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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), βασικές προτεραιότητες της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 αποτε-
λούν η επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, η προώθηση της κοινωνίας της 
γνώσης και της καινοτοµίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η 
βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως 
τόπο επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης. Στην  τελευταία προτεραιότητα, περιλαµβάνεται 
η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών 
του συστήµατος µεταφορών της χώρας, που υλοποιείται σε µεγάλο βαθµό από το παρόν 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠΕΠ).  

Για το λόγο αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΠΕΠ έχει διαµορφωθεί ώστε να είναι 
συµβατός σε εθνικό επίπεδο µε τη µεσοπρόθεσµη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2007-20131, αλλά 
και µε την ευρύτερη µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας και τη βραχυ-
πρόθεσµη στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005 - 20082 για την 
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.  

Σε κοινοτικό επίπεδο, ο στρατηγικός και ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του Προγράµµατος 
είναι συµβατός µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας 2007 – 20133 
για την πολιτική της συνοχής και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, µε 
τους στόχους της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και απα-
σχόληση4 και µε τις περιβαλλοντικές διαστάσεις που προστέθηκαν στους στόχους αυτούς 
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµπορκ του 2001.  

Στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας 2007 – 2013 καθορίζεται η πολι-
τική της συνοχής «... για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας µε στόχο την 
προώθηση της ισόρροπης, εναρµονισµένης και αειφόρου ανάπτυξης». Στο Κοινοτικό Πρό-
γραµµα της Λισσαβόνας εκφράζεται η βούληση τα προγράµµατα να στοχεύουν « ... σε ση-
µαντικές επενδύσεις υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών, του περιβάλλοντος και της ε-
νέργειας...Βελτιώνοντας την προσβασιµότητα, τα αποτελεσµατικά δίκτυα υποδοµής είναι µία 
από τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας...». 
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων 
και εργασίας, η Κοινότητα έχει δεσµευτεί ότι «...τα κοινοτικά κεφάλαια και η νοµοθεσία θα 
συµπληρώσουν τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διασύνδεσης, της διαλειτουρ-
γικότητας και της προσβασιµότητας των εθνικών δικτύων.».  

Οι Κοινοτικές αυτές πολιτικές και µέρος των στρατηγικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης της 
χώρας, εξυπηρετείται  µε την επίτευξη ειδικότερων στόχων, που υλοποιούνται, εκτός των 
άλλων τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων και µε τη συµβολή της εφαρµογής του 
παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

                                                 
1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013 ΥΠ.ΟΙ.Ο, Ιανουάριος 2007. 
2 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008, ΥΠ.ΟΙ.Ο.  
3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Πολιτική της Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, 2007 – 2013.  

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Κοινές ∆ράσεις για την α-
νάπτυξη και απασχόληση: το Κοινοτικό Πρόγραµµα της Λισσαβόνας SEC (2005) 981, COM(2005) 330 / 20-07-2005. 
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(Ε.Π.Ε.Π.). 

Με το πρόγραµµα αυτό, εκτός από την άµεση εξυπηρέτηση της προτεραιότητας για τη βελ-
τίωση της ελκυστικότητας της χώρας, εξυπηρετούνται έµµεσα και οι προτεραιότητες για τη 
βελτίωση της οικονοµίας και της προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής 
µέσω της ανάπτυξης των φυσικών υποδοµών των δικτύων µεταφορών και την συνακόλου-
θη ενίσχυση της προσπελασιµότητας. Επίσης εξυπηρετείται έµµεσα και η προτεραιότητα 
της βελτίωσης του θεσµικού περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις θεσµικού χαρακτήρα για τον 
τοµέα των µεταφορών.  

Επιπλέον, σε συνδυασµό µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τα Προ-
γράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ, το παρόν τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα, εξυπηρετεί και την περιφερειακή διάσταση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 
µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών και περιβάλλοντος που προάγουν 
την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη αντίστοιχα σε τοπικό επίπε-
δο. 

Με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. ο ρόλος της αειφόρου ανάπτυξης είναι σηµαντικός για 
τη διαµόρφωση της στρατηγικής και των στόχων της συνοχής και της σύγκλισης.  Βασική 
προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στη διαρκή επιδίωξη της αειφορίας µέσω της περιβαλλο-
ντικής βιωσιµότητας και στη διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
καθώς αυτά συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευηµερία, όπως ανα-
λύεται ειδικότερα στην παράγραφο 2.5. Για το σκοπό αυτό και για την ενσωµάτωση της πε-
ριβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση του ΕΠ, λήφθηκαν υπόψη κατά την διαµόρφωσή 
του τα πορίσµατα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. 

Σε σχέση µε την εθνική πολιτική µεταφορών, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρω-
ση της ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος µεταφορών για την εξασφάλιση της ταχείας και 
ασφαλούς µετακίνησης προσώπων και της αποτελεσµατικής µεταφοράς εµπορευµάτων, 
που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και 
στην βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέ-
ροντος.  

Ειδικότερα, η εξασφάλιση αποτελεσµατικών, ευέλικτων και ασφαλών µεταφορικών υποδο-
µών αποτελεί µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς 
βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των εξυπηρετούµενων περιο-
χών. Τα επαρκή µεταφορικά δίκτυα αυξάνουν τις δυνατότητες των εµπορικών συναλλαγών 
καθώς και την αποτελεσµατικότητα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η 
ανάπτυξη διευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών και κυρίως των διασυνοριακών έργων 
είναι σηµαντική για την επίτευξη µεγαλύτερης ενοποίησης των εθνικών αγορών, ειδικά στο 
πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, διαµορφώθηκε η δοµή του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η 
οποία αποτελείται κυρίως από δράσεις για την ανάπτυξη µεταφορικών υποδοµών, αλλά και 
δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και τη βελτίωση των µεταφορικών 
υπηρεσιών. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην υλοποίηση και βελτίωση οδικών και σιδηρο-
δροµικών αξόνων, λιµένων, αεροδροµίων, υποδοµών Προαστιακού και Μητροπολιτικού 
σιδηρόδροµου (Μετρό), στη προώθηση λοιπών καθαρών αστικών συγκοινωνιών, στην οδι-
κή ασφάλεια, στην ασφάλεια των µετακινήσεων µε σιδηρόδροµο, στην ασφάλεια της ναυ-
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σιπλοΐας και αεροπλοΐας, στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,  καθώς και σε δράσεις 
για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής του Προγράµµατος. 

Στο Κεφάλαιο 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ δίδεται µία περιγραφή του τοµέα των µεταφορών και των συστηµά-
των µεταφορών της χώρας και γίνονται συγκρίσεις µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δι-
εκπεραιώνεται µία συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων του «Ε.Π. ΟΑΛΑΑ», του «Ε.Π. 
Σ.Α.Α.Σ.» και των λοιπών συναφών προγραµµάτων και έργων της προηγούµενης προ-
γραµµατικής περιόδου, µε την παρουσίαση διαρθρωτικών δεικτών αποτελεσµατικότητας 
και επιδόσεων της προηγούµενης περιόδου, γίνεται µία δυναµική περιγραφή της υφιστάµε-
νης κατάστασης και αναλύονται οι τάσεις και οι παράγοντες ανάπτυξης του τοµέα των µε-
ταφορών, παρουσιάζεται συνοπτικά η περιβαλλοντική και η κοινωνικο-οικονοµική διάσταση 
του τοµέα των µεταφορών,  γίνεται µία ανάλυση SWOT για τον τοµέα, καταγράφονται οι 
τοµείς παρέµβασης του Προγράµµατος και προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι προκλήσεις 
της νέας προγραµµατικής περιόδου. 

Στο Κεφάλαιο 2 – Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ-
∆Ο 2007-2013 παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της προ-
σπελασιµότητας, καταγράφονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του 
τοµέα των µεταφορών, εξετάζεται και σχολιάζεται η συνέπεια των στόχων και των προτε-
ραιοτήτων µε τις κοινοτικές κατευθύνσεις, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το Ε-
ΣΠΑ και τις Κοινοτικές πολιτικές, καθώς και η συνέπεια των στόχων και προτεραιοτήτων µε 
τη δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, γίνεται ανάλυση των κατηγοριών των 
παρεµβάσεων, περιγράφονται οι διαδικασίες  προετοιµασίας του Προγράµµατος και οι 
προηγηθείσες κοινωνικο-οικονοµικές διαβουλεύσεις και ενσωµατώνονται τα πορίσµατα της 
εκ των προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
του Προγράµµατος. 

Στο Κεφάλαιο 3 – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας 
του Προγράµµατος και περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι του 
Κεφαλαίου 2. Για κάθε άξονα ξεχωριστά αναφέρονται οι στόχοι του, καταγράφονται οι κυ-
ριότερες παρεµβάσεις, ποσοτικοποιούνται οι στόχοι του άξονα, προσδιορίζονται και σχο-
λιάζονται θέµατα εφαρµογής, εκτιµώνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και γίνεται αναφο-
ρά σε ειδικά θέµατα του Γενικού Κανονισµού. 

Στο Κεφάλαιο 4 – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ορίζονται οι αρχές και οι φορείς του Προγράµ-
µατος, περιγράφονται τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης, δίδονται πληρο-
φορίες για το φορέα είσπραξης των πληρωµών και διενέργειας πληρωµών στους δικαιού-
χους, καθορίζονται οι διαδικασίες κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών 
ροών, περιγράφονται τα στοιχεία για την εξασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφό-
ρησης για το Πρόγραµµα και περιγράφονται οι διαδικασίες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
δεδοµένων µε την Επιτροπή. 

Στο Κεφάλαιο 5 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ περιλαµβάνονται οι πίνακες του 
Άρθρου 37, παράγραφος 1, σηµείο ε του Γενικού Κανονισµού, δηλαδή: α) ο πίνακας στον 
οποίο αναλύεται για κάθε έτος το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα 
χορηγήσει το κάθε Ταµείο και β) ο πίνακας στον οποίο καθορίζεται για ολόκληρη την περί-
οδο προγραµµατισµού, για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και για κάθε άξονα προτεραιότη-
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τας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων της κοινοτικής συνδροµής και της εθνικής συµµε-
τοχής, καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς από τα Ταµεία. 

Στα Παραρτήµατα περιλαµβάνονται: 

Παράρτηµα 1 - Αναλυτικά στοιχεία του Κεφαλαίου 1. 

Παράρτηµα 2 - Μεθοδολογία υπολογισµού ∆εικτών Αποτελεσµάτων 

Παράρτηµα 3 - ∆είκτες Κορµού Προγράµµατος (Core Indicators) 

Παράρτηµα 4 – Χάρτης Εθνικού Συστήµατος  Μεταφορών 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 5 από 305  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το παρόν Ε.Π. υποβάλλεται δυνάµει του στόχου «σύγκλιση» µε συνεισφορά του ΕΤΠΑ και 
του Ταµείου Συνοχής και εποµένως, σύµφωνα µε το Άρθρο 35 του Γενικού Κανονισµού 
εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.  

Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα των µεταφορών αφορά στο σύνολο του 
Ελληνικού χώρου, ο οποίος αποτελεί την γεωγραφική περιοχή παρέµβασης του παρόντος 
Ε.Π. Οι κωδικοί NUTS5 των γεωγραφικών περιοχών παρέµβασης του Ε.Π. παρουσιάζονται 
στον  παρακάτω πίνακα: 

  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

GR ΕΛΛΑΣ 

  

GR11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  

GR14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

GR21 ΗΠΕΙΡΟΣ 

GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  

GR23 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  

GR25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

GR41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  

GR43 ΚΡΗΤΗ 

  

 

                                                 
5  EE L 154, 21.6.2003, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 

1888/2005 (ΕΕ L  309, 25.11.2005, σ.1) και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 105/2007 (EE L 39, 
10.2.2007, σ.1). 
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1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1.1 Συγκριτικά Στοιχεία 

1.1.1.1 Βασικοί Αναπτυξιακοί ∆είκτες 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της διαµόρφωσης της ζήτησης για µεταφορικό έργο  είναι οι 
εξελίξεις στα βασικά µακροοικονοµικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της χώρας 
και των περιφερειών της, όπως του ΑΕΠ, του πληθυσµού, της απασχόλησης, του εµπορί-
ου, του τουρισµού και της βιοµηχανικής παραγωγής. Από τα συνοπτικά µεγέθη και δείκτες 
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε, προκύπτει ότι: 

• Το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε µονάδες αγοραστικής δύναµης) στην Ελλάδα το 
2004 ήταν στο επίπεδο του 75,3% του αντίστοιχου της Ε.Ε. των 15 και του 
81,8% της Ε.Ε. των 25. Οι εξελίξεις από το 1995, ιδιαίτερα από το 1999 και 
µετά, ήταν θετικές για την Ελλάδα, η οποία κάλυψε σηµαντικό µέρος της α-
πόστασης που τη χωρίζει από τους µέσους όρους των εταίρων της. Η τάση 
αυτή συνεχίσθηκε και το 2005-2006. 

• Με 11,07 εκατοµµύρια κατοίκους περίπου το 2005, η Ελλάδα αναλογεί στο 
2,9% του συνολικού πληθυσµού της Ε.Ε. των 15 και στο 2,4% του πληθυ-
σµού της Ε.Ε. των 25. Σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθυσµού, στην 
απασχόληση και στην ανεργία στην Ελλάδα διαδραµατίζουν οι αλλοδαποί 
εργαζόµενοι, ο αριθµός των οποίων εκτιµάται ότι αυξήθηκε από 120.000 το 
1990 σε περίπου 1.100.000 σήµερα. 

• Το επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει υψηλότερο από 
τους Κοινοτικούς µέσους όρους. Παρά την πτώση του από 11,3% το 2000 σε 
10,5% το 2004, το ελληνικό ποσοστό εξακολουθούσε το 2004 να υπερβαίνει 
κατά 30% το αντίστοιχο µέσο της Ε.Ε. των 15 και κατά 17% το µέσο της Ε.Ε. 
των 25. Το 2005 το ποσοστό µειώθηκε στο 9,9%, ενώ διαφαίνονται προοπτι-
κές περαιτέρω µείωσης. 

• Η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, µε 51,6 εκατοµµύρια διανυκτε-
ρεύσεις τουριστών το 2004 και περί τα 12-13 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών 
ετησίως, µε τη χώρα στη 15η θέση στη σχετική παγκόσµια κατάταξη. 

• Περισσότερο από το 50% του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας διενεργείται 
µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ε.Ε. Με την είσοδο των 10 νέων κρατών-
µελών, ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει η χώρα σε βασικά προϊόντα και 
υπηρεσίες εντείνεται. 

• Το 55% περίπου του ΑΕΠ της χώρας είναι συγκεντρωµένο στην Αττική και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως πέριξ της Θεσσαλονίκης), 
ενώ το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ εµφανίζεται στο νοµό-δορυφόρο της Ατ-
τικής, το Νόµο Βοιωτίας (λόγω συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων 
στα Οινόφυτα). Υψηλό κατά κεφαλή ή σχετικά υψηλή συγκέντρωση ΑΕΠ εµ-
φανίζεται σε Περιφέρειες µε έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως στο Νότιο Αι-
γαίο και στην Κρήτη. Αντίθετα, οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας είναι δι-
αχρονικά οι Περιφέρειες Ηπείρου µε κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε µονάδες PPS ίσο 
µε 57,9%  του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25 και 52,8% του µέσου όρου της 
Ε.Ε. των 15, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε 58,3% και 53,2%, ∆υτικής 
Ελλάδας µε 58,5% και 53,4%, Θεσσαλίας µε 65,9% και 60,1% και Ιονίων Νή-
σων µε 66,4% και 60,6% αντίστοιχα (Πίνακες Π.1 και Π.2 Παραρτήµατος). 
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Πίνακας 1 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Βασικοί Μακροοικονοµικοί ∆είκτες 

Ε.Ε. Ελλάδα % Ε.Ε.
  Ελλάδα Των 15 Των 25 Των 15 Των 25
ΑΕΠ
2004 - δισεκατ. € 167,2 9.894,7 10.380,7 1,7% 1,6%
Αύξηση ΑΕΠ 1999-2004 σε τιµές 1995 24,3% 10,6% 11,0% 228% 221%
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε PPP - ΕΕ 25 = 100     
  1995 72,0 111,0 100,0 64,9% 72,0%
  1999 72,0 110,0 100,0 65,5% 72,0%
  2000 72,2 110,1 100,0 65,6% 72,2%
  2004 81,8 108,7 100,0 75,3% 81,8%
Τοµεακή Σύνθεση ΑΕΠ 2003     
  Γεωργία 6,6% 2,0% 2,1% 324% 315%
  Βιοµηχανία 22,1% 26,0% 26,2% 85% 84%
  Υπηρεσίες 71,2% 72,0% 71,7% 99% 99%
Πληθυσµός - 1η Ιανουαρ. του έτους     
  1995 10,60 371,61 446,81 2,9% 2,4%
  1999 10,86 375,72 450,68 2,9% 2,4%
  2000 10,90 376,96 451,83 2,9% 2,4%
  2004 11,04 383,05 457,19 2,9% 2,4%
  2005 11,07 385,38 459,49 2,9% 2,4%
Απασχόληση - Ανεργία
Ποσοστό Απασχόλησης   
 2000 56,5% 63,4% 62,4% 89% 91%
 2004 59,4% 64,7% 63,3% 92% 94%
Ποσοστό Ανεργίας     
  2000 11,3% 7,6% 8,6% 149% 131%
  2004 10,5% 8,1% 9,0% 130% 117%
Τοµεακή Σύνθεση Απασχόλησης 2003     
  Γεωργία 14,6% 3,9% 5,2% 375% 284%
  Βιοµηχανία 24,1% 24,5% 25,4% 98% 95%
  Υπηρεσίες 61,2% 71,6% 69,4% 86% 88%
Εξωτερικό Εµπόριο 2004 - δισεκατ. €     
Εισαγωγές     
  Από ΕΕ 25 24,148 1.724,280 1.898,405 1,4% 1,3%
  Εκτός ΕΕ 25 18,183 1.013,165 1.083,630 1,8% 1,7%
  Σύνολο 42,331 2.737,444 2.982,035 1,5% 1,4%
Εξαγωγές     
  Προς ΕΕ 25 6,447 1.809,952 1.972,593 0,4% 0,3%
  Εκτός ΕΕ 25 5,871 973,387 1.024,670 0,6% 0,6%
  Σύνολο 12,317 2.783,339 2.997,264 0,4% 0,4%
Ισοζύγιο     
  Με ΕΕ 25 -17,702 85,672 74,188     
  Με εκτός ΕΕ 25 -12,312 -39,777 -58,960     
  Σύνολο -30,014 45,895 15,229     

∆ιανυκτερεύσεις Τουριστών (000)           
(Πηγή: Eurostat Yearbook 2005-ΕΣΥΕ)     
Ηµεδαποί     
  1995 (Eurostat) 11.908 587.164 607.974 2,0% 2,0%
  1999 (Eurostat) 13.477 660.744 690.998 2,0% 2,0%
  2000 (Eurostat) 13.656 733.539 768.432 1,9% 1,8%
  2002 (Eurostat) 12.753 719.768 752.566 1,8% 1,7%
  2003 (ΕΣΥΕ) 13.716     
  2004 (ΕΣΥΕ) 13.280     
Αλλοδαποί     
  1995 (Eurostat) 37.474 477.215 523.555 7,9% 7,2%
  1999 (Eurostat) 41.408 567.992 622.959 7,3% 6,6%
  2000 (Eurostat) 46.213 582.767 640.433 7,9% 7,2%
  2002 (Eurostat) 40.350 566.374 628.491 7,1% 6,4%
  2003 (ΕΣΥΕ) 39.760     
  2004 (ΕΣΥΕ) 38.310     
Σύνολο     
  1995 (Eurostat) 49.382 1.064.379 1.131.529 4,6% 4,4%
  1999 (Eurostat) 54.885 1.228.736 1.313.957 4,5% 4,2%
  2000 (Eurostat) 59.869 1.316.306 1.408.865 4,5% 4,2%
  2002 (Eurostat) 53.103 1.286.142 1.381.057 4,1% 3,8%
  2003 (ΕΣΥΕ) 53.476     
  2004 (ΕΣΥΕ) 51.590     

Αύξηση Βιοµηχανικής Παραγωγής            
2000 - 2004     
(δεν περιλαµβάνονται οι κατασκευές) 0,5% 1,2% 2,4% 39% 19%

 

Πηγές: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Trans-
port in Co-operation with EUROSTAT 
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1.1.1.2 Οδικό ∆ίκτυο 

Σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε., παρατηρείται από τα στοιχεία του Πίνακα 2 ότι, µε 742 
χλµ. αυτοκινητοδρόµων το 2001, η Ελλάδα υστερούσε σηµαντικά των σχετικών µέσων δει-
κτών (ανά εκατοµ. κατοίκους και ανά χιλιάδες τετρ. χλµ. επιφάνειας) της Ε.Ε. των 15 και 
των 25. Όταν όµως ληφθούν υπ’ όψη και οι λοιπές κατηγορίες δρόµων (εθνικές και επαρχι-
ακές οδοί και κοινοτικό δίκτυο), η υστέρηση της χώρας από τους Κοινοτικούς µέσους δεί-
κτες µειώνεται αισθητά. Είναι ευνόητο ότι η συγκριτική θέση της χώρας βελτιώνεται µε την 
ολοκλήρωση των υλοποιουµένων και προγραµµατισµένων σχετικών έργων. 

Πίνακας 2 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικό ∆ίκτυο 

 
  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - χλµ 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Χλµ. Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Χλµ 
Μήκος Αυτοκινητοδρόµων               
Σύνολο               
  1970 11     16.051       
  1980 91     30.454       
  1990 190     39.323       
  1999 500     50.757 53.435     
  2000 707     51.636 54.431     
  2001 742 12 12 53.104 55.965 Γερµανία 11.786 
  2002           Γερµανία 12.037 
  2003           Γερµανία 12.044 
Ανά 1.000.000 Κατοίκους 2001 68 13 17 140 123 Κύπρος 368 
Ανά 1.000 τετρ.χλµ. 2001 6 12 17 16 14 Ολλανδία 60 
Μήκος Συνολικού Οδικού ∆ικτύου               
Ελλάδα: 2001, λοιπά: 2000-2003               
Σύνολο               
  Αυτοκινητόδροµοι 742 13 17 54.173 57.211     
  Εθνικές Οδοί 9.158             
  Επαρχιακές Οδοί 29.107             
  Κοινοτικό ∆ίκτυο 75.600             
  Σύνολο 114.607     3.883.860 4.817.168     
Ανά 1.000.000 Κατοίκους               
  Αυτοκινητόδροµοι 68 13 17 143 126 Κύπρος 375 
  Εθνικές Οδοί 838 8 16     Φινλανδία 15.020 
  Επαρχιακές Οδοί 2.663 7 13     Λιθουανία 16.623 
  Κοινοτικό ∆ίκτυο 6.916 7 10     Εσθονία 26.770 
  Σύνολο 10.484 10 17 10.265 10.633 Εσθονία 38.921 
Ανά 1.000 τετρ.χλµ.               
  Αυτοκινητόδροµοι 6 12 18 17 14 Βέλγιο 57 
  Εθνικές Οδοί 69 10 18     Μάλτα 4.554 
  Επαρχιακές Οδοί 221 8 14     Σλοβενία 1.583 
  Κοινοτικό ∆ίκτυο 573 12 17     Βέλγιο 4.398 
  Σύνολο 868 11 20 1.200 1.212 Μάλτα 6.601 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Trans-
port in Co-operation with EUROSTAT 

 

Παρά τις συνεχείς σηµαντικές αυξήσεις, ο αριθµός των µικρών επιβατικών οχηµάτων που 
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2003 ήταν περιορισµένος, σε σχέση µε τον πληθυσµό της 
χώρας. Ο δείκτης οχηµάτων ανά 1.000 κατοίκους, παρότι στην Αττική δεν παρουσιάζει ση-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 10 από 305  

µαντική υστέρηση, στην Ελλάδα συνολικά ήταν κατά το έτος αυτό 348, στο επίπεδο του 
70% του αντίστοιχου δείκτη της Ε.Ε. των 15 και του 75% της Ε.Ε. των 25, µε αποτέλεσµα η 
χώρα να κατατάσσεται στην 15η  θέση στην Ε.Ε. των 15 και στην 20ή θέση στην Ε.Ε. των 
25 (Πίνακας Π.3 Παραρτήµατος).  

Η θέση της χώρας ήταν πολύ υψηλότερη ως προς τον αριθµό λεωφορείων-πούλµαν και 
φορτηγών αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους – µε τους ελληνικούς δείκτες σηµαντικά υψη-
λότερους από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε. 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα ανωτέρω, η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά των µέσων δεικτών της Ε.Ε. 
ως προς το µεταφορικό έργο µικρών επιβατικών οχηµάτων (επιβατοχιλιόµετρα ανά κάτοικο 
και ανά κυκλοφορούν όχηµα – 15-13η θέση στην Ε.Ε. των 15 και 18η θέση στην Ε.Ε. των 
25 – Πίνακας Π.4 του Παραρτήµατος), αλλά υπερέχει σηµαντικά ως προς τους αντίστοι-
χους δείκτες για τα λεωφορεία-πούλµαν (2η και 7-8η θέση). Η Ελλάδα υστερεί των µέσων 
δεικτών της Ε.Ε. και ως προς το εµπορευµατικό µεταφορικό έργο (τοννοχιλιόµετρα ανά κά-
τοικο, όχηµα ή τετρ. χλµ. επιφανείας), κατατασσόµενη το 2003 στη 13-15η θέση µεταξύ των 
κρατών-µελών της Ε.Ε. των 15 και στην 20-23η θέση στην Ε.Ε. των 25. 

1.1.1.3 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές 

Σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε. (Πίνακας 3), παρατηρείται ότι η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά 
ως προς το σιδηροδροµικό της δίκτυο. Με 2.414 χλµ. δικτύου το 2003, η χώρα είναι στη 
12η θέση µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. των 15 (1,6% του σχετικού συνόλου) και στη 
16η θέση στην Ε.Ε. των 25 (1,2% του σχετικού συνόλου). Η σύγκριση είναι δυσµενέστερη 
ως προς το σχετικό δείκτη ανά µονάδα επιφάνειας, ως προς τον οποίο η Ελλάδα (18,3 χλµ. 
ανά τετρ. χλµ.) είναι µόλις στο επίπεδο του 39% της Ε.Ε. των 15 (θέση χώρας: 14η) και του 
37% της Ε.Ε. των 25 (θέση χώρας: 22η). 

Πίνακας 3 
 Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε. – Σιδηροδροµικό δίκτυο 

Ελλάδα 
Θέση στην Ε.Ε. 

 
Ε.Ε. – χλµ. 

 
1η Χώρα Ε.Ε. 25 

 
 
Χλµ. Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Χλµ. 

Μήκος Σιδηροδροµικών γραµµών  
(χλµ) 

 
1970 
1980 
1990 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

 
 
 
2.602 
2.461 
2.484 
2.299 
2.385 
2.377 
2.383 
2.414 

 
 
 

12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 

 
 
 

15 
14 
14 
18 
16 
16 
16 
16 

 
 
 
175.274 
168.150 
161.638 
152.526 
151.227 
150.970 
151.096 
151.753 

 
 
 
 
 
 
202.998 
201.303 
198.222 
198.766 
199.094 

 
 
 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 
Γερµανία 

 
 
 
43.777 
42.765 
40.981 
37.525 
36.588 
35.986 
35.814 
36.054 

Ηλεκτροκίνητες γραµµές 2003 
Μήκος (χλµ.) 
Ποσοστό συνόλου 

 
83 
3,4% 

 
14 
14 

 
22 
22 

 
79.355 
52,3% 

 
99.752 
50,1% 

 
Γερµανία 
Λουξεµβούργο 

 
19.829 
95% 

Μήκος Σιδηροδροµικών γραµµών 
(χλµ.) ανά 1000 τετρ.χλµ. επιφάνει-
ας 

18,3 14 22 46,9 50,1 Τσεχία 121,8 

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT  
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∆υσµενής είναι επίσης η σύγκριση ως προς το µήκος των γραµµών, στις οποίες έχει εγκα-
τασταθεί ηλεκτροκίνηση (στοιχεία 2003): Με µόλις 83 χλµ. (3,4% του συνολικού µήκους 
των σιδηροδροµικών γραµµών και 0,1% των σχετικών συνόλων της Ε.Ε.), η Ελλάδα βρί-
σκεται και στη 14η και 22η θέση στην Ε.Ε. των 15 και των 25, αντίστοιχα, όπου οι ηλεκτρο-
κίνητες γραµµές αναλογούν σε ποσοστά 52% και 50% των αντίστοιχων συνόλων. 

Συνολικά, πάντως, η δυναµική του ευρισκόµενου σε λειτουργία µήκους του ελληνικού σιδη-
ροδροµικού δικτύου ακολουθεί τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Ε.Ε., µε µειώσεις µέχρι περί-
που το τέλος της 10ετίας του 1990 και περίπου σταθερότητα έκτοτε.  

Στοιχεία σχετικά µε το µεταφορικό έργο και το δίκτυο των σιδηροδρόµων συνοψίζονται πα-
ρακάτω6: 

1. Μεταξύ των ετών 1970 και 2000, παρατηρείται ελαφρά αύξηση της επιβατικής ζή-
τησης στις χώρες της Ε.Ε., της  τάξης του 30% (µέση ετήσια αύξηση περίπου 1%) 
και σηµαντική πτώση της εµπορευµατικής ζήτησης, της τάξης του 15%7.  

2. Για την ίδια περίοδο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται δραµατική πτώση του 
σιδηροδροµικού επιβατικού και εµπορευµατικού µεριδίου αγοράς στο σύνολο των 
µέσων µεταφοράς, από 21% σε 8% και από 14% σε 6% αντίστοιχα.  

3. Την περίοδο 1995 – 2004 παρατηρούνται µικρές αυξοµειώσεις τόσο στην επιβατική 
όσο και στο εµπορευµατική ζήτηση των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Στο σύνολο 
των επιβατικών µεταφορών παρατηρείται ελαφρά µείωση του µεριδίου του σιδηρο-
δρόµου ενώ στο σύνολο των εµπορευµατικών µεταφορών το µερίδιο του σιδηρο-
δρόµου παραµένει πρακτικά σταθερό8.  

4. Σε Εθνικό επίπεδο, η εξέλιξη του µεταφορικού έργου είναι ανάλογη µε αυτή που 
παρατηρείται στην Ε.Ε. Το µερίδιο του σιδηροδρόµου µεταξύ του 1970 και του 2000 
στις επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές παρουσιάζει σηµαντική µείωση, από 
6,2% σε 1,5% και από 9,5% σε 3,5% αντίστοιχα. Σηµαντικότατη πτώση του εµπο-
ρευµατικού έργου παρατηρείται µεταξύ των ετών 1994-2000, της τάξης του 20%.  

5. Οι προσπάθειες σε Εθνικό επίπεδο για την αναβάθµιση του ρόλου του σιδηροδρό-
µου πρέπει να εντατικοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη ότι το µερίδιο του σιδηρο-
δρόµου για τις επιβατικές µεταφορές προσεγγίζει µόλις το 1,8%, ενώ ο µέσος όρος 
των 15 και 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. είναι της τάξης του 6,3% και 6,5% αντίστοι-
χα, για το έτος 2003. Την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα µεγέθη για την Ισπανία και την 
Πορτογαλία είναι της τάξης του 4,6% και 3%2. Το έτος 2004 εκτιµάται ότι ο σιδηρό-
δροµος κατέχει το 1,5% στο σύνολο του χερσαίου εµπορευµατικού έργου έναντι 
14% της Ε.Ε.  

6. Η σηµαντική έλλειψη της σιδηροδροµικής υποδοµής στην Ελλάδα τεκµηριώνεται 
από τα συγκριτικά στοιχεία της µέσης πυκνότητας του δικτύου της Ελλάδας σε σχέ-
ση τα 15 και 25 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για το έτος 2003. Συγκεκριµένα, η µέση πυ-
κνότητα της Ελλάδας υπολογίζεται σε 18 µ/χλµ2 έναντι 47 µ/χλµ2 και 50 µ/χλµ2 της 
µέσης πυκνότητας των 15 και 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. αντίστοιχα. 

                                                 
6 Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση Σ.Π. «Μεταφορές 2007-2013», Νοέµβριος 2006 
7 Ε.Υ.Σ.Α.Α.Π., ΥΠ.ΟΙ.Ο. «Γενική Μελέτη Ανάπτυξης Μεταφορών», Σεπτέµβριος 2005, ΤRADEMCO-Mελέτες-Έρευνα –

Ανάπτυξη Α.Ε. και PLANNING Σύµβουλοι Οργάνωσης Επιχειρήσεων Α.Ε. 
8 European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, “Energy & Transport in 

Figures 2005 for European Union, Part 3: Transport”. 
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7. Από σύγκριση των στοιχείων του Α.Ε.Π. για το έτος 2004, προκύπτει ότι το Α.Ε.Π. 
της Ελλάδας συνιστά το 1,4% του Α.Ε.Π. των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Ανάλογο 
ποσοστό παρατηρείται στην αντίστοιχη σύγκριση για το µεταφορικό έργο των επι-
βατικών οδικών µεταφορών. Αντίθετα, το σιδηροδροµικό επιβατικό και εµπορευµα-
τικό µεταφορικό έργο της Ελλάδας σε σύγκριση µε το συνολικό σιδηροδροµικό µε-
ταφορικό έργο των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. είναι πολύ µικρότερο, της τάξης του 
0,2% και 0,4% αντίστοιχα9. 

8. Σε Εθνικό επίπεδο, µολονότι το Α.Ε.Π. της Ελλάδας αυξάνεται σταθερά την περίοδο 
2000-2005 (µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 4 - 4,5% ετησίως) και στις θέσεις α-
πασχόλησης παρουσιάζεται ελαφρά αύξηση, το σιδηροδροµικό εµπορευµατικό µε-
ρίδιο εµφανίζει οριακές µεταπτώσεις. Αντίθετα στο µερίδιο των οδικών εµπορευµα-
τικών µεταφορών παρατηρείται διαρκής άνοδος. Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύ-
πτουν από τα στοιχεία που αφορούν σε επιβατικό µεταφορικό έργο. 

Η συµµετοχή του σιδηρόδροµου στις χερσαίες µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πε-
ριορισµένη. Το 2000 ο σιδηρόδροµος µετείχε στις χερσαίες επιβατικές µεταφορές της Ελ-
λάδας µε ποσοστό 1,8% (Πίνακας 4), µε τη χώρα να καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην 
Ε.Ε. των 15 και την προτελευταία στην Ε.Ε. των 25. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα πιο 
πρόσφατα χρόνια, δεδοµένης της στασιµότητας στο επιβατικό έργο του σιδηροδρόµου 
στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις σχετικές αυξήσεις που εµφανίσθηκαν σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε. (Πίνακες Π.6 και Π.7 Παραρτήµατος). 

Το ποσοστό του σιδηροδρόµου στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα εί-
ναι επίσης περιορισµένο, λίγο άνω του 2%, έναντι 8% στην Ε.Ε. το 2002. Οι προοπτικές 
πάντως στον τοµέα αυτό αρχίζουν να διαφαίνονται θετικές, δεδοµένης της αύξησης στο 
εµπορευµατικό έργο του σιδηροδρόµου τα τελευταία χρόνια. 

 

                                                 
9 European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, “Energy & Transport in 

Figures 2005 for European Union, Part 1: General Data” 
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Πίνακας 4 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Κατανοµή στα Μέσα των Χερσαίων Επιβατικών Μετα-

φορών 2000 

Οδικά Οχήµατα  
Μικρά Οχήµα-
τα 

Μεγάλα Οχή-
µατα 

 
Σύνολο 

 
Σιδηρόδροµος 

 
Μετρό & 
Τραµ 

 
Σύνολο 

Βέλγιο 82,8% 10,3% 93,1% 6,2% 0,7% 100,0% 
Τσεχία 73,7% 10,1% 83,8% 7,0% 9,2% 100,0% 
∆ανία 80,4% 11,9% 92,2% 7,7% 0,1% 100,0% 
Γερµανία 84,8% 6,7% 91,5% 7,1% 1,5% 100,0% 
Εσθονία 79,5% 18,2% 97,8% 1,4% 0,8% 100,0% 
Ελλάδα 71,5% 25,1% 96,7% 1,8% 1,6% 100,0% 
Ισπανία 82,3% 11,7% 94,1% 4,6% 1,3% 100,0% 
Γαλλία 85,4% 4,9% 90,4% 8,3% 1,3% 100,0% 
Ιρλανδία 74,8% 20,2% 95,0% 5,0% - 100,0% 
Ιταλία 82,7% 11,4% 94,0% 5,3% 0,7% 100,0% 
Κύπρος 82,3% 17,7% 100,0% - - 100,0% 
Λετονία 73,2% 18,7% 91,9% 5,6% 2,5% 100,0% 
Λιθουανία 86,5% 11,5% 98,1% 1,9% - 100,0% 
Λουξεµβούργο 82,3% 14,1% 96,4%  3,6% -  100,0%  
Ουγγαρία 59,6% 24,0% 83,6% 13,2% 3,2% 100,0% 
Μάλτα 90,0% 10,0% 100,0% - - 100,0% 
Ολλανδία 86,5% 4,4% 90,9% 8,2% 0,9% 100,0% 
Αυστρία 75,9% 13,8% 89,7% 7,7% 2,6% 100,0% 
Πολωνία 76,1% 13,2% 89,3% 8,7% 2,0% 100,0% 
Πορτογαλία 86,9% 9,4% 96,3% 3,0% 0,7% 100,0% 
Σλοβενία 89,4% 6,1% 95,5% 4,5% - 100,0% 
Σλοβακία 70,7% 21,9% 92,6% 6,5% 0,9% 100,0% 
Φινλανδία 83,8% 10,8% 94,6% 4,7% 0,7% 100,0% 
Σουηδία 81,7% 8,9% 90,6% 7,7% 1,7% 100,0% 
Ην. Βασίλειο 87,5% 6,1% 93,6% 5,3% 1,1% 100,0% 

ΕΕ 25 83,2% 9,0% 92,2% 6,5% 1,4% 100,0% 
ΕΕ 15 84,1% 8,4% 92,6% 6,3% 1,2% 100,0% 

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT  

Οι συνδυασµένες µεταφορές αποτελούν µικρό µόνο µέρος του συνόλου των εµπορευµατι-
κών µεταφορών στην Ευρώπη (5% του συνολικού έργου). Η εικόνα αυτή όµως διαφορο-
ποιείται σηµαντικά σε συγκεκριµένους άξονες που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή, µή-
κος ταξιδιού και φορτία, όπως ο άξονας Βορρά - Νότου µεταξύ Ιταλίας και Γερµανίας, στον 
οποίο το 30% του µεταφορικού έργου εκτελείται µε συνδυασµό δρόµου και τρένου.  

Στην Ε.Ε. των 15 η εµπορευµατική κίνηση που χρησιµοποιεί συνδυασµένες µεταφορές «ο-
δός-τρένο» αυξάνεται ελαφρά διαχρονικά, αποτελώντας το 25% της συνολικής σιδηροδρο-
µικής κίνησης. Η θαλάσσια (µοναδοποιηµένη) κίνηση παρουσίασε ραγδαία αύξηση τα τε-
λευταία 10 χρόνια και έφθασε τους 500 εκ. τόνους το 2003, όµως ο συνδυασµός θαλάσσι-
ων και χερσαίων µέσων δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος, και αποτελεί µόνο το 10% της 
θαλάσσιας εµπορευµατικής κίνησης (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6 
Στατιστικά εµπορευµατικών µεταφορών 

 
   GR (EL) EU 25 EU 25 

Ετήσια αύξηση εµπορευµατικού 
έργου (τχλµ) 

1995-2002 
   

~2,4 

Σύνολο 51,6 100% 2961,8 100% 
Θαλάσσια 39 76% 1348 46% 
Οδικά 7,7 15% 534,5 18% 
Σιδ/κά 0,8 2% 183,3 6% 
Ποτάµια -  92 3% 
pipeline 1,9 4% 366,4 12% 

Αεροπορικά 0,1 0% 3,3 0% 

Κατανοµή εξωτερικού (παγκόσµι-
ου) εµπορίου στα µεταφορικά 
µέσα - Εισαγωγές (εκ. τόνοι) 

2003 

Άλλα 2,1 4% 431,7 15% 
Σύνολο 17,7 100% 1850 100% 

Θαλάσσια 12,4 70% 58,1 4% 
Οδικά 5 28% 557,5 42% 
Σιδ/κά 0,1 1% 132,1 10% 
Ποτάµια -  108,9 8% 
pipeline 0 0% 101,7 8% 

Αεροπορικά 0,1 1% 8,3 1% 

Κατανοµή εξωτερικού (παγκόσµι-
ου) εµπορίου στα µεταφορικά 
µέσα - Εξαγωγές (εκ. τόνοι) 

 

2003 

Άλλα 0 0% 358,1 27% 

 

1.1.1.4 Θαλάσσιες Μεταφορές 

Ως νησιώτικη χώρα, η Ελλάδα, µε ποσοστό περίπου 25% του Κοινοτικού συνόλου, κατέχει 
την 1η θέση στην Ε.Ε. ως προς τη θαλάσσια διακίνηση επιβατών, όπως φαίνεται από τα 
στοιχεία του Πίνακα 5.  

Βασικά στοιχεία του µεταφορικού έργου των ελληνικών λιµένων κατά την περίοδο 2001-
2004 παρουσιάζονται στον Πίνακα Π.8 του Παραρτήµατος. Η αύξηση του αριθµού των κα-
τάπλων πλοίων, της διακίνησης επιβατών ακτοπλοΐας και της διακίνησης εµπορευµάτων 
εσωτερικού και εξωτερικού είναι σηµαντική. Αντίθετα, περιορισµένη και φθίνουσα είναι η 
διακίνηση επιβατών τακτικών γραµµών εξωτερικού, ενώ στασιµότητα παρουσιάζει η κίνηση 
των τοπικών πορθµείων. 

1.1.1.5 Αεροπορικές Μεταφορές 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ζήτηση των επιβατικών αεροµεταφορών παρουσιάζει σηµαντική 
αύξηση µεταξύ των ετών 1995-2003, της τάξης του 46,3%, τη µεγαλύτερη αύξηση συγκριτι-
κά µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς. Κατά συνέπεια, τα µερίδια αγοράς των επιβατικών 
αεροµεταφορών στο σύνολο των µέσων µεταφοράς παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, από 
6% το 1995 σε 7,5% το 2003. 

Στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία παρατηρείται σηµαντική αύξηση της συνολικής αερο-
πορικής επιβατικής κίνησης – 5% και 11% αύξηση στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 
αντίστοιχα. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 2004 τα αεροδρόµια της Ελλάδας εξυπηρετούσαν 
περίπου το 4% της επιβατικής κίνησης µεταξύ των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. 
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Πίνακας 5 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Θαλάσσιες Μεταφορές 
Αποβιβάσεις και Επιβιβάσεις Επιβατών 2002-2003 

 
  2002 2003 

  Αποβιβ. Επιβιβ. Σύνολο Αποβιβ. Επιβιβ. Σύνολο 
Ανά Κράτος-Μέλος 

Βέλγιο 0,6 0,6 1,1 0,4 0,4 0,7 
Τσεχία - - - - - - 
∆ανία 24,1 24,1 48,2 24,5 24,3 48,8 
Γερµανία 16,7 16,5 33,2 16,0 16,1 32,2 
Εσθονία 2,6 2,5 5,1 2,6 2,6 5,2 
Ελλάδα 50,6 50,5 101,2 51,5 51,3 102,8 
Ισπανία 10,1 8,8 18,9 10,8 9,3 20,0 
Γαλλία 14,6 14,5 29,1 13,7 13,7 27,4 
Ιρλανδία 1,9 2,0 3,9 1,9 1,9 3,7 
Ιταλία 41,4 41,3 82,7 41,3 41,3 82,6 
Κύπρος 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 
Λετονία 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Λιθουανία 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Λουξεµβούργο - - - - - - 
Ουγγαρία - - - - - - 
Μάλτα       0,1 0,1   
Ολλανδία 1,1 1,1 2,2 1,0 1,0 2,0 
Αυστρία - - - - - - 
Πολωνία 1,7 1,6 3,3 1,6 1,6 3,2 
Πορτογαλία 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 
Σλοβενία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σλοβακία - - - - - - 
Φινλανδία 8,3 8,2 16,6 8,2 8,1 16,3 
Σουηδία 16,2 15,9 32,1 16,5 16,2 32,7 
Ην. Βασίλειο 17,8 17,8 35,6 16,8 16,9 33,7 
ΕΕ 25 208,3 206,0 414,3 207,5 205,2 412,8 
ΕΕ 15 203,7 201,6 405,4 203,0 200,7 403,7 

Ποσοστό Ελλάδας 
Στην ΕΕ 25 24,3% 24,5% 24,4% 24,8% 25,0% 24,9% 
Στην ΕΕ 15 24,9% 25,1% 25,0% 25,4% 25,6% 25,5% 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Trans-
port in Co-operation with EUROSTAT 

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2004, κατατάσσεται 6η θέση µεταξύ των 25 Χωρών 
της Ε.Ε. ως προς το απόλυτο µέγεθος της επιβατικής κίνησης αεροµεταφορών και στην 7η 
θέση ως προς το µέγεθος αυτό κατ’ αναλογία µε το µόνιµο πληθυσµό (ανά 1.000 κατοί-
κους), µε ένα µεγάλο µέρος της κίνησης να δηµιουργείται από πτήσεις charter που διακι-
νούν τουρίστες προς και από τους διάφορους τουριστικούς προορισµούς της χώρας, (Πί-
νακας 7). 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται γενικά ότι η αύξηση του αεροπορικού µεταφορικού 
έργου µεταβάλλεται µε ρυθµούς που προσεγγίζουν το διπλάσιο του ρυθµού αύξησης του 
Α.Ε.Π. Συγκεκριµένα, το διάστηµα 1999-2000 η αύξηση του Α.Ε.Π. και της επιβατικής αε-
ροπορικής ζήτησης ήταν 3,8% και 10% αντίστοιχα, ενώ για το διάστηµα 2002-2003 τα ίδια 
µεγέθη προσέγγιζαν το 2,4% και 3,9%. Η σηµαντική αύξηση του αεροπορικού µεταφορικού 
έργου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνδυάζεται µε ρυθµούς ανάπτυξης που ήταν ι-
διαίτερα υψηλοί. 
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Οι αεροµεταφορές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές µε τα υπόλοιπα εναλλακτικά 
µέσα µεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1999 εξυπηρετούνταν το 6,9% του συνόλου 
των επιβατών όλων των µέσων µεταφοράς ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης. Τα αντίστοιχα 
µεγέθη για το ίδιο έτος σε 17 Χώρες της ∆υτικής Ευρώπης υπολογίζονται σε 3,9%. 

Στις εµπορευµατικές µεταφορές και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζεται αύξηση της τά-
ξης του 39% µεταξύ των ετών 1995 -2004. Παρόλα αυτά, όπως αναµενόταν, το µερίδιο α-
γοράς των αεροµεταφορών είναι πολύ χαµηλό, της τάξης του 0,1%, και πρακτικά παραµέ-
νει σταθερό µεταξύ της ίδιας περιόδου. 

Πίνακας 7 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Επιβάτες Αεροπορικών Μεταφορών 2004 

 
  Χιλιάδες Επιβάτες Ποσοστιαία Σύνθεση Ανά 1.000 Κατοίκους 

  Εσωτερ. Εξωτερ. Σύνολο Εσωτερ. Εξωτερ. Σύνολο Εσωτερ. Εξωτερ. Σύνολο 
Ανά Κράτος-Μέλος 

Βέλγιο 1,2 13.305,6 13.306,8 0% 100% 100% 0 1.280 1.280 
Τσεχία 173,4 7.347,3 7.520,7 2% 98% 100% 17 720 736 
∆ανία 1.608,9 13.131,4 14.740,3 11% 89% 100% 298 2.433 2.731 
Γερµανία 21.385,0 67.380,5 88.765,5 24% 76% 100% 259 816 1.076 
Εσθονία 16,5 742,3 758,9 2% 98% 100% 12 549 562 
Ελλάδα 5.535,9 20.285,5 25.821,4 21% 79% 100% 501 1.837 2.339 
Ισπανία 34.031,6 81.928,5 115.960,2 29% 71% 100% 804 1.935 2.738 
Γαλλία 26.391,9 40.983,0 67.375,0 39% 61% 100% 438 681 1.119 
Ιρλανδία 684,9 18.512,1 19.197,0 4% 96% 100% 170 4.596 4.766 
Ιταλία 24.612,1 41.650,0 66.262,1 37% 63% 100% 425 719 1.145 
Κύπρος 0,7 5.219,7 5.220,4 0% 100% 100% 1 7.147 7.148 
Λετονία 0,1 687,6 687,8 0% 100% 100% 0 296 297 
Λιθουανία 2,0 779,8 781,8 0% 100% 100% 1 226 227 
Λουξεµβούργο 0,0 1.333,0 1.333,0 0% 100% 100% 0 2.952 2.952 
Ουγγαρία 0,0 4.491,0 4.491,0 0% 100% 100% 0 444 444 
Μάλτα 37,8 2.458,4 2.496,2 2% 98% 100% 95 6.148 6.243 
Ολλανδία 106,9 25.303,1 25.410,0 0% 100% 100% 7 1.556 1.563 
Αυστρία 562,8 11.479,2 12.042,0 5% 95% 100% 69 1.410 1.479 
Πολωνία 892,7 5.219,6 6.112,3 15% 85% 100% 23 137 160 
Πορτογαλία 2.448,5 12.917,7 15.366,2 16% 84% 100% 234 1.233 1.467 
Σλοβενία 0,1 600,5 600,6 0% 100% 100% 0 301 301 
Σλοβακία 35,7 622,0 657,7 5% 95% 100% 7 116 122 
Φινλανδία 2.862,2 7.210,9 10.073,1 28% 72% 100% 548 1.381 1.930 
Σουηδία 7.029,7 13.076,9 20.106,7 35% 65% 100% 783 1.457 2.240 
Ην. Βασίλειο 25.741,5 108.198,6 133.940,0 19% 81% 100% 431 1.812 2.244 
ΕΕ 25 154.162,3 504.864,2 659.026,5 23% 77% 100% 337 1.104 1.441 
ΕΕ 15 153.003,2 476.696,0 629.699,2 24% 76% 100% 399 1.244 1.644 

Ποσοστό Ελλάδας 
Στην ΕΕ 25 3,6% 4,0% 3,9% 92% 103% 100% 149% 166% 162% 
Στην ΕΕ 15 3,6% 4,3% 4,1% 88% 104% 100% 126% 148% 142% 

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport 
in Co-operation with EUROSTAΤ 

1.1.1.6 Αστικές Μεταφορές 

Το 2003 η Ελλάδα εξακολουθούσε να υστερεί των µέσων δεικτών ανά κάτοικο της Ε.Ε., 
αλλά η σχετική διαφορά µειώνεται, ιδιαίτερα από το 2000 και µετά, λόγω της ταχύτερης αύ-
ξησης του σχετικού µεταφορικού έργου στην Ελλάδα (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Τραµ και Μετρό - Επιβατοχιλιόµετρα 

 
    Ε.Ε. Ελλάδα % Ε.Ε. 
  Ελλάδα Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα           
  1970 0,6 38,9   1,62%   
  1980 0,7 40,7   1,67%   
  1990 0,8 48,5   1,71%   
  1999 0,8 51,7 68,0 1,57% 1,19% 
  2000 1,2 53,8 70,0 2,21% 1,70% 
  2001 1,3 54,3 70,6 2,45% 1,89% 
  2002 1,4 55,1 71,3 2,45% 1,89% 
  2003 1,4 55,9 72,2 2,50% 1,94% 
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο           
  1970 72 114   63%   
  1980 71 115   62%   
  1990 82 133   61%   
  1999 75 138 151 54% 49% 
  2000 109 143 155 76% 70% 
  2001 122 143 156 85% 78% 
  2002 123 146 157 84% 78% 
  2003 127 147 159 86% 80% 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT 

1.1.1.7 Ασφάλεια Μεταφορών  

Αναφορικά µε την ασφάλεια των µεταφορών, τα στατιστικά στοιχεία, που απεικονίζουν το 
αυξηµένο πρόβληµα της χώρας, συνοψίζονται παρακάτω: 

Τα θανατηφόρα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σχεδόν συνεχή πτωτική πο-
ρεία από το 1999 και µετά, µέχρι και το 2004 (Πίνακας 9). Σε αναλογία όµως µε τον πληθυ-
σµό, τον αριθµό των κυκλοφορούντων οχηµάτων και τα διανυόµενα επιβατοχιλιόµετρα, η 
χώρα παραµένει σε δυσµενή θέση το 2003, µε σχετικούς δείκτες σηµαντικά υψηλότερους 
από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε. και κατατασσόµενη στην 1-2η θέση µεταξύ των 
κρατών-µελών της Ε.Ε. των 15 και στην 5-7η θέση στην Ε.Ε. των 25. Μακροπρόθεσµα, το 
ποσοστό των θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα επί του συνολικού αντίστοι-
χου µεγέθους της Ε.Ε. των 25 αυξήθηκε από 2,9% το 1990 σε 3,9% το 2000, µε µικρή µό-
νο πτώση σε 3,7% το 2004 – δεδοµένου ότι η µείωση των ατυχηµάτων στο σύνολο της 
Ε.Ε. κατά την περίοδο αυτή ήταν επίσης σηµαντική.  

Κατά την περίοδο 1990-2000 ο αριθµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο 
της χώρας παρέµεινε σταθερός, τα τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική µείωση κατά 20% 
µεταξύ 2000-2004 – κυρίως ως αποτέλεσµα της απόδοσης στην κυκλοφορία σηµαντικών 
τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων, µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα για κάθε κατεύθυνση κυκλο-
φορίας και παρεµβολή µεσαίας διαχωριστικής νησίδας. Η πτωτική τάση των θανατηφόρων 
ατυχηµάτων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε έως και το 2005 µε ανατροπή της το 2006 και ενδεί-
ξεις συνέχισης της το 2007. Η χώρα όµως εξακολουθεί να έχει υψηλούς δείκτες οδικών α-
τυχηµάτων σε σχέση µε τους εταίρους της στην Ε.Ε., µε περίπου 1.600 νεκρούς και 20.000 
τραυµατίες το 2004. Το πρόβληµα σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην κατάσταση του εθνικού 
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οδικού δικτύου που δεν έχει αναβαθµισθεί, στην µέτρια κατάσταση του επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου της χώρας, καθώς και στο ότι τα λαµβανόµενα σχετικά µέτρα βελτί-
ωσης της οδικής ασφάλειας είναι συνήθως κατασταλτικού και όχι προληπτικού χαρακτήρα. 

Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη ως προς τα ατυχήµατα όπου δεν σηµειώνεται θάνατος, 
αλλά τραυµατισµός (Πίνακας Π.5 του Παραρτήµατος), µε τους σχετικούς δείκτες της Ελλά-
δας καλύτερους από τους αντίστοιχους της Ε.Ε. (είτε των 15 είτε των 25). Και ως προς τους 
δείκτες αυτούς παρουσιάζεται ουσιαστικά συνεχής βελτίωση από το 1999 και µετά. 

Πίνακας 9 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Θανατηφόρα Οδικά Ατυχήµατα 

Κατάταξη 2003* κατά Φθίνουσα Σειρά Ατυχηµάτων 
 

  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 
Αριθµός Ατυχηµάτων               
  1970 1.099 12   77.831   Γερµανία 21.332 
  1980 1.445 10   64.237   Γερµανία 15.050 
  1990 2.050 7 9 55.888 70.628 Γαλλία 11.215 
  1999 2.116 6 7 41.900 54.073 Γαλλία 10.483 
  2000 2.037 6 7 41.009 52.489 Γαλλία 9.900 
  2001 1.880 6 7 39.861 50.396 Γαλλία 9.865 
  2002 1.634 7 8 38.624 49.738 Γαλλία 9.019 
  2003 1.605 6 7 35.846 46.719 Γερµανία 6.613 
  2004 1.619 6 7 32.524 43.359 Γερµανία 5.842 
∆είκτες Ατυχηµάτων 2003               
Αριθµός ανά Εκατ. Κατοίκους 145,5 2 5   103,0 Λετονία 228,8 
Αριθµός ανά 100 Εκατ. Επιβατοχιλιόµ. 235,3 1 7   101,9 Λετονία 517,0 
Αριθµός ανά 100.000 ΕΙΧ Αυτοκίνητα 418,0 1 6   220,0 Λετονία 819,8 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Trans-
port in Co-operation with EUROSTAT 

* έτος κοινής βάσης σύγκρισης 

Οι σιδηροδροµικές µεταφορές παρουσιάζουν αυξηµένη ασφάλεια έναντι των οδικών µετα-
φορών για το ίδιο µεταφορικό έργο µε τα σιδηροδροµικά θανατηφόρα ατυχήµατα να συνι-
στούν ένα πολύ µικρό ποσοστό των αντίστοιχων οδικών (µόλις το 0,25% για το έτος 2003). 
Η συµµετοχή της Ελλάδας στο σύνολο των θανατηφόρων σιδηροδροµικών ατυχηµάτων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ µικρή (πλην του έτους 2004) αλλά στο γεγονός αυτό συντε-
λεί σηµαντικά το ιδιαίτερα περιορισµένο µεταφορικό έργο των σιδηροδρόµων. Παρόλο αυ-
τά, ο αριθµός ατυχηµάτων στις εµπορευµατικές σιδηροδροµικές µεταφορές είναι υψηλός σε 
σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα θανατηφόρα ατυχήµατα στις αεροπορικές µεταφορές είναι χα-
µηλότερα ή της ίδιας τάξης µε τα αντίστοιχα των σιδηροδροµικών, µε διακυµάνσεις και χω-
ρίς να διαµορφώνεται µία σταθερή τάση. Ραγδαία βελτίωση της ασφάλειας των αεροµετα-
φορών παρατηρείται τη δεκαετία 1990-1999 που συµπίπτει µε την απελευθέρωση των αε-
ροµεταφορέων και άλλων υπηρεσιών εξυπηρέτησης στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 
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1.1.2 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφορών 

1.1.2.1 Οδικές Μεταφορές 

Το συνολικό µήκος του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας ανέρχεται σήµερα σε 
40.000 χλµ. περίπου. Από αυτά, περί τα 10.000 χλµ. συνιστούν το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 
(ΕΟ∆), τµήµα του οποίου υπάγεται στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο-∆∆ (~3.500χλµ). 

Το σηµερινό µήκος των υλοποιηµένων ή υπό κατασκευή / προγραµµατισµό οδικών αξόνων 
που υπάγονται στο ∆∆ ανέρχεται σε 1.897 χλµ., αποτελούµενο από τους εξής άξονες: 

• ΠΑΘΕ (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), µήκους 744 χλµ., 

• Εγνατία Οδός (Ηγουµενίτσα - Κήποι), µήκους 680 χλµ., 

• ΒΟΑΚ (Βόρειος Άξονας Κρήτης), µήκους 311 χλµ. 

• Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη, µήκους 162 χλµ 

Μετά την ολοκλήρωση των πρόσθετων, ήδη προγραµµατισµένων, παρεµβάσεων – στις 
οποίες υπάγονται οι βασικοί οδικοί άξονες της Ιόνιας Οδού και του Αυτοκινητόδροµου Κε-
ντρικής Ελλάδος (Ε65) – το σύνολο του µήκους του ∆∆ αυτοκινητοδρόµων στην Ελλάδα θα 
ανέλθει στα 3.000 χλµ. περίπου, εκ των οποίων 2.000 χλµ. θα είναι λειτουργικά µέχρι το 
τέλος του 2008 και τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν κατά τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013. 
Στις προγραµµατισµένες παρεµβάσεις περιλαµβάνονται περίπου 800 χλµ. αυτοκινητοδρό-
µων που θα υλοποιηθούν µε σχήµατα / συµβάσεις παραχώρησης.  

Το µήκος του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας ανέρχεται σε 30.000 χλµ. περίπου, 
ενώ µαζί µε το τοπικό και το αστικό οδικό δίκτυο σε περίπου 75.000 χλµ. 

Το οδικό δίκτυο ιστορικά και λόγω του γεωµορφολογικού ανάγλυφου της χώρας, έχει απο-
τελέσει ένα από τα βασικότερα στοιχεία για τη µείωση της περιφερειακότητας και της απο-
µόνωσης πολλών περιοχών, την προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και 
της ένταξης πολλών περιοχών στο βασικό αναπτυξιακό ιστό, τη δηµιουργία λειτουργικών 
συστηµάτων οικισµών, την προώθηση της σύγκλισης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
τη µείωση του κόστους των µεταφορών και εποµένως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των παραγωγικών λειτουργιών, καθώς και τη διάχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, στο 
βαθµό που αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προσπελασιµότητας, σε όλες της 
περιοχές της χώρας. Παράλληλα οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού του οδικού δικτύου συµ-
βάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας – όπως καθίσταται εµφανές από τη µείωση των ατυ-
χηµάτων στους νέους, βελτιωµένους οδικούς άξονες που έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορί-
α.  

Εποµένως, η ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας (συνολικά και όχι µόνο των τµηµά-
των του που εντάσσονται στα ∆.∆.) έως σήµερα, σε ένα εκ των υστέρων απολογισµό µε 
βάση τις νέες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες, βρίσκεται σε γενικές γραµµές 
σε συνάφεια µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. και είναι συµβατή µε τους στόχους της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. 

Βεβαίως, η υλοποίηση των αναπτυξιακών (οικονοµικών και κοινωνικών) στόχων της Ε.Ε. 
και της χώρας στο βαθµό που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την επάρκεια του οδι-
κού δικτύου (και γενικότερα του συστήµατος µεταφορών), απαιτεί σηµαντική πρόσθετη 
προσπάθεια. Σηµαντικά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στο οδικό δίκτυο σήµερα – όσον 
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αφορά και σε βασικούς διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες και σε ενδοπεριφερειακές και 
τοπικές συνδέσεις. Η πρόοδος, όµως, σε σχέση µε το παρελθόν είναι εντυπωσιακή και 
πολλά από τα εναποµένοντα κενά και ελλείψεις θα καλυφθούν και µε την ολοκλήρωση των 
έργων της διαχειριστικής περιόδου 2000-2006/2008 (µέχρι το τέλος του 2008 – βλ. 1.2 κα-
τωτέρω) και µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελλάδα, δεδοµένων των ιδιοµορφιών του ελληνικού 
χώρου – διάσπαση του χώρου λόγω γεωµορφολογίας, υπέρµετρη συγκέντρωση πληθυ-
σµού και οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων κατά µήκος του άξονα ΠΑΘΕ, δια 
ξηράς αποµόνωση της χώρας ως πρόσφατα από τους εταίρους της στην Ε.Ε., µε αποτέλε-
σµα κυριαρχία των µικρών αποστάσεων στις µετακινήσεις προσώπων και στις µεταφορές 
προϊόντων κλπ. Οι ιδιοµορφίες αυτές έχουν επιβάλλει περιορισµούς στη σκοπιµότητα (ό-
πως προσδιορίζεται από τη σχέση κόστους-οφέλους) ανάπτυξης εναλλακτικών µέσων µε-
ταφοράς και ιδιαίτερα του σιδηροδρόµου για την εξυπηρέτηση πολλών περιοχών της ηπει-
ρωτικής Ελλάδα και φυσικά όλων των νησιών – µε αποτέλεσµα το οδικό δίκτυο να αποκτά 
αυξηµένη σηµασία για την εξασφάλιση της προσπελασιµότητας των περιοχών αυτών και, 
εποµένως, της οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας τους. 

1.1.2.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές  

Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφορών καθιστά ανα-
γκαία την αναβάθµιση του σιδηροδρόµου σε τεχνικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Το τρέχον 
καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές είναι πο-
λυδιάστατο και αφορά κυρίως στον καθορισµό στρατηγικής προκειµένου να ανασυγκροτη-
θεί το σιδηροδροµικό δίκτυο µέσω της εξυγίανσης της οικονοµικής κατάστασης, της εξα-
σφάλισης της ελευθερίας πρόσβασης στο σύνολο της κυκλοφορίας και των δηµοσίων υπη-
ρεσιών και της προώθησης των διευρωπαικών δικτύων. 

Οι νέες πολιτικές αφορούν τα «τραίνα υψηλών ταχυτήτων» για τις επιβατικές µεταφορές και 
τους ειδικούς εµπορευµατικούς διαδρόµους (Freight Freeways) για ταχεία διακίνηση των 
εµπορευµάτων µε σιδηρόδροµο. Οι µεταφορές µε συρµούς υψηλών ταχυτήτων µπορούν 
να ανταγωνισθούν αποτελεσµατικά τις αεροπορικές µεταφορές σε µεσαίες αποστάσεις κα-
θώς είναι φθηνότερες, προσφέρουν µεγαλύτερη άνεση και είναι ταχύτερες. Ένα ευρωπαϊκό 
δίκτυο υψηλών ταχυτήτων δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τις χώρες της Ε.Ε. αλλά πρέ-
πει να υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης. 

Ο ρόλος του σιδηροδρόµου αναµένεται να αναβαθµισθεί σηµαντικά κατά την προσεχή πε-
ρίοδο µε στόχο την προσέλκυση επιβατικού και εµπορευµατικού έργου κυρίως µέσω ε-
κτροπής µέρους του οδικού µεταφορικού έργου. Η ανάγκη για την αναβάθµιση τόσο του 
σιδηροδροµικού δικτύου, όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και η ανάγκη ανα-
διοργάνωσης της διαχείρισης των σιδηροδροµικών µεταφορών, µπορούν να εξαχθούν από 
τα δεδοµένα εξέλιξης του µεταφορικού έργου του σιδηροδρόµου για τη τελευταία τριακο-
νταετία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.  

 

Το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο, συνολικού µήκους 2.414 χλµ., είναι ως επί το πλείστον 
γραµµικό, εξυπηρετώντας κυρίως τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Ατ-
τικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής / ∆υτικής Μακεδονίας και εν µέρει την Περιφέρεια Ανατολι-
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κής Μακεδονίας-Θράκης. Οι περιοχές που γειτνιάζουν άµεσα µε το δίκτυο είναι περιορι-
σµένες. 

Το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου (82,5%) αποτελείται από µονή γραµµή, µε φτωχά γεωµε-
τρικά χαρακτηριστικά και µε πεπαλαιωµένη επιδοµή και υποδοµή, τα οποία δεν επιτρέπουν 
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, ένα µεγάλο µέρος του δικτύου (673 χλµ. ή 
28% του συνολικού µήκους) είναι µετρικού εύρους, ενώ το υπόλοιπο είναι κανονικού εύ-
ρους. Η «διχοτόµηση» αυτή του δικτύου δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στη σιδηροδροµική 
σύνδεση των διαφόρων περιοχών της χώρας.  

Η κίνηση των συρµών γίνεται κυρίως µε ντηζελοκινητήρες, ενώ το ποσοστό του συνόλου 
των γραµµών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί ηλεκτροκίνηση είναι εξαιρετικά περιορισµένο 
(83 χλµ. ή 3,4% του συνολικού µήκους του δικτύου). 

Σηµαντικές βελτιώσεις επέρχονται σε µεγάλα τµήµατα του δικτύου από τα έργα που ολο-
κληρώνονται µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, ιδίως στο βασικό 
σιδηροδροµικό άξονα, ο οποίος έχει ενταχθεί στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (άξονας 
Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη / Προµαχώνας - Π.Α.Θ.Ε./Π.) και αναλογεί στο 
74% του συνολικού µήκους του δικτύου. Περιορισµένος αριθµός των λοιπών τµηµάτων του 
δικτύου υφίστανται βελτιωτικές παραλλαγές χάραξης και ευρύτερες αναβαθµίσεις.  

Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σιδηροδροµικής σύνδεσης των σηµαντικών ελληνι-
κών λιµένων – µε βασική εξαίρεση τη σιδηροδροµική σύνδεση του εµπορευµατικού λιµένα 
Πειραιά µε το Θριάσιο πεδίο, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008, µε συγ-
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής. 

Στο πλαίσιο της δηµιουργίας των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση προέβη στη δηµιουργία και προσδιορισµό ενός ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνδυασµένων 
Μεταφορών, που συµπληρώνει το Οδικό και το Σιδηροδροµικό ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο, το ∆ι-
ευρωπαϊκό ∆ίκτυο εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και το δίκτυο λιµένων. Η δηµιουργία αυτών 
των δικτύων εξυπηρετεί κυρίως τις εµπορευµατικές µεταφορές. Επίσης, η Ε.Ε. εκπονεί τα 
Προγράµµατα  Marco Polo και Marco Polo II για τις περιόδους 2003-2007 και 2007-2013 
αντίστοιχα, µε στόχο τη µετατόπιση των εµπορευµατικών µεταφορών από τις οδικές µετα-
φορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) και την ενθάρρυνση χρήσης συνδυασµέ-
νων µεταφορών. 

Σε θεσµικό επίπεδο, έχει ψηφισθεί ο Νόµος 3333/2005 αναφορικά µε την ίδρυση και λει-
τουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων («Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων 
και άλλες διατάξεις»), όπου προσδιορίζονται η απαιτούµενη έκταση, οι απαιτούµενες µετα-
φορικές υποδοµές και οι αρχές χωροθέτησης των Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε.Κ.). Συνε-
πώς, σήµερα υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ε-
µπορευµατικών κέντρων, βάσει του οποίου θα γίνει και θα αξιολογηθεί η διαγωνιστική δια-
δικασία υποβολής των προτάσεων για χρηµατοδότηση, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας 
για την ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων. 

Αν και έχουν γίνει οι προκαταρκτικές ενέργειες, έχουν εκπονηθεί ερευνητικές µελέτες µε 
πρωτοβουλίες του Υ.Μ.Ε. και έχουν προωθηθεί νοµοθετικές ρυθµίσεις που αποδεικνύουν 
ότι αναγνωρίζεται η σηµασία των συνδυασµένων µεταφορών, δεν έχει ολοκληρωθεί έως 
σήµερα κάποιο σχετικό έργο. Εξαίρεση αποτελεί το Εµπορευµατικό Κέντρο (Ε.Κ.) του 
Προµαχώνα Σερρών που δηµιουργήθηκε µε σύµπραξη ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα και 
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παρέχει υπηρεσίες δηµόσιας χρήσης. Στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανω-
µένο δίκτυο Ε.Κ. 

Η σηµαντικότερη, προγραµµατισµένη παρέµβαση για την ανάπτυξη κέντρου συνδυασµέ-
νων εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα αφορά στη δηµιουργία του συγκροτήµατος 
στο Θριάσιο Πεδίο και στη σιδηροδροµική σύνδεσή του µε το λιµένα Πειραιά, µέσω του ο-
ποίου θα διακινούνται προς όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και προς τις χώρες βορείως των 
συνόρων σηµαντικές ποσότητες εµπορευµατοκιβωτίων και αυτοκινήτων που εκφορτώνο-
νται στο λιµένα. 

1.1.2.3 Θαλάσσιες Μεταφορές 

Ορισµένα βασικά στοιχεία της σύνθεσης της κίνησης του συνόλου των ελληνικών λιµένων 
κατά την περίοδο 2001-2004 παρατίθενται στον Πίνακα Π.7 του Παραρτήµατος – µη περι-
λαµβανοµένης της κίνησης κρουαζιέρας, σκαφών αναψυχής κ.α. Ως προς την επιβατική 
κίνηση, οι εσωτερικές µετακινήσεις (ακτοπλοΐα και τοπικά πορθµεία) αναλογούν στη µεγάλη 
πλειοψηφία του συνόλου, µε την κίνηση εξωτερικού περιορισµένη (ως επί το πλείστον σε 
συνοδούς οχηµάτων), λόγω έντονου ανταγωνισµού από τις αεροπορικές µεταφορές. 

Αντίθετα, σηµαντική είναι η διεθνής διακίνηση εµπορευµάτων που το 2004 έφθασε τους 
76,4 εκατοµµύρια τόννους (σύνολο φορτώσεων και εκφορτώσεων). Ακόµη µεγαλύτερη εί-
ναι η εµπορευµατική κίνηση της ακτοπλοΐας που έφθασε τους 80,4 εκατοµµύρια τόννους το 
2004. Επισηµαίνεται ότι µε φορτηγά αυτοκίνητα, διακινούµενα µε πλοία ακτοπλοΐας, καθώς 
και µε φορτηγά πλοία, εξασφαλίζεται η τροφοδοσία µε βασικά προϊόντα, απαραίτητα για 
την επιβίωση των µονίµων κατοίκων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών / τουριστών, 
όλων των νησιών της χώρας. 

Όσον αφορά σε συγκεκριµένους λιµένες, παρατηρούνται τα εξής: 

• Συνολικά, θαλάσσιο µεταφορικό έργο καταγράφεται (από την ΕΣΥΕ) σε 155 µεγά-
λους και µικρούς λιµένες της χώρας. 

• Ο λιµένας Πειραιά είναι µακράν ο σηµαντικότερος της χώρας, παρά τη µηδαµινή κί-
νηση τακτικών επιβατικών γραµµών εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι αποτελεί το κύριο ε-
πίνειο της Αθήνας, είναι ο βασικός κόµβος σύνδεσης σχεδόν όλων των νησιών του 
Αιγαίου και αναλογεί (2004) στο 30% της συνολικής κίνησης ακτοπλοΐας της χώρας. 
Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραµµές έχουν σηµείο εκκίνησης-τερµατισµού στο λι-
µένα Πειραιά, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη του γραµµικού συστήµατος ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών της χώρας που σχετίζεται µε έντονες πιέσεις στους λιµένες κατά τις 
περιόδους αιχµής, πολλές στάσεις και καθυστερήσεις κ.α. 

Ο λιµένας Πειραιά είναι επίσης µακράν κυρίαρχος στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων 
(1,6 εκατοµµύρια TEU το 2003, ένας από τους σηµαντικότερους λιµένες της Μεσογείου 
στον τοµέα) και οχηµάτων εµπορίου (346.000 οχήµατα το 2003), µε σηµαντική σχετική δυ-
ναµική. Αντίθετα, η διακίνηση συµβατικού φορτίου (µη επικίνδυνου ή µοναδοποιηµένου) 
στο λιµένα έχει περιορισθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Ο λιµένας είναι πρώτος στη χώρα και στην κίνηση κρουαζιέρας, µε περίπου 780.000 επι-
βάτες το 2003, στην 5η θέση µεταξύ όλων των Μεσογειακών λιµένων. 
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Άλλοι σηµαντικοί λιµένες ακτοπλοΐας είναι της Ραφήνας, του Ηρακλείου, της Πάρου, της 
Τήνου, της Σύρου, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σούδας, της Θεσσαλονίκης, του Γαυρίου 
(Άνδρου), της Μυτιλήνης, της Χίου, της Πάτρας κ.α. Ταχύτατα αναµένεται να αυξηθεί στο 
άµεσο µέλλον η κίνηση του νέου λιµένα Λαυρίου που, µαζί µε τούς λιµένες Ραφήνας και 
Πειραιά, διαµορφώνουν το σύστηµα επιβατικών θαλάσσιων µεταφορών της Αττικής. 

• Οι λιµένες Ηγουµενίτσας και Πάτρας είναι οι κύριες πύλες σύνδεσης της χώρας µε τη 
λοιπή Ευρώπη, µε 86% περίπου της σχετικής συνολικής θαλάσσιας διακίνησης επι-
βατών και τροχοφόρων, περιλαµβανοµένων των φορτηγών που διακινούν εξαγωγές-
εισαγωγές εµπορευµάτων. 

• Άλλοι σηµαντικοί ελληνικοί λιµένες είναι: 

♦ Εµπορευµατικοί λιµένες: Θεσσαλονίκης, Αγίων Θεοδώρων, Ελευσίνας, Μεγά-
ρων, Βόλου, Ηρακλείου, Λάρυµνας, Αλεξανδρούπολης κλπ. 

Στο λιµένα Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η διακίνηση Ε/Κ (270.000 TEU το 
2003, µε σηµαντική, σταθερή αυξητική τάση). 

♦ Λιµένες κρουαζιέρας: Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Κέρκυρας, Κατακόλου (µε 
οδική σύνδεση µε Αρχαία Ολυµπία), Ηρακλείου και Πάτµου. 

Η µεγάλη σηµασία των θαλάσσιων µεταφορών για την Ελλάδα φαίνεται και από το ότι ο 
ελληνικός εµπορικός στόλος την 1η Ιανουαρίου 2004 αριθµούσε 3.089 πλοία (76% µε ξένη 
σηµαία) χωρητικότητας 156 εκατοµµυρίων DWT (69% µε ξένη σηµαία), µε τη χώρα στην 1η 
θέση στην Ε.Ε. των 25, µε µερίδια 33% των πλοίων και 54% της χωρητικότητας. Η ελληνι-
κή ναυτιλία εξακολουθεί να είναι – µαζί µε τον τουρισµό – η πλέον εξωστρεφής και ανταγω-
νιστική δραστηριότητα της χώρας, σηµαντική πηγή εισροής πόρων και δηµιουργίας θέσεων 
απασχόλησης. 

Τέλος, σηµαντική είναι η τάση εκσυγχρονισµού το ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου τα τελευ-
ταία χρόνια, µε τη δροµολόγηση πλοίων νέας τεχνολογίας / ταχυπλόων. 

Η συµβολή στην υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. των λιµένων της χώρας, η οποία έχει 
πληθώρα κατοικηµένων νησιών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι κυριότεροι 
τουριστικοί προορισµοί της, είναι εµφανής, δεδοµένου ότι όλα τα νησιά εξαρτώνται απόλυ-
τα από τις θαλάσσιες µεταφορές για την τροφοδοσία τους και τη διακίνηση οχηµάτων, ενώ 
το πλοίο παραµένει σηµαντικότατο µέσο στις επιβατικές µετακινήσεις. Εποµένως, η υλο-
ποίηση στόχων όπως η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η σύγκλιση, η αξιοποίηση των 
πόρων και η ανταγωνιστικότητα (και σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στον τουρισµό που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή των νησιών) έχει ως 
προϋπόθεση την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου λιµενικού συστήµατος που εν πολλοίς 
έχει ήδη αναπτυχθεί στη χώρα. Επί πλέον, σε διεθνή κλίµακα η ελληνική ναυτιλία (κυρίως 
εµπορευµατική) είναι ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους της Ε.Ε., ενώ την τε-
λευταία δεκαετία κυρίως ο λιµένας Πειραιά έχει αναπτυχθεί ως ένα από τα σηµαντικότερα 
διαµετακοµιστικά κέντρα της Μεσογείου, µε αξιόλογο ρόλο και σε παγκόσµια κλίµακα, έχο-
ντας θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιµένων της χώρας στον τοµέα αυτό. 

Εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά στην επάρκεια 
της λιµενικής υποδοµής, στην καταλληλότητά της για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων 
νέας τεχνολογίας (επιβατικών και εµπορικών), σε χερσαίους χώρους και υποδοµή των λι-
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µένων, καθώς και στη σύνδεσή τους µε τα λοιπά δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα το σιδη-
ροδροµικό δίκτυο που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφο-
ρών.  

1.1.2.4 Αεροπορικές Μεταφορές 

Ο τοµέας των αεροµεταφορών έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης τόσο παγκοσµίως, όσο 
και στην Ελλάδα, τάση η οποία πιστοποιείται από τη µέχρι τώρα εξέλιξή του. Η Ε.Ε. δη-
µιούργησε ένα Ευρωπαϊκό µεταφορικό δίκτυο αεροδροµίων από τα αεροδρόµια τα οποία 
είναι αναγνωρισµένα από τα κράτη µέλη ως «εθνικής σηµασίας», σύµφωνα µε τις βασικές 
λειτουργίες τους. Τα αεροδρόµια ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την κυριότερη λειτουργία τους 
σε κοινοτικά και περιφερειακά σηµεία σύνδεσης και σε σηµεία πρόσβασης. 

Η κύρια ώθηση που δίνεται από την Επιτροπή για την ενδυνάµωση των αεροµεταφορών 
εντοπίζεται στο να ελαχιστοποιηθεί η συµφόρηση και να µεγιστοποιηθεί η χρήση εναλλα-
κτικών τρόπων για την αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Η συµφόρηση µπορεί 
να µειωθεί µε την κατανοµή της ζήτησης γεωγραφικά και εποχικά, µε την εξασφάλιση της 
καλύτερης δυνατής απόδοσης των αεροδροµίων πριν από την επέκταση της χωρητικότη-
τάς τους και µε τη χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς.  

Επίσης, η Ε.Ε. έχει θέσει µεταξύ των προτεραιοτήτων της τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευ-
ρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky). Με βάση την έκθεση της Οµάδας Υψηλού Ε-
πιπέδου (High Level Group), η Ε.Ε. εισηγείται την υλοποίηση του ήδη από το 2004 µε τη 
λήψη συγκεκριµένων µέτρων. Ο κύριος στόχος του είναι η βέλτιστη διαχείριση της εναερίου 
κυκλοφορίας και η ικανοποίηση όλων των χρηστών - πολιτικών και στρατιωτικών - του ε-
ναέριου χώρου, θεωρουµένου ως κοινού αγαθού. 

Ο κύριος στόχος του νέου κανονιστικού πλαισίου που προώθησε η Ευρώπη στον τοµέα 
των αεροµεταφορών ήταν η απελευθέρωση (Liberalization) της ευρωπαϊκής αγοράς. Από 
την 1η Απριλίου 1997 οι αεροµεταφορείς των κρατών µελών της Ε.Ε. απολαµβάνουν απε-
ριόριστη είσοδο σε κάθε αεροµεταφορά σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο. Το αποτέλε-
σµα αυτό υλοποιήθηκε µε το Τρίτο Πακέτο µέτρων απελευθέρωσης, µε το οποίο αρχικά 
απελευθερώθηκαν οι διασυνοριακές πτήσεις µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ και ακο-
λούθησαν τον Απρίλιο του 1997 οι εσωτερικές πτήσεις.  

Σε εθνικό επίπεδο, η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών νοµοθετήθηκε το 1991 
σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία της Ε.Ε. και είχε ως αποτέλεσµα την κατάργηση του µονο-
πωλιακού καθεστώτος του κρατικού αεροµεταφορέα, καθώς και την απελευθέρωση του 
τοµέα εξυπηρέτησης. Ήδη από το 1998 απελευθερώθηκαν οι υπηρεσίες Handling (επίγειας 
εξυπηρέτησης), δηλαδή η δυνατότητα κάθε εταιρίας να αυτοεξυπηρετείται µε ίδια µέσα και 
προσωπικό.  

Οι αεροπορικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σηµαντικές, λόγω:  

• Της γεωµορφολογίας της χώρας και της πληθώρας των κατοικηµένων νησιών της.  

• Της απόστασης από τους εταίρους στην Ε.Ε. και της µη ύπαρξης, µέχρι σήµερα, 
χερσαίων συνόρων µε αυτούς. Η συµβολή των αεροπορικών µεταφορών στη µείωση 
της «περιφερειακότητας» της χώρας είναι σηµαντική.  

• Της σηµαντικής εισροής αλλοδαπών τουριστών κάθε χρόνο από όλες τις χώρες του 
κόσµου και κυρίως από τις χώρες της Ε.Ε. 
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Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταµένο και πυκνό δίκτυο πολιτικών αεροδροµίων (39 
σε αριθµό – 41, αν συνυπολογισθούν τα αεροδρόµια Ανδραβίδας και Καλύµνου), τα οποία 
αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου της χώρας. 

Τα σηµαντικότερα ως προς την κίνηση του 2004 ελληνικά αεροδρόµια είναι τα εξής: 

- Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος»  6.190 χιλιάδες επιβάτες 

- Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»   2.359 χιλιάδες επιβάτες 

- Ρόδου «∆ιαγόρας»    1.330 χιλιάδες επιβάτες 

- Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»       962 χιλιάδες επιβάτες 

- Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας»     706 χιλιάδες επιβάτες 

- Κω «Ιπποκράτης»        482 χιλιάδες επιβάτες 

- Σούδας          392 χιλιάδες επιβάτες 

Η Committee de Sages (Επιτροπή Σοφών) της Ευρωπαϊκής Ένωση, προχώρησε σε εκτί-
µηση της κίνησης όλων των συγκοινωνιακών µέσων, βασιζόµενη σε οικονοµετρικού χαρα-
κτήρα προσέγγιση (έλαβε υπ’ όψιν ΑΕΠ, κινητικότητα κλπ) κατά το έτος 2004. Η πρόβλεψη 
περιλαµβάνει αισιόδοξο, βασικό και απαισιόδοξο σενάριο, προβλέπει δε ανάκαµψη της κί-
νησης από το έτος 2005. 

Η εκτίµηση της αεροπορικής κίνησης στο βασικό σενάριο συνοψίζεται ως εξής: 

• Έτη 2005-2010: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 4,1% 

• Έτη 2011-2020: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 3,9% 

• Έτη 2021-2030: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 3,3% 

Αυτό σηµαίνει, ότι αν η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα ακολουθήσει την ίδια εκτιµώµενη 
εξέλιξη και µε βάση την κίνηση του 2004 που ανέρχεται σε 35 εκ. κινήσεις, θα προκύψουν 
τα εξής µεγέθη: 

• Έτος 2010:   45.000.000 κινήσεις 

• Έτος 2020:   65.000.000 κινήσεις 

Στην παρούσα περίοδο, παρά τις προσπάθειες για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των µετακι-
νούµενων στα αεροδρόµια, η προσφερόµενη εξυπηρέτηση σε ορισµένα από αυτά παραµέ-
νει ανεπαρκής ως προς την υφιστάµενη και συνεπώς και προς την εκτιµώµενη µελλοντική 
ζήτηση. Σηµαντική, επίσης, είναι η ανάγκη εφαρµογής της τηλεµατικής και των τεχνολογιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, κάτι το ο-
ποίο θα συµβάλλει στην παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαχείρισης των ε-
πιχειρησιακών λειτουργιών. 

