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 

«Πξνζέγγηζε LEADER» θαη Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

Αιηεπηηθώλ Πεξηνρώλ» ηνπ Δ.Π. Αιηεία 2007 – 2013  

 

Οη δχν Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πινπνηνχληαη κέζσ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ Αλάπηπμεο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, ζηε βάζε ηεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ 

πξνζέγγηζεο (bottom up). 

Οη πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα εληαρζνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΠΑΛ, ζα δηαθνξνπνηνχληαη γεσγξαθηθά. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 

«Πνηόηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο 
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Οηθνλνκίαο» θαη Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Aεηθόξνο Αλάπηπμε Αιηεπηηθώλ 

Πεξηνρώλ» ηνπ Δ.Π Αιηεία 2007 – 2013. 

 

Παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ ΠΑΑ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηνχληαη ζε 

πεξηνρέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη παξάιιεια θαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑΛ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

δηαρσξηζκνχ: 

 

 Πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηα έξγα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑΛ ρξεκαηνδνηεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα έξγα, ηα νπνία αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηα Σνπηθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηηο Οκάδεο Σνπηθήο 

Γξάζεο Αιηεπηηθψλ Πεξηνρψλ, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Λνηπά 

δεκφζηα έξγα ζηηο ίδηεο πεξηνρέο είλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ ΠΑΑ «Πνηφηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο» 

 Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑΛ θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, γηα 

θάζε πεξηνρή παξέκβαζεο.  

 

3.5.7 Οξηδόληηα Γηάηαμε 

 

Ο φξνο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε 

βάζε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ 

πξνθεξχμεσλ) ηζρχεη γηα φια ηα θξηηήξηα πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ θεθάιαην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην κεραληζκφ ζπληνληζκνχ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ κεξηκλά γηα 

ηε ζρεηηθή θαηά πεξίπησζε άξζε ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 7 εηψλ, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ 

κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ή/θαη λα αλαζεσξεζνχλ, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

 

3.6 Σερληθή Βνήζεηα 

 

Ζ Σερληθή Βνήζεηα ζα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη 

γεληθφηεξε ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΄Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε΄, φπσο Αμηνιφγεζε, Γεκνζηφηεηα, Παξαθνινχζεζε πλεπεηψλ 

Δθαξκνγήο ζε ηξαηεγηθφ Δπίπεδν θιπ. 

 

Οη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο - ζηήξημεο αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πξνεηνηκαζία, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο (Π.Γ.4/2002). 

 

Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ Σερληθή Βνήζεηα - ηήξημε απνηεινχλ αθελφο ε 

απνθέληξσζε ηεο αξκνδηφηεηαο αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηήξημεο 

ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη αθεηέξνπ, κία εληαία, 

επέιηθηε θαη απιή δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο. 

 

Δπηπιένλ ζην πιαίζην ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ε Σερληθή Βνήζεηα ζα ππνζηεξίμεη 

απνθαζηζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαξαίηεησλ 



 

 
173 

κειεηψλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελδερνκέλσο θαη θάπνησλ κειεηψλ / ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ σξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4. 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

4.1 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη εηδηθφηεξα ηα φζα πξνβιέπνληαη 

ζηα άξζξα 58 έσο 62 θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006, άξζξα 12 έσο 26, γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα (ΔΠ) νξίδνληαη ε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ε αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ε αξρή ειέγρνπ 

θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ελδηάκεζνη θνξείο πνπ ζα νξηζηνχλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. ην θνηλφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο, 

εθεμήο ΔΠΑ, νξίδεηαη εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο εθαξκνγήο ησλ ΔΠ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ εζληθή αξρή 

ζπληνληζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηδηθή ππεξεζία ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο 

δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ ΔΚΣ. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ, ε απαξαίηεηε δηάθξηζε θαζεθφλησλ 

θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ αξρψλ θαη θνξέσλ θαζνξίδνληαη κε λφκν 

θαη φπνπ απαηηείηαη ζα εθδνζνχλ επί κέξνπο θαλνληζηηθέο πξάμεηο. Οη αξκνδηφηεηεο 

δηαρείξηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ αζθνχληαη κέζσ δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε δηάθξηζε θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ αξρψλ απηψλ. 

 

Ζ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ε εηδηθή ππεξεζία ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ 

ΔΚΣ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ ζπληζηνχλ δίθηπν κε ζηφρν ηε ζηελή ζπλεξγαζία, 

ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη. 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε αξρήο θαη θνξέα ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΠ ζα γίλεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θνηλνχ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 

71 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. 

 

Tν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ εθπξνζσπεί ηηο ειιεληθέο αξρέο έλαληη ηεο ΔΔ 

γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ΔΠΑ. Γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ΔΠ εθπξνζσπεί ηηο 

ειιεληθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Τπνπξγεία.  Ζ δηαρεηξηζηηθή 

αξρή έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

4.1.1 Δζληθή αξρή ζπληνληζκνύ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ 2007-2013 

Ζ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΔΠ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, 

κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

 

ην πιαίζην απηφ ε εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ: 

(i) παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠΑ θαη 

ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

(ii) έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, ηελ 

θνηλνπνίεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηε γλψκε ζπκκφξθσζεο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, 

ηελ επνπηεία ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, 

(iii) ζπληνλίδεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη εθδίδεη νδεγίεο θαη παξέρεη 

θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

ΔΠ, ηελ αμηνιφγεζε, ηηο επαιεζεχζεηο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ 

απνζηνιή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ ΔΠ, 

(iv) παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πξνο ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν.3483/2006 θαη ηε δηάζθεςε ησλ 
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Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο, 

(v) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, 

ηελ αξρή ειέγρνπ θαη ηνλ αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠ θνξέα, πξνθεηκέλνπ ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, θαζψο 

θαη ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο, 

(vi) παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ΔΠ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 47 

θαη 48 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη ζην ππνθεθάιαην 4.3 ηνπ παξφληνο, 

επεμεξγάδεηαη ηα πνξίζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ΔΠ, 

(vii) ελεκεξψλεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην, 

παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

δίθαην, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο αξρήο 

ηεο κε δηάθξηζεο εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο 

ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εηζεγείηαη ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή απηψλ, 

(viii) δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ 

απνζεκαηηθνχ απξνβιέπησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, 

(ix) δηακνξθψλεη ην πιαίζην αξρψλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηα ΔΠ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα, ε ζπλνρή θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

κέηξσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ΔΠ θαη ηνπ ΔΠΑ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, 

(x) ζπκκεηέρεη ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ ΔΠ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, 

(xi) παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ πξνζζεηηθφηεηα θαη παξέρεη ζηελ 

Δπηηξνπή ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαιήζεπζή ηεο, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ, 

(xii) κεξηκλά γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ΔΠΑ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) θαη ππνβάιιεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή 

ησλ ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠΜ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηήζηα έθζεζε πινπνίεζήο ηνπ θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 29 παξ 1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, 

(xiii) ζπληάζζεη ηηο εθζέζεηο ζηξαηεγηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 

ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή φπσο νξίδεηαη ζηε πλζήθε, ησλ ζηφρσλ ησλ Σακείσλ φπσο 

νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ΔΠΑ θαη ηνπ 

ζηφρνπ πξνψζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο,  

(xiv) δηαζθαιίδεη απφ θνηλνχ κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ Αιηείαο, ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ηεο ζπλδξνκήο ησλ δηαθφξσλ 

Σακείσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο (EΣΑ) θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ Σακείσλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη άιισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, 
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(xv) έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ησλ Σακείσλ θαηά ηχπν 

Πεξηθεξεηψλ (Πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ 1, ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο, ζηαδηαθήο 

εηζφδνπ) 

(xvi) κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο 

ηεο παξ. 1.2.6 γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε φηη αθνξά ηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ,  

(xvii) δηακνξθψλεη ην ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ 

εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή ελίζρπζε θαηά ηα άξζξα 87 θαη 88 ηεο 

ζπλζήθεο, παξέρεη νδεγίεο θαη επνπηεχεη ηελ νξζή θαη εληαία εθαξκνγή ηνπ, 

(xviii) δηακνξθψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ 

επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ, 

(xix) ζπγθξνηεί θαη ιεηηνπξγεί ζεκαηηθέο δηθηπψζεηο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε θαη δηάρπζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνηάζεσλ απινχζηεπζεο θαη κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

(xx) νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ ειεθηξνληθή δηθηχσζε φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, 

θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ζπληνληζκνχ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε 

ελεκέξσζε θαη ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε 

θνηλψλ ζεκάησλ, 

(xxi) ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή θαη ηηο εξγαζίεο ηεο δηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ 

(xxii) κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ/εθαξκνγήο ησλ θσδηθψλ παξέκβαζεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο (earmarking) ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9.3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006,  

(xxiii) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πφινπο 

αλάπηπμεο, φπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζην ΔΠΑ θαη ηα ΔΠ 2007-2013.  

 

Ζ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη δελ ηηο ππνθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

4.1.2 Βαζηθνί κεραληζκνί ζπληνληζκνύ  

Πέξαλ ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, ε νπνία ζπληνλίδεη ην ζχλνιν ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, φπσο νξίδεηαη ζην 

ππνθεθάιαην 4.1.1, πξνζδηνξίδνληαη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θάζε ηνκέα, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

ΔΓΣΑΑ, ηνπ ΔAT, ηεο ΔΣΔπ θαη άιισλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ: 

(i) Καζνξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, πξνηεξαηφηεηεο θαη 

παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, 

(ii) ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ 

γηα ηελ ελζσκάησζε ζηα ΔΠ ησλ θαηεπζχλζεσλ άζθεζεο πνιηηηθήο ζην ηνκέα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

(iii) παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, 



 

 
177 

(iv) πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνχκελεο πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ εθφζνλ 

απαηηείηαη. 

 

πληνληζκόο δξάζεσλ ΔΚΣ 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ (ΔΤΔΚΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ 

θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 

 

Δηδηθφηεξα ε ΔΤΔΚΣ: 

(i) Αζθεί θαζήθνληα ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηήο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

(ii) Παξαθνινπζεί ηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο θαη πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο 

άιισλ πνιηηηθψλ (εζληθψλ, Δ.Δ., δηεζλψλ) θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζρεηηθέο επηηξνπέο ηεο 

Δ.Δ. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο.  

(iii) Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΚΣ αλά 

ΔΠ/δξάζε θαη ηχπν Πεξηθεξεηψλ (Πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ 1, ζηαηηζηηθήο 

ζχγθιηζεο, ζηαδηαθήο εηζφδνπ).  

(iv) Δθπνλεί ην αλαγθαίν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ θαη ηα ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εληαία πινπνίεζε δξάζεσλ ίδηνπ ηχπνπ. 

ην πιαίζην απηφ, εθδίδεη νδεγίεο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο.  

(v) Παξαθνινπζεί θαη επεμεξγάδεηαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο θαη ηηο ζπλνιηθέο 

δεζκεχζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΔΚΣ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ εηζεγείηαη 

θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα ζηηο νηθείεο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ 

απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα απηφκαηεο απνδέζκεπζεο λ+3/λ+2. 

(vi) Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε δξάζεσλ ηχπνπ 

ΔΚΣ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 

15%) ζε φια ηα εκπιεθφκελα ΔΠ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη ηελ 

επίηεπμε ζπλεξγηψλ. 

(vii) Δθδίδεη νδεγίεο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

δεηθηψλ θαη γηα ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο γεληθά, πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο ΔΚΣ 

ζην επίπεδν ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ 

θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. Μεξηκλά γηα ηε ζπκβαηφηεηα ησλ παξαπάλσ κε ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηνπο ζπλαθείο 

ζηφρνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο. 

(viii) Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε θαη ηηο αμηνινγήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε επίπεδν 

ΔΠΑ θαη ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

(ix) πληνλίδεη ηνπο αξκφδηνπο εζληθνχο θνξείο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ εθπφλεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζε ζέκαηα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ,  πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 49 

ηνπ Γελ. Καλνληζκνχ 1083/2006. 

(x) πκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο 

ησλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ θαη ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ.  

(xi) Οξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ 

Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέξγηα ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ ΔΠ, θαζψο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα απηψλ κε ηηο δξάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ΔΠΑ. πλεξγάδεηαη πξνο ηνχην, θπξίσο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γελ. Γ/λζεο 

Απαζρφιεζεο ηεο Δ.Δ., ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη 

ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο επηθνηλσλίαο 

γηα ην ΔΚΣ. 

(xii) Αλαπηχζζεη ππνβνεζεηηθά εξγαιεία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ, εξεπλψλ, εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΤΔΚΣ, δηαζθαιίδεηαη ε 

επαξθήο ζηειέρσζή ηεο. Δπίζεο, ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ, θαζψο 

θαη ησλ ΔΠ ηα νπνία ζα πινπνηήζνπλ δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο 

ηνπ 10% (ή 15%), νξίδνληαη ζηέιερνο /ζηειέρε κε απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηε δηαρείξηζε 

πξάμεσλ ΔΚΣ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ ΔΤΔΚΣ θαη κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ 

αξκνδίσλ ππνπξγείσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο EQUAL θάζεηα θαη νξηδφληηα (horizontal and vertical 

mainstreaming) ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ εηδηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα απνηειεί κεηεμέιημε ηεο 

εηδηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κ.Π. EQUAL ηνπ ΚΠ 2000-2006. Ζ 

εηδηθή απηή ππεξεζία αθελφο ζα εληνπίδεη επθαηξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο 

EQUAL ζηηο δξάζεηο ησλ ΔΠ, αθεηέξνπ ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή κε ελδεδεηγκέλεο εκπεηξνγλσκνζχλεο. Δπίζεο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα 

παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο EQUAL. 

