
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ολοκλήρωση βασικού (Core) 
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Συμβολή στην ολοκλήρωση του 
βασικού Διευρωπαϊκού (core 

ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα 
ΠΑΘΕ/Π 

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και 
σύγχρονων συστημάτων 

σηματοδότησης και 
τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα 
τμήματα του σιδηροδρομικού 

δικτύου ΠΑΘΕ/Π 

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 

συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την προώθηση 

της βιώσιμης περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας 

Ενίσχυση των συνδυασμένων 
εμπορευματικών μεταφορών με 

διασύνδεση του βασικού 
σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με 

λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ 
και γειτονικούς αναπτυξιακούς 

πόλους 

Σύνδεση βασικού (Core) 
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με 

λιμάνια ΔΕΔ-Μ και ΒΙ.ΠΕ. 

01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ & 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ) 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

δικτύων 

7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση 
ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας 

και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων, και 

προώθηση μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου 

Βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο 

σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό 
(core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την 

εξασφάλιση διαλειτουργικότητας 

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Συμβολή στην ολοκλήρωση του 
βασικού Διευρωπαϊκού (core 

ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού άξονα 
ΠΑΘΕ/Π 

Ολοκλήρωση βασικού (Core) 
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π σε 

περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες   

02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ) 
 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 

συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την προώθηση 

της βιώσιμης περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας 

Ενίσχυση των συνδυασμένων 
μεταφορών (επιβατικών και 

εμπορευματικών) με την 
επέκταση / αναβάθμιση του 
Προαστιακού Σιδηρόδρομου 

Αττικής 

Σύνδεση βασικού (Core) 
σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π με 

λιμάνια ΔΕΔ-Μ σε περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες   

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων του 
αναλυτικού ΔΟΔ 

03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(ΤΣ) 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας περιοχών 

της χώρας, με υλοποίηση 
σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 

Κατασκευή/ αναβάθμιση τμημάτων 
του αναλυτικού ΔΟΔ της 

ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ 

Παρεμβάσεις επί αξόνων του 
αναλυτικού ΔΟΔ για τη βελτίωση της  

Οδικής Ασφάλειας 

δικτύων 

Βελτίωση των επιπέδων οδικής 
ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ 

και εφαρμογή συναφών 
δράσεων πρόληψης και 

αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων 

Ενεργητική Οδική Ασφάλεια 

Ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας περιοχών 

της χώρας, με υλοποίηση 
σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 

Κατασκευή τμημάτων του 
αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια 

Κρήτης 

04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

(ΕΤΠΑ) 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

δικτύων 

7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Βελτίωση των επιπέδων οδικής 
ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ 

και εφαρμογή συναφών 
δράσεων πρόληψης και 

αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων 

Παρεμβάσεις επί του αναλυτικού 
ΔΟΔ περιφερειών μετάβασης για τη 

βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 

05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩ
Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(ΕΤΠΑ) 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

δικτύων 

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων 

Ενίσχυση κινητικότητας με 
σύνδεση δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας 

δυσπρόσιτων ορεινών / 
παραμεθόριων / 

απομακρυσμένων νησιωτικών 
περιοχών για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών / αναπτυξιακών 
προβλημάτων 

Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - 
Ενίσχυση της περιφερειακής 

κινητικότητας 

Εκσυγχρονισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

εμπορευματικών μεταφορών 
λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο 

διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου 

Αναβάθμιση υποδομών λιμένων του 
βασικού (Core) ΔΕΔ-Μ 

06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

δικτύων 

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Ενίσχυση της ασφάλειας των 
θαλάσσιων επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών και 
της αποτελεσματικότητας της 

έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα 

Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων 
διαχείρισης της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας, ασφάλειας 

ναυσιπλοίας και έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας 
και του επιπέδου εξυπηρέτησης 

αεροσκαφών και επιβατών σε 
περιφερειακά νησιωτικά 
αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας 
νησιωτικών περιφερειών μέσω 
παρεμβάσεων σε υφιστάμενα 

αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ 
της χώρας 

Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων 
αεροναυτιλίας και διαχείρισης της 

εναέριας κυκλοφορίας 

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(ΤΣ) 

 

Προώθηση των 
βιώσιμων 

μεταφορών και της 
άρσης των 

προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 

δικτύων 

7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 

συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την προώθηση 

της βιώσιμης περιφερειακής και 

Βελτίωση της ασφάλειας 
εγκαταστάσεων σε νησιωτικά 

αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και 
βελτίωση της ασφάλειας 