1.1.2.5 Αστικές Μεταφορές 

Ο ρόλος των αστικών µεταφορών είναι πρώτιστης σηµασίας, δεδοµένου ότι το οδικό δίκτυο 
παρουσιάζει, ιδιαίτερα τις ώρες αιχµής, υψηλά επίπεδα κορεσµού, µε αποτέλεσµα να αυ-
ξάνεται ο χρόνος και το κόστος µετακίνησης και να επιβαρύνεται το περιβάλλον. 
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Στην Ελλάδα, η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ., η ελλιπής υποδοµή και συντήρηση των 
υφιστάµενων αστικών Μ.Μ.Μ. καθώς και η έλλειψη ενός ενιαίου φορέα ∆ηµοσίων Συγκοι-
νωνιών, τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα, συνέβαλαν στη διόγκωση του προβλήµα-
τος. Παράλληλα τα αστικά Μ.Μ.Μ. θεωρούνται φιλικότερα µέσα προς το περιβάλλον, λόγω 
της µειωµένης εκποµπής ρύπων, της δυνατότητας µεταφοράς µεγαλύτερου αριθµού επιβα-
τών ανά όχηµα και της λιγότερης κατανάλωσης ενέργειας ανά χρήστη. 

Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση του µεριδίου των αστικών 
Μ.Μ.Μ. µε προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς. Η Ε.Ε., µε βά-
ση την αρχή της επικουρικότητας, συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων, όταν 
προκύπτει προστιθέµενη αξία στις πολιτικές που ασκούνται σε Εθνικό, περιφερειακό ή Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι η Ε.Ε., µέσω προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και µέσω 
διαµόρφωσης νοµικού πλαισίου που προωθεί τον ανταγωνισµό, προωθεί τη βελτίωση της 
∆ηµόσιας Συγκοινωνίας. Σε Εθνικό επίπεδο, οι ενέργειες προώθησης των ∆ηµοσίων Συ-
γκοινωνιών έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην Αθήνα και λιγότερο στη Θεσσαλονίκη, ενώ για 
την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει καθορισθεί συγκεκριµένη στρατηγική. 

O Στρατηγικός Σχεδιασµός του Ο.Α.Σ.Α. 2000-2015, σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο 
Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των φορέων Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (1999), αποσκοπεί στην καθηµερινή βελτίωση της ποσότητας και 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος, ώστε να υ-
πάρχει αφενός ικανοποίηση των επιβατών που ήδη χρησιµοποιούν το σύστηµα και αφετέ-
ρου προσέλκυση νέων.  

Το 2001 ολοκληρώθηκε η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περι-
οχής της Θεσσαλονίκης για τον Ο.Ρ.Σ.Θ. µε στόχο την πρόταση ενός συνδυασµένου Σχε-
δίου Μεταφορών για την ευρύτερη αστική περιοχή. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Μεταφορών 
αναπτύχθηκε ένα πλήρες συγκοινωνιακό µοντέλο για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλαµ-
βάνει έργα όπως η υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και το Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Κατά την τριετία 1995 – 1998 εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Σχεδιασµού και Γενικών Με-
λετών της ATTIKO METPO A.E., σε συνεργασία µε τεχνικά γραφεία συµβούλων συγκοινω-
νιολόγων, πολεοδόµων και άλλων ειδικοτήτων, η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (Μ.Α.Μ., 
1996), ο κύριος στόχος της οποίας ήταν ο σχεδιασµός της κάλυψης των µεταφορικών ανα-
γκών της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας κατά το βέλτιστο τρόπο από πλευράς συ-
µπληρωµατικότητας συστηµάτων και επενδύσεων, χρησιµοποιώντας το µετρό ως σπονδυ-
λική στήλη του Μητροπολιτικού Συστήµατος Συγκοινωνιών.  

Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 αποτέλεσε µια µοναδική ευκαιρία για την 
αναβάθµιση του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών, η οποία συνεχίζεται και µετά το πέρας 
των Ολυµπιακών Αγώνων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Πανελλαδική έρευ-
να που έγινε µετά τους αγώνες έδειξε τη γενική ικανοποίηση για τη λειτουργία των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων και ότι τέσσερις στους δέ-
κα (39,3%) δηλώσαν πως θα τα χρησιµοποιούν στο µέλλον (µετά τους Αγώνες) περισσό-
τερο, γεγονός που δείχνει µία σηµαντική τάση αναβάθµισης του ρόλου των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς στην µετά-Ολυµπιακή εποχή. 

Ο κεντρικός στόχος της πολιτικής µεταφορών και των παρεµβάσεων που ακολουθήθηκαν 
σε σχέση µε τις αστικές συγκοινωνίες είναι η εναρµόνισή τους µε τους στόχους της πολιτι-
κής της Ε.Ε. και πιο συγκεκριµένα αφορούν στην αναβάθµιση της υποδοµής των αστικών 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 27 από 305  

συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας και στη συνεργασία των µεταφο-
ρικών µέσων µε σκοπό την εκτέλεση του µεταφορικού έργου. Αντίστοιχες παρεµβάσεις στις 
αστικές µεταφορές των περιοχών εκτός Αττικής δεν υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται ακόµη στο 
στάδιο σχεδιασµού. Πιο συγκεκριµένα: 

Αθήνα 

Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και ιδιαίτερα η αύξηση της ποιότη-
τας των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί βασική προτεραιότητα και πολιτι-
κή του Υ.Μ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό το Υ.Μ.Ε. έχει προχωρήσει στον καθορισµό και εφαρµογή 
µίας σειράς µέτρων που στόχο είχαν την άµεση βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτη-
σης των πολιτών. Η πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες αποτυπώνεται στο Συγκοινωνια-
κό Χάρτη της Αθήνας (10/2004).  Κεντρική λογική των µέτρων που εφαρµόσθηκαν ή πρό-
κειται να εφαρµοσθούν είναι η ένταξη όλων των µέσων σε ένα ενιαίο σύστηµα αστικών συ-
γκοινωνιών, όπου τα διάφορα Μ.Μ.Μ. δεν θα λειτουργούν µεµονωµένα αλλά ως σύνολο 
για την εξυπηρέτηση του πολίτη.  Ως στρατηγικός στόχος έχει τεθεί η αύξηση της χρήσης 
των Μ.Μ.Μ. ώστε να εξυπηρετούν το 50% των αστικών µετακινήσεων στις αρχές του 2008. 

Η επιβατική κίνηση των µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς που αφορούν στο 
τραµ και στο µετρό / ηλεκτρικό της Αθήνας  παρουσιάζει µακροχρόνια σταθερή αύξηση 
(δεν περιλαµβάνεται ο προαστιακός σιδηρόδροµος). 

Το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς της Αττικής περιλαµβάνει: 

• Τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ) µε µήκος δικτύου 25,8 χλµ. και 24 σταθµούς. 

• Το µετρό, το µήκος του δικτύου του οποίου θα ανέλθει σταδιακά (µέχρι το 2009) σε 
58,72 χλµ. 

• Το τραµ, συνολικού µήκους 10,7 χλµ. 

• Τον προαστιακό σιδηρόδροµο. 

Λειτουργούν στην Αττική περί τα 2.000 λεωφορεία, δροµολογηµένα σε 260 γραµµές, τα 
οποία εξυπηρετούν περί τους 1.700.000 επιβάτες ηµερησίως. 

Οι επιβατικές µετακινήσεις εξυπηρετούνται και από 14.000 ταξί περίπου που µεταφέρουν 
περί τους 700.000 επιβάτες ηµερησίως. 

Οι παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την κυκλοφορία των Μ.Μ.Μ. συνοπτικά περιλαµβά-
νουν: 

• Συντονισµό του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών και οργάνωσή του βάσει της λο-
γικής ότι το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς αποτελεί τον κορµό του, ενώ οι λεω-
φορειακές γραµµές αποκτούν όπου απαιτείται τροφοδοτικό ρόλο. Οι λεωφορειακές 
συνδέσεις έχουν τον κύριο ρόλο σε περιοχές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί µέσα στα-
θερής τροχιάς. 

• Οργάνωση και εκσυγχρονισµό συστήµατος µέσων σταθερής τροχιάς. 

• Λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραµµών και βελτίωσης της πα-
ρεχόµενης εξυπηρέτησης. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 28 από 305  

• Ανασυγκρότηση και επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων µε στόχο την ταχεία κίνη-
ση των λεωφορείων και τη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δροµο-
λογίων. 

• Ενιαίο σύστηµα κοµίστρου, για τη διευκόλυνση των µετεπιβιβάσεων µεταξύ των 
Μ.Μ.Μ. και την απρόσκοπτη αλλαγή µέσων µέχρι τον τελικό προορισµό. 

• Λειτουργία Παρατηρητηρίου Συγκοινωνιακού Έργου, το οποίο αποτελεί ένα µηχανι-
σµό παρακολούθησης, αξιολόγησης και αποτίµησης σειράς συγκοινωνιακών µεγε-
θών που σχετίζονται µε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρµογή της πολιτικής αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα έχει 
επιφέρει την αύξηση της επιβατικής κίνησης, και πιο αναλυτικά: 

• Αύξηση της επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία (Ε.Θ.Ε.Λ. / Η.Λ.Π.Α.Π.) της τάξης του 
8%, ενώ στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό / Η.Σ.Α.Π.) στο 16%. 

• ∆ιακίνηση περίπου 1.600.000 πρόσθετων επιβατών σε µηνιαία βάση µε το Τραµ και 
τον Προαστιακό. 

Το επίπεδο εξυπηρέτησης των υπαρχόντων επίγειων Μ.Μ.Μ. µη-σταθερής τροχιάς είναι 
σχετικά χαµηλό για τους παρακάτω λόγους: 

• Η µέση ταχύτητα των µέσων µαζικής µεταφοράς ποικίλλει µεταξύ 7 χλµ / ώρα στο 
κέντρο της Αθήνας και 18 χλµ / ώρα στα προάστια, σε σύγκριση µε τα 20 χλµ / ώρα 
που είναι ένας αποδεκτός µέσος όρος στην Ε.Ε. 

• Υπάρχει διακύµανση του χρόνου ταξιδιού των οχηµάτων στην ίδια γραµµή και απο-
κλίσεις των δροµολογίων. Έτσι οι επιβάτες υποχρεώνονται να παραµένουν στις στά-
σεις των λεωφορείων για χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφ-
θεί. Το αποτέλεσµα είναι µειωµένη αξιοπιστία των αστικών µεταφορών. Ο αριθµός 
στάσεων ανά τετραγωνικό χλµ στην Αθήνα είναι 2,1 ενώ ένας αποδεκτός µέσος όρος 
στην Ε.Ε. βρίσκεται κοντά στο 5. 

• Τα οχήµατα έχουν µεγάλα ποσοστά πληρότητας και η πιθανότητα για ένα επιβάτη να 
βρει κάθισµα στα λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, έστω και εκτός ωρών αιχ-
µής, είναι σχετικά µικρή. Φυσικά δεν πρέπει να παραβλεφθεί η σηµαντική αναβάθµι-
ση του τροχαίου υλικού (νέα οχήµατα, τοποθέτηση κλιµατισµού) που βελτιώνει την 
εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Η Αθήνα, πόλη των 4,5 εκ. κατοίκων απέκτησε µόλις πρόσφατα ένα επαρκές δίκτυο 
Μ.Μ.Μ. σε σταθερή τροχιά επάνω στο οποίο µπορεί να δοµηθεί ένα ικανοποιητικό σύστη-
µα / δίκτυο Μ.Μ.Μ.  

Θεσσαλονίκη 

Το 2001 ολοκληρώθηκε η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περι-
οχής της Θεσσαλονίκης που εκπονήθηκε για τον Ο.Ρ.Σ.Θ. µε στόχο την πρόταση ενός 
συνδυασµένου Σχεδίου Μεταφορών για την ευρύτερη αστική περιοχή. Στο πλαίσιο του 
Σχεδίου Μεταφορών αναπτύχθηκε ένα πλήρες συγκοινωνιακό µοντέλο για τη Θεσσαλονίκη 
το οποίο περιελάµβανε έργα όπως η υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και το Με-
τρό Θεσσαλονίκης (βασική γραµµή και επεκτάσεις προς τα προάστια της πόλης και προς 
το αεροδρόµιο). 
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Στα µέτρα µεσο-µακροπρόθεσµης εφαρµογής περιλαµβάνονται τα εξής: 

• Ενιαίος µητροπολιτικός φορέας σχεδιασµού µεταφορών Θεσσαλονίκης 

• Μετρό Θεσσαλονίκης 

• Προαστιακός σιδηρόδροµος 

• Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης 

Τα τελευταία χρόνια, έχει επέλθει σηµαντική βελτίωση της αξιοπιστίας του συγκοινωνιακού 
συστήµατος της πόλης – κυρίως όσον αφορά στην εκτέλεση και χρονική ακρίβεια των δρο-
µολογίων, στο χρόνο αναµονής των επιβατών στις στάσεις, στο χρόνο διαδροµής των 
δροµολογίων, στην ποιότητα και στην καθαριότητα των οχηµάτων κλπ. Η βελτίωση αυτή 
έχει επιτευχθεί µέσω της αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραµµών, της αύξησης και 
του εκσυγχρονισµού του στόλου των λεωφορείων και της αξιοποίησης εφαρµογών τηλεµα-
τικής.  

Λοιπά Αστικά Κέντρα 

Αναφορικά µε τις Αστικές Μεταφορές στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Ελλάδας, δεν υπάρ-
χει καθορισµένη πολιτική για την αντιµετώπιση της συνεχούς επιδείνωσης των συνθηκών 
κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών. Τόσο στο σχέδιο ανάπτυ-
ξης των µεταφορών από το Υ.Μ.Ε όσο και στα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 - 
2006 υπάρχουν ορισµένες αναφορές που αφορούν στη βελτίωση των συγκοινωνιών, χωρίς 
όµως να αφορούν συγκεκριµένη πολιτική ή δράσεις προς υλοποίηση. Είναι απαραίτητο να 
τονισθεί ότι κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 πραγµατοποιήθηκαν παρεµβά-
σεις αναφορικά µε την ανάπτυξη των Αστικών Μεταφορών, κυρίως στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, όπου ο πληθυσµός είναι δυσανάλογος µε την έκταση των πόλεων αυτών, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα τόσο κυκλοφοριακά όσο και περιβαλλοντικά. 

1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000-2006 

Οι παρεµβάσεις στις µεταφορές κατά την περίοδο 2000-2008 χρηµατοδοτούνται από δύο 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα: 

Το Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. – οδικοί άξονες, λιµένες, αστική ανάπτυξη. 

Το Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. – σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια, αστικές συγκοινωνίες. 

Οι παρεµβάσεις αυτές συµπληρώνονται από συναφείς παρεµβάσεις που υλοποιούνται στα 
πλαίσια του Ταµείου Συνοχής, των ΠΕΠ και του Interreg. 

1.2.1 Οδικές Μεταφορές 

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2000-
2006/2008 στον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι: 

• Η βελτίωση των κύριων οδικών αξόνων που είναι ενταγµένοι στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό 
∆ίκτυο και στους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους. 

• Η αποτελεσµατική εξυπηρέτηση της αυξανόµενης κίνησης µεταξύ των µεγάλων αστι-
κών κέντρων, ιδιαίτερα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, καθώς και η ικανοποιητι-
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κή οδική σύνδεση των µεγάλων λιµένων Πάτρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηγουµενί-
τσας και Αλεξανδρούπολης και των αερολιµένων Σπάτων και Θεσσαλονίκης. 

• Η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και η βελτίωση των οδικών 
µεταφορών στα µεγάλα νησιά. 

• Η ολοκλήρωση των περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαµψης µεγάλων α-
στικών κέντρων, περιλαµβανοµένης της Αττικής Οδού. 

Η υλοποίηση των στόχων αυτών συµβάλλει στη βελτίωση της προσβασιµότητας και της 
σύνδεσης  της περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα και ενισχύει την περιφερειακή συ-
νοχή που αποτελεί στρατηγικό στόχο του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.  

Επιπλέον, η διάθεση αποτελεσµατικών και ευέλικτων µεταφορικών υποδοµών θεωρείται 
µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς διευκολύνει τη 
µετακίνηση προσώπων και αγαθών και συνακόλουθα βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις 
προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών (συνάφεια µε την ΚΣΚΓ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση). 

Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων αυτών είναι: 

• Η αύξηση της ταχύτητας, η µείωση των χιλιοµετρικών αποστάσεων, οι παρακάµψεις 
πολλών αστικών κέντρων, η ανισοπεδοποίηση κόµβων και, κατ’ επέκταση, η µείωση 
του χρόνου µετακίνησης στους αυτοκινητόδροµους. 

• Ο διαχωρισµός της κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και γενικότερα η βελτίωση των γε-
ωµετρικών χαρακτηριστικών των δρόµων, µε συνέπεια τη µείωση των ατυχηµάτων 
(ιδιαίτερη προσοχή στην οδική ασφάλεια σύµφωνα µε τα κοινοτικά πρότυπα και συµ-
βολή στο στόχο για τη µείωση κατά 50% του αριθµού των θανάτων από τροχαία ατυ-
χήµατα). 

• Η λόγω των ανωτέρω µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συνά-
φεια µε τη Λευκή Βίβλο επί της αρχής της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας). 

• Η ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου, µέσω ικανοποιητικών συνδέσεων µε τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα και τους πανευρωπαϊκούς άξονες. 

• Η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της ηπειρωτικής ενδοχώρας και του νησιωτι-
κού χώρου και η άρση της αποµόνωσης και πληθυσµιακής αποδυνάµωσής τους. 

• Η αυξηµένη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή και εκµετάλλευση έρ-
γων υποδοµής µεταφορών, µέσω της προώθησης των σχετικών παραχωρήσεων. 

Βασικός µοχλός της αναβάθµισης του οδικού συστήµατος της χώρας κατά την περίοδο 
2000-2008 είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ( ή Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.) του 3ου ΚΠΣ, 4 από τους 9 Άξονες Προτεραιότητας του 
οποίου (άξονες 1, 2, 3 και 4) αφορούν σε παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο, ενώ επί πλέον ο 
Άξονας Προτεραιότητας 9 αφορά στην οδική ασφάλεια και λοιπές ενέργειες. Το Ε.Π. 
Ο.Α.Λ.Α.Α. συνεπικουρείται από παρεµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Συ-
νοχής, άλλες Κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγραµµατικές δράσεις, καθώς και από τη 
συµµετοχή ιδιωτικών πόρων, στα πλαίσια των µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων οδικών 
έργων. 
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Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος στο οδικό δίκτυο αφορούν στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑ-
ΘΕ (περιλαµβανοµένων του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής, της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου 
και της Παράκαµψης Πάτρας), την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο, το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), 
τµήµατα του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη και νησιωτικούς οδικούς άξονες. Η 
κατάσταση των βασικών οδικών αξόνων στο τέλος της περιόδου 2000 – 2008 εκτιµάται ότι 
θα είναι η ακόλουθη: 

1.2.1.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Οδικός άξονας ΠΑΘΕ 

Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 774 χλµ, πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης, είχε υλοποιηµένα και σε λειτουργία µόνο 40,50 χλµ αυτοκινητοδρόµου, ενώ µετά 
την εφαρµογή του 1ου ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 57 επιπλέον χιλιόµετρα αυτοκινητόδροµου. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου ΚΠΣ και µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών 
(ΠΟΑ, Ταµείο Συνοχής Ι, ΠΕΠ, Γραµµή 700, Εθνικοί Πόροι) ολοκληρώθηκαν και αποδόθη-
καν σε λειτουργία 260 χλµ. 

Στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008 
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 160 χλµ αυτοκινη-
τόδροµου, εκ των οποίων 61,5 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ, 94,6 χλµ από το 
Ταµείο Συνοχής ΙΙ και 4,3 χλµ από τα ΠΕΠ. 

Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ της διαχειρι-
στικής περιόδου 2000-2006/2008 περιλαµβάνουν: 

• Ολοκλήρωση τµηµάτων, που κατασκευάζονταν στο 2ο ΚΠΣ, περιλαµβανοµένων και 
νέων συµπληρωµατικών εργασιών, κατά µήκος 43,3 χλµ. (τµήµα µήκους 3 χλµ. κα-
τασκευάσθηκε από αµιγώς εθνικούς πόρους). 

• Ορισµένα πρόσθετα έργα κατασκευάζονται µε συγχρηµατοδότηση του Ταµείου Συ-
νοχής. Τα τµήµατα αυτά προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της 
περιόδου (31/12/2008). 

• Αναβάθµιση και κατασκευή νέων τµηµάτων του ΠΑΘΕ, όπως το Πέταλο του Μαλια-
κού. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών θα γίνει στη νέα προγραµµατική περίοδο. 

• Υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων µε τον Άξονα του ΠΑΘΕ που κυρίως αφορά 
στη σύνδεση της Πάτρας (έργα συνολικού µήκους περίπου 9 χλµ., η ολοκλήρωση 
των οποίων θα γίνει στη νέα περίοδο). 

• Ολοκλήρωση (στα πλαίσια της Σύµβασης Παραχώρησης) της κατασκευής του Περι-
φερειακού ∆ακτυλίου Αττικής (65,3 χλµ., τα οποία ολοκληρώθηκαν). 

• Ολοκλήρωση της Ζεύξης του Ρίου–Αντιρρίου (συνολικό µήκος 3,5 χλµ. αυτοκινητο-
δρόµου, το οποίο ολοκληρώθηκε, καθώς και οι οδοί πρόσβασης που χρηµατοδοτή-
θηκαν από αµιγώς εθνικούς πόρους). 

• Συµπληρωµατικές δράσεις, όπως η εκπόνηση µελετών, η χρήση συµβούλων κλπ. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 2.831 εκατοµµύρια (δηµόσια δαπάνη: € 
1.627 εκατοµµύρια), µε προβλεπόµενη χρηµατοδότηση κατά 57,5% από δηµόσιους πό-
ρους (34,1% από το ΕΤΠΑ και 23,4% από εθνικούς δηµόσιους πόρους) και κατά 42,5% 
από ιδιωτικούς πόρους. Οι παρεµβάσεις είναι σε συνέργεια µε έργα της Γραµµής Β5-700 
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των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, ενώ συναφείς παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια 
του Ταµείου Συνοχής (βλ. κατωτέρω). 

Μέχρι την 31/12/2006 είχαν ενταχθεί έργα προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στο 98% της 
∆ηµόσιας ∆απάνης του άξονα. Μέχρι την 31/12/2006, η απορρόφηση ανερχόταν σε 76,1% 
της δηµόσιας δαπάνης – ενώ εκτιµάται ότι, µέχρι το τέλος του 2007, το ποσοστό αυτό θα 
ανέλθει στο 85,3%. 

Εποµένως, στη αρχή της περιόδου 2007-2013 θα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 517,5 χλµ 
του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και θα αποµένουν προς υλοποίηση 256,5 χλµ αυτοκινητόδροµου. 
Από το αποµένον αυτό µήκος του άξονα, τµήµατα µήκους 141,5 χλµ έχουν προγραµµατι-
σθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια συµβάσεων παραχώρησης. Τα υπόλοιπα 115 χλµ θα 
υλοποιηθούν ως δηµόσιο έργο στο πλαίσιο της νέας περιόδου, µε χρηµατοδότηση από το 
ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και τα ΠΕΠ. 

1.2.1.2 Άξονας Προτεραιότητας 2 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 680 χλµ, µε την εφαρµογή του 1ου ΚΠΣ είχε ολοκλη-
ρωµένα 92 χλµ, εκ των οποίων αναβαθµίστηκαν σε αυτοκινητόδροµο 66 χλµ από το ΕΠ 
ΟΑΛΑΑ. Κατά τη διάρκεια του 2ου ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 174,5 επιπλέον χιλιόµετρα αυτοκι-
νητόδροµου, µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών (ΠΟΑ, Ταµείο Συνοχής 
Ι, ΠΕΠ, INTERREG I, Εθνικοί Πόροι). 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ της διαχειριστικής περιόδου 
2000-2006/2008 περιλαµβάνουν: 

• Συνέχιση των έργων που άρχισαν τη διαχειριστική περίοδο 1994-1999, κατά µήκος 
163,5 χλµ. στη Μακεδονία και στη Θράκη και τα οποία προβλέπεται να έχουν ολο-
κληρωθεί στο τέλος της περιόδου (31/12/2008). Συναφή έργα κατασκευάζονται µε 
χρηµατοδότηση από το INTERREG, το Ταµείο Συνοχής και το ΠΕΠ Ηπείρου.  

• Αναβάθµιση 14,2  χλµ. του άξονα της Εγνατίας σε αυτοκινητόδροµο (στο τµήµα Μέ-
στη-Μάκρη), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. 

• Κατασκευή 112,4 χλµ. νέου αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και 
∆υτική Μακεδονία. Συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου κατά µήκος 
9 χλµ. Η ολοκλήρωση τµηµάτων στην Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία µήκους 77 
χλµ. θα γίνει στις αρχές της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013. 

• Αναβάθµιση και κατασκευή νέων τµηµάτων των Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας και 
συνδέσεων τους µε άλλα συστήµατα µεταφορών, συνολικού µήκους 70,5 χλµ. 

• Συµπληρωµατικές δράσεις, όπως µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες, χρήση συµβούλων, 
προβολή και δηµοσιότητα, προµήθεια εξοπλισµού, Παρατηρητήριο κ.α. 

Στον Άξονα περιλαµβάνονται συνδέσεις µε τους λιµένες της Ηγουµενίτσας, της Θεσσαλονί-
κης και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και διασυνοριακές συνδέσεις µέσω Κρυσταλλοπη-
γής, Ευζώνων, Προµαχώνα και Ορµενίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 1.651 εκατοµµύρια, εξ ολοκλήρου 
µε δηµόσια χρηµατοδότηση – κατά 56% από το ΕΤΠΑ και κατά 44% µε εθνικούς πόρους. 
Επί πλέον αυτών, ορισµένα έργα χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, το INTER-
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REG ΙΙΙ και τα ΠΕΠ Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. 

Μέχρι την 31/12/2006 είχε απορροφηθεί το 63,5% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης – πο-
σοστό που αναµένεται να ανέλθει στο 80,5% µέχρι το τέλος του 2007. 

Με τις παρεµβάσεις αυτές, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής 
περιόδου 2000-2008 (31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε 
χρήση 477,5 χλµ αυτοκινητόδροµου, εκ των οποίων 297,5 χλµ µε χρηµατοδότηση από το 
ΕΠ ΟΑΛΑΑ, 156 χλµ από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ και 24 χλµ από τα ΠΕΠ (περιορισµένης έ-
κτασης αποπληρωµές κάποιων έργων θα περιληφθούν στη νέα περίοδο). 

Εποµένως, στις αρχές της περιόδου 2007-2013  θα έχει ολοκληρωθεί το συνολικό µήκος 
του οδικού άξονα. 

1.2.1.3 Άξονας Προτεραιότητας 3 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Λοιποί Οδικοί Άξονες 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ περιλαµβάνονται: 

• Οι προωθούµενες συµβάσεις παραχώρησης των Οδικών Αξόνων Μαλιακός-Κλειδί, 
Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, Τρίπολη-Καλαµάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη, Ιόνια 
Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, Αστικά Έργα Αττικής και της Υποθα-
λάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. 
Έργα στον άξονα Τρίπολη-Καλαµάτα χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς δηµόσιους πό-
ρους και από το Ταµείο Συνοχής. Στο τέλος της περιόδου θα έχουν υλοποιηθεί 26 
χλµ, εκ των οποίων 7 χλµ από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ και 19 χλµ από το ΤΣ και Εθνικούς πό-
ρους. 

• Η κατασκευή και η αναβάθµιση τµηµάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) 
µήκους 31,7 χλµ, εκ των οποίων προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί 17,2 χλµ έως το 
τέλος της περιόδου. Επίσης, η κατασκευή νέων λειτουργικών τµηµάτων του καθέτου 
άξονα σύνδεσης του ΒΟΑΚ µε το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), µήκους 7,9 
χλµ. 

• Αναβάθµιση, βελτίωση και κατασκευή των κυρίων οδικών αξόνων µεγάλων νησιών, 
κυρίως σε Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα κλπ. Έχουν ολοκληρωθεί 
παρεµβάσεις σε τµήµατα συνολικού µήκους 28,3 χλµ. 

• Μελέτες για την ωρίµανση συγκοινωνιακών έργων της νέας διαχειριστικής περιόδου 
2007-2013. 

Ο συνολικός συγχρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 2.680 εκατοµµύρια, 
εκ των οποίων € 888 εκατοµµύρια είναι δηµόσια δαπάνη – καλυπτόµενη κατά 56% από το 
ΕΤΠΑ και κατά 44% µε εθνικούς πόρους – και € 1.792 καλύπτεται µε ιδιωτικούς πόρους. 
Συναφείς παρεµβάσεις επίσης χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής. 

Μέχρι την 31/12/2006 είχε απορροφηθεί το 5,8% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης – αλλά 
οι εργασίες επιταχύνονται και αναµένεται η απορρόφηση να ανέλθει στο 48,6% µέχρι το 
τέλος του 2007. 

Ορισµένα κρίσιµα χαρακτηριστικά των αξόνων αυτών έχουν ως εξής: 

 Οδικός Άξονας ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
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Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 311 χλµ, έχει περιληφθεί στο πρόγραµµα συµβά-
σεων παραχώρησης και θα υλοποιηθεί στο µεγαλύτερο µέρος του κατά τη νέα προ-
γραµµατική περίοδο. Εξαίρεση αποτελούν τα οδικά τµήµατα παράκαµψης των πόλεων 
Αγρινίου και Άρτας, µήκους 34,4 χλµ και 17,4 χλµ αντίστοιχα, που υλοποιούνται µε 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ.  

Το νότιο τµήµα του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, µήκους 167 χλµ, περι-
λαµβάνεται στο ∆ιαγωνισµό Παραχώρησης του τµήµατος του ΠΑΘΕ Ελευσίνα – Κόριν-
θος – Πάτρα, ενώ το βόρειο τµήµα Αντίρριο - Α/Κ Ιωαννίνων Εγνατίας Οδού, συνολικού 
µήκους 196 χλµ (144 χλµ προς υλοποίηση), αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού ∆ιαγωνι-
σµού Παραχώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Οδικός Άξονας ΒΟΑΚ 

Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 311 χλµ, πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαι-
σίων Στήριξης είχε υλοποιηµένα και σε λειτουργία 199,5 χλµ, (διαπλάτυνση χωρίς δια-
χωρισµένο οδόστρωµα), ενώ µε την εφαρµογή του 1ο ΚΠΣ δεν έγιναν παρεµβάσεις 
στον άξονα. Κατά τη διάρκεια του 2ο ΚΠΣ και µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδο-
τικών πηγών (ΠΟΑ, ΠΕΠ, INTERREG) ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε λειτουργία 
57 χλµ αυτοκινητόδροµου. 

Στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008 
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 40 χλµ αυτο-
κινητόδροµου, εκ των οποίων 17,2 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ, 15,8 
χλµ από το ΠΕΠ και 7 χλµ από Εθνικούς Πόρους (περιορισµένης έκτασης αποπληρω-
µές κάποιων έργων του άξονα θα περιληφθούν στη νέα περίοδο 2007-2013). 

Εποµένως στις αρχές της περιόδου 2007-2013  θα έχουν ολοκληρωθεί 97 χλµ του οδι-
κού άξονα µε σύγχρονες προδιαγραφές αυτοκινητόδροµου και θα αποµένουν 14,5 χλµ 
προς αναβάθµιση σε αυτοκινητόδροµο στη νέα περίοδο. Επίσης στη νέα περίοδο θα 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις του ΒΟΑΚ µε το ΝΟΑΚ στο τµήµα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. ∆έκα 
του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. 

 Οδικός Άξονας Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη  

Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 200 χλµ (περιλαµβανοµένου του κλάδου προς 
Σπάρτη µήκους 38 χλµ), έχει υλοποιηµένο και σε λειτουργία από προηγούµενες περιό-
δους το τµήµα Κόρινθος – Τρίπολη, µήκους 80 χλµ. 

Στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008 
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 26 χλµ αυτο-
κινητόδροµου, εκ των οποίων 7 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ και 19 χλµ 
από το ΤΣ και από Εθνικούς Πόρους. 

Εποµένως, στις αρχές της περιόδου 2007-2013  θα έχουν ολοκληρωθεί 106 χλµ του ο-
δικού άξονα και θα αποµένουν 94 χλµ προς υλοποίηση κατά τη νέα περίοδο µε σύµβα-
ση παραχώρησης. 

1.2.1.4 Άξονας Προτεραιότητας 4 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ ανέρχεται σε € 
200 εκατοµµύρια, εξ ολοκλήρου δηµόσια δαπάνη, καλυπτόµενη κατά 58% από το ΕΤΠΑ 
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και κατά 42% µε εθνικούς πόρους. Μέχρι την 31/12/2006 είχε απορροφηθεί το 73,4% της 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης – ποσοστό που αναµένεται να ανέλθει στο 79,8% µέχρι το 
τέλος του 2007. 

Περιλαµβάνονται: 

• Η ολοκλήρωση της λεωφόρου Κηφισού στην Αττική, στη χρηµατοδότηση της οποίας 
µετέχει και το ΠΕΠ – κατά µήκος 4,38 χλµ., η οποία έχει υλοποιηθεί. 

• Παρακάµψεις µεγάλων αστικών κέντρων, όπως τµήµα της παράκαµψης του Βόλου, 
µήκους 0,94 χλµ. 

• ∆ιάφορα άλλα έργα βελτίωσης των αστικών και περιαστικών οδικών υποδοµών της 
Αττικής, συνολικού µήκους 6 χλµ. Αφορά κυρίως σε νέα οδικά έργα σύνδεσης του 
Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής µε περιοχές του Νοµού Αττικής. 

1.2.1.5 Άξονας Προτεραιότητας 9 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες 

Αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών µεταφορών και την ηλεκτρο-
νική διαχείριση της κυκλοφορίας στους βασικούς αυτοκινητόδροµους της χώρας και στα 
µεγάλα αστικά κέντρα – συνεισφέροντας στη µείωση των ατυχηµάτων και στην οµαλή κυ-
κλοφορία των οχηµάτων. Περιλαµβάνονται: 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Με βάση την Έκθεση 1ου απο-
λογισµού του Προγράµµατος, το σύστηµα προβλέπεται να µην έχει εγκατασταθεί έως 
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου (31/12/2008). 

• Προµήθεια εξοπλισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας – περιπολικά οχήµατα, οχήµατα 
έρευνας τροχαίου ατυχήµατος, γερανοφόρα οχήµατα, µοτοσικλέτες ρύθµισης της κυ-
κλοφορίας, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές µέτρησης µέθης, ποµποδέκτες 
οχηµάτων, ποµποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι και ποµποδέκτες βά-
σεως, οχήµατα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές µέτρησης ταχύτητας µε φωτογραφι-
κό σύστηµα κ.α. Οι προµήθειες αυτές σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατοποιηθεί. 

• Προµήθεια εξοπλισµού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – διασωστικές σειρές, γερα-
νοφόρα οχήµατα, ειδικά διασωστικά οχήµατα διαφόρων χωρητικοτήτων, ειδικά πυ-
ροσβεστικά οχήµατα κ.α. Οι προµήθειες αυτές σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατο-
ποιηθεί. 

• Τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισµός ασφάλειας οδών για άρση επικινδυνότητας. Οι 
προµήθειες του εξοπλισµού σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατοποιηθεί. 

• ∆ιάφορες δράσεις για τον εντοπισµό επικίνδυνων σηµείων στο οδικό δίκτυο και την 
αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων, τη βελτίωση της διαχείρισης των αυτοκι-
νητοδρόµων και γενικότερα του οδικού δικτύου, καθώς και για την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας κατασκευής, εποπτείας, ελέγχου ποιότητας και συντήρησης των µεγάλων 
οδικών έργων (προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, soft ενέργειες κ.α.). Οι δράσεις 
αυτές προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος της περιόδου (31/12/2008). 

Στον άξονα περιλαµβάνεται επίσης το Μέτρο Τεχνική Βοήθεια. 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 155 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 
53% από το ΕΤΠΑ και 47% µε εθνικούς δηµόσιους πόρους. Σχετικές παρεµβάσεις χρηµα-
τοδοτούνται επίσης µέσω των ΠΕΠ, του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και από την Τε-
χνική Βοήθεια του Ταµείου Συνοχής και του INTERREG. 

Μέχρι την 31/12/2006 είχε απορροφηθεί το 16,1% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης – πο-
σοστό που αναµένεται να ανέλθει στο 39,3% µέχρι το τέλος του 2007. 

Επισηµαίνεται ότι στον τοµέα της οδικής ασφάλειας συνεισφέρουν και ορισµένες δράσεις 
του ΕΠ ΣΑΑΣ που αφορούν στη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των υποψηφίων 
οδηγών και στη συνεχή (επανα)κατάρτισή τους, µε την κατασκευή και τον εξοπλισµό Κέ-
ντρων Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών 
σε θέµατα Οδικής ασφάλειας. 

1.2.1.6 Ταµείο Συνοχής 

Πέραν των παρεµβάσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠ ΟΑΛΑΑ του 3ου ΚΠΣ, ση-
µαντικά έργα χρηµατοδοτούνται επίσης στα πλαίσια του Β’ Ταµείου Συνοχής της περιόδου 
2000-2006. Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων αυτών ανέρχεται σε € 1.727,3 εκα-
τοµµύρια και το Ταµείο Συνοχής καλύπτει το 56% του σχετικού κόστους. Ως την 31/12/2006 
είχε δαπανηθεί το 73,1% του προϋπολογισµού των ενταγµένων οδικών έργων. 

Στις παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται: 

• Πέντε (5) έργα στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ (Άξονα 1 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), συνολικού προϋπο-
λογισµού € 665,2 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά 
57%. Πρόκειται για τα τµήµατα: α) ∆ιέλευση Αστικής Ζώνης Κατερίνης, β) Σκοτίνα – 
Κατερίνη, γ) Ράχες Αγ. Θεόδωροι, δ) Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος και ε) Παράκαµψη Αγ. 
Κων/νου – Καµ. Βούρλα. Τα έργα α, β, γ, και δ έχουν υλοποιηθεί, ενώ το έργο ε προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου (31/12/2008). 

• Επτά (7) έργα της Εγνατίας Οδού (Άξονα 2 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), συνολικού προϋπολογισµού 
€ 872,1 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά 55%. Πρό-
κειται για τα τµήµατα: α) Ηγουµενίτσα – Α/Κ Σελλών, β) Κουλούρα – Κλειδί, γ) Εξωτε-
ρική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση), δ) Α/Κ Μετσόβου – Παναγιά, ε) 
Νυµφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα, στ) Σέλλες – Ιωάννινα (Σήραγγα ∆ωδώνης) 
και ζ) 2ος Κλάδος Εγνατίας Οδού Μέτσοβο – Μαλακάσι. 

• Οι παρακάµψεις Άρτας και Αγρινίου της Ιονίας Οδού (Άξονας 3 ΕΠ ΟΑΛΑΑ – καθώς 
και σχετικές µελέτες), συνολικού προϋπολογισµού € 181,9 εκατοµµυρίων και χρηµα-
τοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά 55%. 

• Μελέτες στον άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη (Άξονα 3 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), προϋπολο-
γισµού € 8,0 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής κατά 55%. 

1.2.1.7 Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα 

Σηµαντικός είναι ο προγραµµατισµένος ρόλος του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση, κα-
τασκευή και εκµετάλλευση οδικών έργων, µέσω σχετικών συµβάσεων παραχώρησης κατά 
την τρέχουσα (3ο ΚΠΣ) και την επόµενη (2007-2013) περίοδο.   
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Ανάλογα µε τις εξελίξεις των σχετικών διαγωνισµών, ενδεικτικά εκτιµάται ότι η ιδιωτική 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΠ ΟΑΛΑΑ θα ανέλθει σε € 3,5 δισεκατοµ-
µύρια, από τα οποία € 2,3 δισεκατοµµύρια αφορούν Συµβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητο-
δρόµων που θα υλοποιηθούν στην περίοδο 2007-2013.  

Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται: 

• Έργα ολοκληρωθέντα: 
♦ Ο περιφερειακός δακτύλιος της Αττικής. 
♦ Η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και οι σχετικές προσβάσεις. 

• Έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί συµβάσεις παραχώρησης: 
♦ Το τµήµα Μαλιακός-Κλειδί του ΠΑΘΕ. 
♦ Η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. 
♦ Τµήµατα του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας και του κλάδου 

Λεύκτρου-Σπάρτης. 
♦ Το τµήµα της Ιόνιας Οδού Αντίρριο – Α/Κ Ιωαννίνων Εγνατίας Οδού (εκτός των 

παρακάµψεων Αγρινίου και Άρτας). 

• Έργα για τα οποία έχουν προσωρινούς Αναδόχους και έχουν ξεκινήσει ενέργειες για 
την υπογραφή συµβάσεων παραχώρησης: 
♦ Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. 
♦ Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας. 

• Τα Αστικά Οδικά Έργα Αττικής, τα οποία θα υλοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρη-
σης σε επόµενο στάδιο και θα ενταχθούν σε ολοκληρωµένο σύστηµα αστικών παρα-
χωρήσεων για την Αττική. 

1.2.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Μεταφορές 

Μέσω των δράσεων που εντάχθηκαν στο Α' Κ.Π.Σ. υλοποιήθηκε µέρος του προγράµµατος 
αναβάθµισης του άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης µε την κατασκευή ή ανακαίνι-
ση τµήµατος της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής σε µήκος 147 χλµ., µε σκοπό τη δυνατό-
τητα επίτευξης ταχυτήτων έως 200 χλµ. / ώρα. Το αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων 
ήταν η αύξηση της χωρητικότητας της µονής γραµµής στα ορεινά τµήµατα και η µείωση 
των καθυστερήσεων στην κίνηση των συρµών σε όλον τον άξονα. 

Κύριες παρεµβάσεις του Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι 1994 - 1999» που χρηµατοδοτήθηκαν από το 
Β' Κ.Π.Σ., ήταν η συνέχιση της αναβάθµισης του σιδηροδροµικού άξονα Πειραιά - Αθήνας - 
Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης σε άξονα υψηλών ταχυτήτων και η διαλειτουργικότητά του µε το 
∆ιευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο, καθώς και βελτιώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο της χώρας 
και η προµήθεια τροχαίου υλικού. Σύµφωνα µε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης, η αποτελεσµα-
τικότητα των δράσεων του προγράµµατος ανήλθε σε 82% και των ειδικών στόχων σε 92%.  