 

Οη πθηζηάκελεο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Δθαξκνγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ΚΠ ζηα 

Τπνπξγεία Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.  

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», 

πξνσζείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο  ηεο αλψλπκεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ζε «Γηνηθεηηθή Αλαδηνξγάλσζε Α.Δ.», κε 

θχξην αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνιπλνκίαο, ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ηνλ νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπο.  

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ άμνλα «πζηεκηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο» ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ζπληζηάηαη ζην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ 

& άιισλ Πφξσλ, αξκφδηα δνκή γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ άμνλα. 
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πληνληζκόο δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο αζθείηαη κέζσ Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο ζην ΤΠΔΚΑ, ε νπνία ζα ζπληνλίδεη, ζα θαζνξίδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα 

παξαθνινπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ην ζχλνιν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ γηα 

ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηεπζχλζεσλ άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηα πεξηθεξεηαθά 

ΔΠ.  

 

Ζ εηδηθή απηή ππεξεζία ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

δηθηχνπ (Environmental Network) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) θαη ηηο ινηπέο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηηο ζπλαξκφδηεο 

Κεληξηθέο & Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο, ζα ζπληάζζεη εηήζηεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ 

πξφνδν ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πεξηβάιινληνο ηηο νπνίεο ζα απνζηέιιεη θαη πξνο ηελ εζληθή 

αξρή ζπληνληζκνχ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, ζα ππνζηεξίδεη κε επεμεξγαζκέλα 

ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» θαη ηελ Δηήζηα Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο 

(ΔΓΗΠ), ζα ζπκκεηέρεη ζηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ θαη ζα ππνζηεξίδεη ην 

ΤΠΔΚΑ θαη ηηο ινηπέο δεκφζηεο αξρέο ζηελ αλαγθαία δηαξθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο θαη ηηο Πεξηβαιινληηθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) γηα 

ζπλαθή δεηήκαηα.    

 

ηελ εηδηθή απηή ππεξεζία ππνβάιινληαη επίζεο νη εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε έγθξηζεο ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

ΔΠ θαη αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ. 

 

πληνληζκόο δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αζθείηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κέζσ: 

(α)  Γηππνπξγηθνχ Οξγάλνπ, φπσο απηφ ζα νξηζηεί απφ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ εζληθψλ αξρψλ θαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ζε ζηξαηεγηθφ, 

επηηειηθφ επίπεδν, ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηα ηνκεαθά θαη πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλαγθαία ζπλέξγηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ,  

(β) εηδηθήο δνκήο πνπ ζα νξηζηεί κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ε νπνία ζα απνηειεί 

κεηεμέιημε ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Τγεία – Πξφλνηα» ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000 – 2006. Ζ δνκή απηή ζα ππνζηεξίδεη αθελφο ην 

δηππνπξγηθφ φξγαλν γηα ζέκαηα θαηάξηηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζα ζπληνλίδεη αθεηέξνπ 

ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα πγείαο – θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ ζα 

πινπνηνχληαη απφ ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ. ην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ ζα παξέρεη νδεγίεο 

θαη θαηεπζχλζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ ΔΠ κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζπλαξκφδησλ αξρψλ.   

 

ην πιαίζην ηεο εηδηθήο απηήο δνκήο ζα αλαιεθζνχλ επίζεο θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο, ν νπνίνο ζα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ππνθεθάιαην 4.1.4. 
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πληνληζκόο δξάζεσλ ΔΣΠΑ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζα δηαζθαιηζηεί απφ ηελ 

αληίζηνηρε κνλάδα ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζα αλαιάβεη θαη αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη απφ ην ΔΠ 

«Φεθηαθή χγθιηζε». 

 

πληνληζκόο ησλ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε» θαη «Φεθηαθή ύγθιηζε» 

Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ ΔΠ: «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» θαη «Φεθηαθή 

χγθιηζε»  ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζπληζηάηαη δηππνπξγηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Δζσηεξηθψλ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, ν πξντζηάκελνο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ 

νηθείσλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ. Απνζηνιή ηεο επηηξνπήο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δχν ΔΠ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη ε 

ζπγθξφηεζε θαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο. 

 

πληνληζκόο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ δξάζεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, κέζσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη δαλείσλ ΔΣΔπ 

Γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ γηα ηε ζψξεπζε 

εληζρχζεσλ θαη ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο απφ άιια θνηλνηηθά ή 

εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ή απφ άιιε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζπληζηάηαη επηηξνπή ζηελ 

νπνία κεηέρνπλ νη πξντζηάκελνη ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 

ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΠ 

«Φεθηαθή χγθιηζε», ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ησλ ΠΔΠ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δχλαηαη λα κεηέρνπλ 

θαηά πεξίπησζε θαη εθπξφζσπνη άιισλ θνξέσλ. 

 

Ζ αλσηέξσ επηηξνπή ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ ζηελ επνπηεία ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηακείσλ πνπ ηδξχνληαη θαη νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ 

έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα ΔΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ 

πξνσζνχληαη κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) ή άιισλ επελδχζεσλ κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο, αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλσηέξσ επηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. 

 

πληνληζκόο θαη πξνώζεζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο αζθείηαη κέζσ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ε νπνία απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηε 

ράξαμε θαη άζθεζε πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο απηνχο.  

 

πληνληζκόο δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ  

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ζα δηαζθαιηζηεί απφ ηελ εηδηθή 

ππεξεζία ηνπ ΔΠ «Πνιηηηζκφο» ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΚΠ 2000-2006 ζην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ε νπνία ζα αλαιάβεη θαη αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα πνιηηηζκνχ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ. 
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πληνληζκόο ΔΠ ηνπ ΔΠΑ κε ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΑ 

Ο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΑ, αζθείηαη απφ ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ θαη ηηο εηδηθέο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) θαη ηνπ ΔΠ Αιηείαο 

(ΔΠΑ), ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 

 

Ο ζπληνληζκφο απηφο αζθείηαη κέζσ κεραληζκνχ πξνψζεζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ 

δξάζεσλ, ρσξηθά (πεξηνρή παξέκβαζεο) θαη ζεκαηηθά (ηνκέαο παξέκβαζεο), πνπ ιεηηνπξγεί 

ζε επίπεδν α) πξνγξακκαηηζκνχ, β) παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο (δηαρεηξηζηηθέο αξρέο), θαη 

γ) επαλεμέηαζεο ζηξαηεγηθήο (εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ θαη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ ΠΑΑ 

θαη ηνπ ΔΠΑ). 

 

ην πξψην επίπεδν, ν κεραληζκφο απηφο εμεηδηθεχεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δξάζεσλ θαη ζπληνλίδεη ην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπο, ζεκαηηθά θαη γεσγξαθηθά.  

 

ην δεχηεξν επίπεδν, νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ ΔΠΑ 

ηεξνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ. 

ε εηήζηα βάζε, ζπληάζζνπλ εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ πξφνδν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ κε ρξήζε ησλ θσδηθψλ ζεκαηηθήο θαη εδαθηθήο δηάζηαζεο θαη ηηο γλσζηνπνηνχλ 

ζηνλ κεραληζκφ απηφ. 

 

ην ηξίην επίπεδν θαη ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ εηδηθήο αλαθνξάο, ν κεραληζκφο, εμεηάδεη 

ηελ πξφνδν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, πξνζδηνξίδεη ελδερφκελε αλάγθε 

αλαζεψξεζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, ζπλεπεία 

αιιαγψλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (θνηλνηηθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο) ή ζηηο ζπλζήθεο 

πινπνίεζήο ηνπο θαη εηζεγείηαη κέηξα ζηελ Δηήζηα Γηάζθεςε ησλ πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο. 

 

4.1.3 Γηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

Χο δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε», ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ.1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, νξίδεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ θαζ‘ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ θαη ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε εηδηθή ππεξεζία 

δηαρείξηζεο ΔΠ «Πεξηβάιινλ» ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΚΠ 2000-2006 ζην 

Τπνπξγείν ΠΔΥΧΓΔ θαη ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε». 

 

H δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06, είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο : 

(i) Γηαζθαιίδεη ηελ επηινγή ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΔΠ θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξάμεσλ κε ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο, θαζ' φιε ηελ πεξίνδν 

πινπνίεζήο ηνπο, 

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 Μεξηκλά, κέζσ πξφζθιεζεο, γηα ηελ παξνρή ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο 

ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε: 

 ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνχλ νη πξνηεηλφκελεο 

πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ, 
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 ηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, 

 ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, 

 ηα θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, 

 ηνπο αξκφδηνπο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ΔΠ, 

 ηε δεκνζηνπνίεζε θαηαιφγνπ ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη ν ηίηινο ησλ πξάμεσλ, 

νη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη. 

 Δθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα έληαμεο 

πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ. Οη πξνηάζεηο πνπ 

δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ή δελ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή αμηνιφγεζε δελ δχλαληαη λα 

εληαρζνχλ ζην ΔΠ. Χο νκάδεο θξηηεξίσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζθνπηκφηεηα 

ηεο πξάμεο, ηε ζπκβαηφηεηα ηεο πξάμεο κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, 

ηε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ, ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο πξάμεο 

ζην πιαίζην ηεο δηελεξγνχκελεο πξφζθιεζεο, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηα 

ηεο πξάμεο. Δμεηάδεη ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ δηθαηνχρσλ εμαηξνπκέλσλ 

απηψλ πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή ελίζρπζε θαηά ηα άξζξα 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (xvii) ηνπ 

ππνθεθαιαίνπ 4.1.1, πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο ζην ΔΠ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηνπο ζην 

ΔΠ έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο δεζκεχζεηο ή βξίζθνληαη ζε εθηέιεζε ή 

πεξαηψζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο, ζπλεθηηκά ηπρφλ 

αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο θαη δηαζθαιίδεη φηη ε 

επηινγή ησλ πξάμεσλ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην ΔΠ. 

 Γλσζηνπνηεί ηηο πξνο έληαμε πξάμεηο πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ πέληε εθαη. 

(5.000.000) επξψ ζηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη 

γλψκε εληφο δέθα πέληε εκεξψλ. Οη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΣ 

πξνηεηλφκελεο πξνο έληαμε πξάμεηο, γλσζηνπνηνχληαη ζηελ ΔΤΔΚΣ γηα 

δηαηχπσζε γλψκεο, φηαλ είλαη πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ δχν εθαη. (2.000.000) 

επξψ. Ζ απφθαζε έληαμεο εθδίδεηαη κε επζχλε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο. Γηα ηα δεκφζηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 

είθνζη πέληε εθαη. (25.000.000) επξψ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άλσ ησλ 

πελήληα εθαη. (50.000.000) επξψ ζε άιινπο ηνκείο, ε απφθαζε έληαμεο εθδίδεηαη 

κφλν κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 Δθδίδεη ηελ απφθαζε έληαμεο πξάμεσλ ζην ΔΠ θαη ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ 

δηθαηνχρν γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη. Δλεκεξψλεη επίζεο 

γξαπηψο κε επαξθή αηηηνιφγεζε ηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο δελ έγηλαλ 

απνδεθηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε βειηίσζε ηνπο ζε κεηαγελέζηεξε 

ππνβνιή ηνπο. 

 Πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηδίσο θαηά 

ηε δηαδηθαζία δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο. Ζ 

δηαρεηξηζηηθή αξρή εθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ ή εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ 

άλσ ησλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ ε νπνία θαη απνηειεί φξν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ηελ θαζ‘ χιελ αξκφδηα ππεξεζία 

ζπληνληζκνχ θαη ηελ Δπηηξνπή θαη παξέρεη ζε απηέο θάζε πιεξνθνξία πνπ 

δεηείηαη. 

(ii) Δπαιεζεχεη ηελ παξάδνζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνπλ νη δηθαηνχρνη γηα ηηο δηάθνξεο 
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πξάμεηο, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηνπο εζληθνχο 

θαλφλεο. 

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 δηελεξγεί δηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ θαηάιιεια 

ηηο δηνηθεηηθέο, δεκνζηνλνκηθέο, ηερληθέο θαη θπζηθέο πηπρέο ησλ πινπνηνχκελσλ 

πξάμεσλ. Δηδηθφηεξα δηελεξγεί: 

(α) δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο γηα θάζε δήισζε δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ 

ηνπο δηθαηνχρνπο, θαηά ηηο νπνίεο επηβεβαηψλνληαη κε ηα θαηάιιεια 

έγγξαθα, φηη: 

 ε δεισζείζα δαπάλε είλαη πξαγκαηηθή, 

 ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο έρνπλ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

έληαμεο,  

 νη δειψζεηο δαπαλψλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη αθξηβείο, 

 ε πξάμε θαη ε δαπάλε είλαη ζχκθσλεο κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

δίθαην  

 ηεξήζεθαλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα ή απφ άιιε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ηελ πεξίπησζε κεγάινπ πιήζνπο δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ είλαη δπλαηφλ 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη δεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο βάζεη κεζφδνπ 

δεηγκαηνιεςίαο.  

Σν αξγφηεξν θαηά ηελ πξψηε δήισζε δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή επηβεβαηψλεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζέζεη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε 

ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζήο ηεο. 

