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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού
άξονα ΠΑΘΕ/Π
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών
τμημάτων του ΔΟΔ
Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών
δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων
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
Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού
σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς
αναπτυξιακούς πόλους
Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την
επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής
Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του
βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου
Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και
της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και
επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και
βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός)
στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της
Αθήνας
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων
των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε
Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες
Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Χώρας
Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για
την Χωρική Ανάπτυξη
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Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
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Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για
την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
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Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή
συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
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Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με
βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα
υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με
βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
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Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων
Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των
Οικοσυστημάτων
Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του Διευρωπαϊκού Οδικού
Δικτύου
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων
ατυχημάτων
Σύνδεση κόμβων του Διευρωπαϊκού Δικτύου μεταφορών και ενίσχυση της πρόσβασης σε ορεινέςπαραμεθόριες- νησιωτικές περιοχές με στόχο την ανάπτυξή τους

Ενίσχυση των μεταφορών εμπορευμάτων με σύνδεση σιδηροδρόμων και λιμανιών του
Διευρωπαϊκού Δικτύου με γειτονικούς πόλους
Ενίσχυση των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με επέκταση και αναβάθμιση του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής
Εκσυγχρονισμός των μεταφορών εμπορευμάτων στους λιμένες του διαδρόμου Αδριατικής –
Ιονίου
Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της έρευνας για διάσωση στη θάλασσα

Βελτίωση της σύνδεσης και εξυπηρέτησης αεροσκαφών-επιβατών σε νησιωτικά αεροδρόμια του
Διευρωπαϊκού Δικτύου
Βελτίωση των υπηρεσιών στα σιδηροδρομικά Διευρωπαϊκά Δίκτυα με ταυτόχρονη εξοικονόμηση
ενέργειας
Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων και αεροναυτιλίας των νησιωτικών αεροδρομίων του
Διευρωπαϊκού Δικτύου
Προώθηση του Μετρό και του Προαστιακού στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
Προώθηση του Μετρό στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας
Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες
Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων
Διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Βελτίωση διαχείρισης και εφαρμογής της χωρικής ανάπτυξης

Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς
Ελλάδας
Βελτίωση της διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στις
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
Βελτίωση της πολιτικής διαχείρισης της χωρικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και
Στερεάς Ελλάδας
Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογήανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ - Διασφάλιση της
αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης
Βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων
από βιομηχανικά απόβλητα
Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων
Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων
Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
Προώθηση της αστικής κινητικότητας και αναζωογόνησης