Το Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι Αεροδρόµια και Αστικές Συγκοινωνίες» (ΕΠ ΣΑΑΣ) για την περίοδο 
2000 - 2006, εντάσσεται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. και εµπεριέχει τρείς (3) Άξονες Προτε-
ραιότητας για τον τοµέα των σιδηροδρόµων διαιρεµένους σε οκτώ (8) Μέτρα. Λαµβάνοντας 
υπόψη τα πορίσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΕΠ ΣΑΑΣ αλλά και την υλοποίηση 
ως τα τέλη 2006, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 38 από 305  

• Αναφορικά µε την «Αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχε-
δίου ΟΣΕ» (Άξονας 1 ΕΠ ΣΑΑΣ), έχει αναγνωρισθεί το στενό χρονικό περιθώριο που 
υπάρχει για την αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και την προσαρµογή στις Κοινοτικές Οδηγί-
ες και θεωρείται ότι οι στόχοι που τέθηκαν είναι πολλοί σε αριθµό και ιδιαίτερα απαιτητι-
κοί σε σχέση µε τα υφιστάµενα χρονοδιαγράµµατα και τις παρουσιαζόµενες καθυστε-
ρήσεις. Η ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων τοποθετείται στην περίοδο 2007-13. 

• Αναφορικά µε την υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευαστικών εργασιών για την ο-
λοκλήρωση της ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων στο τµήµα Τιθο-
ρέα - Λιανοκλάδι εκτιµάται ότι στα πλαίσια του ΕΠ ΣΑΑΣ θα ολοκληρωθεί τµήµα του 
φυσικού αντικειµένου (συµπεριλαµβανοµένων 10,4 χλµ υποδοµής µονής σήραγγας, 37 
χλµ. υποδοµής 2πλής γραµµής, 20 ανισόπεδων διαβάσεων, 4 τεχνικών C& C κλπ). 
Μέχρι τα τέλη 2006 κατασκευάστηκαν 21 περίπου χλµ. υποδοµής γραµµής, 10 ανισό-
πεδες διασταυρώσεις, έγιναν εργασίες βελτίωσης της ασφάλειας και προστασίας  του 
περιβάλλοντος της γραµµής κλπ.  Το σχετικό Μέτρο 2.2 του ΕΠ ΣΑΑΣ εµφανίζει φυσική 
υλοποίηση σε ποσοστό 43%, αποτελεσµατικότητα 42% και αποδοτικότητα 103% (στοι-
χεία ετήσιας έκθεσης 2006 ΕΠ ΣΑΑΣ, µε βάση το φυσικό αντικείµενο που παρέµεινε 
στο Μέτρο µε την αναθεώρηση του ΕΠ ΣΑΑΣ το ∆εκέµβριο 2006).  

• Αναφορικά µε τη νέα γραµµή στο τµήµα Λιανοκλάδι – ∆οµοκός (Μέτρο 2.3 ΕΠ ΣΑΑΣ), 
µέχρι τα τέλη 2008 εκτιµάται ότι, µεταξύ των άλλων, θα κατασκευαστούν 18 χλµ. υπο-
δοµής διπλής γραµµής, θα γίνει πλήρης διάνοιξη και επένδυση 6 χλµ. της µονής 
σιδ/κής σήραγγας Όθρυος και 2 βοηθητικών σηράγγων πρόσβασης µήκους 1,7 χλµ. 
περίπου. Λόγω κυρίως των καθυστερήσεων στην εκπόνηση των σχετικών µελετών που 
αφορούν ιδαίτερα σύνθετα τεχνικά έργα, έγινε διολίσθηση των χρονοδιαγραµµάτων των 
κατασκευαστικών έργων στο υπόψη τµήµα, που θα ολοκληρωθούν στην περίοδο 2007-
13.. 

• Όσον αφορά στην αναβάθµιση τµηµάτων της γραµµής για αύξηση ταχυτήτων στο σι-
δηροδροµικό άξονα ΠΑΘΕ/Π (τµήµατα ΣΚΑ – Οινόη, Οινόη – Λάρισα, Λάρισα - Θεσσα-
λονίκη κλπ) και παρά την αύξηση, στην πορεία, του φυσικού και οικονοµικού αντικειµέ-
νου του σχετικού Μέτρου (2.4 του ΕΠ ΣΑΑΣ), η υλοποίησή του κρίνεται εφικτή έως το 
2008, δεδοµένου ότι, οι παρεµβάσεις του Μέτρου είναι τεχνικά απλές και εντοπισµένες 
γεωγραφικά και οι απαιτούµενες µελέτες είναι απλές και σχετικά τυποποιηµένες. Στο 
Μέτρο 2.4 ενσωµατώθηκαν και αναβαθµίσεις του περιφερειακού σιδηροδροµικού δι-
κτύου της Μακεδονίας που ολοκληρώθηκαν. Στα τέλη 2006, το Μέτρο εµφάνιζε φυσική 
υλοποίηση 61% αποτελεσµατικότητα 61% και αποδοτικότητα 101 % (στοιχεία Ετήσιας 
Έκθεσης ΕΠ ΣΑΑΣ). 

• Όσον αφορά στο Μέτρο που περιλαµβάνει τα έργα σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνιών του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Μέτρο 2.5), µε βάση την ανάλυ-
ση του Στρατηγικού Σχεδίου του Άξονα ΠΑΘΕ/Π, κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση του 
ΕΠ ΣΑΑΣ, αυξήθηκε σηµαντικά το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του Μέτρου. Ο 
βασικός λόγος για την αλλαγή αυτή ήταν η ανάγκη εγκατάστασης συστηµάτων GSM-R 
και ETCS - Level 1, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα της γραµµής 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Ως τα 
τέλη 2008 εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η σηµατοδότηση του Σ.Σ. Πλαιοφαρσάλου, 
οι εργασίες στο τµήµα Ν. Πόροι – Λεπτοκαρυά, οι µελέτες, εν µέρει η προµήθεια  και η 
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εγκατάσταση (σε 473 χλµ του ΠΑΘΕ/Π) του συστήµατος GSMR και µέρος των εργα-
σιών µελέτης / προµήθειας / εγκατάστασης του εξοπλισµού ETCS (on line και on 
board). Η ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων τοποθετείται στην περίοδο 2007-13. 
Μέχρι τα τέλη 2006 το Μέτρο εµφάνιζε φυσική υλοποίηση 13%, αποτελεσµατικότητα 
11% και αποδοτικότητα 115 %.   

Όσον αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο (Μέτρο 3.1  ΕΠ ΣΑΑΣ), µέχρι  2006 ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υποδοµής και επιδοµής της γραµµής ΣΚΑ – Α/∆ 
Σπάτων (32 χλµ) και οκτώ (8) νέοι σταθµοί, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις στις εργασίες στη 
γραµµή Τρείς Γέφυρες – ΣΚΑ. Το Μέτρο εµφάνιζε, στα τέλη 2006, φυσική υλοποίηση 60%, 
αποτελεσµατικότητα 62% και αποδοτικότητα 97% (στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης ΕΠ ΣΑΑΣ). 
Μέχρι τα τέλη 2008 εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν ακόµη 2 χλµ. υποδοµής διπλής γραµ-
µής και 3 χλµ υποδοµής τετραπλής σιδ/κής γραµµής, ενώ θα πραγµατοποιηθούν και εργα-
σίες ηλεκτροκίνησης στο τµήµα ΣΚΑ – Κιάτο που θα ολοκληρωθούν την περίοδο 2007-13. 

Οι παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής για την περίοδο 
2000 - 2006, είναι: 

• Η ολοκλήρωση της νέας διπλής γραµµής υψηλών ταχυτήτων στο τµήµα Ευαγγελι-
σµού - Λεπτοκαρυάς, του άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης.  

• Η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων 
Αθήνας - Θεσσαλονίκης 

• Η κατασκευή εγκαταστάσεων εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και η σύν-
δεσή του µε το λιµάνι του Ν. Ικονίου 

• Η κατασκευή της νέας διπλής γραµµής κανονικού εύρους Σ.Κ.Α. - Κιάτο. 

• Η αναβάθµιση του τµήµατος Θεσσαλονίκης - Στρυµόνα - Προµαχώνα. 

Σηµαντική θεωρείται η συνεισφορά του προγράµµατος των αµιγώς εθνικών παρεµβάσεων 
που συµπληρώνουν το Επενδυτικό Πρόγραµµα, σε περιφερειακές γραµµές αλλά και σε 
προµήθεια τροχαίου υλικού.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση χρόνων δια-
δροµής και στις εκτός Π.Α.Θ.Ε. / Π. γραµµές καθώς και τη βελτίωση των παρεχόµενων υ-
πηρεσιών. 

Στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών, βασικός στόχος των παρεµβάσεων της προ-
γραµµατικής περιόδου 2000 - 2006 ήταν η «…ανάπτυξη συστήµατος συνδυασµένων µετα-
φορών σε κοµβικά σηµεία και σε σηµεία τελικού προορισµού του Ελληνικού οδικού δικτύου, 
ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη σύνδεση της Ελλάδας µε την υπόλοιπη Ε.Ε.». 

Η σηµαντικότερη παρέµβαση για την ανάπτυξη Εµπορευµατικού Κέντρου στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια αφορά στο συγκρότηµα του Θριάσιου Πεδίου και στη σιδηροδροµική 
γραµµή σύνδεσής του µε το λιµένα Πειραιά, συνολικού µήκους 23,7 χλµ.10 Το συνολικό 
ύψος των επενδύσεων των σχετικών παρεµβάσεων είναι 322 εκατ. € (τιµές 2004) εκ των 
οποίων το 55% αφορά στις εγκαταστάσεις και εξοπλισµό του Θριασίου Πεδίου (για τη δια-
κίνηση εµπορευµατικού έργου) και το υπόλοιπο στη σιδηροδροµική γραµµή σύνδεσης µε 
το λιµένα. Το κόστος των παρεµβάσεων καλύπτεται κατά 50% από το Ταµείο Συνοχής και 

                                                 
10 Εκ των οποίων 6,7 χλµ. επί της γραµµής Αθήνα – Κόρινθος. 
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κατά 50% από εθνικούς δηµόσιους πόρους. Οι παρεµβάσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν 
εντός του 2008. 

Επί πλέον αυτών, για να ολοκληρωθεί η σύνδεση του Θριασίου Πεδίου µε το λιµένα απαι-
τούνται επενδύσεις (σιδηροδροµικές γραµµές, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός µεταφόρτω-
σης κλπ.) εντός της λιµενικής ζώνης του ΟΛΠ.  

Με εξαίρεση το ανωτέρω και το Εµπορευµατικό Κέντρο του Προµαχώνα Σερρών (που δη-
µιουργήθηκε µε σύµπραξη ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα και παρέχει υπηρεσίες δηµόσιας 
χρήσης), άλλες υποδοµές οργανωµένων Εµπορευµατικών Κέντρων στην Ελλάδα ουσια-
στικά δεν υπάρχουν – παρά µόνο ορισµένες «τυχαίες» συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων 
σχετιζόµενες µε τις εµπορευµατικές µεταφορές, χωρίς οργανωµένη χωροθέτηση. Κύριος 
λόγος για το κενό αυτό είναι οι σηµαντικές καθυστερήσεις έργων (ως επί το πλείστον ε-
νταγµένων στα ΠΕΠ) που οφείλονται στις αδυναµίες του σχετικού νοµικού πλαισίου. 

Ορισµένες δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics) στο σταθµό Ε/Κ του λιµένα Πειραιά και 
στο λιµένα Θεσσαλονίκης είναι περιορισµένες στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και απο-
θήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων. Πρόοδος πάντως έχει σηµειωθεί στον τοµέα αυτό κυρίως 
στη Βόρεια Ελλάδα, µέσω σχετικών ιδιωτικών επενδύσεων µε κρατική ενίσχυση. 

1.2.3 Θαλάσσιες Μεταφορές 

Οι παρεµβάσεις της περιόδου 2000-2008 – που συµπληρώνουν τις σηµαντικές παρεµβά-
σεις προηγούµενων διαχειριστικών περιόδων – εντάσσονται κυρίως στα πλαίσια των Αξό-
νων Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. που αφορούν: 

• στην υλοποίηση σηµαντικών έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε επιλεγµένους 
επιβατικούς και εµπορευµατικούς λιµένες, όπως απαιτείται για τη διαµόρφωση ενός 
ολοκληρωµένου λιµενικού δικτύου που συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης των 
νησιών, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των πανευρωπα-
ϊκών διαδρόµων, 

• στη βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, σε συνέχιση αντί-
στοιχων παρεµβάσεων του 2ου ΚΠΣ, καθώς και στην προστασία του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, οι δύο άξονες προτεραιότητας αφορούν στα εξής: 

1.2.3.1 Άξονας 7 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Λιµάνια 

Αφορά σε παρεµβάσεις στους λιµένες Λαυρίου, Σούδας, Μυκόνου, Ρόδου, Βόλου, Πάτρας 
και άλλες παρεµβάσεις, νέες και υπό ολοκλήρωση από τη διαχειριστική περίοδο 1994-
1999, σε λιµένες που είναι διεθνείς πύλες της χώρας ή εξυπηρετούν σηµαντικό επιβατικό 
και εµπορευµατικό έργο ακτοπλοΐας. Κύριοι στόχοι είναι η αναδιάρθρωση και αναβάθµιση 
της ακτοπλοΐας, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, µέσω 
της βελτίωσης της υποδοµής και της λειτουργικότητας των λιµένων. Περιλαµβάνονται έργα 
επιχώσεων χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιµενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυ-
µατοθραυστών, κρηπιδωµάτων, κτιρίων, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεων ρε-
µάτων, προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κλπ. 
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Μεταξύ των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται η δηµιουργία 13 θέσεων παραβολής πλοίων 
και η αύξηση της δυναµικότητας διακίνησης των υπ’ όψη λιµένων κατά 831.000 επιβάτες 
και 811.000 τόννους εµπορευµάτων ετησίως. 
Η συνολική δηµόσια δαπάνη του Άξονα είναι € 156 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 
57% από το ΕΤΠΑ και 43% από εθνικούς δηµόσιους πόρους. Μέχρι την 31/12/2006 η α-
πορρόφηση ανήλθε το 27,6%, µε αναµενόµενο αντίστοιχο ποσοστό 58,8% µέχρι τέλους 
του 2007. 
Επί πλέον των ανωτέρω, έργα στους λιµένες Λαυρίου και Ηγουµενίτσας συγχρηµατοδο-
τούνται από το Ταµείο Συνοχής, µε συνολικό προϋπολογισµό € 155 εκατοµµυρίων και κά-
λυψη από το Ταµείο Συνοχής του 61% της σχετικής δαπάνης (απορρόφηση 31/12/2006: 
55,1%). 

1.2.3.2 Άξονας 8 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Ασφάλεια ναυσιπλοΐας – Έρευνα και ∆ιάσωση στη Θά-
λασσα 

Οι παρεµβάσεις του άξονα στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργίας 
των λιµένων και γενικότερα της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Αφορούν στα εξής: 

• Στην επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 
Πλοίων (VTMIS) για κάλυψη τµήµατος του Αιγαίου πελάγους – συνέχεια των παρεµ-
βάσεων που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Πειραιά (µε χρηµατοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ 
του 2ου ΚΠΣ) και στα Ιόνια Νησιά (µε χρηµατοδότηση από το INTERREG). 

• Στην προµήθεια περιπολικού σκάφους ή ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, ταχείας 
επέµβασης µε όλες τις καιρικές συνθήκες, για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. 

• Στην προµήθεια πυροσβεστικών πλοίων, υδροφόρων πυροσβεστικών οχηµάτων και 
εξοπλισµού του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την ασφάλεια των λιµένων. 

• Στην προµήθεια σύγχρονου πλοίου καταπολέµησης της θαλάσσιας ρύπανσης, κα-
θώς και εξοπλισµού σταθµών πρόληψης και καταπολέµησης της ρύπανσης. 

• Στην κατασκευή τριών ή περισσοτέρων ελικοδροµίων και έργων υποδοµής (υπόστε-
γων, γραφείων, δαπέδων στάθµευσης κλπ.) για την εξυπηρέτηση ελικοπτέρων. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 99 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 
50% από το ΕΤΠΑ και 50% µε εθνικούς δηµόσιους πόρους. Μέχρι 31/12/2006 η απορρό-
φηση ήταν στο επίπεδο του 38,1% και αναµενόταν να ανέλθει στο 62,5% µέχρι τέλους του 
2007. 
Σύµφωνα µε την «Έκθεση Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005, δύο 
συγκεκριµένες κατηγορίες προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στην υλοποίηση των παρεµ-
βάσεων των ανωτέρω αξόνων είναι: 

• Άξονας 7: Προβλήµατα διαδικασιών ωρίµανσης των έργων και διαδικασιών συµβασι-
οποίησής τους. 

• Άξονας 8, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και ∆ιάσωση στη Θάλασσα: ∆ύο σηµα-
ντικά έργα δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέσα στην προγραµµατική περίοδο 
2000-2006/2008. 
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1.2.4 Αεροπορικές Μεταφορές 

Οι κύριοι στόχοι στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών για την περίοδο 2000 - 2006, 
στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., ήταν η εκτέλεση έργων σε συγκεκριµένα αεροδρόµια ώστε να 
υπάρξουν αύξηση της χωρητικότητας, βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, δυνατότητα 
χρήσης των εγκαταστάσεων από περισσότερες αεροπορικές εταιρίες και δηµιουργία προ-
ϋποθέσεων για νέες εκµεταλλεύσεις.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ ΣΑΑΣ (Άξονας 5: «Ε-
πέκταση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων των αεροδροµίων»), συµπε-
ριελήφθησαν τα παρακάτω έργα: 

• Αναβάθµιση αεροδροµίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», µε στόχο τον εφοδιασµό της 
Θεσσαλονίκης µε τις αναγκαίες υποδοµές που θα συµβάλουν στην κατοχύρωση του 
ρόλου της ως µητροπολιτικού κέντρου, µέσω της δυνατότητας εξυπηρέτησης και υ-
περατλαντικών πτήσεων). Μέχρι τα τέλη του έτους 2006, παραδόθηκαν σε λειτουργία 
2.440µ. τροχόδροµου, ενώ οι δικαστικές και διοικητικές εµπλοκές στο σηµαντικό έργο 
επέκτασης του διαδρόµου προσγειο-απογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (και του πα-
ράλληλου αυτού τροχόδροµου) στη θάλασσα, οδήγησαν στην ανάγκη να ολοκληρω-
θεί το σχετικό έργο την περίοδο 2007-13. Μέχρι τα τέλη 2008 εκτιµάται ότι θα έχει κα-
τασκευαστεί µέρος της επέκτασης του διαδρόµου 10-28 (και του παράλληλου τροχό-
δροµου) στη θάλασσα και εργασίες ενίσχυσης του υφιστάµενου χερσαίου τµηµατος 
του διαδρόµου. 

•  Αναβάθµιση αεροδροµίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» µε κύριο στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας και την παροχή της δυνατότητας ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των 
υπαρχόντων αλλά και των αυξηµένων µελλοντικών επιβατών  Οι σχετικές εργασίες 
είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη 2006. Έγινε επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου αερο-
σταθµού συνολικής επιφάνειας 18.985 m2 και διαµόρφωση του άµεσου προς το κτί-
ριο περιβάλλοντος χώρου (7.000m2).  

• Έργα αναβάθµισης σηµαντικών περιφερειακών αεροδροµίων (π.χ. Καστοριάς, Χανί-
ων, Ακτίου, Σάµου, Καλύµνου, Ζακύνθου, Ρόδου, Αγχιάλου, Ικαρίας, Σητείας) που 
περιλαµβάνουν κατασκευή / επέκταση δαπέδων στάθµευσης αεροσκαφών, κατα-
σκευή / επέκταση κτιρίων αεροσταθµών, διαµορφώσεις στους περιβάλλοντες χώρους 
των αεροδροµίων, καθώς και έργα αεροναυτιλίας. 

1.2.5 Αστικές Μεταφορές και Συγκοινωνίες 

1.2.5.1 (α) Εντός Αττικής 

Στο Β’ Κ.Π.Σ. δεν υπήρχε ολοκληρωµένη παρέµβαση «Αστικές Συγκοινωνίες». Κύρια δρά-
ση που αφορούσε στις αστικές συγκοινωνίες και χρηµατοδοτήθηκε από το Β’ Κ.Π.Σ. ήταν η 
κατασκευή των δύο νέων γραµµών µετρό της Αθήνας. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµα-
τοποιήθηκαν περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις για τα έργα τηλεµατικής του Η.Λ.Π.Α.Π., η 
προµήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου και το δίκτυο τηλεµατικής του Ο.Α.Σ.Α. 

Οι εξής δύο από τους 9 άξονες του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. του 3ου ΚΠΣ αφορούν στις Αστικές Με-
ταφορές: 
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1.2.5.1.1 Άξονας Προτεραιότητας 5 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Μετρό Αθήνας 

Περιλαµβάνεται κατασκευή νέων γραµµών µετρό (επέκταση των γραµµών 2 και 3) συνολι-
κού µήκους 12,56 χλµ., 9 νέων  σταθµών, 4 σταθµών µετεπιβίβασης και ενός αµαξοστασί-
ου, προµήθεια και θέση σε λειτουργία 17 συρµών, καθώς και ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
και έργα προσαρµογής µε το δίκτυο του προαστιακού. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 1.153 εκατοµµύρια, µε χρηµατο-
δότηση κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% µε εθνικούς πόρους. Μέχρι 31/12/2006 η 
απορρόφηση ήταν στο επίπεδο του 87,9% και αναµενόταν να ανέλθει στο 96,4% µέχρι τέ-
λους του 2007. 
Ορισµένα συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής και από το ΠΕΠ Αττικής. 

1.2.5.1.2 Άξονας Προτεραιότητας 6 Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.: Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό 

Περιλαµβάνει: 

♦ Κατασκευή 9,6 χλµ. κεντρικής γραµµής, 13 σταθµών και 1 αµαξοστασίου, κα-
θώς και σχετικών µελετών για το Μετρό Θεσσαλονίκης – το οποίο αναµένεται 
να ολοκληρωθεί κατά τη νέα διαχειριστική περίοδο 2007-2013. Μέρος των α-
παιτούµενων οδικών προσβάσεων χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

♦ Κατασκευή 1,26 χλµ. γραµµής, 1 σταθµού, 1 σταθµού µετεπιβίβασης και 1 α-
µαξοστασίου, καθώς και αρχικές εργασίες για άλλα τµήµατα επέκτασης του Με-
τρό Αθήνας. Συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής και το Ταµείο 
Συνοχής. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 376 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδό-
τηση κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% µε εθνικούς πόρους. Μέχρι 31/12/2006 η α-
πορρόφηση ήταν στο επίπεδο του 19,8% και αναµενόταν να ανέλθει στο 50,2% µέχρι τέ-
λους του 2007. 
Επί πλέον αυτών, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί κατά 66% την επέκταση της Γραµµής 2 
του Μετρό της Αθήνας προς το παλαιό αεροδρόµιο του Ελληνικού, συνολικού κόστους € 
400 εκατοµµυρίων. 

Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων αυτών είναι: 

• Η µείωση του κόστους µετακίνησης και η βελτίωση της διαθεσιµότητας των µέσων 
µαζικής µεταφοράς για τους µετακινουµένους και της πρόσβασής τους σ’ αυτά, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου τους στις αστικές µετακινήσεις. 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, µέσω της εκτροπής µεταφορικού έργου από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. 

Με βάση την τελευταία πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. (Μάιος 2006), το Με-
τρό της Αθήνας θα περιλάβει την κατασκευή 9 σταθµών αντί 10 και τεσσάρων σταθµών 
µετεπιβίβασης αντί 6. Επίσης  η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα επεκταθεί και 
στην περίοδο 2007-2013, ενώ η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του ΕΠ ΟΑΛΑΑ µειώθηκε σε 
376,06 εκατ. Ευρώ (από 439,52) και µε ποσοστό Κοινοτικής συµµετοχής 50%. 

1.2.5.1.3 Άξονας Αστικών Συγκοινωνιών Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. 
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Επί πλέον αυτών, στο ΕΠ ΣΑΑΣ του Γ΄ Κ.Π.Σ., ο Άξονας 4 των Αστικών Συγκοινωνιών πε-
ριλαµβάνει τις παρακάτω κύριες παρεµβάσεις: 

1. Εκσυγχρονισµό του Οµίλου ΟΑΣΑ και εφαρµογή Επιχειρησιακού Σχεδίου:  Περιλαµ-
βάνει: 

− την  ανανέωση του στόλου των Λεωφορείων και Τρόλεϊ µε παράλληλη αντικατά-
σταση παλαιών οχηµάτων (µέχρι τα τέλη 2006 είχαν αποκτηθεί 404 νέα λεωφο-
ρεία και 141 τρόλει ενώ οι σχετικές ενέργειες βρίσκονταν σε εξέλιξη) 

− Την εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακών σχεδίων των εταιρειών του Οµίλου 
ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΑΠΑΠ, ΗΣΑΠ).  

− Την κατασκευή αµαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ (προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2008) 

− Την εκπόνηση µελετών στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής (θα ολοκληρωθούν µέχρι τα τέλη 
2008). 

− Την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, Συστήµατος Τηλεµατικής Εποπτεί-
ας στον ΟΑΣΑ. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-13. 

− Την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Αυτόµατου Συστήµατος 
Συλλογής Κοµίστρου (ΑΣΣΚ) για λογαριασµό των ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ. 
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-13. 

2. Εκσυγχρονισµός Η.Σ.Α.Π.: Περιέχει: 

− τα έργα ανάπλασης 23 σταθµών του Η.Σ.Α.Π.(έχουν ολοκληρωθεί)  

− τον εκσυγχρονισµό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (θα ολοκληρωθεί στα 
πλαίσια του ΕΠ ΣΑΑΣ) 

− έργα αναβάθµισης της γραµµής του ΗΣΑΠ που το πέρας τους τοποθετείται στην 
περίοδο 2007-13 

και λοιπές συµπλκηρωµατικές δράσεις.. 

3. Σύγχρονος Τροχιόδροµος (Τραµ) στη Μείζονα Περιοχή της Αθήνας: Το κυρίως έργο 
(γραµµή µήκους 26 χλµ, στάσεις, γραµµή σύνδεσης µε αµαξοστάσιο) έχει παραδο-
θεί.  Η επέκταση προς Πειραιά θα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-13. 

4. Προαστιακός σιδηρόδροµος: Από το 2004 λειτουργεί ο Προαστιακός σιδηρόδροµος 
έως το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος και έχει ενταχθεί στις αστικές συγκοινω-
νίες της Αθήνας (κοινή γραµµή µε το Μετρό στο τµήµα ∆ουκίσσης Πλακεντίας – Ελ. 
Βενιζέλος). 

1.2.5.2 (β) Εκτός Αττικής 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων δεν έγιναν παρεµβάσεις 
στις αστικές συγκοινωνίες των περιοχών εκτός Αττικής και των παραµεθόριων περιοχών.  

Στο Β’ Κ.Π.Σ. πραγµατοποιήθηκαν περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή του 
µετρό της Θεσσαλονίκης (πρόδροµες εργασίες 1999 - 2000). 
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Θεωρείται αναγκαίο στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 να ενταχθούν δράσεις, έργα 
και ενέργειες µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδοµής στις πό-
λεις της Ελλάδας και την Περιφέρεια, προκειµένου να καλυφθούν όλα τα προβλήµατα και 
όλες οι προοπτικές ανάπτυξης των πόλεων της Περιφέρειας. 

1.2.5.3 (γ) Οριζόντιες ∆ράσεις 

Στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν τα έργα που παρουσιάζουν 
συνέργιες µε τις δράσεις του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Τηλεµατική Εποπτεία Στόλου Η.Λ.Π.Α.Π. 

2. Σύστηµα Τηλεµατικής για τον Εκτελεστικό Φορέα Συγκοινωνιακού Έργου 
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 

3. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικής Ο.Α.Σ.Θ. για την Πληροφόρηση των Επι-
βατών 

4. Σύστηµα Αυτόµατης Συλλογής Κοµίστρου (ΟΑΣΑ) 

Επιπρόσθετα, από το Ε.Π. ΚτΠ, ο Η.Σ.Α.Π. χρηµατοδοτήθηκε εντός του 2004 για την υλο-
ποίηση του έργου «Προστασία και Ασφάλεια Αµαξοστασίων και Σταθµών Η.Σ.Α.Π.». Το 
έργο έχει ολοκληρωθεί. 

Αναφορικά, µε τις ενέργειες για την προσβασιµότητα των Α.Μ.Ε.Α., έχουν προβλεφθεί µέ-
τρα από τους φορείς για την διευκόλυνσή τους και την άµεση εξυπηρέτησή τους (καταλλη-
λότητα σταθµών, λεωφορείων, οχηµάτων). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διευκόλυνσή των 
Α.Μ.Ε.Α. στις καθηµερινές τους µετακινήσεις αποτελεί κριτήριο επιλογής δράσεων από τη 
ΕΥ∆ Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., καθώς και από το Υ.Μ.Ε. 

1.2.6 Συνοπτικά Στοιχεία Αξιολόγησης 

1.2.6.1 Το Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που αφορούν στην αξιολόγηση της υλοποίησης του Ε.Π. 
Ο.Α.Λ.Α.Α. (όπως αναθεωρήθηκε) διατυπώνονται στην «Έκθεση Πρώτου Απολογισµού 
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005. 

Σε γενικές γραµµές, ο σχεδιασµός του Προγράµµατος (µετά την αναθεώρησή του) κρίνεται 
ικανοποιητικός, ως προς τη λογική και τη συνοχή του, καθώς και ως προς την εφικτότητα 
υλοποίησης των στόχων του που κρίνονται επίκαιροι και συµβατοί µε την τοµεακή στρατη-
γική. Παράλληλα, η συνάφεια του Προγράµµατος µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του 
3ου ΚΠΣ και η εσωτερική συνοχή του Προγράµµατος κρίνονται ικανοποιητικά. 

Ως το τέλος του 2006, η ενεργοποίηση της δηµόσιας δαπάνης όλων των µέτρων του Προ-
γράµµατος είχε υπερβεί το 100% (ήταν στο επίπεδο του 104,18%), ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό δέσµευσης ήταν περίπου 98%. Η απορρόφηση στο τέλος του 2006 ήταν 58,3% και 
αναµενόταν να ανέλθει σε 76% µέχρι το τέλος του 2007. Εµφανίζονται βεβαίως καθυστε-
ρήσεις, κυρίως όσον αφορά στον άξονα προτεραιότητας 3 (σε µεγάλο βαθµό, λόγω σχετι-
κών καθυστερήσεων απορρόφησης στα έργα παραχώρησης και στους οδικούς άξονες 
Κρήτης και νησιών). 

Συγκεκριµένα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν περιλαµβάνουν τα εξής: 
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• Καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των νέων έργων, λόγω προβληµάτων κατά 
τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή / και µη έγκαιρης σύνταξης των τευχών 
δηµοπράτησης στο Μέτρο 3.2: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. 

• Ανάγκες αναθεώρησης φυσικού αντικειµένου (π.χ. Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση τµηµά-
των ΠΑΘΕ – 2ο ΚΠΣ, ΕΠ ΟΑΛΑΑ). 

• Καθυστερήσεις στην προώθηση συµβάσεων παραχώρησης (που αναµενόταν να έ-
χουν οριστικοποιηθεί µέσα στο 2005). 

• Έλλειψη εξειδίκευσης και νοµικών δεσµεύσεων ΟΠΣ του Μέτρου 1.7: Συµπληρωµα-
τικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 1. 

• Έλλειψη νοµικών δεσµεύσεων ΟΠΣ του Μέτρου 2.3: Συµπληρωµατικές υποστηρικτι-
κές δράσεις του Άξονα 2. 

• Μέτρο 3.3 – Ολοκλήρωση τµηµάτων Ιόνιας Οδού: Το Μέτρο είναι ανενεργό. 

• Μέτρο 7.1 (λιµάνια) και µέτρο 8.1 (ασφάλεια ναυσιπλοϊας): Αρχικά ασαφώς καθορι-
σµένο αντικείµενο ορισµένων έργων, ενίοτε συνοδευόµενων από ασαφείς µελέτες, 
µεγάλες καθυστερήσεις στην ανάθεση και υλοποίηση ορισµένων έργων, καθώς και 
στη διενέργεια διαγωνισµών και στις προµήθειες, καθυστερήσεις στην υποβολή Τ∆Ε 
από τους τελικούς δικαιούχους. 

Τα προβλήµατα αυτά, εντοπισθέντα έγκαιρα, αντιµετωπίσθηκαν ως επί το πλείστον µέσω 
της ευελιξίας του Προγράµµατος – προσαρµογή του φυσικού αντικειµένου σύµφωνα µε τις 
δυνατότητες, ανακατανοµή πόρων, συνεχής παρακολούθηση και επιτάχυνση διαδικασιών 
κλπ. 

Παράλληλα (σύµφωνα πάντα µε την Έκθεση Πρώτου Απολογισµού), τα προβλήµατα αυτά 
«…έχουν συµβάλει στην απόκτηση σηµαντικής εµπειρίας σχετικά µε τον σχεδιασµό, την ω-
ρίµανση, την ένταξη και την συµβασιοποίηση των έργων, τόσο από τους Τελικούς ∆ικαιού-
χους, όσο και από την ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Συνεπώς, εκτιµάται ότι πλέον ο Τελικός ∆ικαιούχος 
είναι σε θέση να αναλάβει την επιτυχή υλοποίηση νέων αντίστοιχων έργων στην επόµενη 
προγραµµατική περίοδο …». 

Πέραν αυτού, εντοπίζονται «Καλές Πρακτικές» σε σηµαντικά έργα, παράδειγµα των οποίων 
είναι τα έργα της Εγνατίας Οδού (άξονας προτεραιότητας 2), για τα οποία παρατηρούνται 
τα εξής: 

Μέτρο 2.1 – ολοκλήρωση τµηµάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη: Τα έργα 
του µέτρου ήταν στην πλειονότητά τους ώριµα προς ένταξη στο πρόγραµµα, ο τελικός 
δικαιούχος είχε σαφή στρατηγική στο σχεδιασµό και γρήγορη ανταπόκριση στις προ-
σκλήσεις της ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, µε την οποία είχε καλή συνεργασία, εξασφαλίζοντας έ-
τσι καλή υλοποίηση των έργων. Κατ’ επέκταση, το µέτρο παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 
υλοποίησης και σηµαντικές απορροφήσεις. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, δεδοµένου ότι το τµήµα αυτό της Εγνατίας είναι µεγάλο και 
δύσκολο τεχνικό έργο (σε περιοχή µε έντονο ανάγλυφο, µεγάλο υψόµετρο και δύσκολες 
κλιµατολογικές συνθήκες), περιλαµβάνοντας 15 σήραγγες και 6 µεγάλες γέφυρες µε 
υψηλά βάθρα. 
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Παράλληλα, οι επιπτώσεις του έργου είναι σηµαντικές: Μειώνεται ο χρόνος διέλευσης 
της Καστανιάς κατά 15’ και βελτιώνονται πολύ οι συνθήκες ασφάλειας και άνεσης στην 
οδήγηση, µε την αποφυγή µεγάλων κλίσεων και φτωχών γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
του παλιού δρόµου. 

Μέτρο 2.2 – υπόλοιπα τµήµατα Εγνατίας στην Ήπειρο και ∆υτική Μακεδονία: Ισχύουν τα 
προαναφερθέντα 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος γενικά και οι επιπτώσεις των παρεµβάσεών του κρίνονται 
θετικά, δεδοµένων των εξής: 

Κόστος υλοποίησης των έργων: Τα µοναδιαία κόστη για την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων 
είναι γενικά εντός των ορίων που προκύπτουν από την εφαρµογή τυπικών στοιχείων 
κόστους – ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις είναι χαµηλότερα. Εξαιρέσεις αποτελούν κυ-
ρίως τµήµατα αστικών οδικών έργων της Αττικής, όπως η Αττική Οδός και το τελευταίο 
τµήµα του Κηφισού προς τη θάλασσα, όπου το πραγµατικό µοναδιαίο κόστος διαµορ-
φώνεται σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα από το τυπικό. Αυτό όµως οφείλεται στις 
πολύ αυξηµένες δυσκολίες και τεχνικές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών εντός του αστι-
κού ιστού. 

Επί πλέον, η εµπειρία που αποκτήθηκε ως προς τεχνικά, οικονοµικά, συµβατικά και άλ-
λα χαρακτηριστικά της σύµβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού – συνεπικουρούµε-
νη από την αντίστοιχη εµπειρία της υλοποίησης της ζεύξης Ρίου-Αντιρίου και παλαιότε-
ρα του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος – είναι εξαιρετικά ωφέλιµη και αξιοποιείται 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις συµβάσεων παραχώρησης των νέων µεγάλων οδικών 
έργων. 

Θετικά συµπεράσµατα διαµορφώνονται επίσης όσον αφορά στο µέσο κόστος της κα-
τασκευής του Μετρό της Αθήνας – που είναι συγκρίσιµο µε εκείνο της Λισαβόνας και 
χαµηλότερο εκείνων του Λονδίνου και του Παρισιού, παρά το ότι η ποιότητα κατα-
σκευής του Μετρό Αθήνας είναι πολύ υψηλή. 

Σηµαντική, ανώτερη του αρχικά προβλεποµένου, αναµένεται να είναι η επίπτωση του Προ-
γράµµατος ως προς τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης: Με βάση τα χαρακτηριστικά 
των έργων όπως υλοποιούνται και ολοκληρώνονται, αναµένεται ότι, µε την ολοκλήρω-
ση του Προγράµµατος την 31/12/2008, θα έχουν δηµιουργηθεί 1.281 νέες θέσεις εργα-
σίας στη λειτουργία και συντήρηση των έργων, έναντι αρχικής τιµής-στόχου 971 θέσε-
ων. 

Ο σηµαντικότερος «γενεσιουργός» παράγων νέων θέσεων εργασίας είναι το Μετρό Α-
θήνας – που δηµιουργεί 640 νέες θέσεις. Ακολουθούν οι οδικοί άξονες Εγνατία, ΠΑΘΕ 
και λοιποί, µε 260, 228 και 114 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή των έργων, οι σχε-
τικές εκτιµήσεις έχουν ως εξής: 

o Άξονας Προτεραιότητας 1: 30.464 ανθρωποέτη. 

o Άξονας Προτεραιότητας 2: 18.139 ανθρωποέτη. 

o Άξονας Προτεραιότητας 3: 27.045 ανθρωποέτη. 

o Άξονας Προτεραιότητας 4:   1.427 ανθρωποέτη. 

o Άξονας Προτεραιότητας 5: 20.623 ανθρωποέτη. 
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o Άξονας Προτεραιότητας 6:   8.546 ανθρωποέτη. 

o Άξονας Προτεραιότητας 7:   1.774 ανθρωποέτη. 

Οι επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εξής: 

o Η κατάληψη νέων εκτάσεων από τους οδικούς άξονες δηµιουργεί επιβαρύνσεις στη 
χλωρίδα. Οι σχετικές επιπτώσεις, όµως, αµβλύνονται µε διάφορα µέτρα που λαµ-
βάνονται, όπως φυτοτεχνικές µελέτες, φυτεύσεις στα πρανή, cut & cover - θετικά 
ισοζύγια πρασίνου, συστήµατα πυρόσβεσης κλπ. 

o Επιπτώσεις στην πανίδα δηµιουργούνται από τη διχοτόµηση του χώρου διαβίωσης 
διαφόρων ειδών. Όµως, οι συνθήκες διαβίωσης της πανίδας είναι βελτιωµένες σε 
σχέση µε τις συνθήκες που ίσχυαν στα αντικατασταθέντα τµήµατα, καθώς λαµβά-
νονται για το σκοπό αυτό ειδικά µέτρα. Επί πλέον, σε τµήµατα όπου οι νέοι άξονες 
αντικαθιστούν υφιστάµενους που διατρέχουν προστατευόµενες περιοχές, οι νέες 
χαράξεις είτε παρακάµπτουν τις περιοχές αυτές, είτε κατασκευάζονται σήραγγες ή 
µεγάλες γέφυρες, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην πανίδα. 

o Τα λιµενικά έργα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα – ως επί το πλείστον επε-
κτάσεις ή βελτιώσεις υφιστάµενης υποδοµής, σχεδιασµένες µε βάση τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις τους – όχι µόνο δεν επιβαρύνουν, αλλά µειώνουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

o Υπάρχουν µεν επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους, αλλά αντιµετωπίζονται µε την 
κατασκευή υδραυλικών έργων – οχετών, φρεατίων οµβρίων, γεφυρών κ.α. Παράλ-
ληλα, λαµβάνονται µέτρα σταθεροποίησης του εδάφους, αναχαίτισης της επιφανει-
ακής διάβρωσης, αποκατάστασης λατοµείων µε προϊόντα εκσκαφών κ.α. 

o Θετικός είναι ο ισολογισµός των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατµόσφαιρας. Στα 
αστικά κέντρα, η κατάσταση βελτιώνεται αισθητά µε την εκτροπή µεταφορικού έρ-
γου στα ΜΜΜ, ιδιαίτερα σε εκείνα σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, παρακάµψεις πό-
λεων βελτιώνουν την κατάσταση σε άλλους πόλους συγκέντρωσης πληθυσµού. 
Στην ύπαιθρο υπάρχει µικρή επιβάρυνση, αλλά έχουν ληφθεί µέτρα παρακολούθη-
σης των αερίων εκποµπών. Σηµαντική είναι η θετική επίπτωση της βελτίωσης των 
κυκλοφοριακών συνθηκών. 

Συνολικά, εκτιµάται ότι, µε την ολοκλήρωσή του, το πρόγραµµα θα οδηγήσει σε ση-
µαντική µείωση εκποµπών αερίων ρύπων, ως εξής: 

 
 CO NOx HCs SO2 TSP 
Α.Π. 1 (τ/έτος) 18.541 2.119 2.296 192 384 
Α.Π. 2 (τ/έτος) 364 50 50 9 7 
Α.Π. 3 (τ/έτος) 1.090 134 139 15 15 
Α.Π. 4 (τ/έτος) 706 454 57 164 78 
Α.Π. 5 (τ/έτος) 28.251 3.942  
Α.Π. 6 (τ/έτος) 28.251  

 
o Η αποµάκρυνση των οδικών αξόνων από τους οικισµούς συµβάλει στη µείωση των 

επιπτώσεων του θορύβου. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα µέτρα ηχοπρο-
στασίας που λαµβάνονται (ηχοπετάσµατα κλπ.). Παράλληλα, τα έργα συµβάλουν 
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στη µείωση της διέλευσης βαρέων οχηµάτων από κεντρικές περιοχές, µε συνεπα-
κόλουθες ωφέλειες. 

o Οι σταθµοί του Μετρό συµβάλουν στη βελτίωση του αστικού τοπίου, µέσω των πε-
ζοδροµήσεων, των φυτεύσεων, των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, της αποκατάστα-
σης υφισταµένων και ανέγερσης νέων κτιρίων και της ανάδειξης των αρχαιολογικών 
µνηµείων και ευρηµάτων. 

Οι επιπτώσεις των παρεµβάσεων του προγράµµατος στην οδική ασφάλεια είναι σηµαντι-
κές, όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα που αναφέρεται στην ποσοστιαία µείωση 
του κόστους ατυχηµάτων που θα επέλθει από τις βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο: 

 
Άξονας Προτεραιότητας Τιµή Στόχος 2008 Εκτίµηση 2006 
1: Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ 40% 65% 
2: Εγνατία Οδός11 64% 52% 
3: Λοιποί Οδικοί Άξονες 48% 52% 
4: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 50% 50% 

 
Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα βελτιωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδια-
γραφές των αυτοκινητοδρόµων που διαµορφώνονται σε ξεχωριστά οδοστρώµατα για 
κάθε κατεύθυνση, µε παρεµβολή µεσαίας διαχωριστικής νησίδας. 