(β)  επηηφπηεο επαιεζεχζεηο επηκέξνπο πξάμεσλ θαηά ηηο νπνίεο επαιεζεχεηαη φηη 

νη πξάμεηο φλησο εθηεινχληαη θαη ηα παξαδηδφκελα πξντφληα ή/θαη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο 

ζχκβαζεο ή απφθαζεο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο, ε θπζηθή πξφνδνο ηεο πξάμεο, 

ε ηήξεζε ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε δεκνζηφηεηα θαη ε 

αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν δηθαηνχρνο φζνλ αθνξά ηε θπζηθή 

θαη νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο πξάμεο.  

Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ε επαιήζεπζή ηνπο επηηνπίσο, γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, ε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεξεί αξρεία πνπ πεξηγξάθνπλ θαη δηθαηνινγνχλ ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν πνπ θαζνξίδεη ηηο πξάμεηο ή ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

επηιέγνληαη πξνο επαιήζεπζε. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή θαζνξίδεη ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη εχινγε βεβαηφηεηα σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ, φζνλ αθνξά ην επίπεδν 

θηλδχλνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη (απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή) γηα ηνλ ηχπν ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη πξάμεσλ. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή επαλεμεηάδεη ηε 

κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΔ. 

ε φηη αθνξά ζηα δεκφζηα έξγα ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 

χκβνπιν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (ΔΠΔΛ) κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη επηηφπηεο 

επαιεζεχζεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ζπλππνινγίδεηαη ζε φηη αθνξά 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ δείγκαηνο. 

 Σεξεί αξρείν ησλ δηελεξγνχκελσλ επαιεζεχζεσλ ζην ΟΠ, φπνπ γηα θάζε 

επαιήζεπζε αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε, ε 

εκεξνκελία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο αλεχξεζεο παξαηππηψλ. Σα πνξίζκαηα ησλ επηηφπησλ 

επαιεζεχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ θαη θνηλνπνηνχληαη ζην δηθαηνχρν θαη 
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ζην θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ ζηελ πεξίπησζε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ν ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο 

είλαη θαη δηθαηνχρνο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ΔΠ, ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζα γίλεηαη 

απφ κνλάδα δηαθνξεηηθή απφ ηε κνλάδα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

επαιεζεχζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε δηάθξηζε θαζεθφλησλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 δηελεξγεί δηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ θαηάιιεια 

ηηο δηνηθεηηθέο, δεκνζηνλνκηθέο, ηερληθέο θαη θπζηθέο πηπρέο ησλ πινπνηνχκελσλ 

πξάμεσλ. Δηδηθφηεξα δηελεξγεί δηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο γηα θάζε 

δήισζε δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, θαηά ηηο νπνίεο 

επηβεβαηψλνληαη κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα, φηη: 

 ε δεισζείζα δαπάλε είλαη πξαγκαηηθή, 

 ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο έρνπλ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

έληαμεο,  

 νη δειψζεηο δαπαλψλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη αθξηβείο, 

 ε πξάμε θαη ε δαπάλε είλαη ζχκθσλεο κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

δίθαην  

 ηεξήζεθαλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα ή απφ άιιε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ηελ πεξίπησζε κεγάινπ πιήζνπο δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ είλαη δπλαηφλ 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη δεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο βάζεη κεζφδνπ 

δεηγκαηνιεςίαο.  

Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ε επαιήζεπζή ηνπο επηηνπίσο, γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, ε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεξεί αξρεία πνπ πεξηγξάθνπλ θαη δηθαηνινγνχλ ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν πνπ θαζνξίδεη ηηο πξάμεηο ή ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

επηιέγνληαη πξνο επαιήζεπζε. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή θαζνξίδεη ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη εχινγε βεβαηφηεηα σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν 

θηλδχλνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη γηα ηνλ ηχπν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη 

πξάμεσλ. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή επαλεμεηάδεη ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ζε 

εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΔ. 

 Σεξεί αξρείν ησλ δηελεξγνχκελσλ επαιεζεχζεσλ, φπνπ γηα θάζε επαιήζεπζε 

αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε, ε εκεξνκελία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλεχξεζεο παξαηππηψλ. Σα πνξίζκαηα ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ 

θνηλνπνηνχληαη ζην δηθαηνχρν θαη ζην θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε 

ησλ εληζρχζεσλ. 

(iii) δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγή, θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ζην ΟΠ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ γηα θάζε πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ θαζψο θαη ηε ζπιινγή θαη 

θαηαρψξεζε ζην ΟΠ ησλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα III ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. Μεξηκλά γηα ηελ πιεξφηεηα θαη επάξθεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην  ΟΠ.  

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 πιιέγεη κέζσ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ βάζεη ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ θαη ηεξεί 

ζην ΟΠ θαη ζην θάθειν ηεο πξάμεο, ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα θάζε πξάμε, θαζψο 

θαη δεδνκέλα πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε. ηηο 
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πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηα δεδνκέλα πινπνίεζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηηο επαιεζεχζεηο ηεξνχληαη ζε αξρεία. 

 Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ ππνβνιή 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ, 

 έρεη ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη 

ζην ΟΠ. 

 δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο αξρήο ειέγρνπ ζηα ελ 

ιφγσ ζηνηρεία. 

(iv) παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή, θαηφπηλ γξαπηνχ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηεο, ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06 εληφο δεθαπέληε 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο ή εληφο νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ζπκθσλεκέλεο πεξηφδνπ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν εγγξάθσλ θαη ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ 

ειέγρσλ. 

(v) δηαζθαιίδεη φηη νη δηθαηνχρνη θαη νη άιινη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε 

πξάμεσλ ηεξνχλ είηε ρσξηζηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, είηε επαξθή ινγηζηηθή 

θσδηθνπνίεζε γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξάμε, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ,  

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε: 

 νη δηθαηνχρνη πνπ ππνρξενχληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα ηεξνχλ εληαίν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα (ην Γεληθφ ή ηα Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα) λα δεκηνπξγήζνπλ 

εηδηθή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, 

 νη δηθαηνχρνη πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ 

ηήξεζε ηνπ Γεληθνχ ή ησλ Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ, λα εθαξκφδνπλ 

θαηάιιειε ινγηζηηθή θσδηθνπνίεζε γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, φπσο 

απηή ζα νξηζηεί απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζήο ηνπ,  

(vi) δηαζθαιίδεη φηη νη αμηνινγήζεηο ηνπ ΔΠ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 48(3) ηνπ Καλ. 

(ΔΚ) 1083/2006 εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 47 ηνπ ίδηνπ 

Καλνληζκνχ,  

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 πξνεηνηκάδεη θαη νξγαλψλεη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ππνθεθάιαην 

4.3 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, κεξηκλψληαο ηδηαίηεξα γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ ζχκθσλα κε νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο 

αξρήο ζπληνληζκνχ, 

 νξγαλψλεη ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, 

 θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ζηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ 

θαη ζηελ ΔΤΔΚΣ, εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί 

δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%), ζηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ηελ Δπηηξνπή, 

 εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ, κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, 

 ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ, 

 πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ ηδηαηηέξσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαθνινχζεζε αλαδεηθλχεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο αξρήο 

ζπληνληζκνχ, 

(vii) θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο & 

ειέγρνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο 
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θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο 

δηαδξνκήο ειέγρνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη: 

 ηεξνχληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα) 

ζην θαηάιιειν επίπεδν (δηαρεηξηζηηθή αξρή, ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο, 

δηθαηνχρνο) γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 15 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006, 

 ζηελ πεξίπησζε ηήξεζεο εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα ηήξεζεο ησλ εγγξάθσλ ζπκκνξθψλνληαη κε απνδεθηά πξφηππα 

αζθάιεηαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα πιεξνχλ ηνπο 

εζληθνχο θαλφλεο θαη είλαη αμηφπηζηα, 

 φια ηα έγγξαθα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο 

θιεηζίκαηνο ηνπ ΔΠ ή κεξηθνχ θιεηζίκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, 

 ν δηθαηνχρνο παξέρεη πξφζβαζε ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ έγγξαθα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο αιιά θαη  

αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απηψλ ζε εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ άηνκα 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ηεο αξρήο 

πηζηνπνίεζεο, ηεο αξρήο ειέγρνπ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

απηήο εθπξνζψπσλ, 

 ηα νλφκαηα ησλ θνξέσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξσηνγελή έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ, θαη ε ηνπνζεζία πνπ 

βξίζθνληαη νη έδξεο ησλ θνξέσλ απηψλ είλαη γλσζηά ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηνλ 

ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο θαη ηεξνχληαη ζην ΟΠ. 

(viii) δηαζθαιίδεη φηη ε αξρή πηζηνπνίεζεο ιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επαιεζεχζεηο γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο,  

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ ε αξρή πηζηνπνίεζεο λα εθηειέζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ, 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί 

νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, 

(ix) ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηεο κε ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο 

πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ ΔΠ απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ απηήλ,  

 κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο, 

(x) ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο, ηελ εηήζηα θαη ηειηθή έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ ΔΠ ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 67 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ θαη ηηο νδεγίεο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, 

(xi) δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 69 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, 

ην πιαίζην απηφ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή: 

 εθπνλεί επηθνηλσληαθφ ζρέδην ηνπ ΔΠ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξ. 

2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006 θαη ην πιαίζην αξρψλ δεκνζηφηεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο πνπ δηακνξθψλεη ε εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ΔΤΔΚΣ εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί δξάζεηο 
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ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%), ην νπνίν 

νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο,  

 πινπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην επηθνηλσλίαο δξάζεηο, 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη ηελ Δπηηξνπή θαη 

αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

1828/2006, 

 παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, ε 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαιεθζεί απφ ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο,  

 ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ 

ζην πιαίζην εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ νξζή ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ, 

(xii) ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα 

κεγάια έξγα θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζπλδξνκή ησλ Σακείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006,  

(xiii) ζπληνλίδεη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΠ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαλφλα 

λ+3/λ+2, 

(xiv) ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο πξνηάζεηο γηα αλαζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, 

(xv) παξαθνινπζεί ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ηδίσο γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ηα έζνδα 

δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, 

(xvi) ζπκκεηέρεη ζηελ απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή εηήζηα εμέηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, 

ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη 

παξαθνινπζεί ηε ζπλέρεηα πνπ δίδεηαη ζηα ζρφιηά ηεο, 

(xvii) πξνβαίλεη ζε  αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλνηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο 

πξάμεο ε νπνία επηβάιιεηαη βάζεη πνξίζκαηνο επαιήζεπζεο ή πνξίζκαηνο ειέγρνπ 

ηεο αξρήο ειέγρνπ,  

(xviii) εηζεγείηαη  ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη βάζεη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ 

δηελεξγεί, 

(xix) κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε έγθξηζεο ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΔΠ 

ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ.  

 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ηεο ελφηεηαο 4.1.4 θαη 

έρεη ηελ ηειηθή επζχλε έλαληη ηεο Δπηηξνπήο. Δηδηθφηεξα:  

(xx) ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ηεο ελφηεηαο 4.1.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη έρεη ηελ ηειηθή επζχλε έλαληη ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ην ΔΠ. ην πιαίζην απηφ: 

 κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη πιήξε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έρεη εθρσξεζεί ζε 

ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο,  

 παξαθνινπζεί ηελ νξζή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ κε ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα θαη έγγξαθα απφ ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο,  

(xxi) δηαζθαιίδεη φηη ε αξρή πηζηνπνίεζεο ιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επαιεζεχζεηο γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ 

επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη πξηλ απφ θάζε αίηεκα πιεξσκήο ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, 
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(xxii) παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ ηηο νπνίεο ζπλζέηεη, 

επεμεξγάδεηαη θαη ηηο ππνβάιιεη ζηελ νηθεία επηηξνπή παξαθνινχζεζεο. 

 

4.1.4 Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο 

ην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε», 

δχλαηαη λα νξηζηνχλ γηα δξάζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, σο ελδηάκεζνη θνξείο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 6 θαη ην άξζξν 59 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλ. 

(ΔΚ) 1083/2006, νη αληίζηνηρεο εηδηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ ηνπ 

ΚΠ 2000-2006.  

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΧΓΔ 

πξνζδηνξίδνληαη: 

 νη πξάμεηο ή θαηεγνξίεο πξάμεσλ ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απηψλ 

 νη ππνρξεψζεηο ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. 

 

Οη αλσηέξσ ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην 

πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο (i), (ii), (iii), (v), (vii), (viii), 

(xvi), (xvii) θαη (xviii) φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηελ ελφηεηα 4.1.3 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

 

Ο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη παξέρεη ζε απηή 

φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ θαη ηειηθήο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ ΔΠ, ηε 

δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ αμηνινγήζεσλ, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αηηείηαη ε Δπηηξνπή θιπ. 

 

Δπηπιένλ ν ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο: 

 Γηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 69 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. 

ην πιαίζην απηφ ν ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο: 

 πινπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην επηθνηλσλίαο δξάζεηο,  

 ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ 

ζην πιαίζην εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ νξζή ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ. 

 πληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή πξνηάζεηο γηα αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. 