αεροναυτιλίας 
Ασφάλεια υποδομών και 
συστημάτων νησιωτικών 

αεροδρομίων του αναλυτικού ΔΕΔ-



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

τοπικής κινητικότητας Μ 

08 - ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
(ΕΤΠΑ) 

Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 

εκπομπών 
διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους 
τους τομείς 

4e - Προώθηση στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου 

πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής 
σχετικά με τον περιορισμό των 

επιπτώσεων 

Προώθηση των καθαρών 
αστικών και προαστιακών 

μεταφορών (Μετρό και 
Προαστιακός) στη μητροπολιτική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Κατασκευή του Μετρό 
Θεσσαλονίκης 

Προώθηση των καθαρών 
αστικών μεταφορών (Μετρό) στη 

μητροπολιτική περιοχή της 
Αθήνας 

Κατασκευή του Μετρό Αθήνας 
09 - ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΤΣ) 

Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 

εκπομπών 
διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους 
τους τομείς 

4v - Προώθηση στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου 

πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής 
σχετικά με τον περιορισμό των 

επιπτώσεων 

Προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας για μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων των 

αστικών μεταφορών στο 
περιβάλλον στη μητροπολιτική 

περιοχή της Αθήνας 

Βελτίωση του συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών Αττικής 

Ενεργειακές αναβαθμίσεις 
Δημόσιων Κτιρίων 

4c - Στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης 

της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα 
της στέγασης 

Εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα 
Παραγωγή ενέργειας από μονάδες 

ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε 
Νοσοκομεία 

4e - Προώθηση στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών CO2 για όλα τα 

είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις 
αστικές περιοχές, συμπεριλ/νης της 

προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

και των μέτρων προσαρμογής 
σχετικά με τον περιορισμό των 

επιπτώσεων 

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και της 
Επισκεψιμότητας σε 

Υποβαθμισμένες Περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής 

Βελτίωση της Κινητικότητας και της 
Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια 

Αττικής 

10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
ΧΑΜΗΛΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΕΤΠΑ) 

Υποστήριξη της 
μετάβασης σε μια 

οικονομία χαμηλών 
εκπομπών 

διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους 

τους τομείς 

4g - Προώθηση της χρήσης της 
συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση 
βάσει της ζήτησης για χρήσιμη 

θερμότητα 

Διεύρυνση της χρήσης της 
τηλεθέρμανσης 

Ολοκλήρωση/Επέκταση των 
υποδομών για την αύξηση της 

δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω 
της συμπαραγωγής    - 

Τηλεθέρμανση στις Περιφ. 
Μετάβασης: Δυτ. Μακεδονίας 

(Κοζάνη, Φλώρινα, Αμύνταιο) και 
Πελοποννήσου (Μεγ/λη) 

Μελέτες για τις επιπτώσεις και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, 
της πρόληψης και 

της διαχείρισης 

5i - Στήριξη των επενδύσεων για 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

καθώς και των τεχνικών που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας στην 

Κλιματική Αλλαγή 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 
διαχείριση των φθοριούχων αερίων 

που βλάπτουν τη στοιβάδα του 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

όζοντος 

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 
των οικοσυστημάτων, της 

βιοποικιλότητας και των Δασών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ                                    

(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 

κινδύνων 

5ii - Προώθηση των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 

καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των 

καταστροφών 

Πρόληψη, διαχείριση και 
αποκατάσταση καταστροφών 

από πλημμύρες 

Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων 
διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμυρών   (Επικαιρ/ση- 

Αναθεώρηση Σχ.Διαχ. κινδύνων 
πλημμύρας,  Έργα διευθέτησης 
χειμάρρων/ ρεμάτων (π.χ. Ρέμα 

ΕΣΧΑΤΙΑΣ,  Αντιπλημμυρική 
προστασία Άρτας), Δίκτυο 
καταγραφής υδρολογικών 

πληροφοριών και 
κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού 

Μητρώου υδρολογικής 
πληροφορίας, Επιστημονική 

υποστήριξη εφαρμογή της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ, Ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
θέματα διαχείρισης κινδύνων 

πλημμύρας) 

Οργανωτική, λειτουργική, και 
διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ και των λοιπών 
σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών 