Φυσικά σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις του Μετρό στην οδική ασφάλεια στην Αττική, δε-
δοµένης της εκτροπής προς αυτό σηµαντικής κίνησης από τα οδικά οχήµατα. 

Οι νέοι οδικοί άξονες έχουν υπερδιπλάσια κυκλοφοριακή ικανότητα από ό,τι τα παλαιά 
τµήµατα που αντικαθιστούν. 

Η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και η δηµιουργία συντοµότερων συνδέσεων στο 
οδικό δίκτυο επιτρέπει αύξηση της µέσης ωριαίας ταχύτητας, µε ταυτόχρονη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, µειώνεται ο χρόνος µεταφοράς / µετακίνησης 
(χρονοαπόσταση – σε σχέση µε τα προϋπάρχοντα τµήµατα) κατά 30 - 40%, µε συνέ-
πεια σηµαντική µείωση του κόστους µεταφοράς για τους χρήστες και την εθνική οικονο-
µία. Επιτυγχάνεται ταυτόχρονα σηµαντική µείωση του κόστους κατανάλωσης καυσί-
µων, συντήρησης-φθοράς οχηµάτων κλπ. 

Σε σχέση µε την κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου, παραδείγµατα σχετικών ε-
ξοικονοµήσεων χρόνου λόγω των παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου 2000-
2006 είναι: 

o Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Από 5 ώρες 38’ σε 5 ώρες 9’. 

o Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη: Από 6 ώρες 14’ σε 3 ώρες 49’. 

o Ηγουµενίτσα-Αλεξανδρούπολη: Από 10 ώρες 26’ σε 7 ώρες 51’. 

o Πάτρα-Αγρίνιο: Από 1 ώρα 53’ σε 1 ώρα 15’. 

o Πάτρα-Ιωάννινα: Από 4 ώρες 31’ σε 3 ώρες 53’. 
                                                 
11 Η υστέρηση της εκτιµωµένης υλοποίησης ως προς την τιµή-στόχο οφείλεται στην τροποποίηση 

των περιεχοµένων των µέτρων του άξονα, σύµφωνα µε την οποία ορισµένα τµήµατα που ή-
ταν ενταγµένα στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ µεταφέρθηκαν σε άλλα προγράµµατα. 
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o Ηράκλειο – Καστέλι / Άγιοι ∆έκα: Από 1 ώρα 14’ σε 33’. 

o Αστικές µετακινήσεις: 

 Οδικώς: Από 9’ σε 5’. 

 Με το Μετρό12: 

• ∆ιαδροµή Σύνταγµα-Χαϊδάρι: Από 25’ σε 7,5’. 

• ∆ιαδροµή Σύνταγµα-Σταυρός: Από 40’ σε 18’. 

• ∆ιαδροµή Σύνταγµα-Ηλιούπολη: Από 15’ σε 10’. 

Επί πλέον των ανωτέρω, µε τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος το µεταφορικό έργο του 
Μετρό Αθήνας αυξάνεται κατά 305.000 µετακινήσεις ηµερησίως, κατά µεγάλο ποσοστό 
προερχόµενες από προσέλκυση άλλως µετακινουµένων µε αυτοκίνητο. 

Τα υλοποιούµενα στο πρόγραµµα έργα αυξάνουν τη το µεταφορικό έργο των λιµένων κατά 
831.000 επιβάτες και κατά 811.000 τόννους εµπορευµάτων. 

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισµένες διαπιστώσεις του Παρατηρητηρίου της Εγνατί-
ας Οδού (3η ετήσια έκθεση αποτελεσµάτων, Μάρτιος 2006) ως προς τις επιπτώσεις του 
πολύ µεγάλου αυτού έργου – που, εν µέρει τουλάχιστον, είναι ενδεικτικές αντίστοιχων επι-
πτώσεων της υλοποίησης και των άλλων αυτοκινητόδροµων της χώρας. Βασικά σχετικά 
σηµεία για την Εγνατία και τους κάθετους άξονές της έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Με προσδιορισµό της ζώνης επιρροής του έργου σε απόσταση 50 χλµ., εκτιµάται ότι η Ε-
γνατία εξυπηρετεί δυνητικά περί τα 2,6 εκατοµµύρια κατοίκους. Ο αντίστοιχα δυνητικά 
ωφελούµενος πληθυσµός σε περιφερειακό επίπεδο είναι 3,9 εκατοµµύρια. 

Η επίδραση εκτείνεται σε µια µεγάλη αγορά, στην οποία λόγω Εγνατίας αυξάνεται η κινητι-
κότητα των συντελεστών παραγωγής και βελτιώνεται η προσπελασιµότητα. Η αγορά 
αυτή αντιστοιχεί σε ΑΕΠ 2002 της τάξης των € 46,2 δισεκατοµµυρίων (ή, σε όρους ισο-
δύναµης αγοραστικής δύναµης, σε € 58,8 δισεκατοµµύρια) που αναλογεί στο 32,6% 
του ΑΕΠ της χώρας. Η αγορά είναι δυναµική, δεδοµένου ότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής (σε σταθερές τιµές) της τάξης του 3,6% ετησίως την πε-
ρίοδο 1996-2002. 

Βελτιώνεται δραστικά ο δείκτης «έλξης πόλεων» που αντικατοπτρίζει τις δυνάµεις έλξης 
(βαρύτητας) µεταξύ των αστικών κέντρων της περιοχής, πριν και µετά την κατασκευή 
της Εγνατίας – και που εποµένως είναι ενδεικτικός των δυνάµεων «συνεργασιµότητας» 
που αναπτύσσονται µέσω ενίσχυσης ενός πολυκεντρικού συστήµατος αναπτυξιακών 
πόλων. Παρατηρείται ότι, µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας, ωφελούνται όλες οι πόλεις 
της περιοχής επιρροής της, µε αναλογικά µεγαλύτερα τα οφέλη για την Ηγουµενίτσα και 
τα Ιωάννινα, ακολουθούµενες από τα Γρεβενά, την Άρτα, την Αλεξανδρούπολη και την 
Πρέβεζα. 

Η Εγνατία εξυπηρετεί σηµαντικά λιµάνια και αεροδρόµια στην περιοχή επιρροής της. Μετα-
ξύ αυτών συγκαταλέγονται οι λιµένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Η-
γουµενίτσας και Βόλου, καθώς και τα αεροδρόµια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσ-
σαλονίκης, Ιωαννίνων, Ακτίου, Σκιάθου, Νέας Αγχιάλου, Καστοριάς και Κοζάνης. 

                                                 
12 Με συνδυασµό µέσων µαζικής µεταφοράς, λεωφορείο - µετρό ή µόνο µετρό, κατά περίπτωση. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 51 από 305  

Παράλληλα, η Εγνατία εξυπηρετεί 15 λειτουργούσες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.). 

Με σχετικές µετρήσεις του 2005, διαπιστώθηκε ότι η Εγνατία δεν δηµιουργεί προβλήµατα 
θορύβου εντός θεσµοθετηµένων ορίων οικισµών. Αντίθετα, µε το θεσµοθετηµένο όριο 
στα 70 dB, σε κανένα οικισµό η στάθµη του θορύβου που δηµιουργείται από την επί της 
Εγνατίας κυκλοφορία δεν υπερβαίνει τα 55 dB – ενώ το αντίστοιχο µέγεθος σε εκτός 
σχεδίου περιοχές δεν υπερβαίνει τα 65 dB. 

Στη µοναδική σήραγγα της Εγνατίας (Άγιος ∆ηµήτριος-Κουµαριά) που λειτουργούσε µέχρι 
το ∆εκέµβριο 2005, οι συγκεντρώσεις ρύπων (CO και ΝΟ) δεν πλησίασαν καν τα όρια, 
πάνω από τα οποία ενεργοποιούνται τα συστήµατα αερισµού. 

Μέσω της κατασκευής της Εγνατίας, περιορίζεται ο αριθµός των οικιστικών ενοτήτων που 
αποκόπτονται λόγω διέλευσης του οδικού δικτύου κατά 46%. 

∆ιαπιστώνεται µια ελάχιστη επιβάρυνση που δηµιουργεί η Εγνατία ως προς την αποκοπή 
της επικοινωνίας φυσικών περιοχών (ενιαίων οικοσυστηµάτων) – µε το σχετικό δείκτη 
να αυξάνεται από 3,76 χωρίς την Εγνατία σε 3,82 µε την Εγνατία13. 

Το κόστος για την αποκατάσταση του τοπίου από επιβαρύνσεις που δηµιούργησε η κατα-
σκευή της Εγνατίας εκτιµήθηκε σε € 26.000 ανά χλµ. περίπου. 

Η λειτουργία της Εγνατίας καθιστά περισσότερο προσπελάσιµες14 2 προστατευόµενες πε-
ριοχές (Natura 2000 και συνθήκη Ramsar) – µια στην Ήπειρο και µια στην Ανατολική 
Μακεδονία. Η συνολική επίπτωση, όµως, είναι περιορισµένη, δεδοµένου ότι ο αριθµός 
των περιοχών της κατηγορίας αυτής αυξάνεται από 26 προ Εγνατίας σε µόλις 28 µε την 
Εγνατία. 

Σχετικές µετρήσεις το 2004 και 2005 δείχνουν ότι η σταδιακή απόδοση τµηµάτων της Εγνα-
τίας στην κυκλοφορία οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων – σε 
ποσοστά που ποικίλουν µεταξύ 2% και 110% (ανάλογα και µε το πότε αποδόθηκε κάθε 
συγκεκριµένο τµήµα στην κυκλοφορία, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες κυκλοφορί-
ας στην περιοχή του). 

Η κίνηση ελαφρών οχηµάτων αναλογεί σε ποσοστά της συνολικής κίνησης της Εγνατίας 
που ποικίλουν µεταξύ 80-99% στα διάφορα τµήµατά της. 

Η Εγνατία (όπως προαναφέρθηκε) οδηγεί σε σηµαντικές εξοικονοµήσεις χρόνου µετακίνη-
σης – π.χ. περισσότερο από 1 ώρα στη διαδροµή Κοµοτηνή-Θεσσαλονίκη, περίπου 2 
ώρες στη διαδροµή Κοµοτηνή-Κοζάνη, µέχρι και 4 ώρες στη διαδροµή Κοµοτηνή-
Ιωάννινα και σχεδόν 5 ώρες στη διαδροµή Κοµοτηνή-Ηγουµενίτσα. 

Επί των τµηµάτων στα οποία υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι η 
λειτουργία της Εγνατίας οδήγησε σε εντυπωσιακή µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων 
στο εναλλακτικό οδικό δίκτυο κατά 69-70% και των παθόντων κατά 67-73%. Ο δείκτης 
ασφαλείας (νεκροί ανά 109 οχηµατοχιλιόµετρα) της Εγνατίας Οδού είναι κοντά στο µέ-
σο όρο της Ε.Ε. και καλύτερος από ό,τι σε άλλους ελληνικούς αυτοκινητόδροµους. 

                                                 
13 Ο δείκτης υπολογίζεται βάσει κατάταξης της σχετικής επίπτωσης σε µια κλίµακα από «ελάχιστη» 

(τιµή < 0,01) ως «πολύ ισχυρή» (> 100). 
14 Σε απόσταση µικρότερη των 5 χλµ. από τον πλησιέστερο οδικό άξονα. 
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1.2.6.2 Το Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. 

Το Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι Αεροδρόµια και Αστικές Συγκοινωνίες» (Ε.Π. ΣΑΑΣ) για την περίο-
δο 2000 - 2006, όπως διατυπώνεται στα κείµενα του Γ’ Κ.Π.Σ., εµπεριέχει 3 Άξονες Προτε-
ραιότητας για τον τοµέα των σιδηροδρόµων διαιρεµένους σε 9 Μέτρα. Με βάση τα πορί-
σµατα της επικαιροποίησης της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) 
του Ε.Π. «Σ.Α.Α.Σ.» προέκυψαν τα ακόλουθα: 

• Αναφορικά µε την «Αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και Εφαρµογή του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου», θεωρείται ότι οι στόχοι είναι πολλοί σε αριθµό και ιδιαίτερα απαιτητικοί σε 
σχέση µε τα υφιστάµενα χρονοδιαγράµµατα και τις παρουσιαζόµενες καθυστερήσεις. 
Αναγνωρίζεται εντούτοις το στενό χρονικό περιθώριο που υπάρχει για την αναδιορ-
γάνωση του Ο.Σ.Ε. και την προσαρµογή στις Κοινοτικές Οδηγίες. 

• Η χαµηλή αποτελεσµατικότητα των έργων που αφορούν στην ολοκλήρωση κατα-
σκευής έργων υποδοµής στο τµήµα Τιθορέα-Λιανοκλάδι, καθώς και οι συµπληρωµα-
τικές και υποστηρικτικές δράσεις για τα έργα του Προαστιακού Σιδηροδρόµου, κατέ-
στησαν αναγκαίο το συνολικότερο στρατηγικό ανασχεδιασµό των έργων των σιδηρο-
δρόµων στα πλαίσια και του εκπονηθέντος τον Ιούνιο του 2003 (αρχική έκδοση) 
Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη - Ειδοµένη / Προµαχώνας (Π.Α.Θ.Ε./Π.). 

• Αναφορικά µε την εκπόνηση µελετών και την υλοποίηση των απαραίτητων κατα-
σκευαστικών εργασιών για την κατασκευή της Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής 
Υψηλών Ταχυτήτων στο τµήµα Λιανοκλάδι-∆οµοκός, εµφανίζεται έντονη υστέρηση. 
Αναµένεται στα πλαίσια του παρόντος Ε.Π. ΣΑΑΣ ολοκλήρωση τµήµατος του φυσι-
κού αντικειµένου.  

• Όσον αφορά στην αναβάθµιση της γραµµής για αύξηση ταχυτήτων του σιδηροδροµι-
κού άξονα Π.Α.Θ.Ε./Π. και παρά την αύξηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµέ-
νου του Μέτρου κατά την πρόταση αναθεώρησης, η υλοποίησή του κρίνεται εφικτή 
έως το 2008, δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις του Μέτρου είναι τεχνικά απλές και εντο-
πισµένες γεωγραφικά και οι απαιτούµενες µελέτες είναι απλές και σχετικά τυποποιη-
µένες. 

• Όσον αφορά στο Μέτρο σηµατοδότησης και τηλεδιοίκησης του σιδηροδροµικού άξο-
να Π.Α.Θ.Ε./Π., σύµφωνα µε την ανάλυση του Στρατηγικού Σχεδίου του Π.Α.Θ.Ε. / 
Π., το Μέτρο αυξάνει σηµαντικά ως προς το φυσικό και οικονοµικό του αντικείµενο. Ο 
βασικός λόγος για την αλλαγή αυτή είναι η ανάγκη εγκατάστασης συστηµάτων GSM-
R και ETCS - Level 1, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα της γραµ-
µής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Η 
υλοποίησή του κρίνεται εφικτή, δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις θα γίνουν, ως επί το 
πλείστον, σε ήδη κατασκευασµένα τµήµατα του δικτύου.   

• Όσον αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο και παρά τις εµφανιζόµενες καθυστερή-
σεις, η υλοποίησή του κρίνεται εφικτή, λόγω της µείωσης του αρχικού αντικειµένου 
του Μέτρου. 

Ενδεικτικά, οι λόγοι που καθυστερούν τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των -
συγχρηµατοδοτούµενων κυρίως - παρεµβάσεων είναι: 
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• µη ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης των έργων, 

• χαµηλός βαθµός «ωριµότητας» έργων, 

• χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτριώσεων, 

• µη αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο ανάθεσης έργων και χρονοβόρες διαδικασίες, 

• έλλειψη εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια παραγωγής των έργων, 

• προβλήµατα διαχείρισης. 

Η επίδοση των σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα τη τελευταία 10ετία - δηλαδή 
από την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου 1994-1999 µέχρι τα µέσα (2004) της προ-
γραµµατικής περιόδου 2000-2006 - είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτιµηθεί, καθώς µία σειρά 
έργων και παρεµβάσεων είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αποδώσει ακόµα τα αναµενόµενα 
οφέλη. Έτσι, σε ότι αφορά στην υποδοµή, το µεν συνολικό µήκος του δικτύου δεν έχει ου-
σιαστικά µεταβληθεί, όµως µεγάλο µέρος του έχει εκσυγχρονιστεί. Σε ότι αφορά στο τρο-
χαίο υλικό, µεγάλο µέρος του έχει εκσυγχρονιστεί.  

Τα έργα στις αεροπορικές µεταφορές, σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Αναθεώρηση του Ε.Π. 
Σ.Α.Α.Σ., παρουσιάζουν χαµηλή απορρόφηση πόρων, παρόλη την ωριµότητα του µεγάλου 
έργου επέκτασης του διαδρόµου προσαπογειώσεων στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», λό-
γω των σηµαντικών καθυστερήσεων κατασκευής στη διαδικασία διαγωνισµού επιλογής α-
ναδόχου. Αναµένεται βελτίωση των απορροφήσεων του Άξονα Προτεραιότητας εντός της 
προγραµµατικής περιόδου 2000-2006. Εν τούτοις, σηµαντικοί πόροι του Μέτρου που αφο-
ρά στα δύο αεροδρόµια µεταφέρθηκαν σε άλλα Μέτρα του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., δεδοµένου ότι οι 
κατασκευαστικές εργασίες του αεροδροµίου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» αναµένεται να ολοκληρωθούν 
µετά το πέρας της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006. 

Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου 
2000-2006 στις αστικές συγκοινωνίες είναι: 

• Μείωση του κόστους µετακίνησης και εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και µείωση των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Βελτίωση των συνθηκών µαζικής µεταφοράς, αύξηση της διαθεσιµότητας και διευκό-
λυνση της προσπέλασης στα µέσα αυτά 

• Εκσυγχρονισµό και µερική αναβάθµιση του τρόπου ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα και 
στη βελτίωση της εικόνας τους. 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συγκοινωνιακών φορέων 

1.2.7 Εµπειρίες και τεχνογνωσία 

Τα προβλήµατα που ανεφύησαν – και ως επί το πλείστον επιλύθηκαν – κατά το σχεδιασµό, 
την ανάθεση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων και παρεµβάσεων της δι-
αχειριστικής περιόδου 2000-2006 αποτελούν σηµαντική εµπειρία για την εξασφάλιση της 
οµαλότερης υλοποίησης του ΕΠΕΠ. 

Οι σχετικές εµπειρίες αφορούν στα εξής: 

Στη ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους, ιδιαίτερα για έργα µε δύσκολα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, καθώς και έργα σε αστικές περιοχές. 
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Στην εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας περί ανάθεσης µελετών και έργων – η εµπειρία στην 
οποία θα επιταχύνει σηµαντικά τις σχετικές διαδικασίες κατά τη νέα διαχειριστική περίο-
δο. 

Στο συντονισµό των υπηρεσιών σε διαδικαστικά θέµατα, όπως η προετοιµασία των Τ∆Ε – 
αλλά και σε θέµατα σχεδιασµού, παρακολούθησης, προσαρµογών κλπ. 

Στη διαδικασία προσδιορισµού αντικειµένου, µελέτης, διαπραγµατεύσεων, αξιολόγησης και 
συµφωνίας, προκειµένου για συµβάσεις παραχώρησης. 

Στην ενσωµάτωση των απαιτήσεων για προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατά-
στασή του στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των έργων. 

Στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και διαχείριση σύγχρονων τεχνολογιών, µέσων και καινοτο-
µιών στην κατασκευή και λειτουργία των έργων. 

Στη πρακτική εφαρµογή των αρχών της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας των ατό-
µων µε αναπηρία (ΑµεΑ), κατά την υλοποίηση των µεταφορικών υποδοµών και ειδικό-
τερα των συγκοινωνιακών κόµβων, καθώς και των προµηθειών στόλου των µέσων µε-
ταφοράς. 

 

1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. – ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1.3.1 Στόχοι και πολιτικές της Ε.Ε. και ευρύτερες εξελίξεις ως προς το Σύστηµα Με-
ταφορών 

Εξειδικευµένοι στόχοι και πολιτική της Ε.Ε. ανά δίκτυο και µέσο του τοµέα των µεταφορών 
αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1.1 ανωτέρω – όπου παράλληλα παρουσιάσθηκε σχετική συ-
γκριτική θεώρηση της Ελλάδας µε την Ε.Ε. Γενικά, το µεταφορικό δίκτυο είναι άµεσα και 
έµµεσα συσχετισµένο µε την υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. και ειδικότερα µε τους 
στόχους της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ και σ’ αυτό αποδί-
δεται δέουσα σηµασία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος. 

Η σηµασία του συστήµατος µεταφορών καθίσταται άµεσα σαφής στις «Στρατηγικές κοινοτι-
κές κατευθυντήριες γραµµές, 2007 – 2013», όπου ως προϋπόθεση για την αύξηση της ελ-
κυστικότητας περιοχών για επενδύσεις προσδιορίζεται «.. η διάθεση αποτελεσµατικών, ευέ-
λικτων και ασφαλών υποδοµών (µεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος) στις επιχειρή-
σεις. Οι σύγχρονες υποδοµές είναι σηµαντικός παράγοντας για την απόδοση αρκετών επι-
χειρήσεων, που επηρεάζει την οικονοµική και κοινωνική ελκυστικότητα των περιφερειών. Οι 
επενδύσεις σε υποδοµές στις Περιφέρειες της Ε.Ε., που υστερούν στον τοµέα αυτόν, προ-
ωθούν την ανάπτυξη και εποµένως ενισχύουν τη σύγκλιση µε την υπόλοιπη Ευρώπη.» Πιο 
συγκεκριµένα, όσον αφορά στα δίκτυα των µεταφορών, αναφέρονται τα εξής: «Η παροχή 
αποδοτικής, ελαστικής και ασφαλούς υποδοµής µεταφορών θεωρείται απαραίτητη προϋπό-
θεση για την οικονοµική ανάπτυξη, γιατί δίνει ώθηση στην παραγωγικότητα και εποµένως 
στις αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών µε την διευκόλυνση της διακίνησης ατόµων 
και αγαθών. Τα µεταφορικά δίκτυα ενισχύουν τις ευκαιρίες για εµπόριο, αυξάνοντας παράλ-
ληλα και την αποδοτικότητα. Επίσης η ανάπτυξη διευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών 
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(κυρίως τα τµήµατα των 30 έργων που εντάσσονται στις προτεραιότητες των ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων Μεταφορών) µε εστίαση στα διασυνοριακά έργα είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
της συνένωσης των εθνικών αγορών στα πλαίσια της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Κατ’ επέκταση, στο πλαίσιο της 5ης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ «Ελκυστικότητα 
της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης», τίθεται 
ο Γενικός Στόχος 14 του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδο-
µών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» για τη βελτίωση 
της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής, µέσω της ολοκλήρωσης έργων, της υλοποίησης των λειτουργικών διασυνδέ-
σεων των µεταφορικών δικτύων, της βέλτιστης αξιοποίησης των ήδη υλοποιηθέντων έργων 
και την ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. 

Με την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου το 2007, τα χαρακτηριστικά του ελληνι-
κού συστήµατος µεταφορών θα ανταποκρίνονται εν πολλοίς στις απαιτήσεις για ουσιαστική 
συµβολή τους στους στόχους της ΕΕ συνολικά και ειδικότερα στους στόχους της Λισσαβό-
νας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ, καθώς και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες 
της χώρας – κατάσταση που θα βελτιωθεί µε την ολοκλήρωση ως 31/12/2008 τρεχουσών ή 
επικειµένων παρεµβάσεων, ως επί το πλείστον στα πλαίσια των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. 
Θα εξακολουθήσουν βέβαια να υπάρχουν σηµαντικά κενά και ελλείψεις στο σύστηµα µετα-
φορών της χώρας, η κάλυψή τους όµως λαµβάνει πρώτη προτεραιότητα και αντιµετωπίζε-
ται συστηµατικά, στα πλαίσια των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013 
που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. 

Υπό το πρίσµα αυτό, το σύστηµα µεταφορών στην Ελλάδα επηρεάζεται από τις πολιτικές 
και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. σε τοµείς όπως: 

• Η απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών, µε δικαίωµα εγκατάστασης στα κράτη 
µέλη υπηρεσιών από όλη την Ε.Ε. (cabotage). 

• Η καθιέρωση κανόνων ασφαλείας και ορίων ταχύτητας για φορτηγά και λεωφορεία 
και ο περιορισµός των κινδύνων από τη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων. 

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου ∆ιευρωπαϊκού Συστήµατος Με-
ταφορών, καθώς και ενός  Πανευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών για τη σύνδεση µε  
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) και την Μεσόγειο. 

Στην Ελλάδα, στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Αυτοκινητοδρόµων περιλαµβάνεται ο άξονας 
ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός και οι κύριοι κάθετοι σε αυτήν άξονες, η ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ µε τη 
ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, ο αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, ο άξονας Κόρινθος – 
Τρίπολη – Καλαµάτα / Σπάρτη, ο βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και στην Αττική η 
Αττική Οδός, περιλαµβανοµένης και της σύνδεσης µε το διεθνές αεροδρόµιο της Α-
θήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. 
Τα Πανευρωπαϊκά ∆ίκτυα δεν έχουν άµεσο αντικείµενο στην Ελλάδα, αλλά δηµιουρ-
γούν απαιτήσεις σύνδεσης της χώρας µε αυτά µέσω του ΠΑΘΕ, των κάθετων συνδέ-
σεων της Εγνατίας Οδού και των απολήξεων της Ιόνιας Οδού και συγκεκριµένα µε 
τους άξονες: 

♦ Μέσω FYROM: Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι-Σκόπια και Κοζάνη-Νίκη-Πρίλεπ. 
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♦ Μέσω Βουλγαρίας: Θεσσαλονίκη-Προµαχώνας-Σόφια και Αλεξανδρούπολη-
Ορµένιο-Σβίλεγκραντ-Ντιµίτρογκραβ. 

♦ Μέσω Τουρκίας: Αλεξανδρούπολη-Κήποι-Κωνσταντινούπολη και Αρδάνιο-
Καστανιά-Αδριανούπολη 

Στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Σιδηροδροµικών Γραµµών Υψηλής Ταχύτητας (ΣΓΥΤ) περι-
λαµβάνεται ο σιδηροδροµικός άξονας ΠΑΘΕ/Π, που διασυνδέει τα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα της χώρας  Πάτρα,  Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παρέχει σύνδεση µε το Πανευ-
ρωπαϊκό  Σιδηροδροµικό ∆ιάδροµο IV: Βερολίνο / Νυρεµβέργη – Πράγα – Μπρατισ-
λάβα – Βουδαπέστη – Κονστάντα / Θεσσαλονίκη / Κωνσταντινούπολη.  

• Βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των οδικών και των άλλων µέσων µεταφοράς, για 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων, της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης και των ατυχηµάτων. 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της ενσωµάτωσης των 12 νέων κρατών µε-
λών έχει πολλαπλές εν δυνάµει επιπτώσεις στα δίκτυα µεταφορών, δεδοµένου ότι: 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά χερσαία σύνορα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση – γεγονός 
που αναµένεται να τονώσει µακροχρόνια τις οδικές και κυρίως τις σιδηροδροµικές συν-
δέσεις της µε τη λοιπή Ευρώπη, ιδιαίτερα στη διακίνηση προϊόντων / εµπορευµάτων, 
προσδίδοντας έτσι µεγαλύτερο ρόλο αλλά και βιωσιµότητα στο σιδηρόδροµο. Στον το-
µέα αυτό θα συµβάλουν η απλούστευση των διαδικασιών στη µεταφορική αλυσίδα, η 
αποφυγή καθυστερήσεων στις διασυνοριακές διελεύσεις, ο περιορισµός του κόστους 
και η ενίσχυση της ασφάλειας των µεταφορών. 

Στην ίδια κατεύθυνση θα είναι και οι επιπτώσεις της έστω και σε πιο µακροπρόθεσµο 
ορίζοντα πιθανής εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε. – που θα έχει ως αποτέλεσµα η πε-
ριοχή της ΝΑ Ε.Ε. θα καταστεί ο «οργανικός σύνδεσµος» της Ευρώπης µε τη Μέση Α-
νατολή. 

Με τις εξελίξεις αυτές, µειώνεται δραστικά η «περιφερειακότητα» της Ελλάδας – αν και 
παραµένει σηµαντική η απόσταση από τις κύριες συγκεντρώσεις και τα κέντρα βάρους 
πληθυσµού, αγορών και οικονοµικής δραστηριότητας της Ευρώπης. 

Άµεσα – και ανάλογα µε τις πολιτικές που θα εφαρµοσθούν σχετικά – η ένταξη της Βουλ-
γαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε. αναµένεται να έχει επί πλέον τις εξής επιπτώσεις: 

o Περαιτέρω ενίσχυση της ήδη σηµαντικής παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων στις 
χώρες αυτές σε όλους τους τοµείς της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρε-
σιών – και ίσως, ανάλογα µε την πολιτική που θα εφαρµοσθεί, µετακινήσεων εργα-
ζοµένων από τις χώρες αυτές προς την Ελλάδα. 

o Αύξηση της τουριστικής κίνησης από τις χώρες αυτές προς την Ελλάδα και ίσως και 
αντίστροφα. 

o Σηµαντική ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών, µέσω ταχύτερης ανάπτυξης 
κοινών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ένθεν και ένθεν των εθνικών συνόρων. 

∆εδοµένης της σαφώς µεγαλύτερης εµπειρίας της Ελλάδας στη διαχείριση θεµάτων της 
ελεύθερης οικονοµίας, καθώς και Κοινοτικών θεµάτων, ελληνικά αστικά κέντρα – κυρί-
ως η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη και δευτερευόντως οι λοι-
πές πόλεις της βορειοανατολικής Ελλάδας µπορούν να αναπτυχθούν ως πόλοι-κέντρα 
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χρηµατοπιστωτικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηµατικών και άλλων µορφών υπηρεσιών 
της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης – και γενικότερα των Βαλκανίων. 

Σηµαντικό σχετικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις γενικότερα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, περιοχή που περιλαµβάνει 

o τα Βαλκάνια, µε πληθυσµό 114 εκατοµµύρια και ΑΕΠ της τάξεως των € 250 δισεκα-
τοµµυρίων, 

o τις παρευξείνιες χώρες, µε πληθυσµό 198 εκατοµµύρια και ΑΕΠ της τάξεως των € 
380 δισεκατοµµυρίων, 

o τη Μέση Ανατολή, µε πληθυσµό 216 εκατοµµύρια και ΑΕΠ της τάξεως των € 530 
δισεκατοµµυρίων. 

Οι διεθνείς συναλλαγές των χωρών της περιοχής αυτής σήµερα ανέρχονται σε ένα τρι-
σεκατοµµύριο $ ΗΠΑ περίπου – και η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυναµική, 
όσον αφορά στο εξωτερικό εµπόριο, στις µετακινήσεις πληθυσµού και εργαζοµένων και 
στις επενδύσεις. Εκτιµάται15 ότι, µε τις κατάλληλες συνθήκες, οι βιοµηχανικές εισαγωγές 
στην περιοχή πιθανώς θα διπλασιασθούν, οι ξένες επενδύσεις πιθανώς θα φτάσουν το 
3-4% του ΑΕΠ (έναντι µόλις 0,5-1% σήµερα), ενώ οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις και 
η επιχειρηµατική δραστηριότητα θα αυξάνονται εντυπωσιακά. 

Και στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα µπορεί να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης και της εµπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει σχετικά 
µε τις διεργασίες της Ε.Ε. 

Οι εξελίξεις αυτές αυτόµατα καθιστούν ιδιαίτερα σηµαντικές τις χερσαίες – οδικές και σιδη-
ροδροµικές – συνδέσεις µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας / Ρουµανίας, αλλά και Τουρκίας. 

Σηµαντικό σχετικό ρόλο διαδραµατίζει η Εγνατία Οδός και οι κάθετες συνδέσεις της. Ταυτό-
χρονα, όµως, αποκτούν αυξηµένη σχετική σηµασία οι λοιποί αυτοκινητόδροµοι και οδικοί 
και σιδηροδροµικοί άξονες που συνδέουν τη νοτιότερη Ελλάδα µε την Εγνατία και τους βό-
ρειους και ανατολικούς γείτονες – όπως ο ΠΑΘΕ, η Ιόνια Οδός (νότια και βόρεια), ο άξονας 
Κεντρικής Ελλάδας κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο λιµένας Ηγουµενίτσας καθίσταται πύλη σύνδεσης όχι µόνο της Ελλά-
δας µε τη λοιπή Ευρώπη, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης µε τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πό-
ντο και τη Μέση Ανατολή – µέσω της ανάπτυξης συνδυασµένης µεταφοράς, άµεσα θαλάσ-
σιας-οδικής και, µακροπρόθεσµα (µέσω της σιδηροδροµικής Εγνατίας), ενσωµατώνοντας 
το σιδηρόδροµο. 

Μέσω των εξελίξεων αυτών, θα δηµιουργηθούν παράλληλα οι προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη και άλλων συστηµάτων συνδυασµένων χερσαίων-θαλάσσιων µεταφορών διεθνούς 
εµβέλειας, όπως µέσω των λιµένων Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης στη Βόρεια Ελ-
λάδα (ως κέντρων θαλάσσια εξυπηρέτησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, αλλά και 
της FYROM και της Σερβίας), Βόλου (µε πιθανή θαλάσσια σύνδεση µε τη Μέση Ανατολή 
µακροπρόθεσµα), Πάτρας (όπου, µε κατάλληλη οργάνωση, η σιδηροδροµική µεταφορά 

                                                 
15  Πηγή: Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, 2007. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 58 από 305  

έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό την οδική, ως προς τη σύνδεση της 
Νότιας Ελλάδας µε την Ευρώπη) κλπ. 

Σε ευρύτερη – παγκόσµια – κλίµακα, στα πλαίσια της καλούµενης «παγκοσµιοποίησης», 
λαµβάνει χώρα ταχύτατη ανάπτυξη χωρών µε τεράστιο δυναµικό, όπως η Κίνα και η Ινδία 
που συµπληρώνουν και ενισχύουν µε γιγαντιαία µεγέθη τις «παραδοσιακές τίγρεις» της 
Άπω Ανατολής (Ιαπωνία, Κορέα, Ταιβάν, Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κονγκ κ.α.) στη µετατόπιση 
µεγάλου µέρους του παγκόσµιου παραγωγικού δυναµικού προς ανατολάς. Αυτό έχει ση-
µαντικές επιπτώσεις στις παγκόσµιες µεταφορές – µε επιπτώσεις στη ΝΑ Ευρώπη και στη 
Μεσόγειο µέσω της διαρκώς αυξανόµενης διακίνησης προϊόντων στις θαλάσσιες γραµµές 
µέσω Σουέζ-Γιβραλτάρ, ως επί το πλείστον µε εµπορευµατοκιβώτια. Οι επιπτώσεις είναι 
ήδη εµφανείς: Την τελευταία δεκαετία, έχει εδραιωθεί η θέση του λιµένα Πειραιά ως ένα 
από τα κυριότερα διαµετακοµιστικά κέντρα της Μεσογείου, ενώ ταχέως αναπτύσσονται οι 
σχετικές δραστηριότητες στο λιµένα Θεσσαλονίκης, µε θετικές προοπτικές να καταστεί ο 
λιµένας – µαζί µε το λιµένα Αλεξανδρούπολης – διαµετακοµιστικό κέντρο υπερεθνικής ση-
µασίας, καλύπτοντας της ανάγκες των βορείων γειτόνων. Σχετικοί στόχοι έχουν τεθεί επί-
σης και για τον (υπό ιδιωτική διαχείριση) λιµένα Αστακού, ενώ συχνά τίθεται το θέµα δηµι-
ουργίας νέου διαµετακοµιστικού λιµένα στην Κρήτη, λόγω εγγύτητας στους σχετικούς πλό-
ες των ποντοπόρων πλοίων. Παράλληλα, αναπτύσσεται η σχετική «δευτερεύουσα» δρα-
στηριότητα διανοµής µέσω τροφοδοτικών πλοίων, ενώ στο Θριάσιο πεδίο όταν ολοκληρω-
θούν οι εργασίες στον εµπορευµατικό κόµβο και η διασύνδεσή του µε τον λιµένα του Πει-
ραιά, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα σύστηµα συνδυασµένης θαλάσσιας-
σιδηροδροµικής µεταφοράς. Ο ανταγωνισµός στον τοµέα είναι εντονότατος και η συνεχιζό-
µενη επιτυχία των ελληνικών λιµένων εξαρτάται από τις δυνατότητές τους να επενδύσουν 
για την ικανοποίηση των αναγκών, να επιτύχουν οργάνωση, τιµές (και κόστος) και ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, δεδοµένης της σχετικής «κινητοποίησης» 
όχι µόνο των Ιταλικών, Γαλλικών και Ισπανικών λιµένων και των λιµένων της Μάλτας (προς 
τους οποίους οι ελληνικοί λιµένες εν πολλοίς λειτουργούν συµπληρωµατικά στην Ανατολική 
Μεσόγειο), αλλά και των λιµένων της Βόρειας Αφρικής (π.χ. Νταµιέτα, Αλεξάνδρεια), του 
Ισραήλ, της Τουρκίας, της Κύπρου, της Συρίας, ακόµη και του Λιβάνου κλπ. 

1.3.2 Οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήµατος µε-
ταφορών 

Επί πλέον των ανωτέρω εξελίξεων και πολιτικών στις ευρύτερες κλίµακες, προσδιοριστικοί 
παράγοντες της ανάπτυξης του Ελληνικού συστήµατος µεταφορών είναι: 

• Η συγκέντρωση υπέρµετρα µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού και των κοινωνικών 
και οικονοµικών δραστηριοτήτων της χώρας στην Αττική (35% του πληθυσµού και 
39% του ΑΕΠ της χώρας) που, πέραν των επιπτώσεων που έχει γενικότερα στην πε-
ριφερειακή ανάπτυξη, καθιστά σχεδόν υποχρεωτική την επικέντρωση του συστήµα-
τος µεταφορών στην Πρωτεύουσα. 
Παρόµοια είναι η επίπτωση της Θεσσαλονίκης (10% του πληθυσµού και 11% του 
ΑΕΠ της χώρας στον οµώνυµο Νοµό), κυρίως στο σύστηµα µεταφορών της Βόρειας 
Ελλάδας. Άλλα σηµαντικά αστικά κέντρα – π.χ. Πάτρα, Λάρισα-Βόλος, Ηράκλειο-
Χανιά, Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη-Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη κλπ. – διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στις περιφέρειές τους και οι συνδέσεις µ’ αυτά είναι απαραίτητη προ-
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ϋπόθεση για την καταπολέµηση του υδροκεφαλισµού και την ενίσχυση των περιφε-
ρειακών και τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών. 
Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος της σωστής σύνδεσης των αγρο-
τικών και ηµιαστικών περιοχών µεταξύ τους και µε τα αστικά κέντρα. 

• Πέραν της τουριστικής τους σηµασίας, η πληθώρα των διάσπαρτων κατοικηµένων 
νησιών, που δηµιουργεί απαιτήσεις για αεροπορική και θαλάσσια εξυπηρέτηση των 
µονίµων κατοίκων. Οι εσωτερικές µετακινήσεις στα νησιά καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
µε οδικές µεταφορές – δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η δηµιουργία σιδηροδροµικού 
δικτύου για τις µικρές συνδέσεις ακόµη και εντός των µεγαλύτερων νησιών. 

• Η µορφολογία του εδάφους της ηπειρωτικής Ελλάδας που χαρακτηρίζεται από τη 
διάσπαση της χώρας κυρίως από τον κεντρικό ορεινό όγκο στην κατεύθυνση βορρά-
νότου και οδηγεί στη γραµµική ανάπτυξη των δικτύων χερσαίων µεταφορών, µε κορ-
µό οδικού δικτύου σε σχήµα περίπου Τ και γραµµικό σιδηροδροµικό δίκτυο που κα-
λύπτει µόνο την κεντρική και ανατολική χώρα. 

• Η θέση της χώρας στο ΝΑ άκρο της Ε.Ε., χωρίς µέχρι πρόσφατα χερσαία σύνορα µε 
άλλο κράτος-µέλος, που έχει περιορίσει τις χερσαίες µεταφορές, οδικές και σιδηρο-
δροµικές, από και προς την Ε.Ε. και τη λοιπή Ευρώπη. Αντ’ αυτών, κυρίως από το 
1990 και µετά, αναπτύχθηκαν οι θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές, µε κύριες θα-
λάσσιες πύλες την Πάτρα και την Ηγουµενίτσα, καθώς και οι αεροπορικές µεταφορές 
προσώπων. 
Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί σηµαντικά το διαµετακοµιστικό 
εµπόριο της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων µε-
ταφόρτωσης µέσω του λιµένα Πειραιά. 

• Σηµαντικό πρόβληµα στην Ελλάδα (όπως γενικότερα στην Ε.Ε.) είναι οι κυκλοφορια-
κές συµφορήσεις στα µεγάλα αστικά κέντρα, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
και επενεργούν αρνητικά σε έναν από τους βασικούς στόχους της Λισσαβόνας. 

Ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών στην Ελλάδα 
έχει ο τουρισµός, ο οποίος έχει διαµορφώσει εστίες ζήτησης µετακινήσεων κυρίως στα 
νησιά, αλλά και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας εκτός µεγάλων αστικών συ-
γκεντρώσεων και δηµιουργεί σηµαντικές απαιτήσεις συνδέσεων µε τα αστικά κέντρα, κα-
θώς και µε τις περιοχές προέλευσης των τουριστών, µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµα-
τος αεροδροµίων, λιµένων και οδικών προσβάσεων. 

Στα πλαίσια του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, οι περιφέρειες της χώρας κατατάσσονται 
σε τρεις κατηγορίες, µε βάση το βαθµό τουριστικής ανάπτυξης, τη δυνατότητα παροχής 
συµπληρωµατικών υπηρεσιών και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου, µέσω της 
προώθησης νέων µορφών τουρισµού. Οι οµάδες περιφερειών που προκύπτουν είναι οι 
εξής: 

• Περιφέρειες τουριστικά ανεπτυγµένες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Αιγαίου, Ν. 
Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων. 

• Περιφέρειες τουριστικά αναπτυσσόµενες: Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου. 