 

Άιινη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο 

Με θνηλή απφθαζε ησλ θαζ΄ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, δχλαηαη λα νξίδνληαη άιινη ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΠ, 

ελεξγψληαο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο πνπ εθηεινχλ πξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ θαη ππφ ηελ 

επζχλε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. ηελ σο άλσ απφθαζε θαζνξίδνληαη: 

(α) ν θνξέαο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε πξάμεσλ ηνπ νηθείνπ ΔΠ 

(β) νη πξάμεηο πνπ αλαιακβάλνληαη, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο θαη ν 

αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο απηψλ 

(γ) νη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο πνπ αλαηίζεληαη κε ηελ αλαγθαία εμεηδίθεπζε 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ 

(δ) νη ππνρξεψζεηο ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 

(ε) ην αξκφδην γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ φξγαλν. 

 

Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη ν θνξέαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην είδνο ησλ δξάζεσλ. 
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Χο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα νξηζηεί δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιιν θξαηηθφ λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο 

βάζεη δηθαηψκαηνο πνπ ηνπ παξέρεηαη δπλάκεη λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο ξπζκίζεσο.  

 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο επηιέγεηαη κεηά απφ αλνηθηή ή 

θιεηζηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά 

απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο 

ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

Δλδερφκελεο αιιαγέο ζην θνηλνπνηεζέλ χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νξηζκνχ λέσλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, 

απνηππψλνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ΔΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, παξ.2 ηνπ  

Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

Δλδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ 

Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε ελδηάκεζνπο θνξείο αξκνδηφηεηεο 

δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 42 θαη 

43 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. ηελ σο άλσ απφθαζε θαζνξίδνληαη: 

(α) ηα είδε ησλ πξάμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ απφ ηε ζπλνιηθή επηρνξήγεζε 

(β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ  

(γ)  ηα πνζνζηά ζπλδξνκήο απφ ηα Σακεία θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλδξνκή 

απηή 

(δ) νη ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο επηρνξήγεζεο έλαληη ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

(ε) ηπρφλ ρξήζε νηθνλνκηθήο εγγχεζεο ή ηζνδχλακνπ κέηξνπ. 

 

Ο ελδηάκεζνο θνξέαο πξέπεη λα παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ επάξθεηά ηνπ φζνλ αθνξά ηε 

δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ο θνξέαο απηφο, θαηά θαλφλα, εδξεχεη ή 

εθπξνζσπείηαη ζηελ ή ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ΔΠ. 

 

Ο νξηζκφο ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ή/θαη δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ζπλνιηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ ζε έλα ΔΠ, ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ζηελ Δπηηξνπή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06 θαη ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

4.1.5 Αξρή πηζηνπνίεζεο 

Ζ αξρή πηζηνπνίεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη 

αηηήζεσλ πιεξσκψλ πξηλ απηέο δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή. ην πιαίζην απηφ ε αξρή 

πηζηνπνίεζεο εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 61 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

1083/2006. Δηδηθφηεξα: 

(i) θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά πηζηνπνηεκέλεο δειψζεηο δαπαλψλ θαη 

αηηήζεηο πιεξσκψλ ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο X 

ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06 θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 78 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

1083/2006. 

(ii) πηζηνπνηεί φηη:  

 ε δήισζε δαπαλψλ είλαη αθξηβήο, φηη είλαη πξντφλ αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη φηη ζηεξίδεηαη ζε επαιεζεχζηκα δηθαηνινγεηηθά,  
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 νη δεισζείζεο δαπάλεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη 

εζληθνχο θαλφλεο θαη φηη δηελεξγήζεθαλ γηα πξάμεηο πνπ επειέγεζαλ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην πξφγξακκα θαη 

πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο, 

ζην πιαίζην απηφ δχλαηαη: 

- λα εμαηξεί πξνζσξηλά απφ ηηο δειψζεηο δαπαλψλ ηηο δαπάλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη 

ελεκεξψλεη γξαπηψο ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ζρεηηθά κε ηα πνζά απηά. Γηα ηελ 

πξνζσξηλή εμαίξεζε πιεξσκψλ απφ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη ε ελδερφκελε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ή 

ην εχξνο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα 

παξαθάησ:  

i. ηα επξήκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ γηα ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή/θαη ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εμ΄ 

νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

ii. ηα απνηειέζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο,   

iii. ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο Αξρήο Διέγρνπ, 

iv. ηα επξήκαηα ησλ επηηφπνπ επαιεζεχζεσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, 

v. ηα επξήκαηα απφ ειέγρνπο πνηφηεηαο ηνπ ΔΠΔΛ, 

vi. ηα επξήκαηα απφ ειέγρνπο ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο  

Έλσζεο, 

vii. ηα επξήκαηα απφ άιια ειεγθηηθά φξγαλα (Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, 

Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Διεγθηηθφ πλέδξην),   

viii. θάζε άιιε ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία πνπ έξρεηαη ζε γλψζε ηεο Αξρήο 

Πηζηνπνίεζεο. (θαηαγγειίεο, δεκνζηεχζεηο θιπ),  

- λα δηελεξγεί επηηφπηεο επηζεσξήζεηο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ηνπο 

ελδηάκεζνπο θνξείο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

(iii) δηαζθαιίδεη γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο, φηη έρεη ιάβεη επαξθείο πιεξνθνξίεο απφ ηε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ηα δηαζέζηκα ζην 

ΟΠ θαη ζην θάθειν πξάμεο ζηνηρεία θαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ηηο επαιεζεχζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δειψζεηο 

δαπαλψλ,  

(iv) ζπλππνινγίδεη γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ππφ ηελ επζχλε ηεο αξρήο ειέγρνπ,  

(v) ηεξεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ινγηζηηθά κεηξψα γηα ηηο δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη 

ζηελ Δπηηξνπή,  

(vi) ηεξεί κεηξψν ησλ πνζψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη ησλ πνζψλ πνπ 

απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κηα 

πξάμε. Σα αλαθηεζέληα πνζά επηζηξέθνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ ΔΠ, κε αθαίξεζή ηνπο απφ ηελ 

επφκελε θαηάζηαζε δαπαλψλ. 

(vii) ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή πξνζσξηλέο πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο αηηήζεηο 

πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76, παξ.3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. 

(viii) απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή, έσο ηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο αξρήο γελνκέλεο απφ ην 

2008, δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξ. ΥΗ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη, γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ησλ ΔΠ, ηα εμήο: 

 Σα πνζά ηα νπνία απνζχξζεθαλ απφ δειψζεηο δαπαλψλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά 

ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο δεκφζηαο 

ζπλεηζθνξάο γηα κηα πξάμε, 

 Σα αλαθηεζέληα πνζά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ απηέο ηηο δειψζεηο δαπαλψλ, 
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 Γήισζε ησλ πνζψλ πνπ πξέπεη λα αλαθηεζνχλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηαμηλνκεκέλσλ θαηά ην έηνο έθδνζεο ησλ εληαικάησλ 

είζπξαμεο, 

(ix) απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ θαηάζηαζε δαπαλψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 88 

ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06, κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξ. XIV ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζην κεξηθφ θιείζηκν ελφο ΔΠ, 

(x) ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

Χο αξρή πηζηνπνίεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Καλ.1083/2006 

νξίδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο ηνπ ΚΠ, ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

ηνπ Σακείνπ πλνρήο ηνπ ΚΠ 2000-2006, ε νπνία ππάγεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κεηνλνκάδεηαη 

ζε αξρή πηζηνπνίεζεο. 

 

4.1.6 Αξρή ειέγρνπ 

Ζ αξρή ειέγρνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠ. ην πιαίζην απηφ ε αξρή ειέγρνπ αλαιακβάλεη 

ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 62 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. Δηδηθφηεξα: 

(i) Γηαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νπζηαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠ,  

(ii) Γηαζθαιίδεη φηη νη έιεγρνη ησλ πξάμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειν δείγκα γηα 

ηελ επαιήζεπζε ησλ δεισλφκελσλ ζηελ Δπηηξνπή δαπαλψλ, γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηακνξθψλεη κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1828/2006, 

(iii) Τπνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, εληφο ελλέα κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠ, ζηξαηεγηθή 

ειέγρνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηνπο θνξείο πνπ ζα εθηειέζνπλ ηνπο ειέγρνπο, ηε κέζνδν 

ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα ειέγρνπ, 

ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ελδεηθηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ησλ 

θπξηφηεξσλ θνξέσλ θαζψο θαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ειέγρσλ θαζ‘ φιε ηελ 

πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη θνηλφ ζχζηεκα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιιεηαη, εληαία ζηξαηεγηθή 

ειέγρνπ. 

(iv) Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο απφ ην 2008 έσο ην 2015 ππνβάιιεη ζηελ 

Δπηηξνπή: 

 εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ ζηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ 

(ζπζηεκάησλ θαη πξάμεσλ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

δσδεθάκελν πνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηνπ ΔΠ, θαη αλαθέξνληαη νη ηπρφλ ειιείςεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Ζ 

πξψηε έθζεζε, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ην αξγφηεξν, θαιχπηεη 

ηελ πεξίνδν απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2007 κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2008. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2015 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε δήισζε 

θιεηζίκαηνο, 

 γλσκνδφηεζε, βάζεη ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ επζχλε ηεο 

θαη άιισλ ειέγρσλ, σο πξνο ην θαηά πφζνλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ψζηε λα δηαζθαιίδεη επαξθψο ην γεγνλφο φηη νη 
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θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή είλαη νξζέο θαη, ζπλεπψο, 

φηη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο είλαη λφκηκεο θαη θαλνληθέο, 

 δήισζε κεξηθνχ θιεηζίκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 88, 

παξ.2, ζεκείν(β) ηνπ Καλ.1083/2006, ε νπνία αμηνινγεί ηε λνκηκφηεηα θαη 

θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.  

(v) Τπνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017, δήισζε 

θιεηζίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε εγθπξφηεηα ηεο αίηεζεο 

πιεξσκήο ηνπ ηειηθνχ ππνινίπνπ θαζψο θαη ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηειηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ,  

(vi) Μεξηκλά γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ζηελ Δπηηξνπή ησλ παξαηππηψλ, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 27 έσο 36 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

Ζ αξρή ειέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη ην έξγν ηνπ ειέγρνπ αζθείηαη ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα ειέγρνπ.  

 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε αξρή ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηα νπνία 

ιακβάλνπλ γλψζε απηή ή/θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επζχλε ηεο. 

 

Χο αξρή ειέγρνπ, θνηλή γηα φια ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, νξίδεηαη ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο). Ζ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ είλαη επηακειήο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ, ηνπο 

ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο  θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο. 

 

Έιεγρνη ππό ηελ επζύλε ηεο αξρήο ειέγρνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ, ζπληζηψληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΛΚ) νη Γηεπζχλζεηο: 

(i) Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Σακείν πλνρήο, αξκφδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ Πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σακείν πλνρήο, 

(ii) Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ Πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Αιηείαο θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζηφρν 

Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία, αξκφδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ Πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο θαη επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζηφρν Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία, 

(iii) Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγίαο επηινγήο δείγκαηνο, ηελ δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ηελ παξνρή 

γλσκνδνηήζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηε δήισζε θιεηζίκαηνο ΔΠ. 

 

Ζ αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ εθηηκάηαη κε βάζε θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη 

επίζεο πνζνηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ θαίξησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη θαιχπηεη ηηο 
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βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. ην θάθειν ειέγρνπ ηεξείηαη αξρείν ησλ αμηνινγήζεσλ 

πνπ δηελεξγήζεθαλ.  

 

Οη έιεγρνη ησλ πξάμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπνπ, βάζεη εγγξάθσλ θαη αξρείσλ πνπ 

ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν. Οη έιεγρνη επαιεζεχνπλ φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

(α) ε πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ην ΔΠ, πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε έληαμεο θαη πιεξνί νπνηνλδήπνηε ηζρχνληα φξν σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ή ζρεηηθά κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο· 

(β) νη δεισζείζεο ζηελ Δπηηξνπή δαπάλεο αληηζηνηρνχλ ζηα ινγηζηηθά έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν· 

(γ) νη δεισζείζεο ζηελ Δπηηξνπή δαπάλεο ζπλάδνπλ πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηνπο 

εζληθνχο θαλφλεο 

(δ) ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά έρεη θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 

ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη βάζεη εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ. Δπίζεο δηελεξγνχληαη έθηαθηνη 

έιεγρνη εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 

ηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα άιιεο πξάμεηο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠ, ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ 

εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζζεησλ ειέγρσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.  

 

Όξγαλα ειέγρνπ 

Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηηθέο νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ππαιιήινπο ησλ 

ηξηψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.1.6 θαη ππαιιήινπο ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Οη αλσηέξσ ειεγθηηθέο νκάδεο δχλαηαη λα 

ζπλεπηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ εκπεηξνγλψκνλεο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο κπνξεί λα είλαη 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ θαη ηδηψηεο. Οη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν εκπεηξνγλσκφλσλ.  

 

ην κεηξψν εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ πξνγξακκάησλ, εγγξάθνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ απηήο, χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία 

ζρεηηθή κε ηνπο δηελεξγνχκελνπο ππφ ηελ επζχλε ηεο ειέγρνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηξψνπ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. 

 

Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ, νη έιεγρνη δχλαηαη λα αλαηίζεληαη 

ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ θνξείο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ αξρή 

ειέγρνπ, ε αξρή ειέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη νη θνξείο απηνί δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ, ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη 

ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο. 
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4.1.7 Φνξέαο Τπεύζπλνο γηα ηελ έθζεζε θαη παξνρή γλώκεο ηνπ άξζξνπ 71(3) 

χκθσλα κε ην άξζξν 71(2) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06 ε θνηλνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΔΠ ζηελ Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε ζηελ 

νπνία λα απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαηχπσζε 

γλψκεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 58-62 

ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ.  