6.b - Επενδύσεις στον τομέα των 
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Βελτίωση και διασφάλιση του 
πλαισίου ορθολογικής και 
αειφόρου διαχείρισης των 

υδατικών πόρων της Χώρας 

Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται 
από την εφαρμογή των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών και, γενικότερα, την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία για την 
προστασία και διαχείριση των 

υδατικών πόρων 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δομών περιοχών 

Natura 2000 

Εποπτεία, παρακολούθηση και 
σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων 

οικοτόπων και ειδών και των 
Περιοχών Natura 2000 

Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης 
οικοτόπων / ειδών και Περιοχών 

Natura 2000 

Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των 
επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα 

είδη 

12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
(ΕΤΠΑ) 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 
πόρων 

6.d - Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ 
άλλων μέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδομών 

Βελτίωση του πλαισίου 
διατήρησης, διαχείρισης και 
αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας 

Συμβολή στη διατήρηση του 
δασικού περιβάλλοντος 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Διατήρηση των γενετικών πόρων 

Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και αξιοποίησης των 

περιβαλλοντικών πόρων, για την 
προώθηση ενιαίας και βιώσιμης 

εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης 

Πολεοδομικός και Αστικός 
Σχεδιασμός για την ανάπτυξη 

βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» 
(Smart Cities) 

Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του αέρα 

6.e - Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου 

Βελτίωση του πλαισίου 
διαχείρισης και εφαρμογής για 
την αναβάθμιση της πολιτικής 

για την Χωρική Ανάπτυξη 

Προώθηση μέτρων περιορισμού του 
θορύβου 

Οργανωτική, λειτουργική, και 
διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ και των λοιπών 
σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών 

6.b - Επενδύσεις στον τομέα των 
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Βελτίωση και διασφάλιση του 
πλαισίου ορθολογικής και 
αειφόρου διαχείρισης των 

υδατικών πόρων 
της Χώρας στις Περιφέρειες 
Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας 

Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται 
από την εφαρμογή των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών και, γενικότερα, την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία για την 
προστασία και διαχείριση των 

υδατικών πόρων 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δομών περιοχών 

Natura 2000 

Εποπτεία, παρακολούθηση και 
σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων 

οικοτόπων και ειδών και των 
Περιοχών Natura 2000 

Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης 
οικοτόπων / ειδών και Περιοχών 

Natura 2000 

Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των 
επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα 

είδη 

Συμβολή στη διατήρηση του 
δασικού περιβάλλοντος 

6.d - Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ 
άλλων μέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδομών 

Βελτίωση του πλαισίου 
διατήρησης, διαχείρισης και 
αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας στις 

Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. 
Ελλάδας 

Διατήρηση των γενετικών πόρων 

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ) 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 
πόρων 

6.e - Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

Βελτίωση του πλαισίου 
διαχείρισης και εφαρμογής για 
την αναβάθμιση της πολιτικής 

για την 
Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και αξιοποίησης των 
περιβαλλοντικών πόρων, για την 
προώθηση ενιαίας και βιώσιμης 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης 

Πολεοδομικός και Αστικός 
Σχεδιασμός για την ανάπτυξη 

βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» 
(Smart Cities) 

Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του αέρα 

απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 

για τον περιορισμό του θορύβου 

Χωρική Ανάπτυξη στις 
Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. 

Ελλάδας 

Προώθηση μέτρων περιορισμού του 
θορύβου 

Προώθηση δράσεων πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων 

Προώθηση οικιακής 
κομποστοποίησης 

Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής 
συλλογής ανακυκλωσίμων και 

βιοαποβλήτων 

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ) 

Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων 

Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και 
Δικτύωσή τους. 

Πρόληψη παραγωγής 
αποβλήτων, προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση, χωριστή 

συλλογή και ανακύκλωση 
αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της 
κομποστοποίησης 

Παρακολούθηση και υποστήριξη 
εφαρμογής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και 
των εθνικών σχεδίων πρόληψης και 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αστικών στερεών αποβλήτων σε 

νησιά και μικρούς 
απομακρυσμένους οικισμούς 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση 
υποδομών ολοκλ/μένης διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Μονάδες διάθεσης αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων σε 

νησιά. 

Δημιουργία μονάδων επεξ/σίας 
ιλύων από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. 

Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αποβλήτων, με βάση τους 

επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - 
Διασφάλιση της αυτάρκειας σε 

δίκτυα υποδομών ανάκτησης και 
διάθεσης. 