• Περιφέρειες τουριστικά αναπτύξιµες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας. 
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Το 2004 καταγράφηκαν 11,9 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών µε 51,6 εκατοµµύρια διανυ-
κτερεύσεις στο σύνολο των κύριων τουριστικών καταλυµάτων της χώρας (βλ. Πίνακα Π.1 
παραρτήµατος) – µη περιλαµβανοµένων των ενοικιαζοµένων δωµατίων που εκτιµάται ότι 
αναλογούν σε περίπου 20-30% του συνόλου. Σε ορισµένες περιφέρειες, οι αφίξεις τουρι-
στών υπερβαίνουν κατά πολύ το απόλυτο µέγεθος του µόνιµου πληθυσµού – όπως στο 
Νότιο Αιγαίο (µε αναλογία 6 αφίξεων τουριστών ανά µόνιµο κάτοικο), στην Κρήτη (µε αντί-
στοιχη αναλογία 3,1:1) και στα Ιόνια Νησιά (3,0:1). Και άλλες περιοχές, όµως, χαρακτηρί-
ζονται από υψηλές συγκεντρώσεις εποχικών επισκεπτών (π.χ. Χαλκιδική, µε αναλογία 2,8 
αφίξεων τουριστών ανά κάτοικο) κ.α. – ενώ σηµαντική είναι η σχετική κίνηση και στα µεγά-
λα µητροπολιτικά κέντρα, αλλά και (σε σχέση µε το µόνιµο πληθυσµό) στο Βόρειο Αιγαίο, 
στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές. 

Ο τουρισµός σήµερα αναλογεί σε περίπου 17% του ΑΕΠ της Ελλάδας και σε 18% της συ-
νολικής απασχόλησης (800.000 θέσεις). Η ως σήµερα ανάπτυξη έχει επισυµβεί χωρίς ου-
σιαστική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας τα τελευταία χρόνια, µε συ-
νεχή κυριαρχία του τουρισµού «ήλιου και θάλασσας» και χαµηλή ως ελάχιστη ανάπτυξη 
(µόνο τα τελευταία χρόνια) εναλλακτικών µορφών, όπως ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός 
τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο ιατρικός τουρισµός κλπ. – 
ενώ αναξιοποίητες παραµένουν εν πολλοίς οι δυνατότητες της χώρας για την ανάπτυξη του 
τουρισµού σκαφών αναψυχής, του τουρισµού κρουαζιέρας (µε ελληνικό λιµένα ως home 
port) κλπ. 

Λόγω της συσχέτισής της µε τους πόρους, η κατανοµή της τουριστικής δραστηριότητας δη-
µιουργεί έντονες πιέσεις στο σύστηµα µεταφορών, κυρίως αεροπορικών και θαλάσσιων: 

• Πολλά από τα 41 αεροδρόµια της χώρας ευρίσκονται στις τουριστικές περιοχές της, 
µε χαρακτηριστικά (και κόστος) που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στην έντονη 
(έστω και εποχική) ζήτηση για διεθνείς µετακινήσεις (σε µεγάλο βαθµό, µε πτήσεις 
charter). Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των αεροδροµίων «Νίκος Καζαντζά-
κης» στο Ηράκλειο, «∆ιαγόρα» στη Ρόδο, «Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυρα, 
«Ιπποκράτης» στην Κω, Σούδας κλπ. 

• Οι έντονες εποχικές αιχµές στην επιβατική κίνηση των λιµένων (όπως και των αερο-
δροµίων), όπου η µέση ηµερήσια κίνηση των µηνών αιχµής συχνά είναι περισσότερο 
από πενταπλάσια της µέσης ηµερήσιας κίνησης του έτους, οφείλονται σε πολύ µεγά-
λο βαθµό στην τουριστική κίνηση που δηµιουργεί απαιτήσεις για σηµαντικές επενδύ-
σεις στη λιµενική υποδοµή και υπηρεσίες, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό υπολειτουρ-
γούν τους χειµερινούς µήνες. 

Οι επιπτώσεις αυτές του τουρισµού στο σύστηµα µεταφορών της χώρας αναµένεται να συ-
νεχισθούν στο µέλλον: Από την εκτίµηση της χωρητικότητας των περιοχών µε δυναµικό 
τουριστικής ανάπτυξης ανά Περιφέρεια, προκύπτουν συνολικά οριακά µεγέθη 850.000 ξε-
νοδοχειακών κλινών και 19.400.000 αφίξεων στη χώρα µακροπρόθεσµα, έναντι 471.084 
ξενοδοχειακών κλινών και 11.880.202 αφίξεων το 2004. Αυτό συνεπάγεται συνέχιση των 
αναγκών για επενδύσεις στις σχετικές µεταφορικές υποδοµές και υπηρεσίες – µε πιθανότη-
τα µάλιστα επιτάχυνσής τους, στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών 
που θεωρείται απαραίτητη για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού. 
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Η βελτίωση βέβαια των υπηρεσιών στις πύλες εισόδου των επισκεπτών της χώρας (όπου 
αποκοµίζονται οι πρώτες και οι τελευταίες εντυπώσεις από την επίσκεψή τους στην Ελλά-
δα) δεν είναι θέµα µόνο ποσότητας διαθέσιµων πόρων, αλλά και οργάνωσης, τεχνογνωσί-
ας κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι διακηρυγµένη ως πρόθεση της πολιτείας η ανάπτυξη κατ’ 
αρχήν των κύριων λιµένων να γίνει µε αξιοποίηση οργάνωσης µε καθαρά αντικειµενικά κρι-
τήρια που θα προωθούν την ανταγωνιστικότητα σε διεθνή κλίµακα, προσελκύοντας ιδιωτι-
κούς πόρους για τη διενέργεια των σχετικών επενδύσεων, σε σχήµατα παραχώρησης / συ-
µπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). 

Επιπλέον, στο εγκεκριµένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης για τον Τουρισµό, προτείνεται η βελτίωση της προσβασιµότητας των περιοχών της χώ-
ρας, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των τουριστικών προορισµών, µε την ενίσχυση των 
µεταφορικών υποδοµών και του ρόλου των συνδυασµένων µεταφορών και µε έµφαση στις 
πλέον δυσπρόσιτες γεωγραφικές ενότητες µε αναξιοποίητο ή ήδη αξιοποιηµένο τουριστικό 
δυναµικό. 

1.3.3 Η συµβολή των µεταφορών στην υλοποίηση ορθολογικής χωροταξικής στρα-
τηγικής και στην ανάπτυξη 

Οι στόχοι χωροταξικής ανάπτυξης και οργάνωσης του Ελληνικού χώρου, σε συµβατότητα 
µε τους αντίστοιχους βασικούς στόχους του ΣΑΚΧ (Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώ-
ρου) είναι: 

Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή – προϋπόθεση για την οποία είναι η εδαφική συνοχή 
που έχει ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, τη δηµιουργία βιώσιµων κοινωνιών σε α-
γροτικές και αστικές περιοχές και το συντονισµό µε άλλες πολιτικές που έχουν χωροτα-
ξικές επιπτώσεις. 

Η προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Η περισσότερο ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του χώρου. 

Η πολυκεντρική χωρική οργάνωση, µε τη συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και απα-
σχόληση, την ενίσχυση της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών και 
την προώθηση της νέας σχέσης πόλης-υπαίθρου, καθώς και µε την προώθηση της δι-
ασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραµεθόριων περιοχών, µε µείωση των διασυ-
νοριακών ανισοτήτων και ενίσχυση της διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας 

Η ισότητα πρόσβασης σε υποδοµές και γνώση. 

Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται σε επιµέρους κατευθύνσεις, ορισµένες από τις οποίες επη-
ρεάζονται άµεσα από τα συστήµατα µεταφορών και την προσπελασιµότητα σε όλες τις κλί-
µακες, όπως 

• προώθηση δυναµικών, ελκυστικών και ανταγωνιστικών πόλεων και αστικοποιηµένων 
περιοχών και της νέας σχέσης πόλης-υπαίθρου και χρήση του µοντέλου πολυκεντρι-
κής ανάπτυξης ως βάσης για καλύτερη προσβασιµότητα, 

• ενδογενής ανάπτυξη διαφοροποιηµένων και παραγωγικών αγροτικών περιοχών, 
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• ολοκληρωµένη προσέγγιση των µεταφορών, µε τη χρήση συνδυασµένων συστηµά-
των και µε την αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση των υποδοµών, 

• πρόσβαση στη γνώση και διάχυση καινοτοµίας και γνώσης. 

Στην Ελλάδα σήµερα εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στην αναπτυξια-
κή δυναµική και ως προς τους µέσους όρους της Ε.Ε. και εσωτερικά µεταξύ των διαφόρων 
περιοχών της χώρας. Σε γενικές γραµµές, ορισµένα από τα σχετικά χαρακτηριστικά συνο-
ψίζονται ως εξής: 

• Όλες οι περιφέρειες της χώρας υπολείπονται σηµαντικά ως προς το µέσο όρο του 
δείκτη του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναµης της Ε.Ε. (βλ. Πίνακα 
Π.2 του παραρτήµατος), µε εξαίρεση τη Στερεά Ελλάδα. Στις τελευταίες θέσεις είναι οι 
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσα-
λίας. 

• Ως προς την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, σύµφωνα µε το ESPON, η 
Ήπειρος, η ∆υτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Θεσσαλία, η ∆υτική 
Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη εντάσσονται στη χαµηλότερη βαθµίδα της πε-
ντάβαθµης κατάταξης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η 
Στερεά Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία ευρίσκονται στην προτελευταία θέση, δη-
λαδή ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, τα νησιά του Αιγαίου στο µέσο της 
κατάταξης, ενώ η Αττική κατατάσσεται στη δεύτερη βαθµίδα, βρίσκεται δηλαδή ελα-
φρά πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

• Καµιά ελληνική περιφέρεια δεν έχει δείκτη προσπελασιµότητας µεγαλύτερο από το 
µέσο ευρωπαϊκό. Η ∆υτική Ελλάδα, η ∆υτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελ-
λάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου κατατάσσονται στην τελευ-
ταία βαθµίδα της κατάταξης – ενώ και η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολι-
κή Μακεδονία-Θράκη ευρίσκονται ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

• Σύµφωνα µε το δείκτη δηµογραφικής φυσιογνωµίας (πάντα του ESPON, µε βάση τη 
φυσική κίνηση του πληθυσµού, τη µετανάστευση, τη γήρανση κ.α.), η Πελοπόννησος 
κατατάσσεται στη χαµηλότερη βαθµίδα. Η Ήπειρος, η ∆υτική Ελλάδα, η Στερεά Ελ-
λάδα, η ∆υτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο κατα-
τάσσονται στην προτελευταία βαθµίδα, ενώ η Αττική, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία 
και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου είναι κοντά στο µέσο ευρωπαϊκό όρο. 
Οι µόνες ελληνικές περιφέρειες που τη δεκαετία 1991-2001 γνώρισαν πληθυσµιακή 
αύξηση µε ρυθµό µεγαλύτερο ή περίπου ίσο µε το ρυθµό φυσικής αύξησης είναι οι 
περιφέρειες µε υψηλή τουριστική ανάπτυξη (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά), οι πε-
ριφέρειες µε τα δύο µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα (Αττική και Κεντρική Μακεδονία), η 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και η Πελοπόννησος. Σε όλες τις άλλες περιφέρειες, η 
συνολική αύξηση υπολειπόταν της φυσικής αύξησης. 

Τα προβλήµατα αυτά επιτείνουν εκείνα που (σύµφωνα µε το προηγούµενο κεφάλαιο) σχε-
τίζονται µε τους παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση του συστήµατος µεταφορών 
στη χώρα και που είναι αποτέλεσµα είτε της γεωµορφολογίας της (ορεινοί όγκοι, νησιά 
κλπ.), είτε µακρόχρονων τάσεων που έχουν οδηγήσει σε υπέρµετρη συγκέντρωση πληθυ-
σµού, οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων κυρίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη 
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και στις γύρω περιοχές τους, καθώς και σε περιοχές µε έντονη τουριστική ανάπτυξη – α-
ποδυναµώνοντας την ανταγωνιστικότητα των λοιπών περιοχών της χώρας και δηµιουργώ-
ντας αυτοτροφοδοτούµενη δυναµική που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιµετωπισθεί. 

Η επίλυση των προβληµάτων αυτών είναι σύνθετο θέµα που δεν εξαρτάται µόνο από την 
πολιτική που ακολουθείται στον τοµέα των µεταφορών και τα έργα και γενικότερα τις πα-
ρεµβάσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σχετικά – ιδιαίτερα εφ’ όσον παραδοσιακά 
(µε εξαίρεση ίσως τα τελευταία χρόνια) το σύστηµα µεταφορών στην Ελλάδα διαµορφώθη-
κε ως επί το πλείστον ακολουθώντας τις χωροταξικές κατανοµές και όχι καθοδηγώντας τις. 

Αν όµως δεν είναι η «µόνη δύναµη», το σύστηµα µεταφορών είναι από τα βασικά εργαλεία 
που µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων όπως η ισόρροπη περιφερειακή ανά-
πτυξη και η σύγκλιση, η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η δη-
µιουργία ελκυστικότερου περιβάλλοντος για επενδύσεις, η προσβασιµότητα στη γνώση, η 
ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που είναι διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές και στους 
οποίους η χώρα, οι περιφέρειές της και οι διάφορες περιοχές της διαθέτουν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, η προώθηση κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων µεταξύ επιχειρήσεων 
κλπ. 

Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα µεταφορών επιδρά άµεσα στα εξής: 

• Στη δυνατότητα επαφής πολλών από τις αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιο-
χές της χώρας µε τους πόλους συγκέντρωσης οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικών 
και διοικητικών υπηρεσιών, µε επιπτώσεις στη συγκράτηση του πληθυσµού στις έκ-
κεντρες αυτές περιοχές και στην ισόρροπη ανάπτυξη. 

• Στην υλοποίηση στόχων όπως η άρση της αποµόνωσης· η τόνωση της δηµογραφι-
κής και παραγωγικής ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθόριων και νησιωτικών περιο-
χών· η ενθάρρυνση και στήριξη συλλογικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών µε εξω-
στρεφή χαρακτηριστικά· η διατήρηση κρίσιµων τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
µάτων· η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας – και γενικό-
τερα διάχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υπηρεσιών από τα µε-
γάλα κέντρα προς τις περιφερειακές περιοχές και δηµιουργίας σ’ αυτές κατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης, απασχόλησης και διασφάλισης εισοδηµάτων ως προϋποθέ-
σεις για την ισόρροπη ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των πόρων. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις φθίνουσες αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου η αγρο-
τική απασχόληση µειώνεται επί δεκαετίες και όπου ως σήµερα έχουν εµφανισθεί πε-
ριορισµένες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης – ισχύει δε ακόµη και σε περιφε-
ρειακό επίπεδο, σε περιφέρειες όπως της ∆υτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και της Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και για πολλές αποµακρυσµένες νησιώτικες και 
ορεινές περιοχές. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η επίδραση του συστήµατος µεταφορών στη 
δοµή και λειτουργία των δικτύων αστικών και αγροτικών οικισµών και, µέσω αυτών, 
στη δυνατότητα και στο κόστος διάχυσης των υπηρεσιών και της ανάπτυξης µέσω α-
ξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας και συγκέντρωσης – και, κατ’ επέκταση, στην εξα-
σφάλιση της ισορροπίας και της ισοτιµίας στην ποιότητα ζωής, καθώς και της κοινω-
νικής συνοχής. 
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• Στη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης στις µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, ιδιαί-
τερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες µεγάλες πόλεις, και στην 
εξ αυτής προκύπτουσα βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (βασική προτε-
ραιότητα των στόχων που αφορούν στο περιβάλλον στα πλαίσια της Ε.Ε.), της υγείας 
των κατοίκων και γενικότερα της ποιότητας ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς 
και στη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων – ιδιαίτερα µέσω της προώθησης των 
µέσων µαζικής µεταφοράς. 

• Στο κόστος των µεταφορών πρώτων και ενδιαµέσων υλών και τελικών προϊόντων και 
εποµένως στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών µονάδων και δραστηριοτήτων 
σε όλες τις κλίµακες – στο σύνολο της Ε.Ε., στο σύνολο της Ελλάδας, αλλά και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κατ’ επέκταση, επιδρά σε χαρακτηριστικά όπως η 
βιώσιµη επιχειρηµατικότητα, η απασχόληση και η ανεργία στις διάφορες µορφές της, 
τα εισοδήµατα κ.α.  

• Στη βιώσιµη ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της δηµιουργίας 
υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών, οι οποίες να δηµιουργούν τις αναγκαίες συν-
θήκες για την ανάπτυξη των µεταφορικών υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγι-
κότητας του τοµέα, αλλά και την αύξηση της κινητικότητας ατόµων και προϊόντων. 
Επίσης, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της διατροπικότητας των 
µεταφορών, της µείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της εξοικονόµησης ε-
νέργειας. 

Η σηµασία του συστήµατος µεταφορών στην ορθολογική χωρική οργάνωση και ανάπτυξη 
επισηµαίνεται στο ΕΣΠΑ, ως µια από τις κρίσιµες παραµέτρους που καθορίζουν την ανά-
γκη για αναδιάρθρωση των περιφερειών µε τη διαµόρφωση πέντε προγραµµατι-
κών/αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων, ως εξής (Κεφάλαιο 4.3.1-Β): «Σχέση χωρικών ενο-
τήτων µε τους άξονες ανάπτυξης της χώρας: Με τη νέα προσέγγιση εξισορροπείται σε µε-
γάλο βαθµό και η σχέση των χωρικών ενοτήτων µε τους (υφιστάµενους αλλά και αναδυόµε-
νους) άξονες ανάπτυξης της χώρας. Ο ιστορικός άξονας ανάπτυξης της χώρας, ο ΠΑΘΕ, 
(Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) αποτυπώνεται στην εγκατάσταση ενός δυισµού σε 
ότι αφορά την ανάπτυξη ανατολικής και δυτικής χώρας, διαµορφώνοντας ένα συγκεκριµένο 
πρότυπο. Η νέα προσέγγιση δηµιουργεί προϋποθέσεις ενδυνάµωσης του συγκεκριµένου 
άξονα και εξισορρόπηση σταδιακά της αναπτυξιακής εικόνας της χώρας µε την ανάδυση 
νέων αξόνων και την επέκταση του υφισταµένου.» 

Το ΕΣΠΑ καθορίζει επίσης την ανάγκη προώθησης ενός νέου, ιεραρχηµένου αστικού συ-
στήµατος, ως εξής: «∆ιαµορφώνονται έτσι, καλύτερες προϋποθέσεις συγκρότησης ενός 
πολυκεντρικού αστικού συστήµατος διαρθρωµένου σε τρεις βαθµίδες µε βασικά του στοιχεί-
α, στο ανώτερο επίπεδο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα κύρια αστικά κέντρα κάθε χω-
ρικής ενότητας µπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης σε κάθε χωρικό σύνολο, 
ενώ η αναπτυξιακή δυναµική µπορεί να περιλάβει σταδιακά και τα λοιπά αστικά κέντρα κα-
θώς και την ύπαιθρο που τα περιβάλλει συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ενός δυναµικού 
αναπτυξιακού προτύπου που θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς.» 

Στη στρατηγική αυτή της χωρικής-οικιστικής ανασυγκρότησης της χώρας, προσδιορίζεται ο 
ρόλος του συστήµατος µεταφορών, µέσα στον οποίο εντάσσονται και οι παρεµβάσεις στο 
σύστηµα αυτό της 3ης και 4ης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 
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1.3.3.1 Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης 

Η χωρική ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης και ∆υτικής Μακεδονίας. Βασική επιδίωξη του ΕΣΠΑ είναι η 
«…ανάδειξη του ρόλου της χωρικής ενότητας ως κόµβου ενέργειας και µεταφορών διε-
θνούς ακτινοβολίας, στην ενίσχυση του πολυκεντρικού αστικού συστήµατός της µε τις ανα-
δυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και στην αναβάθµιση του ρό-
λου του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και καινοτοµίας.» 
Αυτό, µεταξύ άλλων, προϋποθέτει «… αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο 
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτη-
τας στις αναδυόµενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου … συ-
γκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας … δηµιουργία λειτουργικών δικτυώσεων, σε 
κοινές δράσεις και στη δηµιουργία µιας συµπαγούς χωρικής ενότητας … ανάπτυξη της Κε-
ντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και τη διαµόρφωσή της σε µητροπολιτικό βαλκα-
νικό Κέντρο, αλλά και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης» κλπ. 

Στον πλαίσιο αυτό το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει τη σηµασία των συστηµάτων µεταφορών ως εξής: 
«Σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη ολοκληρω-
µένων συστηµάτων µεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας, 
τόσο στο επίπεδο του ΠΣΘ (µε παρεµβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των µεταφορι-
κών υποδοµών εντός της µητροπολιτικής περιοχής) όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια. Πα-
ράλληλα, ο ρόλος της Περιφέρειας στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια αναµένεται 
να ενισχυθεί µέσω της ολοκλήρωσης ένταξής της στα διευρωπαϊκά δίκτυα, της αύξησης των 
διασυνοριακών διευκολύνσεων και της ανάπτυξης των συνδυασµένων µεταφορών.» 

Οι παρεµβάσεις της 3ης και της 4ης προγραµµατικής περιόδου σαφώς λειτουργούν προς 
αυτή την κατεύθυνση: 

• Η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονές της, οδικά έργα συνδέσεων περιφερειακής εµ-
βέλειας (όπως στις συνδέσεις Θεσσαλονίκης µε Έδεσσα και Πολύγυρο), καθώς και οι 
βελτιώσεις στα αεροδρόµια (ιδίως στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης) 
και στα λιµάνια της περιοχής (π.χ. Καβάλας και Νέων Μουδανιών, εµπορευµατικά 
κέντρα / πολυχρηστικοί σταθµοί και άλλες παρεµβάσεις στους λιµένες Θεσσαλονίκης 
και Αλεξανδρούπολης) είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη σύνδεση των περιοχών 
των 3 περιφερειών της χωρικής ενότητας µεταξύ τους, µε το µητροπολιτικό κέντρο 
της Θεσσαλονίκης – αλλά και µε τις περιβάλλουσες χώρες, διευκολύνοντας ουσιαστι-
κά όλους τους στόχους που αφορούν 

♦ στη δηµιουργία πολυκεντρικού αστικού συστήµατος σε µια συµπαγή χωρική 
ενότητα – που προϋποθέτει σύνδεση των κύριων αστικών κέντρων (Κοζάνης, 
Πτολεµαΐδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Έδεσ-
σας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Πολύγυρου, Σερρών, Κιλκίς, Καβάλας, ∆ράµας, 
Ξάνθης, Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας κ.α.) µεταξύ τους και µε τη 
Θεσσαλονίκη, 

♦ στην ανάπτυξη µεταφορών και σχετικών υπηρεσιών διεθνούς ακτινοβολίας – 
µέσω της δυνατότητας εξυπηρέτησης διερχοµένων ροών από Ευρώπη προς 
Τουρκία και Μέση Ανατολή, από τους βόρειους γείτονες (Βουλγαρία, Ρουµανία, 
FYROM, Σερβία κλπ.) προς το Αιγαίο και γενικότερα τη Μεσόγειο κ.α. 
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♦ στην ανάπτυξη της χωρικής ενότητας γενικότερα και της Θεσσαλονίκης ειδικό-
τερα ως κέντρου στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Μεσόγειο. 

• Ο οδικός και σιδηροδροµικός ΠΑΘΕ, σε συνδυασµό µε το νέο άξονα Κεντρικής Ελ-
λάδας, συνδέει όλη τη Βόρεια Ελλάδα µε την Αθήνα και τη λοιπή χώρα. ∆εδοµένων 
των εν συνεχεία προαναφερθεισών συνδέσεων, µε τις χώρες βόρεια και ανατολικά, η 
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας αποκτούν διεθνή ρόλο µε ε-
θνικό αντίκτυπο. 

• Η υποθαλάσσια αρτηρία και το Μετρό Θεσσαλονίκης, η βελτίωση της εξωτερικής πε-
ριφερειακής Θεσσαλονίκης µε σύνδεση της Εγνατίας µε το αεροδρόµιο «Μακεδονία», 
καθώς και παρεµβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πολεοδοµικό συ-
γκρότηµα, συµβάλλουν σε σαφή βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών εντός της 
µητροπολιτικής περιοχής – και ταυτόχρονα συµβάλλουν στην αναβάθµιση της διε-
θνούς «εικόνας» της πόλης που είναι στοιχεία απαραίτητο για την ενίσχυση της διε-
θνούς ελκυστικότητάς της. 

1.3.3.2 Χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 

Οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι η αναβάθµιση της ελκυστικότητάς 
της ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, η προώθηση των επενδύσεων στους 
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας και η άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών και διαπερι-
φερειακών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΑ αποδίδει προτεραιότητα 

• «…στην ανάπτυξη αλλά και την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των υποδοµών και των 
υπηρεσιών (π.χ. ολοκλήρωση µεγάλων έργων µεταφορικών υποδοµών και συγκεκρι-
µένα δηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού Άξονα της ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα) που 
θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου µεταφορών και θα δράσουν ως αναπτυξια-
κό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού για το σύνολο της χω-
ρικής ενότητας. Σηµαντική θέση επίσης κατέχουν παρεµβάσεις στο πλαίσιο συνδυα-
σµένων µεταφορών (ανάπτυξη εµπορευµατικών σταθµών)» στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, 

• «…στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της µε την ολοκλήρωση των υποδοµών για τη 
λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας µεταξύ τους αλλά και µε τα α-
στικά και ηµιαστικά κέντρα της Περιφέρειας που συγκεντρώνουν σηµαντικές υπηρεσί-
ες περιφερειακής και τοπικής κλίµακας. Ειδικότερα, θα δοθεί έµφαση στην ολοκλήρω-
ση των βασικών οδικών αξόνων αλλά και σε συµπληρωµατικές παρεµβάσεις σε δευ-
τερεύουσες συνδέσεις (π.χ. ηµιαστικές ή ορεινές περιοχές)» στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, 

• «… στην αναβάθµιση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
µε νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα, σε 
συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση και τον αναπροσανατολισµό της οικονοµίας του α-
γροτικού χώρου και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τοµέα» 
στα Ιόνια Νησιά, όπου επίσης «µε δεδοµένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών, θα 
δοθεί έµφαση τόσο στις µεταξύ τους συνδέσεις (θαλάσσιες συνδέσεις και υποδοµές 
λιµένων) όσο και στις συνδέσεις των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό της χωρικής 
ενότητας.» 
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Οι παρεµβάσεις της 3ης και της 4ης προγραµµατικής περιόδου που συµβάλλουν προς τις 
κατευθύνσεις αυτές είναι: 

• Ο νέος άξονας Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα, η ολοκλήρωση του άξονα Κόρινθος-
Τρίπολη προς Καλαµάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη και η κατασκευή νέας σιδηροδροµικής 
γραµµής Κόρινθος-Κιάτο-Αίγιο-Ψαθόπυργος-Πάτρα (παλιό και νέο λιµάνι και ΒΙΠΕ). 
Οι παρεµβάσεις αυτές θα βελτιώσουν τη σύνδεση όλων των κύριων αναπτυξιακών 
πόλων της χωρικής ενότητας όχι µόνο µε την Αθήνα, αλλά και: 

♦ Με την Πάτρα που έτσι θα ενισχυθεί ως κέντρο εθνικής σηµασίας, µε δυνατότη-
τα ουσιαστικής συµβολής στη διαµόρφωση ενός ιεραρχηµένου συστήµατος οι-
κισµών που θα συµβάλει στη µείωση του υδροκεφαλισµού. 

♦ Μεταξύ τους, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός πολυκεντρικού συστήµατος 
οικισµών-πόλων (Πάτρα, Τρίπολη, Κόρινθος, Καλαµάτα, Πύργος, Αµαλιάδα, 
Σπάρτη). 

• Οι προγραµµατισµένες παρεµβάσεις στα αεροδρόµια Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζα-
κύνθου – περιοχές των οποίων η οικονοµική και κοινωνική ζωή κυριαρχείται από 
τουρισµό διακινούµενο ως επί το πλείστον µε διεθνείς πτήσεις charter. Επίσης οι 
προγραµµατισµένες παρεµβάσεις στα α/δ Ιωαννίνων και Άραξου ή Ανδραβίδας. 

• Οδικά έργα που προωθούν τις ενδοπεριφερειακές συνδέσεις και συµβάλλουν στη 
δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων αστικών-αγροτικών περιοχών και βελτιώ-
νουν την προσπελασιµότητα σηµαντικών τουριστικών περιοχών στις σχετικές κλίµα-
κες, όπως η σύνδεση της Τρίπολης µε Βυτίνα και Αρχαία Ολυµπία, οι συνδέσεις Φι-
σκάρδο/∆ρόµος Κρανιάς στην Κεφαλονιά, η βελτίωση του ανατολικού οδικού άξονα 
της Λευκάδας και η σύνδεση µε το αεροδρόµιο Ακτίου, ο άξονας βορρά-νότου της 
Κέρκυρας, βελτιωτικές παρεµβάσεις στους άξονες Πύργος-Ολυµπία – σηµαντικές για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυµπίας ως ιστορικού πόλου διεθνούς 
εµβέλειας – κλπ. 

• Η κατασκευή της Ιονίας οδού, σε συνδυασµό µε την ήδη λειτουργούσα ζεύξη Ρίου-
Αντιρρίου – που ενισχύει το ρόλο της Πάτρας ως εθνικού κέντρου υπερ-
περιφερειακής σηµασίας, στο πλαίσιο της προώθησης της ισόρροπης περιφερειακής 
ανάπτυξης µέσω της αντιµετώπισης του υδροκεφαλισµού. Σχετικό ρόλο θα διαδρα-
µατίσουν και οι παρεµβάσεις για βελτιώσεις των προσβάσεων της πόλης και του λι-
µένα, καθώς και των σχετικών κυκλοφοριακών συνθηκών, µέσω της υλοποίησης των 
συνδέσεων µε την παράκαµψη της πόλης. 

• Τα σχετικά έργα στο λιµένα Πάτρας που, σε συνδυασµό µε τους συνδεόµενους νέους 
αυτοκινητόδροµους και βελτιωµένες σιδηροδροµικές συνδέσεις, συµβάλλουν στην 
ορθολογική λειτουργία του λιµένα ως βασική πύλη σύνδεσης της χώρας µε την Ευ-
ρώπη. 

• Βελτιώσεις σε άλλους λιµένες, όπως του Ναυπλίου κλπ. 

1.3.3.3 Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 

Ο βασικός στόχος για τη χωρική αυτή ενότητα καθορίζεται από το ΕΣΠΑ ως εξής: «Ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας µε 
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τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος.» Τα αστικά κέντρα της ενότητας – Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαµία, 
Θήβα, Λειβαδιά, Χαλκίδα, Άµφισσα-Ιτέα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουµενί-
τσα «…αποτελούν τα δυναµικά σηµεία στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή 
προσπάθεια.» 

Η πρωταρχική σηµασία του συστήµατος µεταφορών προσδιορίζεται ως εξής: «Η στρατηγι-
κή εστιάζει στην ολοκλήρωση του µεταφορικού ιστού και τη λειτουργική διασύνδεση των µε-
ταφορικών υποδοµών, που θα συµβάλουν στη µείωση της ενδοπεριφερειακής ανισορροπί-
ας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και θα συµβάλουν στην ενδυνάµωση 
των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης.» Αναγνωρίζεται ότι, για τη Στερεά Ελλάδα, «σηµα-
ντικό στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου καθώς και των τροφοδοτι-
κών αξόνων του και των συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της χώρας», ενώ στην Ήπειρο 
«…θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των υποδοµών µεταφορών (Εγνατία οδός και ανάπτυξη 
συνδέσεων) αλλά και υποδοµών διαµεταφορικού εµπορίου, η οποία και θα διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του στόχου για ανάδειξη της Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της 
Χώρας προς την ΕΕ και τα Βαλκάνια, θα συµβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής αντα-
γωνιστικότητας, στην βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής.» 

Επί πλέον, ειδικά στην ενότητα αυτή, ο ρόλος του συστήµατος µεταφορών στη δηµιουργία 
ολοκληρωµένου πολυκεντρικού συστήµατος αστικών πόλων καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιµος, 
δεδοµένου ότι: 

• Σηµαντικά τµήµατα είναι σήµερα (και αναπτύχθηκαν ιστορικά) σε εξάρτηση από το 
µητροπολιτικό κέντρο της Πρωτεύουσας – όπως η Θήβα και η περιοχή των Οινοφύ-
των (που εξακολουθεί σήµερα να είναι µια από τις κύριες βιοµηχανικές συγκεντρώ-
σεις της χώρας), η Χαλκίδα και µεγάλα τµήµατα πέριξ αυτής, η νότια Φθιώτιδα κ.α. 

• Ως σήµερα, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκείς λειτουργικές συνδέσεις µεταξύ των περι-
φερειών της χωρικής ενότητας – ιδιαίτερα µεταξύ αφ’ ενός της Στερεάς Ελλάδας και 
της Θεσσαλίας και, αφ’ ετέρου, της Ηπείρου – κυρίως λόγω των ορεινών όγκων που 
µεσολαβούν και της ανεπάρκειας των συνδέσεων. 

Τα υλοποιούµενα και προγραµµατισµένα έργα στον τοµέα των µεταφορών θα συµβάλουν 
αποφασιστικά στην άµβλυνση των σχετικών εµποδίων και περιορισµών ώστε, µέσω της 
ενίσχυσης του ολοκληρωµένου αστικού δικτύου της περιοχής (που περιλαµβάνει κέντρα 
υπερ-περιφερειακής ή και διεθνούς εµβέλειας, όπως το δίπολο Λάρισα-Βόλος και τα Ιωάν-
νινα) να καταστεί εφικτός µακροπρόθεσµα και ο απεγκλωβισµός του συνόλου των περιο-
χών από την επιρροή των δύο µεγάλων µητροπολιτικών κέντρων, µέσω της ανάπτυξης 
εσωτερικών συνδέσεων και εξωστρέφειας. 

Αποφασιστικής σηµασίας στο πλαίσιο αυτό είναι: 

• Οι αναβαθµίσεις του ΠΑΘΕ και η ολοκλήρωση τµηµάτων της Εγνατίας στην Ήπειρο. 

• Η αναβάθµιση και η κατασκευή νέων τµηµάτων του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα – 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Σύνορα σε διπλή κανονική γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε 
σύγχρονη σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση. 
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• Ο άξονας Κεντρικής Ελλάδας που θα συνδέσει την Ήπειρο µε τις λοιπές περιφέρειες 
της χωρικής ενότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα συµβάλει και η βελτίωση της σύνδεσης 
των Τρικάλων µε την Άρτα. Παράλληλα, η λειτουργική αυτοτέλεια της περιοχής ενι-
σχύεται µε βελτιώσεις συνδέσεων όπως της Λάρισας µε την Κοζάνη, αλλά και (σε εν-
δοπεριφερειακή κλίµακα, όπως απαιτείται για την ενίσχυση του πολυκεντρικού συ-
στήµατος) της Λάρισας µε τα Φάρσαλα, της Ηγουµενίτσας µε την Πρέβεζα κ.α. 

• Η συνέχιση της αναβάθµισης σε ΣΓΥΤ του τµήµατος του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑ-
ΘΕ/Π Τιθορέα – ∆οµοκός και  η εγκατάσταση  ηλεκτροκίνησης / σηµατοδότησης στον 
ΠΑΘΕ/Π. 

• Παρεµβάσεις για τη βελτίωση του λιµένα Ηγουµενίτσας, κύριας πύλης σύνδεσης της 
βόρειας και κεντρικής Ελλάδας µε την Ευρώπη, κοµβικό λιµένα για την ανάπτυξη των 
συνδυασµένων µεταφορών προς και από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, στο 
πλαίσιο ολοκληρωµένου σχετικού δικτύου µε την Εγνατία και τις κάθετες συνδέσεις 
της. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλλουν και οι παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση του λιµένα Βόλου, συνδεοµένου µε το λιµένα Ηγουµενίτσας µέσω του άξο-
να Κεντρικής Ελλάδας και της Εγνατίας. 

• Προγραµµατισµένες βελτιώσεις στη σύνδεση της ανατολικής µε τη δυτική Στερεά Ελ-
λάδα (π.χ. Θήβας, Λειβαδιάς και Λαµίας µε Αράχοβα, Ιτέα και εν τέλει Αντίρριο, Αγρι-
νίου µε Καρπενήσι κ.α.). 

• Η υλοποίηση παρακάµψεων πόλεων, όπως του Βόλου (έργου απαραίτητου για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας του σηµαντικού αυτού αναπτυξιακού πόλου), έργων για 
τη σύνδεση του Πηλίου (Βελεστίνο) µε τον ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου, σύνδεσης 
της Πρέβεζας µε την Ιόνια Οδό, παράκαµψης της Χαλκίδας και σύνδεσής της µε τον 
ΠΑΘΕ (στο Σχηµατάρι). 

1.3.3.4 Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

Περιλαµβάνει τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου και Βορείου Αιγαίου – δηλαδή τις περισσό-
τερο αναπτυγµένες τουριστικά (µαζί µε τα Ιόνια Νησιά) περιφέρειες της χώρας, αλλά και 
ορισµένες από τις πιο αποµονωµένες νησιώτικες περιοχές. Συνολικά τα σηµαντικότερα α-
στικά κέντρα είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά στην Κρήτη, η Ρόδος και η Ερµούπολη στην 
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και η Μυτιλήνη στο Βόρειο Αιγαίο – συνεπικουρούµενα βεβαίως 
από αναπτυξιακούς πόλους βασισµένους ως επί το πλείστον στον  τουρισµό που υπάρ-
χουν διάχυτοι σε όλα τα νησιά. Βασικός ανασχετικός παράγων στην δηµιουργία ολοκλη-
ρωµένου πολυκεντρικού συστήµατος στην ενότητα – που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
µερική έστω απεξάρτηση των νησιών από την Αττική για βασικές υπηρεσίες και προϊόντα – 
είναι ο «πολυνησιακός» χαρακτήρας της που, σε συνδυασµό µε την απόσταση των µη 
τουριστικών µεγεθών της από τα αντίστοιχα της πρωτεύουσας, έχει κρατήσει σε πολύ πε-
ριορισµένο επίπεδο τις µεταξύ των νησιών απ’ ευθείας συνδέσεις και συνεργασίες. 

Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ, ο βασικός στόχος που είναι «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
ανάδειξη της ελκυστικότητας της αναπτυξιακής χωρικής ενότητας Κρήτης και νήσων Αιγαί-
ου, σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης» θα επιτευχθεί «…µε έµφαση στη λειτουργική ενδο-
περιφερειακή και διαπεριφερειακή διασύνδεση των περιοχών της χωρικής ενότητας, µε την 
ανάπτυξη υποδοµών µεταφορών και τη χρήση ΤΠΕ.» 
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Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ότι, για την Κρήτη, «…καίριας σηµασίας είναι η ολοκλή-
ρωση και η αναβάθµιση του οδικού δικτύου και των λιµένων της Περιφέρειας, περιφερεια-
κού και τοπικού επιπέδου, µε απώτερο σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προ-
σβασιµότητας, βασικής παραµέτρου βελτίωσης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας και συ-
νακόλουθα της αναβάθµισης της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της.» Παροµοίως, η πολιτι-
κή για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εστιάζεται «…στη βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας και της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά 
του Αιγαίου, καθώς και µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. Έτσι (η αναπτυξιακή πολιτική) 
θα δώσει έµφαση στην ανάπτυξη λιµένων και τη βελτίωση των θαλάσσιων συνδέσεων» - 
αλλά και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η προσπάθεια θα εστιασθεί «…στη βελτίωση της 
διασύνδεσης των νησιών της µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και τη λειτουργική 
και χωρική διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της προσπε-
λασιµότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, οικονοµικά / 
παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας 
(αεροδρόµια, λιµάνια).» 

Ενσωµατωµένη στα ανωτέρω, επιδίωξη είναι η ανάδειξη του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό 
κέντρο της ευρύτερης περιοχής – που φυσικά προϋποθέτει τη ανάπτυξη της κατάλληλης 
µεταφορικής υποδοµής, υπηρεσιών και συνδέσεων. 

Η βελτίωση των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων των νησιών µε την ηπειρωτική 
Ελλάδα και µεταξύ τους, της λιµενικής και αεροπορικής υποδοµής και της οδικής υποδοµής 
των νησιών µετουσιώνεται στην πράξη µέσω των παρεµβάσεων της 3ης και της 4ης προ-
γραµµατικής περιόδου, στις οποίες περιλαµβάνονται οι εξής: 

• Παρεµβάσεις για βελτιώσεις στην υποδοµή και λειτουργία λιµένων όπως των Μεστών 
Χίου, της Μυκόνου, της Σούδας κλπ. Πληθώρα άλλων έργων και παρεµβάσεων υλο-
ποιείται επίσης στα πλαίσια των ΠΕΠ των περιφερειών. 

• Η επέκταση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός του κρατικού αερολιµένα Ηρακλείου 
«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». 

• Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 

• Βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές των νησιών – ΒΟΑΚ και κάθετες συνδέσεις του, 
βελτιώσεις οδικών συνδέσεων όπως Μυτιλήνης-Καλλονής, Ρόδου-Λίνδου, Ρόδου-
αεροδροµίου και άλλες παρεµβάσεις για τη βελτίωση της οδικής υποδοµής των νη-
σιών. 

• Περιµετρικές / παρακαµπτήριες οδοί πόλεων, όπως της Ρόδου. 

1.3.3.5 Αττική 

Η Αττική είναι µια ελληνική «ιδιοµορφία», όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης σ’ αυτή 
αναπτυξιακών παραµέτρων – σε ποσοστά 30-50% ή και µεγαλύτερων των εθνικών συνό-
λων. Οι «οικονοµίες συγκέντρωσης» που έχουν αναπτυχθεί δηµιουργούν µια αυτοτροφο-
δοτούµενη δυναµική που είναι αιτία πληθώρας προβληµάτων – και στην Αττική, αλλά και 
σε ολόκληρη τη χώρα, δεδοµένων των απαιτήσεων που δηµιουργεί ως προς την απορρό-
φηση διαθέσιµων πόρων (οικονοµικών και άλλων). Η γενικότερη χωροταξική πολιτική που 
προδιαγράφεται στο ΕΣΠΑ και προτείνεται στο ΕΧΣ και σε άλλα συναφή σχέδια και προ-
γράµµατα – και στην οποία το σύστηµα µεταφορών κατέχει πρωτεύοντα ρόλο – αποσκοπεί 
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στην αντιµετώπιση του «υδροκεφαλισµού» που είναι ένας από τους ανασχετικότερους πα-
ράγοντες για την εφαρµογή συνεπούς και αποτελεσµατικής πολιτικής σε οποιονδήποτε το-
µέα. Από την άλλη µεριά, όµως, η υπερσυγκέντρωση στην Αττική του πληθυσµού, απα-
σχολουµένων και οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων δηµιουργεί ανάγκες που 
δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθούν. 

Βασικός στόχος του ΕΣΠΑ είναι η «Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, 
ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου», 
µε την καθιέρωση της Περιφέρειας «…ως ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου, τη βελτίωση 
της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της προσέλ-
κυσης ξένων επενδύσεων µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, 
της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.» 