 

Ζ έθζεζε θαη ε γλψκε ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζα ζπληαρζνχλ είηε απφ ηελ αξρή ειέγρνπ 

είηε απφ ηδησηηθφ θνξέα απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηελ νπνία ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε ηδησηηθνχ θνξέα, απηφο ζα επηιεγεί κεηά απφ 

δηαγσληζκφ πνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλαζέηνπζα αξρή ζα είλαη ε 

Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. 

 

4.1.8 Φνξέαο ππεύζπλνο γηα ηελ είζπξαμε ησλ πιεξσκώλ από ηελ Δπηηξνπή 

Φνξέαο ππεχζπλνο  γηα ηελ είζπξαμε ησλ πιεξσκψλ απφ ηελ Δπηηξνπή είλαη ε αξρή 

πηζηνπνίεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε ζην ππνθεθάιαην 4.5 ηνπ 

παξφληνο. Ζ Δπηηξνπή παξαιακβάλνληαο ηηο αηηήζεηο, βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο απφ ηελ 

αξρή πηζηνπνίεζεο, αληαπνθξηλφκελε βάζεη ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ, θαηαζέηεη ηελ 

αηηεζείζα ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ έρεη 

αλνίμεη γηα ην ζθνπφ απηφ ε αξρή πηζηνπνίεζεο. Ζ αξρή πηζηνπνίεζεο: 

(i) είλαη απνδέθηεο ησλ εγθξίζεσλ πιεξσκψλ ησλ Σακείσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή 

(ii) ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

εηζπξάρζεθαλ αλά ΔΠ θαη Σακείν,  

(iii) παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θαη κεξηκλά ψζηε απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ρσξίο θακία 

θξάηεζε  

 

4.1.9 Φνξέαο/είο ππεύζπλνο/νη γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο  

Ζ εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠ απνηεινχλ 

δεκφζηεο επελδχζεηο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). Φνξείο ππεχζπλνη γηα ηε δηελέξγεηα 

πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο (θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο) είλαη θαηά πεξίπησζε ηα Τπνπξγεία, 

νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

 

Ζ πιεξσκή ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη ηκεκαηηθά κε απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηε Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, χζηεξα απφ αίηεκα ησλ 

θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ζ απφδνζε ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο θακία κείσζε ή θξάηεζε ή 

κεηαγελέζηεξε εηδηθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξεη κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

4.2.1 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ (ΓΔΠ) 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΔΠΑ, έρεη ζπζηαζεί Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(Νφκνο 3483/2006, άξζξν 20), έξγν ηεο νπνίαο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. 

 

Ζ ΓΔΠ απνηειεί ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 έλα νιηγνκειέο 

ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ πξνγξακκάησλ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε 

επειημία θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζε ζηξαηεγηθφ, 

δηαρεηξηζηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ζε ζπλέξγεηα κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ). Ζ ΓΔΠ εθθξάδεη γλψκε επί ησλ εθζέζεσλ 

ζηξαηεγηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο ζηελ εηήζηα δηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ΔΠ. 

 

ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ σο πξφεδξνο θαη νη 

ππνπξγνί Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο-

Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ, Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, σο κέιε. Χο 

εηζεγεηήο ζπκκεηέρεη επηπιένλ ν πθππνπξγφο Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, αξκφδηνο γηα 

ζέκαηα θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ησλ απνθάζεψλ ηεο αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Τπ.Οη.Ο. κέζσ ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ. 

 

4.2.2 Δηήζηα δηάζθεςε Πξνέδξσλ επηηξνπώλ παξαθνινύζεζεο επηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάησλ (ΔΓΗΠ) 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ησλ Σακείσλ θαη ησλ ΔΠ ζην ζχλνιφ ηνπο 

γίλεηαη απφ ηελ εηήζηα δηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ.  

Ζ δηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ζπγθξνηείηαη εληφο 3 κελψλ 

απφ ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΔΠ. Σεο δηάζθεςεο 

ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ πξνεδξεχεη ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο 

& Οηθνλνκηθψλ. 

 

Ζ δηάζθεςε ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο εζληθήο αξρήο 

ζπληνληζκνχ. πλέξρεηαη εηεζίσο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο κε αληηθείκελν ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο 

ζπκβνιήο θάζε ΔΠ ζηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

 

Χο κέιε ζπκκεηέρνπλ 

 Οη Πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ), ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΠ Αιηεία 

 Δθπξφζσπνη ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ θαη ηεο ΔΤΔΚΣ 

 Δθπξφζσπνο ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο  

 Δθπξφζσπνο ηεο αξρήο ειέγρνπ (κε ξφιν παξαηεξεηή) 

 Δθπξφζσπνη ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ (π.ρ. Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θιπ) 

 Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο 

 Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

 Δθπξφζσπνη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

 Δθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο 

 Δθπξφζσπνη αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (εθπξφζσπνο ηεο 

Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, θιπ) 

 Αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο κε ξφιν παξαηεξεηή.  
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ηε Γηάζθεςε ησλ πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ κπνξνχλ λα 

πξνζθιεζνχλ κε κφληκα κέιε π.ρ. εηδηθνί επηζηήκνλεο ή εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, 

ηερληθά, θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ινηπά ζέκαηα αλάινγα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

δηάζθεςεο. 

 

Ζ δηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ:  

 Παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠΑ θαη ππνβάιιεη 

ζρεηηθή έθζεζε ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη 

δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπο θαη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπο.  

 Παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ κε ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Αιηείαο. 

 

Ζ ΔΓΗΠ δελ ππνθαζηζηά ηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΠ ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ζε εηδηθνχο 

ηνκείο, ζηηο νπνίεο πξνεδξεχνπλ κέιε ηεο Γηάζθεςεο. 

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΓΗΠ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ΔΚΣ γίλεηαη απφ ηελ εηήζηα δηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο 

ησλ ΔΠ αξκνδηφηεηαο ΔΚΣ θαη ησλ ΔΠ ηα νπνία πινπνηνχλ δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%) (ΔΓΗΠΔΚΣ). Ζ ΔΓΗΠΔΚΣ ζπλέξρεηαη 

εηεζίσο πξηλ απφ ηελ ΔΓΗΠ θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΓΗΠ, ζπληζηάηαη ηερληθή επηηξνπή ζπκβνπιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηελ νπνία κεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη εθπξφζσπνη ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ). Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΗΠ πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ νξηδφληηα ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη κε δηάθξηζεο 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ.  

 

Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηάζθεςεο αλαιακβάλεη ε εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, ε 

νπνία επηθνξηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηεξνχληαη. 

 

4.2.3 Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

χκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06 γηα θάζε ΔΠ ζπζηήλεηαη επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ κε απνζηνιή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ.  

 

Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ ζπζηήλεηαη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΠ. 

 

Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ νξίδεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ζηε δηαρείξηζε, 



 

 
197 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ΤΠΔΥΧΓΔ.   

 

Χο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζπκκεηέρνπλ: 

 Ο πξντζηάκελνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΠ 

 Δθπξφζσπνο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ 

 Δθπξφζσπνο ηεο ΔΤΔΚΣ, εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή 

πινπνηεί δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%) 

 Δθπξφζσπνο ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο 

 Δθπξφζσπνο ηεο αξρήο ειέγρνπ (κε ξφιν παξαηεξεηή)  

 Δθπξφζσπνη ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ  

 Δθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ ή άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ 

 Δθπξφζσπνη δεκφζησλ αξρψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηψλ ζπληνληζκνχ πνπ είλαη αξκφδηεο 

γηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, απαζρφιεζεο, πεξηβάιινληνο, πγείαο– θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνιηηηζκνχ θιπ. 

 Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο  

 Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  

 Δθπξφζσπνη ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ. Δλδεηθηηθά: χλδεζκνο 

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, 

Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ 

Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.), Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.), Αλψηαηε 

Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.), πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ 

Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑ..Δ.ΓΔ..) θιπ. 

 Δθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ή θαη ησλ ΔΣΔ ή ΔΣΔπ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζην ΔΠ (κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν). 

 Δθπξφζσπνη αληηπξνζσπεπηηθψλ µε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θιπ.). 

 

ηε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο δηαζθαιίδεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε ηζφξξνπε 

ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ κε κφληκα 

κέιε π.ρ. εηδηθνί επηζηήκνλεο ή εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, θνηλσληθά, 

επηζηεκνληθά θαη ινηπά ζέκαηα αλάινγα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Σελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο αλαιακβάλεη ε δηαρεηξηζηηθή 

αξρή ηνπ ΔΠ, ε νπνία επηθνξηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ηεξνχληαη. 

 

Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ ιεηηνπξγεί κε βάζε εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ζην πιαίζην ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο επηηξνπήο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1083/2006. ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 65 ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. Δηδηθφηεξα : 
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 εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ 

εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠ θαη εγθξίλεη ηηο ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

 επαλεμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ επίηεπμε ησλ 

εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ε δηαρεηξηζηηθή αξρή,  

 εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο, ηδίσο δε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή 

αξρή γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, θαζψο θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

48, παξάγξαθνο 3, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 θαη ζην ππνθεθάιαην 4.3, 

 εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο εηήζηεο θαη ηελ ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 67 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006,  

 ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ ή κε ην ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ 

αθνξά ην νηθείν ΔΠ, θαζψο θαη γηα ηπρφλ ζρεηηθά ζρφιηα ηα νπνία κπνξεί λα 

δηαηππψζεη ε Δπηηξνπή κεηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο ή ηνπ ζρεηηθνχ 

ηκήκαηφο ηεο,  

 πξνηείλεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ή εμέηαζε ηνπ ΔΠ ε 

νπνία ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ή ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπ,  

 εμεηάδεη θαη εγθξίλεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ Σακείσλ, 

 πξνηείλεη ζηελ εηήζηα δηάζθεςε ησλ πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξνπλ αιιαγή ζηε ζπλνιηθή θαη ηελ εηήζηα ζπκκεηνρή ησλ 

Σακείσλ. 

 

4.2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 66 παξ.2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠ 

δηελεξγείηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θπξίσο κε βάζε ηνπο δείθηεο (ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη δείθηεο εθξνψλ θαη 

απνηειεζκάησλ) πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 37 παξ. 1, πεξ. (γ) ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ. 

 

Οη δείθηεο ηνπ ΔΠ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηελ Δπηηξνπή 

κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν εξγαζίαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013, «Δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε: Οδεγφο 

Εθαξκνγήο»  

 

Οη δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ ΔΠ, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζψο θαη ζηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην γεσγξαθηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πξάμεσλ 

ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ζα γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ  Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιιέγνληαη ζε επίπεδν έξγνπ θαη ζπλαζξνίδνληαη ζε επίπεδν 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη ηέινο ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο.  

 

ην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή δηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε 
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ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο θπξίσο εθξνψλ 

θαη απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην πξφγξακκα.  

 

4.2.5 Δηήζηα έθζεζε  

ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έγθξηζή ηεο 

απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο (άξζξν 67 παξ. 1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006). Ζ έθζεζε 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη 

ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006 θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ.  

 

ην παξαπάλσ πιαίζην ε δηαρεηξηζηηθή αξρή κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή 

ζπληνληζκνχ θαη ηελ ΔΤΔΚΣ, εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί 

δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%), γηα ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ησλ δεηθηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠ. 

 

4.2.6 Δηήζηα εμέηαζε ΔΠ 

χκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, θάζε ρξφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ θαη ε Δπηηξνπή εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ ηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, ηα θχξηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πινπνίεζε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε παξάγνληα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πινπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα εμεηάδνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 62 παξ.1 πεξ. δ-i ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. 

 

Γηα νπνηνδήπνηε ζρφιην δηαηππψζεη ε Δπηηξνπή κεηά ηελ εηήζηα εμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ ελεκεξψλεη ηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ αλαθνξηθά κε ηα 

ζρφιηα απηά.  

 

4.2.7 Παξαθνινύζεζε ησλ πηζηώζεσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο 

Γηα ηηο πέληε πεξηθέξεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ 1083/06 επηβάιινληαη 

ππνρξεσηηθέο πηζηψζεηο θαη δηαθξηηή παξαθνινχζεζή ησλ πηζηψζεσλ απηψλ ζηα ΔΠ (πφξνη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ). Οη Πεξηθέξεηεο απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή 

Μαθεδνλία, Αηηηθή) θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ (ηεξεά Διιάδα, Νφηην 

Αηγαίν).  

 

Οη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ζηηο Πεξηθέξεηεο απηέο (εθηφο ηνπ 

Σακείνπ πλνρήο) ζα πινπνηεζνχλ κέζσ: 

 ησλ αληίζηνηρσλ πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ (ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

ΔΣΠΑ) θαη  

 ησλ ηξηψλ (3) ηνκεαθψλ ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλάγθεο ησλ νθηψ Πεξηθεξεηψλ ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο ζα 

θαιπθζνχλ απφ φια ηα ηνκεαθά ΔΠ φζν θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά ΔΠ κε απφιπηα δηαθξηηέο 

πηζηψζεηο. 

 

Ζ ηήξεζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηηο πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ζε 

πξνγξακκαηηθφ επίπεδν κε ηελ χπαξμε δηαθξηηψλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ηχπν 

Πεξηθεξεηψλ, σο εμήο:  

 Σα πεξηθεξεηαθά ΔΠ έρνπλ δηαθξηηνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Πεξηθέξεηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ.  