Δράσεις υποστήριξης Δήμων και 
ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης 

κοινού 

Διαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 
πόρων 

6i - Επενδύσεις στον τομέα των 
αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 

έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Βελτίωση της διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων και της 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
Ρυπασμένων Χώρων από 

Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων 

(βιομηχανικών, νοσοκομειακών 
κ.λπ.). 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Βιομηχανικά - Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

Έργα αποκατάστασης ρυπασμένων 
χώρων 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
συστημάτων συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

(ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους 
οικισμούς Β' προτεραιότητας 
(πληθυσμός >15.000 ι.π. και 

διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και 
σταδιακή ολοκλήρωση των 

υποδομών συλλογής και 
επεξεργασίας στους οικισμούς Γ' 

προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 
15.000 ι.π.) που απαιτούνται από 

την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Βελτίωση της συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

κατά κατηγορία Οικισμών με 
βάση τις κατευθύνσεις της 

Οδηγίας για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 
Εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών 
χαρακτηριστικών εξόδου 

Παρακολούθηση της λειτουργίας 
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας 
εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 

Δράσεις για την εφαρμογή της 
Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης 

την περίοδο 2014- 2020 

Εφαρμογή της Οδηγίας για την 
Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο 

της Ρύπανσης (96/61/ΕΚ και 
2008/1/ΕΚ) στους υδατικούς πόρους 

Οδηγία για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης 
(91/676/ΕΟΚ) 

Προστασία του περιβάλλοντος και 
ιδίως του εδάφους κατά τη 
χρησιμοποίηση της ιλύος 

καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία 
(Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) 

Παρακολούθηση και καταγραφή της 
κατάστασης των θαλάσσιων 

υποπεριοχών / Αναβάθμιση και 
λειτουργική επικαιροποίηση του 

δικτύου παρακολούθησης 

6ii - Επενδύσεις στον τομέα των 
υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Προστασία και Διαχείριση των 
Υδατικών Πόρων 

Δράσεις για την εφαρμογή της αρχής 
ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για 
τους σκοπούς του Άρ.9 της Οδηγίας 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2000/60/ ΕΚ 

Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών 
για την εξασφάλιση της επάρκειας 

του νερού για όλες τις χρήσεις 

Δράσεις προσδιορισμού, 
καταγραφής ελέγχου και 

παρακολούθησης των απολήψεων 
επιφανειακού και υπόγειου νερού 

και αποθήκευσης επιφανειακού 
νερού 

Δράσεις για τις σημειακές πηγές 
απορρίψεων που ενδέχεται να 

προκαλέσουν ρύπανση 

Αντιμετώπιση αρνητικών 
επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος 

Ευαισθητοποίηση Χρηστών και 
ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων για 

τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης 

Παρακολούθηση και καταγραφή της 
κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, 

πιέσεις, χρήση) των υδάτων της 
Χώρας 

Βελτίωση της Ποιότητας και της 
Επάρκειας των Υδατικών Πόρων 

Δράσεις για την προώθηση της 
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης 

του νερού 

Εφαρμογή της διαχείρισης 
Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών 
Natura 2000 για την μετρήσιμη 

βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης 

6iii - Προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ 
άλλων μέσω και του δικτύου Natura 
2000, και των πράσινων υποδομών 

Ανάσχεση της Απώλειας της 
Βιοποικιλότητας και της 

Υποβάθμισης των Λειτουργιών 
των Οικοσυστημάτων 

Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για 
τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 

6iv - Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου 

Προώθηση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας και της αστικής 

αναζωογόνησης 

Βελτίωση και αναζωογόνηση του 
αστικού περιβάλλοντος μέσω 

ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και 
καινοτόμων παρεμβάσεων 

15 - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ 

 
Ενίσχυση των συστημάτων και 
των διαδικασιών διοίκησης και 

εφαρμογής των Αξόνων 

Υποστήριξη λειτουργίας της 
Διαχειριστικής Αρχής 



ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος 

Ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων των 
Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 

του Προγράμματος 

Ενίσχυση των συστημάτων και 
των διαδικασιών διοίκησης και 

εφαρμογής των Αξόνων 
Προτεραιότητας ΤΣ του 

Προγράμματος. 
16 - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

Ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων των 
Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του 

Προγράμματος 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση 
και αποτελεσματική υλοποίηση 

πράξεων 

 

Πληροφόρηση & Επικοινωνία 

 

Αξιολογήσεις – Οριζόντιες δράσεις 
Ε.Π. 

 

 

 