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ότι «η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής συναρτά-
ται άµεσα µε την ποιότητα των υποδοµών της. Έτσι, κρίσιµης σηµασίας για την Αττική θα 
είναι οι παρεµβάσεις αναβάθµισης-επέκτασης του τοµέα αστικών µεταφορών αλλά και βελ-
τίωσης συγκοινωνιακών υποδοµών, για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών αλλά και την αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνη-
ση που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις που ήδη διαφαίνονται και θα 
επιτρέψουν την προσέγγιση στο µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, µείζονος σηµασίας 
ενίσχυση του ρόλου της Αττικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν κέντρο διαµετακοµι-
στικού εµπορίου και βασική πύλη εισόδου στην Ε.Ε είναι και η ολοκλήρωση του συστήµατος 
συνδυασµένων µεταφορών για την καλύτερη διασύνδεση µε τα λιµάνια και τους µεγάλους 
οδικούς διαπεριφερειακούς άξονες (π.χ. συντονισµένη ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέ-
ντρων της Περιφέρειας στην Ανατολική Αττική: Λαύριο –Μενίδι).» 

1.3.3.5.1 Στρατηγική Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφορών Αττικής 

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ), όπως αυτό διαµορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
1970, θεσµοθετήθηκε αρχικά το 1985 και στη συνέχεια περιοδικά επικαιροποιείται, αποτελεί τον 
καταστατικό χάρτη της προγραµµατισµένης ανάπτυξης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Αθήνας, περιλαµβανοµένου και του συστήµατος µεταφορών.  

Ειδικότερα, σαφής προτεραιότητα  αποδίδεται από το ΡΣΑ στην ανάπτυξη του συστήµατος δη-
µόσιων µεταφορών  στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου της Αθήνας,  µε στόχους τη βιώσιµη ανά-
πτυξη της πόλης, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κρίσιµων ανεπαρκειών µεταφορικής 
ικανότητας  του συστήµατος  και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,  την βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς τις µετακινήσεις µε ιδιω-
τικά µεταφορικά µέσα.  

Κεντρικό άξονα σε αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί η ανάπτυξη και επέκταση των µέσων σταθερής 
τροχιάς  που διακινούνται σε  διαδρόµους αποκλειστικής χρήσης, ανεξάρτητους από τις συνθή-
κες της οδικής κυκλοφορίας. Προεξάρχοντα ρόλο σε αυτά κατέχει το δίκτυο του Mετρό, που συ-
νεπικουρούνται στις ενδοαστικές µετακινήσεις από το  τραµ και το τροφοδοτικό λεωφορειακό 
σύστηµα και συµπληρώνονται από το Προαστιακό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο, κυρίως για εξυπηρέ-
τηση εξωτερικών και δευτερευόντως ενδοαστικών µετακινήσεων του λεκανοπέδιου. 

Παράλληλη προτεραιότητα  αποδίδεται  στην υποκατάσταση  του δεσπόζοντα ακτινικού χαρα-
κτήρα  του αρτηριακού οδικού δικτύου του Λεκανοπέδιου Αθήνας από ένα σύστηµα δακτυλιοει-
δούς - ακτινικού δικτύου,  διαµέσου της δηµιουργίας  τριών  οµόκεντρων οδικών δακτυλίων περί 
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την κεντρική περιοχή της Αθήνας. ∆ιαµέσου αυτών  των δακτυλίων  επιτυγχάνεται η αποµείωση 
του κυκλοφοριακού έργου της κεντρικής περιοχής πόλης, η απάλυνση  των κρίσιµων κυκλοφο-
ριακών αιχµών των ακτινικών αρτηριών, η διασφάλιση της δυνατότητας για προνοµιακή µεταχεί-
ριση των δηµόσιων µεταφορικών µέσων (λεωφορειολωρίδες, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κλπ) στις 
αντίστοιχες ακτινικές λεωφορειακές γραµµές  και προφανώς η απαλλαγή της κεντρικής περιοχής 
της πόλης από τις διαµπερείς διαδροµές των αντιδιαµετρικών ως προς αυτήν άκρων µετακίνη-
σης. 

Αλλά και η αποτελεσµατική διασύνδεση του Λεκανοπέδιου Αθήνας µε τις γεωγραφικές ενότητες 
της  Ανατολικής Αττικής και του Θριασίου  για την εξυπηρέτηση των ήδη πολύ σηµαντικών και 
ραγδαίως αυξανόµενων ανταλλαγών µετακινήσεων, αποτελεί παράλληλο βασικό στόχο του 
στρατηγικού σχεδιασµού του συστήµατος µεταφορών. Το κύριο βάρος εξυπηρέτησης αυτών των 
µετακινήσεων καλείται να επωµισθεί το οδικό δίκτυο, που πλεονεκτεί από τη φύση του, λόγω της 
µεγάλης διασποράς και της αραιής πυκνότητας των εξωτερικών ως προς το Λεκανοπέδιο Αθή-
νας µετακινήσεων. Η εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών για µετακίνηση υπαγορεύει την ανάγκη 
και προσδιορίζει το στόχο ανάπτυξης δικτύου αυτοκινητοδρόµων και αρτηριών ταχείας κυκλοφο-
ρίας για τη διασύνδεση του Λεκανοπέδιου Αθήνας µε τις δυο γειτονικές γεωγραφικές ενότητες,  
επιπρόσθετα και συµπληρωµατικά προς την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου υπεραστικών 
αυτοκινητοδρόµων στην περιοχή (αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ). 

Αποτελεί, παρόλα αυτά, σαφή στρατηγικό στόχο και για τις εξωτερικές ως προς το Λεκανοπέδιο 
της Αθήνας µετακινήσεις, η µεγιστοποίηση της ελκυστικότητας των δηµόσιων µεταφορικών µέ-
σων, τα οποία είναι πράγµατι σε θέση να διεκδικήσουν ικανό µερίδιο µεταφορικού έργου, ιδιαίτε-
ρα σε ζώνες παραγωγής/έλξης σηµαντικού αριθµού µετακινήσεων (λιµάνια, αεροδρόµια, πληθυ-
σµιακές συγκεντρώσεις, βιοµηχανικές ζώνες, κλπ). Η µεγιστοποίηση του ποσοστού συµµετοχής 
των δηµόσιων µεταφορικών µέσων και στις εξωτερικές  ως προς το Λεκανοπέδιο Αθήνας µετακι-
νήσεις, συνεισφέρει επίσης στη βιώσιµη ανάπτυξη και λειτουργία της κεντρικής περιοχής της Α-
θήνας και του Πειραιά. Κεντρικό κορµό του συστήµατος  δηµόσιων µεταφορικών µέσων, για την 
εξυπηρέτηση των εξωτερικών µετακινήσεων του Λεκανοπέδιου Αθήνας, αποτελούν τα µέσα 
σταθερής τροχιάς (κυρίως το Μετρό), τα οποία λειτουργούν  µε ικανοποιητικές ταχύτητες και αξι-
οπιστία δροµολογίων, χάρη στην πλήρη απεξάρτησή τους από τις επικρατούσες κυκλοφοριακές 
συνθήκες στο οδικό δίκτυο.  

Σε αυτό το πλαίσιο και µε πρωτοβουλία του Οργανισµού Αθήνας, διαµορφώθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Προαστιακού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου 
της Αττικής,  µε κεντρικό κορµό τον σιδηροδροµικό διάδροµο από το λιµάνι και τη πόλη του Πει-
ραιά µέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και στη συνέχεια µε διακλαδώσεις και υπο-
διακλαδώσεις προς Ανατολική, ∆υτική και Βόρεια Αττική και προς τους όµορους νοµούς Κοριν-
θίας, Βοιωτίας και Εύβοιας. Το προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο καλύπτει  κατά κύριο λόγο  το 
ρόλο της διασύνδεσης του Λεκανοπέδιου της Αθήνας µε τις υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες της 
Περιφέρειας Αττικής, αλλά και µε τους όµορους νοµούς, ενώ λειτουργεί συµπληρωµατικά προς 
το δίκτυο µετρό και για τις εσωτερικές µετακινήσεις του Λεκανοπέδιου Αθήνας. Η διασύνδεση του 
αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος µε το Λεκανοπέδιο Αθήνας εξυπηρετείται επίσης από το δί-
κτυο µετρό. 

Στο Λεκανοπέδιο Αθήνας το κύριο  µέσο σταθερής τροχιάς που εξυπηρετεί τις ενδοαστικές µετα-
κινήσεις είναι το δίκτυο του Μετρό (γραµµές 2 & 3) και  η γραµµή ΗΣΑΠ (γραµµή 1), που καλύ-
πτουν (και µε τις ήδη υλοποιούµενες επεκτάσεις) ένα σηµαντικό κοµµάτι του αστικού χώρου, κα-
θώς και τη διασύνδεσή του µε το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πρώτη, µετά τη θεσµοθέ-
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τηση του ΡΣΑ, Γενική Μελέτη Μεταφορών Αττικής  εκπονήθηκε υπό την αιγίδα της Αττικό Μετρό 
ΑΕ και ολοκληρώθηκε το έτος 2000, γνωστή ως Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (ΜΑΜ), η οποία χρη-
µατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλυψε το συνολικό σύστηµα των χερσαίων µε-
ταφορών της Αττικής µε χρονικούς ορίζοντες σχεδιασµού τα έτη 2010 και 2020. Από τη µελέτη 
αυτή τεκµηριώθηκε η αναγκαιότητα και η σκοπιµότητα διαµόρφωσης των δικτύων µεταφορών, 
ώστε αυτά να λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος Μεταφορών το οποίο 
προωθεί τους ευρύτερους στόχους ανάπτυξης και προσπελασιµότητας της µητροπολιτικής περι-
οχής, αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Αττικής και οδηγεί σε σηµαντική αναβάθµιση του επι-
πέδου εξυπηρέτησης και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με βάση  το προταθέν Σχέδιο Μεταφο-
ρών της ΜΑΜ διαµορφώθηκε  ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασµός όλων των µεταφορικών συστη-
µάτων της Αττικής, δηµόσιων και ιδιωτικών, τµήµα των οποίων προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί  
στην 4η προγραµµατική περίοδο (2007-2013). 

Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό σύνταξη το µεσο-µακροπρόθεσµο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
των Μεταφορών στην Αττική στα πλαίσια του ΟΑΣΑ,  που χρηµατοδοτείται από κοινοτικούς πό-
ρους (3η προγραµµατική περίοδος). Το έργο εκπονείται σε στενή συνεργασία µε την Αττικό Με-
τρό ΑΕ  σε θέµατα επεξεργασίας στοιχείων πρόβλεψης κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων και  
προσδιορισµού της µεταφορικής ζήτησης ανά µεταφορικό µέσο  για διάφορους χρονικούς ορίζο-
ντες. Ήδη στο πλαίσιο αυτό, η Αττικό Μετρό Α.Ε. σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας και 
τον ΟΑΣΑ, προωθεί παράλληλα την επικαιροποίηση της ΜΑΜ µε χρονικούς ορίζοντες σχεδια-
σµού τα έτη 2020 και 2030. 

Η πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες αποτυπώνεται στο Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αθήνας 
(10/2004).  Κεντρική λογική των µέτρων που εφαρµόζονται είναι η ένταξη όλων των µέσων σε 
ένα ενιαίο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών, όπου τα διάφορα δηµόσια µεταφορικά µέσα 
(Μ.Μ.Μ.) δεν θα λειτουργούν µεµονωµένα αλλά ως σύνολο για την εξυπηρέτηση του πολίτη.  Ως 
στρατηγικός στόχος έχει τεθεί η αύξηση της χρήσης των Μ.Μ.Μ. ώστε, το 2008, να εξυπηρε-
τούν το 50% των αστικών µετακινήσεων. Ήδη, εκτιµάται ότι το µερίδιο των δηµόσιων συγκοινω-
νιών στο σύνολο των αστικών µετακινήσεων έχει ξεπεράσει το 41%, µε αύξηση του µεριδίου του 
κατά 30% περίπου σε σχέση µε το 2000. 

Οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη των Μ.Μ.Μ. συνοπτικά αφορούν στη διασυνδεσιµότητα των 
µέσων δηµόσιων συγκοινωνιών,  στην επέκταση και εκσυγχρονισµό του συστήµατος µέσων 
σταθερής τροχιάς, στη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραµµών ώστε να λει-
τουργούν τροφοδοτικά, στην ανασυγκρότηση και επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων και στην 
ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος κοµίστρου.  

Η ολοκλήρωση ενός συνολικού σχεδίου  ανάπτυξης του συστήµατος µεταφορών της Αττικής θα 
συµβάλλει στην ιεράρχηση των παρεµβάσεων που προγραµµατίζονται στο πλαίσιο της 4ης πε-
ριόδου και θα εξασφαλίσει τη συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων ανάπτυξης των 
µεταφορικών υποσυστηµάτων (οδικού δικτύου, µητροπολιτικού και προαστιακού σιδηρόδροµου, 
δικτύου τροχιοδρόµων, λεωφορειακού συστήµατος κλπ.) προς την κοινή στόχευση της ενίσχυ-
σης των Μ.Μ.Μ. µε έµφαση στα µέσα σταθερής τροχιάς.  

1.3.3.5.2 Προγραµµατισµός Ανάπτυξης των Υποδοµών 

Ο προγραµµατισµός ανάπτυξης των υποδοµών των µεταφορικών συστηµάτων της Αττικής που 
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται µε συγχρηµατοδότηση της Ε.Ε. και είναι προγραµµατισµένες στα 
πλαίσια της 3ης και της 4ης προγραµµατικής περιόδου,  περιγράφονται στη συνέχεια. 
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ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 

Το  αρχικό έργο ανάπτυξης του δικτύου µετρό περιέλαβε την κατασκευή του κεντρικού τµήµατος 
των γραµµών 2 & 3 µε συνολικό µήκος 17,6 χλµ. και  20 σταθµούς. Το  έργο αυτό ολοκληρώθη-
κε τον Απρίλιο του 2003, ενώ πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 ολοκληρώθηκε και 
η πρώτη φάση επεκτάσεων µε 8,5 χλµ. και 4 σταθµούς. Σήµερα, οι γραµµές 2 και 3 του Μετρό 
διακινούν ηµερησίως 650.000 επιβάτες.  

Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο προωθείται από  την  Αττικό Μετρό Α.Ε. η κατασκευή  
επεκτάσεων / συµπληρώσεων των γραµµών 2 & 3  του δικτύου µετρό, που προγραµµατίζεται να 
ολοκληρωθούν σταδιακά µέχρι το 2009 και θα αυξήσουν το υφιστάµενο δίκτυο Μετρό µε πρό-
σθετο µήκος 12,7 χλµ και 13 νέους σταθµούς. Ήδη, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση του 
Μετρό προς Αιγάλεω µε 4,2 χλµ. και 3 σταθµούς. Οι επεκτάσεις/συµπληρώσεις αυτές είναι οι 
εξής: 

− Η συµπλήρωση της γραµµής 3 του Μετρό, µε τρεις νέους ενδιάµεσους σταθµούς (Χο-
λαργός, Νοµισµατοκοπείο και Αγ. Παρασκευή), η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε µε πό-
ρους του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ και θα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-13.  

− Η επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς Περιστέρι και Ανθούπολη, η κατασκευή των 
έργων Π/Μ ολοκληρώνεται µε πόρους του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 και οι Η/Μ θα χρη-
µατοδοτηθούν εντός της περιόδου 2007-13.   

− Η  επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό, η κατασκευή του 
οποίου χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ. 

− Η επέκταση της γραµµής 3 από το Αιγάλεω έως το Χαϊδάρι, η κατασκευή του οποίου ξε-
κίνησε µε πόρους του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ και θα ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-13.  

− Η επέκταση της γραµµής 3 από το σταθµό Χαϊδάρι έως το σταθµό Ευαγγελίστρια του 
Πειραιά, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει µε πόρους του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ και θα ολοκλη-
ρωθεί εντός της περιόδου 2007-13. 

ΓΡΑΜΜΗ ΗΣΑΠ 

Η γραµµή 1 Κηφισιά – Πειραιάς έχει µήκος 35 χλµ. και διαθέτει 24 σταθµούς, ενώ διακινεί ηµε-
ρησίως 450.000 επιβάτες. 

Προβλέπεται αναβάθµιση του συνόλου της γραµµής µε ολοκλήρωση του έργου µέσα στην 4η 
Προγραµµατική περίοδο. Προβλέπεται ακόµα η κατασκευή νέας επισκευαστικής βάσης στον 
Πειραιά (ΠΕΠ Αττικής), ενώ έχει ήδη εκσυγχρονισθεί  όλο το σύστηµα σηµατοδότησης και έχει 
εγκατασταθεί σύστηµα ελέγχου ταχύτητας συρµών. 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Υπό εκτέλεση βρίσκεται το έργο αναβάθµισης του κεντρικού κορµού του σιδηροδροµικού δια-
δρόµου από Τρεις γέφυρες µέχρι το ΣΚΑ µε τη δηµιουργία τετραπλής γραµµής. Το έργο προ-
γραµµατίζεται περιληφθεί στο ΕΠ-ΕΠ και να ολοκληρωθεί στην προγραµµατική περίοδο 2007-
2013. Παράλληλα προωθείται η αναβάθµιση και του υπόλοιπου τµήµατος του διαδρόµου από 
τον Πειραιά µέχρι τις Τρεις γέφυρες µε την κατασκευή διπλού διαδρόµου από Πειραιά µέχρι Α.Ι. 
Ρέντη και τριπλού διαδρόµου από Α.Ι. Ρέντη µέχρι Αθήνα, µε προοπτική τελικής διαµόρφωσής 
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του σε τετραπλό διάδροµο. Στην 4η προγραµµατική περίοδο έχει προγραµµατισθεί η κατασκευή 
ανισόπεδων διαβάσεων και πεζογεφυρών καθώς και η τµηµατική υπογειοποίηση του σιδηρο-
δροµικού διαδρόµου και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο τµήµα από Πειραιά έως Τρεις 
Γέφυρες (ΠΕΠ Αττικής). Στο ίσιο πρόγραµµα περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή ηλεκτραµαξο-
στασίου στην περιοχή του  Α.Ι. Ρέντη. 

Ήδη από τον Αύγουστο του 2004 βρίσκεται σε λειτουργία ο νέος κλάδος του προαστιακού σιδη-
ροδροµικού δικτύου προς την Ανατολική Αττική, στην µεσαία νησίδα της Αττικής Οδού, µε τη 
δροµολόγηση της γραµµής Αθήνα -ΣΚΑ - Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που διαθέτει σήµε-
ρα 10 σταθµούς και µεταφέρει 13.000 επιβάτες ηµερησίως. Εντός του 2008 θα λειτουργήσει και 
ο κλάδος µέχρι Χαλκίδα. Στην 4η προγραµµατική περίοδο προγραµµατίζεται η επέκταση του νέ-
ου κλάδου προς την Ανατολική Αττική,  µε την κατασκευή της διακλάδωσης του σιδηροδροµικού 
διαδρόµου προς Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από τον Σ.Σ. Κορωπίου µέχρι το Λαύριο 
(ΠΕΠ Αττικής). 

Ένας ακόµη βασικός κλάδος του προαστιακού σιδηροδροµικού δικτύου βρίσκεται ήδη σε λει-
τουργία από τον Σεπτέµβριο του 2005 και διασυνδέει το ΣΚΑ µε τη ∆υτική Αττική και µε τον Νοµό 
Κορινθίας, µε χρήση της πρόσφατα κατασκευασµένης (µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου. 

 Επίσης, συνεχίζονται στην 4η προγραµµατική περίοδο τα έργα για την επέκταση της δυναµικό-
τητας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων και του τερµατικού 
αυτοκινήτων του λιµένα Πειραιά και της σιδηροδροµικής σύνδεσής τους µε το υπό ολοκλήρωση 
κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, απαραίτητα για τη συνέχιση της ανάπτυξης της διαµετακόµισης και 
την ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών (ΠΕΠ Αττικής).  

∆ΙΚΤΥΟ  ΤΡΑΜ 

Η διάρθρωση του δικτύου τραµ προγραµµατίζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η επικουρι-
κότητα και η συµπληρωµατικότητα του µε το δίκτυο του µετρό. Ήδη έχουν αναπτυχθεί και λει-
τουργούν δύο διάδροµοι, ο πρώτος σε ακτινική διάταξη ως προς την κεντρική περιοχή της Αθή-
νας από το Σύνταγµα µέχρι το Π. Φάληρο διαµέσου Ν. Κόσµου και Ν. Σµύρνης και ο δεύτερος σε 
ακτινική διάταξη ως προς την κεντρική περιοχή του Πειραιά, που στην παρούσα φάση λειτουργεί 
από το σταθµό ΗΣΑΠ στο Ν. Φάληρο (περιοχή ΣΕΦ) µέχρι τη Γλυφάδα. Και οι δύο γραµµές αρ-
θρώνονται κατά τρόπο που να εξυπηρετεί την ανταπόκρισή τους µε το δίκτυο του µετρό διασφα-
λίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη διαλειτουργικότητα των µέσων σταθερής τροχιάς. 

Με τη σηµερινή του δοµή το δίκτυο του τραµ υπολειτουργεί και ειδικότερα ο διάδροµος Πειραιάς 
– Γλυφάδα, αφού δεν εξυπηρετεί ακόµα το µείζονος σηµασίας κέντρο έλξης / παραγωγής µετακι-
νήσεων που αντιστοιχεί στην κεντρική περιοχή του Πειραιά. Η δυτική επέκταση του διαδρόµου 
τραµ προς τον Πειραιά, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προγραµµατισµού υλοποίησής της 
µε την ένταξή της στη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο (ΠΕΠ Αττικής),  προβλέπεται µε την κατασκευή 
µονής τροχιάς από τον υφιστάµενο σταθµό Ν. Φαλήρου µέχρι του Πειραιά, µέσω των οδών Μι-
κράς Ασίας, Γρ. Λαµπράκη, Βασ. Γεωργίου, Ακτή Ποσειδώνος, και επιστροφή στο σταθµό ΣΕΦ 
µέσω των οδών Εθν. Αντστάσεως και  Τροχιοδρόµων. 

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται µια µικρή επέκταση της γραµµής τραµ προς το Ασκλη-
πιείο Βούλας µήκους 0,7 χλµ. σε συνδυασµό µε έργα ανάπλασης του αστικού χώρου στη ζώνη 
διέλευσης, κατασκευή τερµατικού σταθµού καθώς και έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης της πε-
ριοχής.   
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Στον προγραµµατισµό των επεκτάσεων του δικτύου τραµ έχει ήδη προωθηθεί ο σχεδιασµός της 
διακλάδωσης του διαδρόµου Πειραιά – Βούλας στο ύψος του βορειοδυτικού ορίου του χώρου 
του  πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, που θα διασυνδέει τον κυρίως διάδροµο µε τον σταθµό του 
µετρό της Αργυρούπολης, στο βορειοανατολικό όριο του χώρου του πρώην Αεροδροµίου. Η δια-
κλάδωση αυτή διασφαλίζει και την πρόσβαση στο ήδη υφιστάµενο αµαξοστάσιο του τραµ, επι-
τρέποντας έτσι την κατάργηση της υφιστάµενης συνδετήριας γραµµής που εµπλέκεται µε τους 
σχεδιασµούς ανάπλασης του χώρου και διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. 
Το έργο αυτό του τραµ οδεύει σε κοινό διάδροµο µε τον οδικό άξονα σύνδεσης της ∆υτ. Περιφε-
ρειακής Λεωφ. Υµηττού µε τη Λεωφ. Ποσειδώνος και η κατασκευή του προβλέπεται ταυτόχρονη 
µε του ενταγµένου στην 4η προγραµµατική περίοδο οδικού έργου, στο πλαίσιο της Σύµβασης 
Παραχώρησης για τα Αστικά Οδικά Έργα Αττικής (ΠΕΠ Αττικής). 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Βασικό επίταγµα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας αποτελεί η σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκλη-
ρωµένου και αποτελεσµατικού δακτυλιοειδούς αρτηριακού δικτύου µέσα στο Λεκανοπέδιο Αθή-
νας. Με δεδοµένη την έντονα ακτινική διάρθρωση του υπάρχοντος αρτηριακού δικτύου της πό-
λης, απόλυτη προτεραιότητα αποδίδεται στην σταδιακή ανάπτυξη τριών περιφερειακών δακτυ-
λίων (Εξωτερικού, Ενδιάµεσου, και Εσωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου) περί την κεντρική περιοχή 
της Αθήνας, ταυτόχρονα µε την επιλεκτική ανάπτυξη ή αναβάθµιση ορισµένων ακτινικών συνδέ-
σµων, που διασυνδέουν τους περιφερειακούς δακτύλιους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η  
ισόρροπη κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του αστικού χώρου.          

Ο Εξωτερικός Οδικός ∆ακτύλιος έχει ήδη αναπτυχθεί στο µεγαλύτερό του τµήµα, παραµένουν 
όµως ορισµένα ζωτικής σηµασίας τµήµατα για την ολοκλήρωσή του. Ήδη το νοτιοδυτικό τµήµα 
του έργου βρίσκεται υπό κατασκευή κατά τµήµατα από το λιµάνι του Πειραιά (ακτή Βασιλειάδη) 
µέχρι και την ήδη κατασκευασµένη από πολλού χρόνου Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραµαγκά. Με 
την ολοκλήρωση του παραπάνω τµήµατος και του ακροτελεύτιου νότιου τµήµατος της ∆υτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, που θα ενώσει την τελευταία µε την Λεωφόρο Σχιστού – 
Σκαραµαγκά (ήδη, προωθείται µετά την πρόσφατη νοµική απεµπλοκή της διαδικασίας απαλλο-
τριώσεων) ο Εξωτερικός Οδικός ∆ακτύλιος θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2008/9 στο σύνολο 
του δυτικού του τµήµατος και του βόρειου τµήµατος που αντιστοιχεί στον αυτοκινητόδροµο της 
Αττικής Οδού. Αποµένει προς ολοκλήρωση η εγκάρσια σύνδεση της Αττικής Οδού µε το νότιο 
τµήµα της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού, η οποία αποτελεί µέρος του Ενδιάµεσου 
Οδικού ∆ακτυλίου. Αυτή η εγκάρσια σύνδεση των δύο περιφερειακών δακτυλίων πραγµατοποιεί-
ται διαµέσου της σήραγγας του όρους Υµηττού και έχει προγραµµατισθεί να υλοποιηθεί στα 
πλαίσια της Σύµβασης Παραχώρησης των Οδικών Αστικών ‘Έργων Αττικής, όπως εξάλλου και 
το νότιο τµήµα της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού (ΠΕΠ Αττικής). 

Στο ίδιο έργο Παραχώρησης είναι προγραµµατισµένο να υλοποιηθεί και το τµήµα του Ενδιάµε-
σου Οδικού ∆ακτυλίου, που διασυνδέει τη Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος µε το νότιο τµήµα 
της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού. Έτσι, θα εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση ενός πολύ 
σηµαντικού τµήµατος του Ενδιάµεσου ∆ακτυλίου,  ο οποίος περιλαµβάνει την Λεωφόρο Ποσει-
δώνος από το ΣΕΦ µέχρι τον Άγιο Κοσµά, τη νέα συνδετήρια Λεωφόρο µε την ∆υτική Περιφερει-
ακή Λεωφόρο Υµηττού, διαµέσου του χώρου του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού και στην συνέ-
χεια µε υπόγεια διέλευση διαµέσου της οικιστικής ζώνης του ∆ήµου Ελληνικού και τέλος την κα-
τασκευή του νότιου τµήµατος της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού  µέχρι και τη σύν-
δεσή της µε το έργο της Αττικής Οδού στο ύψος της Καισαριανής. Ο Ενδιάµεσος Οδικός ∆ακτύ-
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λιος έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τµήµα του από την Παραλιακή Λεωφόρο µέχρι και τον κόµβο των 
Τριών Γεφυρών, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις προηγούµενες προ-
γραµµατικές περιόδους. 

Αποµένει, προς ολοκλήρωση του Ενδιάµεσου Οδικού ∆ακτυλίου, το τµήµα του από την περιοχή 
των Τριών Γεφυρών µέχρι τον κόµβο Κατεχάκη / Μεσογείων, όπου το υφιστάµενο αρτηριακό δί-
κτυο της πόλης είναι σήµερα ιδιαίτερα ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση της δακτυλιοεδούς κυ-
κλοφορίας κατά µήκος του Ενδιάµεσου Οδικού ∆ακτυλίου. Η αναβάθµιση αυτού του τµήµατος  
βρίσκεται στο στάδιο µελέτης και προϋποθέτει σηµαντικό τµήµα υπογειοποιηµένων έργων υπό 
το λόφο των Τουρκοβουνίων και εκατέρωθεν αυτού. 

Ο Εσωτερικός Οδικός ∆ακτύλιος δεν προβλέπεται σε µεσοπρόθεσµη προοπτική να αποκτήσει 
λειτουργικά χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αρτηριακό δα-
κτύλιο που απαιτεί σηµειακές παρεµβάσεις σε ορισµένα κρίσιµα από κυκλοφοριακή άποψη τµή-
µατά του. Κάποιες από αυτές τις παρεµβάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί όπως είναι οι ανισόπεδες 
διασταυρώσεις Συγγρού / Λαγουµιτζή, Π.Τσαλδάρη / Θησέως, Χαµοστέρνας / Θεσσαλονίκης, 
Χαµοστέρνας / Πειραιώς και Χαµοστέρνας / Κωνσταντινουπόλεως. Παραµένουν όµως και άλλα 
κρίσιµα από κυκλοφοριακή άποψη τµήµατα του Εσωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου, για τα οποία εί-
ναι αναγκαίες πρόσθετες σηµειακές παρεµβάσεις. Στα τµήµατα αυτά περιλαµβάνεται η ανισόπε-
δη διασταύρωση µε το σιδηροδροµικό διάδροµο Πειραιάς – ΣΚΑ στο ύψος της ∆εληγιάννη – Αν-
δροµάχης, ορισµένα κρίσιµα τµήµατα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η προς τα δυτικά διασύν-
δεσή της µε τη Λεωφόρο ∆εληγιάννη, καθώς και µια βελτιωµένη διαχειριστική παρέµβαση του 
ανατολικού τµήµατος του Εσωτερικού ∆ακτυλίου από τη Φειδιππίδου µέχρι τη Λαγουµιτζή.  

Εξαιρετικής σηµασίας και προτεραιότητας έργο αποτελεί η αναβάθµιση του τµήµατος της βόρει-
ας επέκτασης της Παρακηφίσιας Λεωφόρου µέχρι τον Εξωτερικό Περιφερειακό ∆ακτύλιο, ο ο-
ποίο στο συγκεκριµένο τµήµα του συµπίπτει µε την Αττική Οδό (Α/Κ Μεταµόρφωσης). Αυτό το 
οδικό τµήµα της Παρακηφίσιας Λεωφόρου έχει κατασκευασθεί πριν από µερικές δεκαετίες, ως 
τµήµα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, χωρίς έκτοτε να έχει αναβαθµιστεί. Αποτέλεσµα αυ-
τού είναι να αποτελεί σήµερα το πλέον προβληµατικό οδικό τµήµα ολόκληρου του Λεκανοπέδιου 
Αθήνας,  λόγω της αδυναµίας του να παρακολουθήσει την κυκλοφοριακή φόρτιση και την παρο-
χετευτική ικανότητα της ήδη αναβαθµισµένης οκτάιχνης Παρακηφίσιας Λεωφόρου µέχρι τον 
κόµβο των Τριών Γεφυρών (Ενδιάµεσος Οδικός ∆ακτύλιος) και της πρόσφατα κατασκευασµένης 
Αττικής Οδού (Εξωτερικός οδικός ∆ακτύλιος). Σηµειώνεται εδώ ότι το τµήµα του ίδιου άξονα βο-
ρείως του Α/Κ Μεταµόρφωσης προωθείται για αναβάθµιση στα πλαίσια του έργου Παραχώρη-
σης της Ιόνιας Οδού (έργο back to back). Παραµένει εποµένως το ενδιάµεσο τµήµα µεταξύ της 
αναβαθµισµένης Παρακηφίσιας Λεωφόρου και του έργου Παραχώρησης (µεταξύ των δύο ∆α-
κτυλίων), το οποίο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα θα κατασκευασθεί εντός της 4ης προγραµµατικής 
περιλοδου (ΠΕΠ Αττικής), προκειµένου να εξασφαλιστεί ισόρροπη παροχετευτική ικανότητα και 
να αποφευχθούν οι συστηµατικές καθηµερινές συνθήκες συµφόρησης, οι οποίες επεκτείνονται 
και επηρεάζουν ιδιαίτερα δυσµενώς και τα νέα ή αναβαθµισµένα οδικά έργα. 

Η ταχεία λεωφόρος Κύµης αποτελεί σήµερα κρίσιµο ελλείποντα σύνδεσµο στο τµήµα της από 
οδό Πλαπούτα µέχρι τον Α.Κ. Ολυµπιακού Χωριού επί του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ. Ενώ είχε 
σχεδιασθεί για ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία µε το έργο της Αττικής Οδού, εν τούτοις τε-
λικά δεν εντάχθηκε στη σύµβαση παραχώρησης του έργου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να πιέζε-
ται έντονα από κυκλοφοριακή φόρτιση ο οδικός άξονας, τόσο της Αττικής Οδού όσο και του αυ-
τοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ, λόγω µη πρόβλεψης των φόρτων που παράγονται εξ αιτίας του ελλείπο-
ντος συνδέσµου. 
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Στο πλαίσιο του παραπάνω στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη του Οδικού ∆ικτύου της 
Αττικής, αποτελεί επίσης αντικείµενο πρώτης προτεραιότητας το έργο διασύνδεσης του Λιµένα 
Λαυρίου και γενικότερα της Λαυρεωτικής χερσονήσου µε τον Εξωτερικό Περιφερειακό ∆ακτύλιο 
της Αττικής. Το έργο αυτό περιλαµβάνει την αποτελεσµατική οδική διασύνδεση του Εξωτερικού 
Οδικού ∆ακτυλίου µε τους υπερτοπικής εµβέλειας συγκοινωνιακούς κόµβους, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και το Λιµάνι του Λαυρίου. Στη διασύνδεση του λιµανιού περιλαµβάνεται και η 
οδική παράκαµψη της πόλης του Λαυρίου που συνδέει τον εµπορευµατικό τοµέα του λιµανιού 
και την περιοχή βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (ΒΙΟΠΑ), καθώς και τον παγκόσµιας εµβέλειας 
τουριστικό πόλο του ακρωτηρίου του Σουνίου µε τον Εξωτερικό Οδικό ∆ακτύλιο της Αττικής 
(ΠΕΠ Αττικής).  Το έργο της Αττικής Οδού έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί µε την προοπτική 
επέκτασης του αυτοκινητόδροµου προς νότο, µε παράκαµψη της πόλης του Μαρκόπουλου και 
διασύνδεσή του µε την ταχεία Λεωφόρο Μαρκόπουλου – Λαυρίου. Με την κατά προτεραιότητα 
κατασκευή του ενταγµένου στην 4η προγραµµατική περίοδο έργου της Οδικής Παράκαµψης 
Μαρκοπούλου µέχρι τον Α/Κ Ιππικού Κέντρου, συνολικού µήκους 4 χλµ. και παραπέρα του έρ-
γου αναβάθµισης της λειτουργίας της υφιστάµενης ταχείας αρτηρίας Λαυρίου (έργο ΕΠ-ΕΠ), δι-
ασφαλίζεται ισόρροπη και ικανοποιητική στάθµη εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας των οχηµάτων 
που διακινούνται προς και από τον Μητροπολιτικής εµβέλειας συγκοινωνιακό κόµβο του Λιµα-
νιού Λαυρίου. Η αναβάθµιση της λειτουργίας της υφιστάµενης ταχείας Λεωφόρου απαιτεί την 
υποκατάσταση ορισµένων ισόπεδων κόµβων µε ανισόπεδους  και την ενίσχυση του ελέγχου των 
προσβάσεων κατά µήκος της αρτηρίας µε την ανάπτυξη επαρκούς και κατάλληλα διαµορφωµέ-
νου παράπλευρου οδικού δικτύου.  

Στα πλαίσια της 4ης προγραµµατικής περιόδου λόγω περιορισµού των διαθέσιµων πόρων θα 
επιδιωχθεί µία απλή αναβάθµιση, κατά τµήµατα, του υφιστάµενου οδικού άξονα Ελευσίνας – 
Θήβας – Υλίκης, διαµέσου της οποίας θα επιτευχθεί έστω και τµήµα από τα πολύ µεγάλα οφέλη 
(κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά) που θα διασφάλιζε η εξυπαρχής κατασκευή ενός νέου οδι-
κού συνδέσµου κατηγορίας αυτοκινητόδροµου (ΠΕΠ Αττικής). 

ΛΙΜΑΝΙΑ 

Συνεχίζεται στην 4η προγραµµατική περίοδο η ανάπτυξη του λιµένα Λαυρίου, ως συµπλη-
ρωµατικού του λιµένα Πειραιά, που παράλληλα εξασφαλίζει ταχύτερη και καλύτερη σύνδε-
ση µε πληθώρα νησιωτικών λιµένων και πληρέστερη εξυπηρέτηση διερχοµένων από το 
αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

1.3.3.6 Χωρική οργάνωση-ανάπτυξη και περιβάλλον 

Στο πλαίσιο προσδιορισµού των αναπτυξιακών στόχων και της συνεπαγόµενης χωροταξι-
κής πολιτικής για όλες τις ανωτέρω χωρικές ενότητες, το ΕΣΠΑ δίνει προτεραιότητα στην 
προστασία και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Τα δίκτυα και τα µέσα µεταφορών έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και στο αν-
θρωπογενές περιβάλλον – µέσω των χαρακτηριστικών είτε της υποδοµής (περιοχές διέ-
λευσης, µορφή και τεχνικά χαρακτηριστικά), είτε των µέσων (ρύπανση κ.α.). Σε αναγνώρι-
ση αυτού, τον Οκτώβριο 1999 καθορίσθηκαν στο επίπεδο της Ε.Ε. βασικές περιβαλλοντι-
κές προτεραιότητες που αφορούν στον τοµέα των µεταφορών  ως προς τον περιορισµό 
των εκποµπών CO2, ρύπων και του θορύβου, καθώς τον έλεγχο και ορθολογική διαχείριση 
των επιπτώσεων της διεύρυνσης της Ε.Ε. στις µεταφορές και της κατανοµής των πόρων 
στα µεταφορικά µέσα. Στις µεταφορές καταλογίζεται το 28% των εκποµπών CO2 (που είναι 
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η κατ’ εξοχήν αιτία του φαινοµένου του θερµοκηπίου), εκ των οποίων το 84% οφείλεται στις 
οδικές µεταφορές. Είναι σηµαντικό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 151 Ζώνες Ειδικής Προστα-
σίας / ΖΕΠ (Οδηγία 79/409) και 240 περίπου προτεινόµενοι Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας 
(Οδηγία 92/43). Το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας των περιοχών αυτών καλύπτει το 
19,1% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι 10 Εθνικοί ∆ρυµοί, 11 υ-
γρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (Συνθήκη RAMSAR) και άλλες προστατευόµενες περιοχές. 

Επισηµαίνεται πάντως ότι στην Ελλάδα η περιβαλλοντική διάσταση έχει από ετών ενσωµα-
τωθεί στο σχεδιασµό των δικτύων και κόµβων µεταφορών, ως βασική προϋπόθεση για την 
έγκριση της χρηµατοδότησης και της υλοποίησής τους. Η χώρα όµως υστερεί ακόµη ως 
προς ορισµένες σχετικές παραµέτρους, όπως αναφορικά µε την πολιτική για τα ωράρια 
εργασίας και λειτουργίας οικονοµικών και κοινωνικών µονάδων και υπηρεσιών, ώστε να 
υπάρξει καλύτερη σχέση και συνδέσεις µεταξύ τόπων κατοικίας, εργασίας, παραγωγής και 
κατανάλωσης προϊόντων, αναψυχής κλπ., καθώς και ορθολογικότερη χρονική κατανοµή 
της ζήτησης που µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση της χωρητικότητας της υ-
ποδοµής των µεταφορών, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των κυκλοφοριακών συµφορή-
σεων και, σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. λιµάνια) των αναγκών για επέκταση της υποδο-
µής – καθώς και σε τοµείς όπως η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους ορισµένων συ-
στηµάτων µεταφορών (κυρίως των οδικών) κ.α. 

1.3.4 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της καινοτοµίας στα συ-
στήµατα µεταφορών 

Το σύστηµα µεταφορών στην Ελλάδα επηρεάζεται από τις, και ανταποκρίνεται στις, τεχνο-
λογικές εξελίξεις που αφορούν κυρίως: 

• Στην τεχνολογία οχηµάτων που επιφέρει µείωση στις τιµές – και αύξηση στην ιδιο-
κτησία των επιβατικών αυτοκινήτων και στο µεταφορικό τους έργο – αλλά και βελτίω-
ση της παθητικής ασφάλειας, µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και µείωση της εκ-
ποµπής ρύπων. 
Παρόµοιες εξελίξεις στις θαλάσσιες µεταφορές αφορούν στη δροµολόγηση ταχύπλο-
ων πλοίων νέας τεχνολογίας κλπ. 

• Στη βελτίωση της ασφάλειας που επιτυγχάνεται επίσης µε την ανάπτυξη συστηµάτων 
εντοπισµού ασυνήθιστων γεγονότων, καθώς και µε την ηλεκτρονική παρακολούθηση 
και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας – µε παράλληλη βελτίωση των συνθηκών ο-
δήγησης. 

• Στη σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες 
(GSM-R), µε πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα των σιδηρο-
δροµικών αξόνων γραµµών υψηλής ταχύτητας.  

• Στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στην ασφάλεια και ποιότητα της ναυσιπλοΐ-
ας, όπως συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας VΤΜΙS, ο κώδικας ISM σχετικά µε την 
ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στις θαλάσσιες µεταφορές κλπ. 

• Στα συστήµατα ηλεκτρονικών διοδίων και είσπραξης τελών στάθµευσης που µειώ-
νουν αισθητά τους σχετικούς χρόνους αναµονής. 

• Στις νέες τεχνολογίες στις κατασκευές. 
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Ήδη στην Ελλάδα έχουν γίνει σχετικά βήµατα, ως εξής: 

Στην κατασκευή και λειτουργία µεγάλων έργων µεταφορών µε συµµετοχή της ιδιωτικής ε-
πιχειρηµατικής πρωτοβουλίας που ακολουθεί τα παρόµοια επιτυχηµένα εγχειρήµατα 
του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος, της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου και της Αττικής Ο-
δού, στα οποία χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογικά εξελιγµένοι µέθοδοι κατασκευής και κα-
τά τη λειτουργία τους ήδη χρησιµοποιούνται καινοτόµα συστήµατα επικοινωνίας, ελέγ-
χου/ διαχείρισης της κυκλοφορίας και συλλογής διοδίων. Στόχος της υλοποίησης και δι-
αχείρισης από εξειδικευµένους ιδιωτικούς φορείς των έργων µεταφορών δεν είναι µόνο 
η προέλκυση ιδιωτικών πόρων, αλλά και η εξασφάλιση τεχνογνωσίας και η εφαρµογή 
προηγµένης τεχνολογίας στην κατασκευή τους, στην ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλο-
φορίας, στην ορθολογική και βελτιστοποιηµένη συντήρηση των µεταφορικών υποδο-
µών, στον καταλογισµό και στη συλλογή των χρεώσεων (π.χ. διοδίων, τελών) κλπ.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 

o Νέα σηµαντικά έργα, όπως οι οδικοί άξονες παραχώρησης, που υλοποιούνται από 
την ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία – Μαλιακός-Κλειδί, Κόρινθος-Τρίπολη-
Καλαµάτα µε σύνδεση προς Σπάρτη µέσω Λεύκτρου, Ιόνια Οδός σε συνδυασµό µε 
Σχηµατάρι-Χαλκίδα, άξονας Κεντρικής Ελλάδας, άξονας Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-
Τσακώνα, υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης και µεγάλα οδικά έργα της Αττικής. 

o Επενδύσεις που δεν περιλαµβάνονται µεν στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµα-
τα, αλλά που γίνονται παράλληλα και συµπληρώνουν αυτά – όπως οι σηµαντικές 
επενδύσεις έχουν γίνει στο λιµένα Αστακού από την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην 
οποία έχει παραχωρηθεί η διαχείριση και εκµετάλλευση του λιµένα, αλλά και άλλες 
επενδύσεις σε λιµένες που προωθούνται από την πολιτεία µέσω σχηµάτων Σ∆ΙΤ. 