 Σα ηξία (3) ηνκεαθά ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη θαιχπηνπλ θαη 

ηνπο ηξεηο ηχπνπο Πεξηθεξεηψλ (ακηγήο ζηφρνο 1, ζηαηηζηηθή ζχγθιηζε, ζηαδηαθή 

είζνδνο) έρνπλ δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο Πεξηθεξεηψλ.  

 

ια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε, κε ηε ζχλζεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην ΟΠ. 

 

4.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

4.3.1 Γεληθά  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ πνπ 

ζπλδξάκνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ηε ζπλνρή, πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ (άξζξα 47-49 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006). Οη 

αμηνινγήζεηο απηέο, ζηξαηεγηθήο ή επηρεηξεζηαθήο θχζεο, ιακβάλνπλ ππφςε ην ζηφρν ηεο  

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε. Πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο Δπηηξνπήο θαη δηεμάγνληαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ή θνξείο 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ηελ αξρή ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ δεκνζηνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο γηα 

ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα. 

 

4.3.2 Αμηνινγήζεηο επηρεηξεζηαθήο θύζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 48 παξ.3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 ηα θξάηε κέιε πξαγκαηνπνηνχλ 

αμηνινγήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ΔΠ, ηδίσο φηαλ, θαηά ηελ ελ ιφγσ 

παξαθνινχζεζε δηαπηζησζεί ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ αξρηθά ή 

φηαλ ππνβάιινληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ (αμηνινγήζεηο 

επηρεηξεζηαθήο θχζεο). 

 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν Καλνληζκφ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ γηα ηα ΔΠ 

ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, λα ζπληάζζνπλ 

ζρέδην αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην θξάηνο κέινο θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο πινπνίεζεο.  

 

ην πιαίζην απηφ ε Διιάδα αμηνπνηψληαο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ΔΠ θαη ηνπ ΔΠΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (Draft Working 

Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated 

management tool) δηακφξθσζε ελδεηθηηθφ  ζρέδην αμηνινγήζεσλ ηεο πεξηφδνπ  2007-2013, 

φπνπ απνηππψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αμηνινγήζεσλ ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο «χγθιηζεο» θαη ηεο «Πεξηθεξεηαθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Απαζρφιεζεο».  
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Οη αμηνινγήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

επζχλε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ΔΠ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  ΔΤΔΚΣ, εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί 

δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%). 

 

Δθηφο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζην ζρέδην, αμηνινγήζεηο, είλαη δπλαηφλ λα  πξαγκαηνπνηεζνχλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη άιιεο αμηνινγήζεηο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ζα θξηζεί απηφ αλαγθαίν, ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ή ηνπ 

ΔΠΑ. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ΔΠ πνπ ζα απαηηήζνπλ πηζαλά αμηνιφγεζε αθνξνχλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ κεηαμχ ησλ Αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο, ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζηφρνπο ή/θαη ην πεξηερφκελν ησλ Αμφλσλ ηνπ ΔΠ, θαη 

ηέινο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο. Οη παξαπάλσ αμηνινγήζεηο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ρξνληθά ζηελ παξνχζα θάζε ζρεδηαζκνχ.  

 

Γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ, ηελ Δπηηξνπή, ηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ θαη ηελ 

ΔΤΔΚΣ, εθφζνλ ην ΔΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%). 

 

Σν ελδεηθηηθφ ζρέδην ησλ αμηνινγήζεσλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα  πνπ αθνινπζεί. 

 

4.3.3 Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιόγεζε  

χκθσλα κε ην άξζξν 49 παξ.3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/06, ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε 

απνηειεί επζχλε ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε εμεηάδνληαη δεηήκαηα 

φπσο ε έθηαζε ρξήζεο ησλ πφξσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σακείσλ θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σέινο πξνζδηνξίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο πινπνίεζεο ησλ ΔΠ θαη εληνπίδνληαη νη νξζέο πξαθηηθέο. 

 

Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε είλαη ζηξαηεγηθήο θχζεο, δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

αμηνινγεηέο θαη νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ζ δηαρεηξηζηηθή 

αξρή θαη ε εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο παξέρνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ  ΠΔΡΗΟΓΟ 2007 - 2013 

 

ΔΗΓΟ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΥΡΟΝΟ- 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

Ή 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Σεθκεξίσζε ηεο 

ζπκβνιήο ησλ ΔΠ 

ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

κεηαξξπζκίζεσλ 

 Απαίηεζε άξζξνπ 

29  ηνπ Καλ. 

1083/2006 γηα ηε 

ζηξαηεγηθή 

ππνβνιή 

εθζέζεσλ απφ ηα 

θξάηε κέιε 

ηα ζεκεία α, β, γ 

θαη δ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ  

άξζξνπ 29  ηνπ 

Καλ. 1083/2006  

πκβνιή ζηελ 

ππνβνιή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ 

εθζέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 29  ηνπ 

Καλ. 1083/2006 

2ν  εμάκελν 

2007                           

2ν εμάκελν 

2009                           

2ν εμάκελν 

2012 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σερληθή 

Βνήζεηα 

Γξαθείν 

Πξσζππνπξγνχ, 

Δηδηθή Σερληθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε, Δ.Δ., 

αξρή ζπληνληζκνχ, 

Γηαβνπιεχζεηο κε 

αξρέο δηαρείξηζεο 

ΔΠ 



 

 
203 

ΔΗΓΟ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΥΡΟΝΟ- 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

Ή 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

(ΔΠΑ) 

Αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο εθηέιεζεο 

ηνπ ΔΠΑ ζην 

κέζν  ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

Δπηβεβαίσζε ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο 

επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΔΠΑ 

Πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠΑ  έσο ηψξα; 

Πνπ εληνπίδνληαη νη 

κεγαιχηεξεο 

απνθιίζεηο ησλ 

πξαγκαηνπνηήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγξακκαηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνηεο 

είλαη νη βαζηθέο 

αηηίεο; Γηα πνηνπο 

ζηφρνπο εθηηκάηαη 

ρακειφο βαζκφο 

επίηεπμεο γηα ην 

ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ  θαη πνηεο 

είλαη νη 

απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα 

αλαηξαπεί ε ηάζε 

απηή; Πσο 

απνηηκάηαη ε 

πνηφηεηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζην 

ΔΠΑ; Με πνηνπο 

ηξφπνπο κπνξεί λα 

ππάξμεη βειηίσζε 

ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο ζηνρνζεζίαο 

; 

Λήςε απφθαζεο 

γηα πηζαλή  

αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ 

ηνπ 

1ν εμάκελν 

2011 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σερληθή 

Βνήζεηα 

Δηδηθή Σερληθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε, Δ.Δ., 

αξρή ζπληνληζκνχ, 

Γηαβνπιεχζεηο κε 

αξρέο δηαρείξηζεο 

ΔΠ 



 

 
204 

ΔΗΓΟ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΥΡΟΝΟ- 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

Ή 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο εθηέιεζεο 

ηνπ ΔΠΑ πξηλ ηε 

ιήμε  ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

Δπηβεβαίσζε ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο 

επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΔΠΑ 

  

Πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠΑ  έσο ηψξα; 

Πνπ εληνπίδνληαη νη 

κεγαιχηεξεο 

απνθιίζεηο ησλ 

πξαγκαηνπνηήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγξακκαηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνηεο 

είλαη νη βαζηθέο 

αηηίεο; Γηα πνηνπο 

ζηφρνπο εθηηκάηαη 

ρακειφο βαζκφο 

επίηεπμεο  θαη πνηεο  

είλαη νη 

απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα 

αλαηξαπεί ε ηάζε 

απηή; Πσο 

απνηηκάηαη ε 

πνηφηεηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζην 

ΔΠΑ; Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα θαη αλ 

λαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο κπνξεί λα 

ππάξμεη βειηίσζε 

ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο 

ζηνρνζεζίαο, 

ελφςεη θαη ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ; 

 

 

Λήςε απφθαζεο 

γηα πηζαλή  

αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ 

ηνπ 

1ν εμάκελν 

2013 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σερληθή 

Βνήζεηα 

Δηδηθή Σερληθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε, Δ.Δ., 

αξρή ζπληνληζκνχ, 

Γηαβνπιεχζεηο κε 

αξρέο δηαρείξηζεο 

ΔΠ 



 

 
205 

ΔΗΓΟ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΥΡΟΝΟ- 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

Ή 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

         

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ : 

Αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο εθηέιεζεο 

ηνπ ΔΠ ζην κέζν  

ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

Δπηβεβαίσζε ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο 

επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΔΠ 

Πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠ  έσο ηψξα; Πνπ 

εληνπίδνληαη νη 

κεγαιχηεξεο 

απνθιίζεηο ησλ 

πξαγκαηνπνηήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγξακκαηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνηεο 

είλαη νη βαζηθέο 

αηηίεο; Γηα πνηνπο 

ζηφρνπο εθηηκάηαη 

ρακειφο βαζκφο 

επίηεπμεο γηα ην 

ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ  θαη πνηεο 

είλαη νη 

απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα 

αλαηξαπεί ε ηάζε 

απηή; Πσο 

απνηηκάηαη ε 

πνηφηεηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζην 

ΔΠ; Με πνηνπο 

ηξφπνπο κπνξεί λα 

ππάξμεη βειηίσζε 

ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο ζηνρνζεζίαο 

; 

Λήςε απφθαζεο 

γηα πηζαλή  

αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ 

1ν εμάκελν 

2011 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σερληθή 

Βνήζεηα 

Αξρή 

ζπληνληζκνχ, Δ.Δ., 

αξρή  δηαρείξηζεο 

ηνπ θάζε ΔΠ 

1. ΔΠ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – 

ΑΔΗΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

2. ΔΠ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ 

ΠΡΟΠΔΛΑΗΜΟΣΖΣ

Α 

3. ΔΠ  

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣ

Α & 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖ

ΣΑ  

4. ΔΠ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΤΓΚΛΗΖ 

5. ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

6. ΔΠ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

7. ΔΠ ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ  
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ΔΗΓΟ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΥΡΟΝΟ- 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

Ή 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

8. ΔΠ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-

ΘΡΑΚΖ  

Αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο εθηέιεζεο 

ηνπ ΔΠ πξηλ ηελ 

ιήμε  ηεο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 

Δπηβεβαίσζε ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο 

επηηεπμηκφηεηαο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΔΠ 

Πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠ έσο ηψξα; Πνπ 

εληνπίδνληαη νη 

κεγαιχηεξεο 

απνθιίζεηο ησλ 

πξαγκαηνπνηήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγξακκαηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνηεο 

είλαη νη βαζηθέο 

αηηίεο; Γηα πνηνπο 

ζηφρνπο εθηηκάηαη 

ρακειφο βαζκφο 

επίηεπμεο  θαη πνηεο  

είλαη νη 

απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα 

αλαηξαπεί ε ηάζε 

απηή; Πσο 

απνηηκάηαη ε 

πνηφηεηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζην 

ΔΠ; Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα θαη αλ 

λαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο κπνξεί λα 

ππάξμεη βειηίσζε 

ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο 

ζηνρνζεζίαο, 

ελφςεη θαη ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ; 

Λήςε απφθαζεο 

γηα πηζαλή  

αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ 

1ν εμάκελν 

2013 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σερληθή 

Βνήζεηα 

Αξρή 

ζπληνληζκνχ, Δ.Δ., 

αξρή  δηαρείξηζεο 

ηνπ θάζε ΔΠ 

9. ΔΠ ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ -

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ - 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

10. ΔΠ ΚΡΖΣΖ & 

ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 

11. ΔΠ ΘΔΑΛΗΑ -  

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ- 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

12. ΔΠ ΑΣΣΗΚΖ 
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Παξαηήξεζε : ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ή/θαη αλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηέζεθαλ αξρηθά, είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζνχλ αμηνινγήζεηο ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ρξνλνδηάγξακκα   
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4.4 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

χκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 «ην θξάηνο µέινο θαη ε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηηο πξάμεηο θαη ηα ζπγρξεµαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζρεηηθή δεκνζηφηεηα. Η πιεξνθφξεζε απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο µε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλδξνκήο ησλ Σακείσλ». Ζ εμεηδίθεπζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο (άξζξα 2 έσο θαη 10) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ αλαιακβάλνληαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξα δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ηα νπνία 

απνηππψλνληαη κε δνκεκέλν ηξφπν ζην επηθνηλσληαθφ ζρέδην ηνπ ΔΠ. Σν 

επηθνηλσληαθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ, ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ γηα θάζε νκάδα ζηφρν (δπλεηηθνί δηθαηνχρνη, δηθαηνχρνη, θνηλφ), ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, ηα 

δηνηθεηηθά ηκήκαηα ή ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο πνπ ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ελδεηθηηθνχο ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνβνιή θαη ηε γλψζε ηνπ ΔΠ θαη ην ξφιν ηεο Κνηλφηεηαο. Αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ΔΠ γηα πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα δχλαηαη λα πξνβιεθζεί ε αλάζεζε 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο. 

 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ ΔΠ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή επηιέγεη λα πινπνηήζεη κηα ελέξγεηα  

δεκνζηνπνίεζεο  ζχκθσλα κε ηε θχζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ. Αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά: εκεξίδα, δεκνζηφηεηα ζηνλ ηχπν. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο εθ ησλ νπνίσλ κηα 

ζεκαληηθή ελέξγεηα εηεζίσο πνπ ζα επηθνηλσλεί ηα επηηεχγκαηα θαη ηα έξγα ηνπ ΔΠ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, δειηία ηχπνπ, εθζέζεηο, 

παξαγσγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη πξνβνιή ζηα 

ΜΜΔ. Σα ΔΠ δηαηεξνχλ ηζηνζειίδεο θαζψο θαη άιια κέζα πιεξνθφξεζεο έληππα ή 

ειεθηξνληθά. 

 

Σα κέηξα δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ζα θάλνπλ αλαθνξά ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Γχλαηαη λα εκπιαθεί ζηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο  έλαο  ηνπιάρηζηνλ 

πνιιαπιαζηαζηήο πιεξνθφξεζεο, αλαιφγσο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ΔΠ ή ηηο 

Πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 5 παξ.3 ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1828/06. 

 

Σν επηθνηλσληαθφ ζρέδην, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζή ηνπ, 

εθπνλείηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο 

αξρήο ζπληνληζκνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ εθφζνλ ην ΔΠ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ ή πινπνηεί δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηεο ξήηξαο επειημίαο ηνπ 10% (ή 15%) θαη ππνβάιιεηαη πξνο εμέηαζε ζηελ Δπηηξνπή 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006.  
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκνηνγέλεηαο, ζπλνρήο θαη ζπλέξγηαο κεηαμχ ησλ κέηξσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ΔΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία πνπ 

ζπλδξάκνπλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, ε εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ 

παξέρεη εληαίεο αξρέο πξνο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΔΠ θαη κεξηκλά γηα ηε 

ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ηνπο.  

 

Σα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠ ζηo πιαίζην ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

Δθαξκνγήο (άξζξν 46 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006).  

 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή νξίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα πξφζσπν επαθήο ππεχζπλν γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ δεκνζηφηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/06 θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

 

4.5 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΡΟΔ  

Ζ εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα ΔΠ ηνπ 

ΔΠΑ απνηεινχλ δεκφζηεο επελδχζεηο θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).  

Οη πηζηψζεηο ησλ Σακείσλ εγγξάθνληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ (Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ). ην ηκήκα δαπαλψλ ηνπ 

ΠΓΔ εγγξάθνληαη νη πξνβιέςεηο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ πξνο ηνπο θνξείο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΓΔ. Οη πηζηψζεηο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο αθνξνχλ ηελ 

πξνβιεπφκελε δεκφζηα δαπάλε (θνηλνηηθή θαη εζληθή). Σπρφλ ηδησηηθή ζπκκεηνρή 

παξαθνινπζείηαη κέζσ ηνπ ΟΠ. 

 

ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεξνχληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε απαηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ.  

 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ε αθφινπζε: 

 

1. Δγγξαθή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξάμεο (εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή) 

ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κεηά ηελ έληαμή ηεο ζε ΔΠ ζε 

ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο 

2. Τπνβνιή αηηήκαηνο δηάζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην δηθαηνχρν ή ελδηάκεζν 

θνξέα δηαρείξηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηνλ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο 

3. Τπνβνιή αηηήκαηνο απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηάζεζε ρξεκαηνδφηεζεο 

4. Έθδνζε απφθαζεο δηάζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Τπ.Οη.Ο. κε βάζε ην 

αίηεκα θαη ην δηαζέζηκν φξην πιεξσκψλ, θαη θνηλνπνίεζή ηεο ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζην θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο  

5. Δληνιή θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ ζηελ πξάμε απφ ην θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην δηθαηνχρν ή ελδηάκεζν θνξέα 

δηαρείξηζεο 

 

Με ηελ θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ πξάμε νη πηζηψζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζην 

δηθαηνχρν, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο 
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πξάμεο εθδίδνληαο επηηαγέο πξνο ηνπο αλαδφρνπο. Οη πιεξσκέο πξνο ηνπο 

αλαδφρνπο βαξχλνπλ άκεζα ην ινγαξηαζκφ ηεο πξάμεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ νη πηζηψζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ 

ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο ν νπνίνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ρξεψζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο πξάμεο εθδίδνληαο επηηαγέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. Οη 

πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο βαξχλνπλ άκεζα ην ινγαξηαζκφ ηεο πξάμεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ή νη ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο είλαη 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ  κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

βεκάησλ 1 έσο 4 εθδίδεηαη εληνιή κεηαθνξάο ησλ πηζηψζεσλ απφ ην θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζνχλ πιεξσκέο. Ζ κεηαθνξά ησλ πνζψλ γίλεηαη ππφ κνξθή άκεζεο 

επηρνξήγεζεο ή αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (πεξηπηψζεηο Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηνπ δεκνζίνπ). 

 

Μεηά ηελ κεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ν δηθαηνχρνο ή 

ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο πξνβαίλεη ζηηο πιεξσκέο ησλ αλαδφρσλ ή δηθαηνχρσλ 

αληηζηνίρσο. 

 

Καηά ηελ πιεξσκή ζηνπο αλαδφρνπο ή δηθαηνχρνπο θαλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη, 

νχηε παξαθξαηείηαη, νχηε εηζπξάηηεηαη νπνηαδήπνηε εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο 

ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πνζψλ 

απηψλ.  

 

Οη δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη δηθαηνχρνη θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ κεηά 

ηελ επαιήζεπζή ηνπο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη δηθαηνινγνχληαη απφ 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο .  

 

Ζ αξρή πηζηνπνίεζεο ζπγθεληξψλεη ηηο θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο κέζσ ηνπ ΟΠ 

πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη ηηο δαπάλεο θαη λα ζπληάμεη ηε δήισζε δαπαλψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 78.  

 

Σπρφλ ηφθνη πνπ παξάγνληαη απφ πηζηψζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην 

ηνπ ΔΠ, ζεσξνχληαη εζληθνί πφξνη θαη θαιχπηνπλ εζληθή δεκφζηα δαπάλε. Οη θνξείο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα αλσηέξσ πνζά έρνπλ ππνρξέσζε λα δειψλνπλ εηεζίσο ηνπο 

δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ ΔΠ. Σα ηξαπεδηθά ή 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ θηλνχληαη ηα αλσηέξσ πνζά ππνρξενχληαη 

ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ θίλεζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, 

κεηά απφ αίηεκά ηεο. 

 

4.6 ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 66 θαη 76 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006, ε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ, ζα ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ην νπνίν 

θαζηεξψλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηξνπή (SFC 2007), γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ην ΔΠ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 39, 40, 41 θαη 42 ηνπ 

ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠ δηαζθαιίδεη, επίζεο, ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο 

θαηαρψξηζεο θαη απνζήθεπζεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ γηα 

θάζε πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πινπνίεζεο πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο 

επαιεζεχζεηο, ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

60 ζηνηρείν γ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πιαίζην 

ηεο πεξηγξαθήο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, ζα ππνβιεζεί ζηελ 

Δπηηξνπή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο ξνήο (θεληξηθφ ή θνηλφ ζχζηεκα δηθηχνπ ή απνθεληξσκέλν 

ζχζηεκα κε ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 71 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 θαη θαη‘ αληηζηνηρία 

ζην άξζξν 21 θαη ζην παξάξηεκα ΥΗΗ παξάγξαθνο 6 ηνπ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ζα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ην πθηζηάκελν 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΠ 2000-2006. 

 

Σν ΟΠ ζα θαιχπηεη, επίζεο, ηηο απαηηήζεηο ζπιινγήο θαη θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αξρψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο ελ ιφγσ Αξρέο ζηηο ππνρξεψζεηο αληαιιαγήο 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ Δπηηξνπή. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί ζχζηεκα ζπκβαηφ κε ην ΟΠ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Σν ΟΠ βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΚΠ 

2000-2006 θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πξνζαξκνγψλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζα απνηειεί ηελ έγθπξε βάζε νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ηεο 

Δπηηξνπήο.  

 

Ζ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠ θαζψο θαη ζέκαηα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμήο ηνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην λφκν θαη ζηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

πνπ εθδίδνληαη θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην ΟΠ, 

ιεηηνπξγεί πιήξεο δηθηπαθή εθαξκνγή Helpdesk. 

 

4.7 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 

ην άξζξν 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 δηαηππψλεηαη ε απαίηεζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ησλ Σακείσλ ζην πιαίζην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, εηαηξηθή ζρέζε, ηφζν κεηαμχ 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο, φζν θαη κεηαμχ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (θάζεηε θαη 

νξηδφληηα δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο). Ζ δηαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ζε 

φια ηα επίπεδα πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ, αληαλαθιάηαη απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί 

φπσο: 

(i) Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ επξείαο δηαβνχιεπζεο ζε φια ηα επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πνιχπιεπξεο πξνζέγγηζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, κέζσ γφληκνπ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ δηαιφγνπ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

(ii) Ζ εθπξνζψπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ, 

ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην κεραληζκφ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ αληηπξνζσπεχνληαη φινη 

νη ζρεηηθνί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θνξείο. 

 

Ζ επηινγή ησλ ζρεηηθψλ εηαίξσλ ζε θάζε επίπεδν πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ ιακβάλεη 

ππφςε ην βαζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ ζηελ πεξηνρή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

νη εηαίξνη, ηελ εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ησλ εηαίξσλ ζηνπο ηνκείο πνπ εζηηάδεη ην ΔΠ 

θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαζψο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

Ζ κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αξρήο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, ψζηε 

λα πξνζθέξεη ηελ αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία, απνηειεί επζχλε ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαη πινπνηείηαη κέζσ ηεο αθξηβνχο θαη επαξθνχο δηάθξηζεο ησλ ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ ζην θαηάιιειν θάζε θνξά επίπεδν. 

 

4.8 ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΦΤΛΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΖ ΓΗΑΚΡΗΖ 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 ηα Κ-Μ θαη ε Δπηηξνπή 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ Σακείσλ. Δπίζεο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ θάζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο 

εζληθήο θαηαγσγήο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο 

ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ ησλ Σακείσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο πξφζβαζεο ζε απηά. Δηδηθφηεξα, ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

Σακεία θαη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο.  

 

Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηελ 

απνηξνπή δηαθξίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ πεξηιακβάλνπλ: 

(i) Σελ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή θξαηηθψλ 

αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θαζψο θαη θνηλσληθψλ 

νξγαλψζεσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ 

κε Αλαπεξία, Γίθηπν ROM θιπ)   

(ii) Σε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηφ επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. ηα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε απνζηνιή ησλ πξνθεξχμεσλ ζε φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ επξεία δηάδνζε ηφζν ησλ επθαηξηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε 

ηεο. 

(iii) Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο εηήζηαο 

έθζεζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο 

κε δηάθξηζεο. 
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(iv) Σε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε. 

 

4.9 ΡΖΣΡΑ ΔΤΔΛΗΞΗΑ 

χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, ηα ΔΠ ιακβάλνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε κφλν απφ έλα Σακείν, κε εμαίξεζε ΔΠ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακείν πλνρήο. Χζηφζν κπνξνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

παξεθθιίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ Σακείσλ, λα 

ρξεκαηνδνηνχλ, θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 10% ηεο 

θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο (ξήηξα επειημίαο), 

δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ άιινπ Σακείνπ, εθφζνλ νη δξάζεηο 

απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ζπλδένληαη 

άκεζα κε απηή. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΠ πξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηεο ξήηξαο επειημίαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαηά 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ ΔΚΣ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 10% ηεο 

θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαηά κέγηζην (ή κέρξη 15% 

γηα ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Κνηλσληθή Δλζσκάησζε ηνπ ΔΚΣ γηα φιεο ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο Αεηθφξνο Αζηηθή Αλάπηπμε ηνπ ΔΣΠΑ 

πνπ αθνξά ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ).  

 

ην πιαίζην απηφ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζηα ΔΠ νη θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ ηηο 

νπνίεο νη αξκφδηεο αξρέο ζα πινπνηήζνπλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο αλσηέξσ ξήηξαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Γξάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή  ηνπ 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα-

Αληαγσληζηηθφηεηα» γηα ηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο θαη ζηα 

ΠΔΠ γηα ηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο (π.ρ. ζεκαηηθά δίθηπα Δ&Α, 

δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνκίαο, δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, βειηίσζε ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο θαη ζηήξημε ηνπ 

θαηαλαισηή, ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο). 

 Παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ ησλ ΠΔΠ (πξνγξάκκαηα 

ηχπνπ «Βνήζεηα ζην ζπίηη»), πνπ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ησλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε φινπο ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

«Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. εμνπιηζκφο 

εξγαζηεξίσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηδηαίηεξα γηα ΑκεΑ, εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ 

γηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη ζρνιέο, εμνπιηζκφο γηα ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, εμνπιηζκφο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). 

 Παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 2 ηνπ ΔΠ 

«Φεθηαθή χγθιηζε» (π.ρ. εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

φπσο TΑΥIS). 
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 Παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ 

ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

δηθηχσζεο, δηακφξθσζεο ρψξσλ, πξνκήζεηαο έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θιπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φκνηεο ή νκνεηδείο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ ζα πινπνηνχληαη 

θάησ απφ έλα θαη ην απηφ ζεζκηθφ πιαίζην, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ή Γηαξζξσηηθφ Σακείν). 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ ΔΠ ζα εμεηάδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ην 

ελδερφκελν θαη ε αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο θαη ζε πξφζζεηεο 

θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ (φπσο π.ρ. νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζε ηνπηθφ ή 

θιαδηθφ επίπεδν, νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο κε ζηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο).  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ξήηξαο επειημίαο παξαθνινπζείηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή 

κέζσ ηνπ ΟΠ ζην επίπεδν ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ζπκπιεξσκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην αληίζηνηρν Σακείν δελ 

ππεξβαίλεη ην θαζνξηζκέλν πνζνζηφ-θαηψθιη ηνπ 10% (ή 15%).   

 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζεο, 

ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ξήηξαο επειημίαο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζε 

επίπεδν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ επαιήζεπζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο θαζψο θαη ηεο κε ππέξβαζεο 

ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ζπλδξνκήο ηνπ αληίζηνηρνπ Σακείνπ. 

 

4.10 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
9
  

Ζ αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο εθαξκφζζεθε πιήξσο  απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο 

& Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ ηνκεαθνχ ΔΠ 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», κε ηελ  θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ 

πνιηηηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο θαη βαζηδφκελε ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνέθπςε κε βάζε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε θαη ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 

εχξνπο ησλ πνιηηηθψλ θαη εηδηθψλ νξηδφληησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ΔΠ.  

 

Ήδε ζήκεξα νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ κε απνθαζηζηηθφ ξφιν: 

 ζηελ Δπηηειηθή Δπηηξνπή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε (ΔΔΔΚΑ). 

 ζηηο δηαδηθαζίεο  εθπφλεζεο  θαη αλάπηπμεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ  

 ζην Δζληθφ πκβνχιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΤΚΠ). 

 

ην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζε δηάινγν κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε εκπινθή  ηνπο 

κφληκν θαη βηψζηκν ραξαθηήξα.    

 

                                                 
9
 Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξά κφλν ζην ηφρν χγθιηζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». 
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Σν Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο, κέζσ «πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο», πξνηίζεηαη λα 

δηαζέζεη έσο ην 2% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηήξημεο παξεκβάζεσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

σθεινπκέλσλ, γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4.11 ΜΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία  ηακείσλ ή ηακείσλ ραξηνθπιαθίνπ φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 44 ηνπ Καλνληζκνχ. Σα ηακεία ηδξχνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν 

εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ  Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  

 

Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε ζπλεηζθνξά απφ ΔΠ ζε ηακεία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.  

 

4.12 ΔΡΓΑ ΓΔΦΤΡΔ 

Χο έξγα-γέθπξεο ραξαθηεξίδνληαη έξγα ησλ νπνίσλ κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 θαη κέξνο απφ ΔΠ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. 

 

Σα έξγα απηά κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 ε αξκφδηα αξρή θαηαλέκεη ηηο πξάμεηο ζε δχν ρσξηζηά, ζαθψο δηαθξηηά ζηάδηα ή 

ηκήκαηα γηα θάζε ΔΠ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ κε αληίζηνηρν δηαθξηηφ 

νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν,  

 πιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 απφ ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί σο έξγν-γέθπξα, 

 πιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006, ππφ ην νπνίν 

είρε αξρηθά ζπγρξεκαηνδνηεζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ, βάζεη εθζέζεσλ ειέγρνπ ή 

άιισλ κέζσλ, πξνθχπηεη φηη ε δαπάλε ελφο έξγνπ δελ είλαη επηιέμηκε γηα 

ζπγρξεκαηνδφηεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, ε δαπάλε απηή δελ κπνξεί λα 

γίλεη απνδεθηή γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε νχηε θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013,   

 αηηηνινγείηαη επαξθψο ε κε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006,  

 γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ζα εληαρζεί ζην ΔΠΑ ζα ηζρχζνπλ ηα πνζνζηά 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ  2007 – 2013 αλά πεξίπησζε, 

 ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ έξγσλ γεθπξψλ, γηα ηα νπνία ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο θαη απφ ηηο δχν πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο είλαη άλσ ησλ είθνζη πέληε 

εθαη. (25.000.000) επξψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άλσ ησλ πελήληα 

εθαη. (50.000.000) επξψ ζε άιινπο ηνκείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Καλ. 

(ΔΚ) 1083/06, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 40 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία 

δηαθξηηφηεηαο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ησλ δχν 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

 

ε θάζε ΔΠ ηνπ ΔΠΑ πξνζδηνξίδνληαη ηα κεγάια έξγα γέθπξεο (θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006) πνπ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

απηφ.  
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ηηο ηειηθέο εθζέζεηο εθηέιεζεο ησλ ΔΠ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 ζα δνζνχλ 

αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ζηα έξγα-γέθπξεο πνπ δελ απνηεινχλ κεγάια έξγα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006. Έξγα πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000-2006 πξνζδηνξηζηνχλ σο εκηηειή ή κε-ιεηηνπξγηθά 

θαη ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ΔΠ 2007-2013 

δελ είλαη επηιέμηκα, ην θξάηνο κέινο ππνρξενχηαη λα ηα νινθιεξψζεη θαη λα ηα 

θαηαζηήζεη ιεηηνπξγηθά κε εζληθνχο πφξνπο. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ γεθπξψλ δελ αλαηξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013, σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ  πεξηθεξεηαθψλ θαηαλνκψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο. 

 

4.13 ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 

4.13.1 Καλόλεο ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο, ηηο 

ίζεο επθαηξίεο θαη ην πεξηβάιινλ 

Οη νδεγίεο θαη νη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ζηνπο αλσηέξσ 

ηνκείο ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ησλ ΔΠ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καλ.1828/2006 ηεο 

Δπηηξνπήο. ην πιαίζην απηφ ζα εθδνζνχλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νδεγηψλ γηα ηε ζψξεπζε ησλ 

εληζρχζεσλ θαη ηεο απνθπγήο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε 

φηη αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ην 

πεξηβάιινλ, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα, ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηηο ίζεο επθαηξίεο. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή 

δηαζθαιίδεη φηη εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

έγθξηζε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο παξαηππηψλ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη ειιεληθέο αξρέο ζα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ.  

 

4.13.2 Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα Γηθαηνύρσλ ΔΠ  

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 εληζρχεηαη ε δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (δηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ, κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηάο ηνπο, πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. Πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ή ην πξφηππν δηαρείξηζεο έξγσλ, νη δηαδηθαζίεο 

θαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ 

δηθαηνχρσλ, ιακβάλνληαο κέξηκλα ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ έξγσλ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα ηα 

πινπνηήζνπλ.  

 

Μέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα γίλεη 

ηελ 1.1.2009, θαη γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ θαη ηδίσο γηα ηα ζπλερηδφκελα απφ 

ην ΚΠ 2000-2006 έξγα, ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ δηθαηνχρσλ επηβεβαηψλεηαη 

ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ θαη κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 
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ζηελ επηζηνιή κε αξ. πξση. ΔΤΑΑΠ1469/04.05.2007 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

& Οηθνλνκηθψλ.  

 

ε πεξίπησζε δηθαηνχρσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο 

επάξθεηα, ε αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί κε πξνγξακκαηηθή 

ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ ζηελ αξρή ζηελ νπνία ππάγνληαη ή απφ ηελ νπνία 

επνπηεχνληαη ή ζε ζπλαθή δεκφζηα ππεξεζία ή αλψλπκε εηαηξεία ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

δηθαηνχρσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη πινπνίεζε έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, πξνθαινχληαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρεη, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη 

θαιχπηνληαη απνινγηζηηθά είηε απφ ην ίδην ην έξγν είηε απφ ηελ ηερληθή βνήζεηα ηνπ 

ΔΠ ζην νπνίν εληάζζεηαη. Μεηά ηελ παξαιαβή πξνο ρξήζε, ην έξγν παξαδίδεηαη 

ζηνλ δηθαηνχρν καδί κε πιήξε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη νη πίλαθεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνπο 

Καλνληζκνχο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ. 

 

Πίλαθαο 1: Δηήζηα Καηαλνκή Κνηλνηηθήο πλδξνκήο 

   Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο ηηκέο 

Δηνο 

ΔΣΠΑ* Σακείν πλνρήο ΤΝΟΛΟ 

1 2 3=1+2 

2007 29.592.630 212.528.891 242.121.521 

2008 30.184.482 216.779.468 246.963.950 

2009 30.788.172 221.115.057 251.903.229 

2010 31.403.936 225.537.358 256.941.294 

2011 32.032.014 230.048.107 262.080.121 

2012 32.672.655 234.649.069 267.321.724 

2013 33.326.111 239.342.050 272.668.161 

Γεληθό ζύλνιν 220.000.000 1.580.000.000 1.800.000.000 

 

* To ΔΣΠΑ αθνξά κφλν Πεξηθέξεηεο ρσξίο κεηαβαηηθή ζηήξημε 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 Υξεκαηνδνηηθό ρήκα Δ.Π. 

"Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε" αλά 

άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 

 

 

                        

    

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜ-

ΜΔΣΟΥΖ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

ΠΟΟΣΟΤ ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ (Βάζε 

ππνι. Κνηλ. πκκ.) 

ΠΟΟΣΟ 

ΥΡΖΜΑ-

ΣΟΓΟΣΖΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

Νν Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 

ΔΣΠΑ ΔΚΣ 
Σακείν 

πλνρήο 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟΗΑ 

ΥΡΖΜΑ-

ΣΟΓΟΣΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜΑ-

ΣΟΓΟΣΖΖ 

ΤΝΔΗ-

ΦΟΡΑ ΔΣΔ 
ΑΛΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

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

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

1 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ – ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

0 0 272.190.000 272.190.000 48.033.530 48.033.530   320.223.530 85,00%       0 320.223.530 

2 ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
0 0 791.820.000 791.820.000 139.732.941 139.732.941   931.552.941 85,00%       0 931.552.941 

3 ΠΡΟΛΖΦΖ & ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
0 0 316.000.000 316.000.000 55.764.706 55.764.706   371.764.706 85,00%       0 371.764.706 

4 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΓΑΦΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

0 0 179.380.000 179.380.000 31.655.294 31.655.294   211.035.294 85,00%       0 211.035.294 

5 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΡΓΧΝ Σ.. 0 0 20.610.000 20.610.000 3.637.059 3.637.059   24.247.059 85,00%       0 24.247.059 

6 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 

18.400.000 0 0 18.400.000 3.247.059 3.247.059   21.647.059 85,00%       0 21.647.059 

7 ΠΡΟΣΑΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
16.000.000 0 0 16.000.000 2.823.530 2.823.530   18.823.530 85,00%       0 18.823.530 

8 ΠΡΟΛΖΦΖ & ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
32.000.000 0 0 32.000.000 5.647.059 5.647.059   37.647.059 85,00%       0 37.647.059 

9 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

107.610.000 0 0 107.610.000 18.990.000 18.990.000   126.600.000 85,00%       0 126.600.000 

10 ΘΔΜΟΗ & ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 41.990.000 0 0 41.990.000 7.410.000 7.410.000   49.400.000 85,00%       0 49.400.000 

11 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΡΓΧΝ 

Δ.Σ.Π.Α. 
4.000.000 0 0 4.000.000 705.882 705.882   4.705.882 85,00%       0 4.705.882 

 
 ύλνιν 220.000.000 0 1.580.000.000 1.800.000.000 317.647.060 317.647.060 0 2.117.647.060 85,00%   0   0 2.117.647.060 

εκείσζε:  Χο βάζε ππνινγηζκνχ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε (ζηήιε 8) 
*   άιινη εζληθνί πφξνη, πξνβιεπφκελα έζνδα, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α. 

**  πφξνη απφ ηδηψηεο, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α. 
 



 

 
220 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 Δλδεηθηηθή θαηαλνκή θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά ζέκα πξνηεξαηόηεηαο 

  Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο ηηκέο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΚΩΓΙΚΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Ζιηαθή 40 7.570.000 

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Βηνκάδα 41 5.680.000 

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Ζδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, θ.α. 42 18.920.000 

Δλεξγεηαθή απφδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο 43 32.790.000 

Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 44 173.190.000 

Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή λεξνχ (πφζηκν λεξφ) 45 222.730.000 

Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα) 46 585.090.000 

Πνηφηεηα ηνπ αέξα 47 18.400.000 

Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο 50 6.190.000 

Πξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
θχζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Natura 

2000) 
51 107.610.000 

Πξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ  52 207.230.000 

Πξφιεςε θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ) 

53 348.000.000 

Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
πξφιεςε θηλδχλσλ 

54 41.990.000 

Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο· ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 86 24.610.000 

ΤΝΟΛΑ 1.800.000.000 
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ΠΗΝΑΚΑ 4 Δλδεηθηηθή θαηαλνκή θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά κνξθή ρξεκαηνδόηεζεο 

  
Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο 

ηηκέο 

Πεξηγξαθή Μνξθήο Υξεκαηνδόηεζεο 
Κσδηθόο κνξθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Κνηλνηηθή πκκεηνρή 

Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 01 1.800.000.000 

ΤΝΟΛΑ 1.800.000.000 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Δνδεικηική καηανομή κοινοηικής ζσνδρομής ανά εδαθική διάζηαζη 

  
Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο 

ηηκέο 

Κωδικοί Δδαθική διάζηαζη  Κνηλνηηθή πκκεηνρή 

01 Αζηηθή πεξηνρή 1.356.120.000 

02 Βνπλά 253.550.000 

03 Νεζηά 59.280.000 

04 
Αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο 

27.300.000 

05 
Αγξνηηθέο πεξηνρέο (εθηφο απφ βνπλά, λεζηά ή 
αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο) 

14.300.000 

00 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 89.450.000 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.800.000.000 

 

 

 

 

 