Οι Οργανισµοί Λιµένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης είναι ενταγµένοι στο χρηµατιστήριο και 
επιδιώκουν αφ’ ενός συνεργασίες µε την επιχειρηµατική πρωτοβουλία στον τοµέα των 
επενδύσεων και διαχείρισης κυρίως της διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων. Ταυτόχρο-
να, έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα (και επενδύσεις) στην εφαρµογή σύγχρονης τεχνο-
λογίας στη διαχείρισή τους και στην ανάπτυξη λειτουργικών logistics. 

Απόδοση προτεραιότητας στις συνδυασµένες µεταφορές, µε ενίσχυση κυρίως του συνδυα-
σµού θαλάσσιας-σιδηροδροµικής µεταφοράς, µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης από 
τις οδικές µεταφορές, ιδιαίτερα στη διακίνηση εµπορευµάτων, αλλά και στη διακίνηση 
επιβατών. Περιλαµβάνονται σχετικά: 

o Το εµπορευµατικό / διαµετακοµιστικό κέντρο του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο και η σύν-
δεσή του µε το λιµένα Πειραιά (χρηµατοδοτούµενο στο πλαίσια του Ταµείου Συνο-
χής). 

o Η βελτίωση των οδικών και κυρίως των σιδηροδροµικών συνδέσεων άλλων λιµέ-
νων της χώρας, όπως του λιµένα Πάτρας που προαναφέρθηκε, αλλά και των λιµέ-
νων Αλεξανδρούπολης, Λαυρίου, Βόλου, Ηγουµενίτσας κ.α. 

o Η προώθηση της δηµιουργίας εµπορευµατικών κέντρων µε τη συµµετοχή της ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας (υπάρχει πλέον το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο) και δηµόσια 
επένδυση κυρίως για την εξασφάλιση των προσβάσεων, σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη (µελετάται σιδηροδροµική σύνδεση µε τον 6ο προ-
βλήτα εµπορευµατοκιβωτίων και η οδική σύνδεση µε περιφερειακή Θεσσαλονίκης), 
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στην Αλεξανδρούπολη (µε σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµένα και οδική σύνδεση 
µε την Εγνατία οδό), στη ΒΙΠΕ Πάτρας (µε σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµένα και 
οδική σύνδεση µε την περιµετρική Πάτρας), στον άξονα Λάρισα-Βόλος (µε δυνατό-
τητα σιδηροδροµικής σύνδεσης) και στην Ηγουµενίτσα. 

Στα κέντρα αυτά – όπως και στο λιµένα Πειραιά – ενσωµατώνονται κατάλληλες λει-
τουργίες logistics 

Οι παρεµβάσεις αυτές, σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ηλε-
κτροκίνητου και υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση σιδηροδροµικού 
δικτύου υψηλών ταχυτήτων της χώρας και µε τη βελτίωση του επιπέδου των παρε-
χοµένων σιδηροδροµικών υπηρεσιών, θα συµβάλουν αποφασιστικά στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόµου και της εκτροπής προς αυτό σηµαντικού 
µεταφορικού έργου που σήµερα διακινείται οδικώς. 

Ήδη εφαρµόζονται σύγχρονες τεχνικές στην παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας µε όλα τα µέσα (οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια και εναέρια), µε στόχο τη βελτί-
ωση της λειτουργίας και της ασφάλειας – αλλά και παρεµβάσεις για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της ρύπανσης. Έχουν γίνει, γίνονται και έχουν προγραµµατισθεί 
σηµαντικές επενδύσεις στους τοµείς αυτούς, περιλαµβανοµένων: 

o Εγκατάστασης συστηµάτων πληροφόρησης πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
που συντελούν στην επιλογή του κατάλληλου µεταφορικού µέσου, στη µείωση του 
χρόνου διαδροµών και στην αύξηση του µέσου αριθµού ατόµων ανά όχηµα και κα-
θιστούν δυνατή την αποδοτικότερη εκµετάλλευση του δικτύου, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση συγκεκριµένων αναγκών επέκτασης της υποδοµής – αλλά και που παράλ-
ληλα µπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω φόρτιση του δικτύου, λόγω βελτίωσης 
της ποιότητας στις µετακινήσεις. 

o Εγκατάστασης συστηµάτων ηλεκτρονικών διοδίων και τελών στάθµευσης που επι-
τρέπουν την ταχεία εξυπηρέτηση µε ουσιαστικά µηδενικό χρόνο αναµονής και έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση των αστικών δικτύων, όπου η έλλειψη χώρου 
επιτρέπει µόνο την εγκατάσταση περιορισµένου αριθµού σταθµών διοδίων. 

o Εγκατάστασης συστηµάτων ανίχνευσης ασυνήθιστων γεγονότων (οµίχλη, χιονο-
πτώσεις, ατυχήµατα) που οδηγούν σε βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

o Εγκατάστασης σταθµών πρόληψης / καταπολέµησης της ρύπανσης. Εφαρµογής 
του νέου Κώδικα (ISM) σχετικά µε την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλο-
ντος στις θαλάσσιες µεταφορές 

o Έργων υποδοµής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας-διάσωσης παντός καιρού, µε 
παράλληλη προµήθεια ελικοπτέρου παντός καιρού – προµήθεια πυροσβεστικών 
πλοίων. 

o Επέκτασης του εθνικού συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων / VTMIS. 

o Εγκατάστασης συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου τήρησης περιορισµών και διαχείρι-
σης της κυκλοφορίας που συµβάλλουν στο συνεχή έλεγχο της κυκλοφορίας και στη 
συµµόρφωση των οδηγών στις σχετικές διατάξεις, καθώς και στην ευελιξία ανάλογα 
µε τις αναπτυσσόµενες συνθήκες (π.χ. µεταβλητά όρια ταχύτητας κλπ.). 
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o Εγκατάστασης σύγχρονων συστηµάτων ασφαλείας φυσικής πρόσβασης (Access 
Control και CCTV), συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου αποσκευών (HBS)  στα µεγα-
λύτερα (µετά από το Ελευθέριος Βενιζέλος) αεροδρόµια της χώρας – Θεσσαλονί-
κης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Ρόδου, Κω, Χανίων και Ηρακλείου. Επίσης θα γίνει βελ-
τίωση των συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας (εκσυγχρονισµός τηλ/κών σταθ-
µών, εγκατάσταση σύγχρονων ειδικών συστηµάτων επικοινωνιών κλπ). 

o Προµήθειας εξοπλισµού υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας 
στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων, προµήθειας ειδικού εξοπλισµού παρο-
χής βοήθειας σε τροχαία ατυχήµατα, σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την υ-
λοποίηση επιλεγµένων βέλτιστων παρεµβάσεων για τυπικά προβλήµατα οδικής 
ασφάλειας, ανάπτυξης µεθοδολογίας αξιολόγησης και συστήµατος καταγραφής δε-
δοµένων για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας επεµβάσεων οδικής ασφά-
λειας, δηµιουργίας συστήµατος κωδικοποίησης και χιλιοµέτρησης του Εθνικού Οδι-
κού ∆ικτύου. 

o Εγκατάστασης αυτόµατου συστήµατος συλλογής κοµίστρων και συστήµατος τηλε-
µατικής εποπτείας των αστικών συγκοινωνιών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, έστω και αν δεν περιλαµβάνεται σε συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα, εντάσσεται η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών µεταφο-
ρών, µε στόχο τη λειτουργία τους σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και µε τελικό ωφεληµέ-
νο το χρήστη. Ήδη έχει ανανεωθεί σηµαντικά ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος. 

1.3.5 Η επίδραση των κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων στο σχεδιασµό του συστή-
µατος µεταφορών 

Η είσοδος των 12 νέων κρατών-µελών στην Ε.Ε., καθώς και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, 
όπως η ενίσχυση της παγκόσµιας αγοράς, µε την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστών γιγαντιαί-
ας κλίµακας (Κίνα, Ινδία κλπ.) δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για την ελληνική οικονοµία και κοι-
νωνία, αλλά και κινδύνους, αν δεν υπάρξει άµεση και συνεπής κινητοποίηση. 

Το σύστηµα µεταφορών είναι µια από τις πιο βασικές παραµέτρους για την αξιοποίηση των 
ευκαιριών και την άµβλυνση των κινδύνων, εφ’ όσον η προσπελασιµότητα και η διαθεσιµό-
τητα µεταφορικών υπηρεσιών σύγχρονων και υψηλής ποιότητας επηρεάζει αποφασιστικά 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας και των περιοχών της. 

Ο σχεδιασµός της νέας προγραµµατικής περιόδου ανταποκρίνεται στις εξελίξεις αυτές ως 
εξής: 

Είναι προσανατολισµένος στην ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων της χώρας µε όλα τα µε-
ταφορικά µέσα, µε απόδοση προτεραιότητας στην ολοκλήρωση των ∆ιευρωπαϊκών ο-
δικών και σιδηροδροµικών δικτύων, την ενίσχυση των λιµενικών και αεροπορικών πυ-
λών σύνδεσης της χώρας κλπ. 

Προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα, µέσω προώθησης συνεργασιών µε εξει-
δικευµένους ιδιωτικούς φορείς σε όλους τους τοµείς (κατασκευή και διαχείριση δρόµων, 
βελτίωση αεροδροµίων και λιµένων, ανάπτυξη διαµετακόµισης και εµπορευµατικών κέ-
ντρων κλπ.). Επισηµαίνεται ότι, εκτός από τις συµβάσεις παραχώρησης για τα µεγάλα 
οδικά έργα, πολλά από τα στοιχεία του σχεδιασµού αυτού δεν εντάσσονται στα πλαίσια 
των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. παρεµβάσεων. 
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Η ανταγωνιστικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια, καθώς και η προστασία του περιβάλλο-
ντος, προωθούνται παράλληλα µε εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας µέσων και µεθό-
δων στην παρακολούθηση και διαχείριση του µεταφορικού έργου και στην ανανέωση 
των µέσων µεταφορών (ιδιωτικών και δηµόσιων σε όλους τους τοµείς). 

Οι ίδιες αρχές ισχύουν όσον αφορά στο σχεδιασµό του συστήµατος µεταφορών, σε σχέση 
µε τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, µε βάση τα αναφερθέντα στα προηγούµενα. Συ-
νοπτικά, ο σχεδιασµός λαµβάνει υπ’ όψη: 

Τους στόχους για την ανάπτυξη της χώρας, όπως τίθενται στο ΕΣΠΑ, αλλά και τις ανάγκες 
για την αντιµετώπιση των αναγκών σαν αποτέλεσµα της αναπτυξιακής δυναµικής και 
των κατανοµών που έχουν αναπτυχθεί ως σήµερα. 

Την ανάγκη για τη δηµιουργία νέας δυναµικής ως προς τη σύνδεση των αναπτυξιακών πό-
λων και των αστικών κέντρων γενικότερα, τη ενίσχυση νέων δικτύων πόλης-υπαίθρου, 
την ενίσχυση φθινουσών περιοχών, την αποκέντρωση και την ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη κ.α. 

Εν κατακλείδει, τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασµός του συστήµατος µεταφορών παρακολου-
θεί τις κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, χωρίς όµως να παραβλέπει τη σηµασία της συµβο-
λής του στην αντιστροφή παγιωµένων τάσεων που έχουν οδηγήσει σε οικονοµικά, κοινωνι-
κά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και ανισότητες. 

1.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΕΝΑ 

Βάσει των πορισµάτων της «Έκθεσης Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 
2005, εκτιµάται ότι το ΕΠ ΟΑΛΑΑ θα έχει απορροφήσει το 92% των πόρων του µέχρι το 
τέλος του 2008. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης τρεχόντων έρ-
γων, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως αντικατάστασής τους µε νέα έργα / παρεµβάσεις. 

Βάσει των πορισµάτων της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ ΣΑΑΣ 2000-
2006, του Οκτωβρίου 2005, εκτιµήθηκε ότι το ΕΠ ΣΑΑΣ θα απορροφήσει το 89% των πό-
ρων του µέχρι το τέλος του 2008 (µε βάση τον Π/Υ του ΕΠ στα τέλη 2005, ύψους 
2.937Μeuro). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της επίδοσης του Ε.Π. κρίθηκε αρ-
χικά  η δραστική βελτίωση της πορείας υλοποίησης των σιδηροδροµικών έργων και δευτε-
ρευόντως, των αεροδροµίων. 

1.4.1 Οδικές µεταφορές 

Σε γενικές γραµµές, η κατάσταση του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας σήµερα είναι 
µέτρια. Οι εθνικές οδοί αναπτύχθηκαν σταδιακά επί σειρά ετών, κυρίως µε βάση τοπικές 
ανάγκες, χωρίς ένταξη σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα σχεδιασµού των εθνικών οδικών και 
λοιπών µεταφορών κατά τις πρώτες περιόδους υλοποίησής τους. 

Ως αποτέλεσµα, το εθνικό δίκτυο έχει µέτρια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (διατοµή, ακτίνες 
καµπυλότητας οριζοντιογραφίας, κλίσεις µηκοτοµών) και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
και ασφάλειας. Παράλληλα, εµφανίζει σηµαντικά κενά ως προς την εξυπηρέτηση σηµαντι-
κών µεταφορικών κόµβων, όπως είναι οι λιµένες, τα αεροδρόµια, οι σιδηροδροµικοί σταθ-
µοί, τα εµπορευµατικά κέντρα κ.α. 
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Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία 20 χρόνια, σε µεγάλο βαθµό λόγω 
των απαιτήσεων για ολοκληρωµένο και συνεπή σχεδιασµό και υλοποίηση που απορρέει 
ως υποχρέωση για την εξασφάλιση Κοινοτικής χρηµατοδότησης.  

Έτσι, µέχρι το τέλος του 2008 αναµένεται να έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητό-
δροµοι συνολικού µήκους περίπου 2.000 χλµ. 

Παρ’ όλα αυτά θα εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά στο βασικό οδικό δίκτυο της 
χώρας, κυρίως σε τµήµατα του ΠΑΘΕ (όπως στον άξονα Κόρινθος-Πάτρα), στην Ιόνια οδό, 
στον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδας, στον άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, στο 
ΒΟΑΚ, κ.α. 

Τα κενά είναι ακόµη µεγαλύτερα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και προκαλούν προβλήµατα 
σε τοπικές συνδέσεις και στην προσπελασιµότητα του βασικού οδικού δικτύου. Ελλιπής 
είναι επίσης η οδική εξυπηρέτηση πολλών τουριστικών περιοχών της χώρας, ενώ υπάρ-
χουν πολλά προβλήµατα και στα εσωτερικά δίκτυα των νησιών. 

Άλλα σηµαντικά προβλήµατα, ελλείψεις και κενά που χαρακτηρίζουν το υπεραστικό οδικό 
δίκτυο της χώρας – πολλά από τα οποία σχετίζονται µε τα ανωτέρω – είναι: 

 Κενά στην οδική ασφάλεια, σε τοµείς όπως η αστυνόµευση και διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας για την πρόληψη των ατυχηµάτων και την αντιµετώπισή τους, όταν αυτά συµβαί-
νουν. 

 Προβλήµατα που προκύπτουν από το γεγονός ότι πολλοί υπεραστικοί δρόµοι εξακο-
λουθούν να διασχίζουν και να διχοτοµούν πόλεις και µικρότερους οικισµούς. Αυτό έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις και στους οικισµούς (περιβαλλοντικές, ατυχηµάτων, διχοτόµη-
σης του οικιστικού ιστού, µη ελεγχόµενων αναπτύξεων κατά µήκος των δρόµων κλπ.) 
και στη διερχόµενη κυκλοφορία (κυκλοφοριακές συµφορήσεις, καθυστερήσεις, ατυχή-
µατα κ.α.). 

 Προβλήµατα που έχουν σχέση µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (προστα-
τευόµενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και ευρήµατα κ.α.). Συνήθως τα προβλήµατα 
αυτά σχετίζονται µε την εξ αρχής ανεπαρκή ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστα-
σης των συγκεκριµένων περιοχών διέλευσης των προγραµµατιζόµενων έργων στο 
σχεδιασµό τους – µε αποτέλεσµα προσφυγές στα ελληνικά δικαστήρια και στην Ε.Ε. και 
σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων – και ενίοτε και στο κόστος τους. 

 Προβλήµατα στη σήµανση και στην πληροφόρηση κατά µήκος των δρόµων. Για παρά-
δειγµα, συχνά τα όρια ταχύτητας είναι υπερβολικά χαµηλά – µε αποτέλεσµα την ανυ-
πακοή των οδηγών – πληροφοριακές πινακίδες είναι σε λάθος σηµεία και συχνά φθαρ-
µένες ή και όχι ακριβείς, ενίοτε δεν υπάρχουν κλπ. 

 Συχνά ελλιπής ή «εµβαλωµατική» συντήρηση του οδικού δικτύου. 

 Απουσία άµεσα διαθέσιµης, συνεπούς και επίκαιρης ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξελί-
ξεις σε µεγάλα τµήµατα του οδικού δικτύου, κυρίως όσον αφορά σε µεταβολές στα γε-
ωµετρικά χαρακτηριστικά των δρόµων. 

 Ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε την εξέλιξη του µεταφορικού έργου που εξυπηρε-
τείται στο οδικό δίκτυο – πέραν εκείνης που είναι διαθέσιµης βάσει µετρήσεων στους 
σταθµούς διοδίων. 
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Τα σηµαντικότερα προβλήµατα και κενά που υπάρχουν σήµερα στο κύριο οδικό δίκτυο της 
χώρας αντιµετωπίζονται σε κάποιο βαθµό αλλά όχι στο σύνολό τους, µε την ολοκλήρωση 
των υπό υλοποίηση έργων στα πλαίσια της περιόδου 2000-2006/2008. 

1.4.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές 

Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σιδηροδροµικές µεταφορές της χώρας 
σχετίζονται µε το γεωγραφικό ανάγλυφο – που δηµιουργεί σηµαντικές δυσχέρειες στην ά-
µεση επικοινωνία πολλών περιοχών µεταξύ τους – και την κατανοµή του πληθυσµού και 
των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, καθώς και µε τα προβλήµατα που 
δηµιουργήθηκαν στις χερσαίες συνδέσεις της χώρας µε τους βόρειους γείτονες από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 και µετά, οι οποίες κατέστησαν τις σιδηροδροµικές µεταφορές 
δυσχερείς και εν πολλοίς ασύµφορες οικονοµικά. 

Η ανάδειξη των προβληµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατά-
στασης προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο τοµέας. Τα προβλήµατα αυτά 
των σιδηροδροµικών και των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα 
αφορούν συνοπτικά στους τοµείς της υποδοµής, της επιδοµής, της συντήρησης και της 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των συνδυασµένων µεταφορών, στην 
οριακά επαρκή οργάνωση και διαχείριση των εµπλεκοµένων φορέων, σε ελλείψεις εξειδι-
κευµένης τεχνογνωσίας και στην ανεπαρκή εµπορική στόχευση. 

Οι βασικές ελλείψεις των Σιδηροδροµικών Μεταφορών στην Ελλάδα και η ιεράρχησή τους 
είναι οι εξής: 

1. Μερική ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµ-
βάνεται στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών και καθυστέρηση της σύνδεσης του µε 
κύριους Άξονες των όµορων χωρών. 

2. ∆υσχερής ή αδύνατη προσβασιµότητα περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας από το 
σιδηροδροµικό δίκτυο. 

3. Ανεπαρκή συστήµατα διαχείρισης και οργάνωσης των σιδηροδρόµων σε όλο το φά-
σµα των λειτουργιών τους. 

4. ∆υσχέρεια προσέλκυσης του εµπορευµατικού και κυρίως του επιβατικού έργου από 
τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς. 

5. Έλλειψη Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε.Κ.) και σύνδεσής τους µε το σιδηροδροµικό 
δίκτυο. 

6. Ελλείψεις στις σιδηροδροµικές συνδέσεις µε τους κύριους πόλους έλξης και παραγω-
γής εµπορευµατικών µετακινήσεων (Βιοµηχανικές Περιοχές – ΒΙ.ΠΕ., σηµαντικά λιµά-
νια κλπ.). 

7. Ανάγκη προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογία και εφαρµογές τηλεµατικής και 
σε κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό. 
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1.4.3 Θαλάσσιες Μεταφορές 

Όπως και σε άλλους τοµείς των µεταφορών, υπήρξαν µέχρι σήµερα καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των παρεµβάσεων που αφορούν στις θαλάσσιες µεταφορές, κυρίως λόγω αντί-
στοιχων καθυστερήσεων στην οριστικοποίηση του σχετικού θεσµικού πλαισίου. 

Βασικά κενά / προβλήµατα εξακολουθούν να παραµένουν, όπως: 

 Ελλιπείς / ανεπαρκείς οδικές προσβάσεις πολλών λιµένων και έλλειψη σύνδεσης ακόµη 
και σηµαντικών λιµένων της χώρας µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. Αυτές οι ελλείψεις λει-
τουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και επιδρούν 
δυσµενώς σ’ αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργικότητα των λιµένων και γενικότερα των δικτύ-
ων µεταφορών, ενώ συχνά δηµιουργούν προβλήµατα στον περιβάλλοντα τους λιµένες 
αστικό ιστό. 

 Ελλείψεις σε χερσαίους χώρους, κτιριακή υποδοµή (ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση των 
επιβατών), µηχανολογικού εξοπλισµού, συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης κλπ. 

 Περιορισµένη χωρητικότητα της λιµενικής υποδοµής που αδυνατεί να καλύψει τη συνε-
χώς αυξανόµενη ζήτηση, καθώς και µη καταλληλότητά της για την εξυπηρέτηση των 
πλοίων νέας τεχνολογίας και των ταχυπλόων πλοίων που δροµολογούνται µε αυξανό-
µενους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια. 

 Η µίξη, στους περισσότερους λιµένες, των επιβατικών και εµπορευµατικών λειτουρ-
γιών, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχµής. 

 Η σηµαντική πτώση της κίνησης κρουαζιέρας µε «home port» τους ελληνικούς λιµένες 
τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του λιµένα Πειραιά όπου, παρά 
τη σηµαντική αύξηση της συνολικής κίνησης επιβατών κρουαζιέρας κατά 42% την περί-
οδο 1993-2003, η κίνηση µε home port το λιµένα µειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 60% 
περίπου. Η πτώση αυτή οφείλεται αφ’ ενός στη «γιγάντωση» των κρουαζιερόπλοιων 
που διενεργούν κρουαζιέρες περισσότερων ηµερών και, αφ’ ετέρου, στις ελλείψεις 
στους ελληνικούς λιµένες της κατάλληλης υποδοµής για την εξυπηρέτηση επιβατών 
(δηλ. επιβατικών σταθµών κλπ.). 

Επί πλέον, εκτός του λιµένα Πειραιά, οι περισσότεροι από τους άλλους λιµένες της χώ-
ρας δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή ελλιµενισµού των µεγαλύτερων κρουαζιερό-
πλοιων. 

 Κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (VTMIS, ISPS, µέσα 
έρευνας / διάσωσης κλπ.), καθώς και στη συλλογή, επεξεργασία και έγκαιρη διάθεση 
στοιχείων (στατιστικές, έρευνες κλπ.). 

Οι θαλάσσιες µεταφορές χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές εποχικές διακυµάνσεις της δι-
ακίνησης επιβατών και τροχοφόρων, µε την κίνηση των αιχµών να είναι πολλαπλάσια εκεί-
νης της µέσης ηµέρας του έτους. Αυτό δηµιουργεί υψηλές πιέσεις κατά τις περιόδους αιχ-
µής στην υποδοµή, στον εξοπλισµό και στη διαχείριση / λειτουργία των λιµένων, ενώ αντί-
θετα εκτός περιόδων αιχµής οι λιµένες υπολειτουργούν. Τα σχετικά προβλήµατα επιτείνο-
νται από το από πολλά χρόνια παγιωµένο από τις ναυτιλιακές εταιρείες καθεστώς για άφιξη 
και αναχώρηση πλοίων (κυρίως διακίνησης επιβατών και τροχοφόρων) σε / από ένα λιµένα 
περίπου την ίδια ώρα. Ουσιαστικά οι τάσεις αυτές «συρρικνώνουν» τη χωρητικότητα των 
λιµένων στην πράξη και, πέραν των άλλων, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση 
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των επενδύσεων στους λιµένες, ενώ δηµιουργούν απαιτήσεις για προσεκτικό σχεδιασµό 
όχι µόνο των λιµενικών υποδοµών, αλλά και του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των θα-
λάσσιων µεταφορών (κυρίως της ακτοπλοΐας). 

Τέλος, θεωρείται («Έκθεση Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005) ότι 
απαιτείται επαναπροσδιορισµός του ρόλου των λιµένων που συµβάλουν στην ανάπτυξη 
του ολοκληρωµένου λιµενικού συστήµατος της χώρας και στη σύνδεσή του µε τα ∆ιευρω-
παϊκά ∆ίκτυα. Επί πλέον, απαιτείται η αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν στις δια-
δικασίες ωρίµανσης έργων και διαδικασιών συµβασιοποίησής τους – ενώ υπάρχει κίνδυνος 
µη ολοκλήρωσης ορισµένων παρεµβάσεων που αφορούν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
και στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. 

1.4.4 Αεροπορικές Μεταφορές 

Το ελληνικό δίκτυο αεροδροµίων είναι πολύ εκτεταµένο σε σχέση µε την έκταση και τον 
πληθυσµό της χώρας, γεγονός που κατέστη απαραίτητο λόγω της γεωφυσικής ιδιοµορφίας 
της Ελλάδας – κατ' εξοχήν νησιωτικής χώρας, µε συµπαγείς ορεινούς όγκους στο ηπειρω-
τικό της τµήµα. Η αεροπορική σύνδεση είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη σύνδεση της 
περιφέρειας µε τα αστικά κέντρα. Επί πλέον, η Ελλάδα δεν διέθετε έως πρόσφατα χερσαία 
σύνορα µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ, λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, αποτελεί µια φυσική πύλη στο νοτιοανατολικό άκρο της Κοινότητας και της Ευρώ-
πης γενικότερα. 

Παρά τις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις, δεν έχει επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων κοινοτικών αεροδροµίων. Λόγω της ιδιαί-
τερα αυξηµένης ζήτησης που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες µερι-
κών αεροδροµίων έχουν ήδη ξεπερασθεί ως προς τα επιχειρησιακά δεδοµένα των χώρων 
κίνησης αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, χώροι στάθµευσης αεροσκαφών), και ως 
προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές διευκολύνσεις. Με βάση την τάση 
για αναµενόµενη αύξηση της κίνησης, την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις αυξανόµενες 
απαιτήσεις σε υψηλότερα προσφερόµενα επίπεδα ασφαλείας και εξυπηρέτησης, καθίστα-
ται επιτακτική η  ανάγκη άµεσης υλοποίησης νέων παρεµβάσεων σηµαντικής κλίµακας. 

Οι ανάγκες του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών µπορούν να ιεραρχηθούν ως εξής: 

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µεταφορών, τοπικών και 
διεθνών.  

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, επιβατικής και εµπορευ-
µατικής φύσης. 

1.4.5 Αστικές Μεταφορές 

Τα προβλήµατα στις Αστικές Μεταφορές αφορούν σε ελλείψεις υποδοµής, στο χαµηλό ε-
πίπεδο εξυπηρέτησης, στον εκσυγχρονισµό και το συντονισµό των διαθέσιµων Μ.Μ.Μ., 
στη διαρκή αύξηση της ζήτησης των οδικών µεταφορών και στην έλλειψη χώρων στάθµευ-
σης και µετεπιβίβασης. Κάθε αστικό κέντρο αντιµετωπίζει διαφορετικού είδους και µεγέθους 
προβλήµατα διότι οι υποδοµές των Αστικών Συγκοινωνιών διαφέρουν, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν διαφορετικής φύσης ανάγκες. 
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Παρά τα σηµαντικά έργα που εκτελέσθηκαν στην Αττική τα τελευταία χρόνια (Αττική Οδός, 
µετρό, τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, λοιπές παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο κλπ.), η 
κυκλοφοριακή κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί αισθητά, η συνολική κυκλοφοριακή ικανότητα 
του αστικού οδικού δικτύου υπολείπεται σηµαντικά της ζήτησης και το ιδιωτικό αυτοκίνητο 
εξακολουθεί να παραµένει το κύριο µέσο µετακίνησης των κατοίκων, µε όλες τις συνεπακό-
λουθες επιπτώσεις που αφορούν ενδεικτικά στην οικονοµία, το περιβάλλον και την ενέργει-
α. 

Η Αθήνα εξυπηρετείται από µέσα σταθερής τροχιάς – ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ), µετρό, τραµ και 
προαστιακό σιδηρόδροµο. Τα δύο πρώτα από τα µέσα αυτά προσελκύουν ως σήµερα ση-
µαντικό µεταφορικό έργο, ενώ γενικά παρουσιάζονται ελλείψεις στην πρόσβαση των σταθ-
µών µε λεωφορειακές γραµµές και στην επάρκεια χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων κοντά 
στους σταθµούς των µέσων σταθερής τροχιάς. 

Η µεγάλη αποδοχή και χρήση από το επιβατικό κοινό του µετρό της Αθήνας δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των µέσων σταθερής τροχιάς στα δύο 
µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). 

Πρωταρχική ανάγκη των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών αποτελεί η προσέλκυση επιβατικού 
κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς που οδηγεί στην αύξηση του µεριδίου αγο-
ράς των ΜΜΜ και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πόλεων.  

Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν παράγοντες όπως η υιοθέτηση ευρύτερης στρατηγικής 
των µέσων µεταφοράς σε κάθε πόλη, η επίτευξη ανταγωνιστικών ταχυτήτων των ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών, ο κατάλληλος συντονισµός των διαθέσιµων µέσων µεταφοράς, η γρήγορη 
και ασφαλής µετεπιβίβαση του επιβατικού κοινού, η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών στους χρήστες και η βελτίωση της αξιοπιστίας των αστικών Μ.Μ.Μ. Η προώθηση 
των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της περιβαλλοντικής όχλη-
σης, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των µεγάλων αστικών κέντρων, στο στόχο της 
µείωσης των ατυχηµάτων και στη διευκόλυνση των µετακινήσεων των Ατόµων µε Αναπη-
ρία (ΑµεΑ). 

Σε Εθνικό επίπεδο οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Κάλυψη των ανισοτήτων µεταξύ Ελλάδας και της Κοινοτικού µέσου όρου, στους τοµείς 
του µεριδίου αγοράς των Μ.Μ.Μ., της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και της 
ενδυνάµωσης των «καθαρών» αστικών µεταφορών  

2. Άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ της Αττικής και των υπόλοιπων Περιφερειών της Ελ-
λάδας. Παρεµβάσεις αφορούν στη δηµιουργία ενός επαρκούς συστήµατος ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών σε άλλα αστικά κέντρα εκτός Αθηνών και κυρίως στη Θεσσαλονίκη 

Ειδικότερα, για την Αθήνα, οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής, ευνόησης των ΜΜΜ, στον τοµέα των ∆ηµοσίων Συγκοι-
νωνιών 

2. Περαιτέρω προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα Ι.Χ. µέσω επέκτασης των µέσων 
σταθερής τροχιάς και διαµόρφωσης κατάλληλων σταθµών µετεπιβίβασης και στάθµευ-
σης 

3. Βελτίωση των υφιστάµενων υπηρεσιών και υποδοµών των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών  
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Ειδικότερα, για την Θεσσαλονίκη, οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς  µέσω επένδυσης σε 
µέσα σταθερής τροχιάς όπως είναι το Μετρό και ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, καθώς 
και σε σταθµούς µετεπιβίβασης και στάθµευσης. 

2. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των αστικών λεωφορείων. 
3. Καθιέρωση µητροπολιτικού φορέα για το σχεδιασµό των µεταφορών. 

Στα υπόλοιπα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας απαιτείται η υιοθέτηση στρατηγικής 
που να προωθεί τη βελτίωση των υφιστάµενων ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών (λεωφορεία) µέ-
σω παροχής καλύτερων υπηρεσιών και βελτίωση της αξιοπιστίας τους.  

1.5 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα των µεταφορών που καθορίζει την 
προσπελασιµότητα, συµπληρώνεται στο παρόν µέσω της σύνοψης των ισχυρών σηµείων 
(strengths-S), των αδυναµιών (weaknesses-W), των ευκαιριών (opportunities-O) και των 
απειλών (threats-T) που παρουσιάζεται κατωτέρω µε τη µορφή ανάλυσης SWOT. 

Η ανάλυση SWOT διεκπεραιώνεται ξεχωριστά για κάθε υποσύστηµα µεταφορών, δηλαδή 
τις Οδικές Μεταφορές, τις Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές, 
τις Θαλάσσιες Μεταφορές και τις Αεροπορικές Μεταφορές. Επίσης λόγω του ιδιαίτερου χα-
ρακτήρα τους, διενεργείται ξεχωριστή ανάλυση SWOT για τις Αστικές Μεταφορές.  

Κατά τα πρότυπα της ανάλυσης SWOT, προσδιορίζονται για κάθε ενότητα/υποσύστηµα τα 
στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τα ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες 
τους, καθώς και τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τις απειλές και τις 
ευκαιρίες. Τα ισχυρά σηµεία µπορεί να αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση των απειλών, 
στο πλαίσιο των υφιστάµενων ευκαιριών. Οι αδυναµίες πρέπει να αντιµετωπισθούν γιατί 
µπορούν να εξελιχθούν σε απειλές. 

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση των στρατηγι-
κών προτεραιοτήτων του τοµέα των µεταφορών για την κάλυψη των αναγκών του τοµέα, 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του διαµορφωµένου εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές 
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• Υλοποίηση σε µεγάλο βαθµό του ΠΑΘΕ 
και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και προγραµµατι-
σµός σηµαντικών έργων για τη βελτίω-
ση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα για την 
επέκταση του δικτύου υψηλών προδια-
γραφών (αυτοκινητοδρόµων ∆∆). 

• Περαιτέρω ενίσχυση της οδικής υποδο-
µής µε αξιοποίηση σηµαντικών ιδιωτι-
κών πόρων σε σχήµατα παραχώρησης 
για την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων. 

• Θετικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
επιπτώσεις των βελτιωµένων έργων 
υποδοµής και των εξελίξεων στην τε-
χνολογία των οδικών µεταφορικών µέ-
σων. 

• Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
στα αστικά κέντρα, ως συµβολή της υ-
λοποίησης των παρακάµψεων µεγάλων 
πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Αγρίνιο κλπ.). 

• Συµβολή στη σύνδεση σηµαντικών πε-
ριφερειών / περιοχών της χώρας µε 
τους κύριους άξονες ανάπτυξης µέσω 
των µεγάλων οδικών έργων. 

• Ικανοποιητική έκταση περιφερειακού / 
επαρχιακού οδικού δικτύου. 

• Συµβολή στη βελτίωση της οδικής α-
σφάλειας στους  αναβαθµισµένους οδι-
κούς άξονες και στις παρακάµψεις που 
ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται ή προ-
γραµµατίζεται να υλοποιηθούν. 

• Προώθηση µέτρων για την παρακολού-
θηση και τη διαχείριση της οδικής κυ-
κλοφορίας.  

• Ύπαρξη εµπειρίας, τεχνογνωσίας και 
δοµών  για την απρόσκοπτη συνέχιση 
της ανάπτυξης του οδικού δικτύου. 

• Μη ολοκληρωµένο δίκτυο βασικών οδι-
κών υποδοµών ιδιαίτερα το δίκτυο υψη-
λών προδιαγραφών (αυτοκινητοδρό-
µων). 

• Πολύπλοκες διαδικασίες για την οριστι-
κοποίηση των συµβάσεων παραχώρη-
σης κατασκευής και λειτουργίας αυτοκι-
νητοδρόµων. 

• Το αυτοκίνητο (µικρό και µεγάλο) εξα-
κολουθεί να είναι το πλέον ενεργοβόρο 
µέσο ανά µονάδα µεταφορικού έργου 
και το κυρίαρχο µέσο χερσαίας µεταφο-
ράς στην Ελλάδα. 

• Πολλές ελλείψεις στην κατάλληλη οδική 
σύνδεση σηµαντικών κόµβων - λιµένων, 
αεροδροµίων, βιοµηχανικών και εµπο-
ρικών συγκεντρώσεων, κέντρων διαµε-
τακοµιστικού εµπορίου κλπ. 

• Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει 
στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στα οδικά 
ατυχήµατα, λόγω οδικής συµπεριφοράς 
και κατάστασης µεγάλου τµήµατος του 
οδικού δικτύου, µε παράλληλα προβλή-
µατα σε συναφείς τοµείς όπως η διαχεί-
ριση της κυκλοφορίας κλπ. 

• Ελλείψεις στη σύνδεση πολλών αποµα-
κρυσµένων περιοχών µε το κύριο οδικό 
δίκτυο. 

• Η παρακολούθηση και η διαχείριση της 
κυκλοφορίας, η πληροφόρηση των οδη-
γών, η σήµανση κλπ. παραµένουν ανε-
παρκή, ενώ σχετικές παρεµβάσεις εµ-
φανίζουν περιορισµένη πρόοδο υλο-
ποίησης. 

• Η υλοποίηση των οδικών έργων συχνά 
απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες, ε-
µπλοκή πολλών φορέων κλπ. µε απο-
τέλεσµα καθυστερήσεις. 

 

• Το σταθερό πολιτικό και οικονοµι-
κό περιβάλλον. 

• Η Κοινοτική Πολιτική που προωθεί 
την ολοκλήρωση των ∆ιευρωπαϊ-
κών  Οδικών ∆ικτύων. 

• Η πολιτική και προτεραιότητες της 
Ε.Ε. για τη µείωση των ατυχηµά-
των, ως προς όρια ταχύτητας, πε-
ριορισµό κινδύνων για µεταφορά 
επικίνδυνων προϊόντων κλπ. 

• Η συνεχιζόµενη Κοινοτική χρηµα-
τοδότηση. 

• Η προοπτική υλοποίησης έργων 
µε Σ∆ΙΤ. 

• ∆υνατότητες για προώθηση των 
χερσαίων συνδέσεων της χώρας 
µε τη λοιπή Ευρώπη, µετά την εί-
σοδο της Βουλγαρίας και της Ρου-
µανίας στην Ε.Ε. 

• Η συνεχής βελτίωση των συνδέ-
σεων µε όµορες χώρες. 

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις που δί-
νουν νέες δυνατότητες στην ανά-
πτυξη έξυπνων συστηµάτων µετα-
φορών.  

• Αξιοποίηση της αποκτηθείσας ε-
µπειρίας για βελτίωση του περι-
βαλλοντικού σχεδιασµού και της 
συµβολής του στη λήψη αποφά-
σεων για την υλοποίηση των πα-
ρεµβάσεων στο σύστηµα µεταφο-
ρών. 

 

• Πολύπλοκες, αναποτελεσµατικές, 
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης, 
χρηµατοδότησης, ωρίµανσης έρ-
γων (πολλές αδειοδοτήσεις κλπ.) 

• Ο περιορισµένος χρόνος επιλεξι-
µότητας (07-15) σε σχέση µε τον 
αναγκαίο χρόνο πλήρους ωρίµαν-
σης των έργων (όπως απαιτείται). 

• Χαµηλή αποτελεσµατικότητα πολ-
λών φορέων υλοποίησης. 

• Οι αυστηροί κανονισµοί υλοποίη-
σης των συγχρηµατοδοτήσεων 
από τα ταµεία της ΕΕ, σε σχέση µε 
τις υφιστάµενες δυνατότητες των 
φορέων υλοποίησης. 

• Οι περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι 
σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανά-
γκες – απαιτήσεις για ανάπτυξη 
συνεπάγονται αδυναµία λειτουργί-
ας «overbooking» (µε εθνικούς 
πόρους). 
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• Οι σιδηροδροµικές µεταφορές δηµιουρ-
γούν οικονοµίες χώρου, ατυχηµάτων, 
ενέργειας και χρόνου. 

• Ο σιδηρόδροµος είναι ασφαλές µέσο 
µεταφοράς και φιλικό προς το περιβάλ-
λον. 

• Υπάρχει η δυνατότητα συµπληρωµατι-
κότητας µε τα λοιπά µέσα µεταφοράς.  

• Σε µεταφορές µεσαίων αποστάσεων τα 
τρένα υψηλής ταχύτητας εµφανίζουν 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις αερο-
πορικές µεταφορές (µικρότερο κόστος, 
ταχύτητα, µεγαλύτερη άνεση). 

• Ο βαθµός εκσυγχρονισµού της γραµ-
µής Αθήνας - Θεσσαλονίκης (υποδοµή, 
τροχαίο υλικό) είναι σχετικά µεγάλος. 

• Τα προηγούµενα επενδυτικά προγράµ-
µατα έχουν αυξήσει το βαθµό τεχνο-
γνωσίας. 

• Έλλειψη πυκνής σιδηροδροµικής υπο-
δοµής 

• Ανολοκλήρωτο και ασύνδετο σιδηρο-
δροµικό δίκτυο σε διευρωπαϊκό & δια-
περιφερειακό επίπεδο που καθιστά τις 
αντίστοιχες συνδέσεις δυσχερείς. 

• Έλλειψη συνδέσεων µε λιµάνια, ΒΙ.ΠΕ. 
& αεροδρόµια µε αποτέλεσµα την ανε-
παρκή εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας των εµπορευµατικών µεταφο-
ρών. 

• Έλλειψη δικτύου εµπορευµατικών κέ-
ντρων στη χώρα για την προώθηση των 
συνδυασµένων εµπορευµατικών µετα-
φορών 

• Παλαιότητα υποδοµής & τεχνολογίας σε 
αρκετά σηµεία του δικτύου πλην του σι-
δηροδροµικού άξονα Αθήνας – Θεσσα-
λονίκης. 

• Ανεπαρκή συστήµατα διαχείρισης & 
οργάνωσης των σιδηρόδροµων  

• Έλλειψη συντονισµένης πολιτικής προ-
σέλκυσης της ζήτησης για µεταφορά 
(µεταφορικού έργου). 

• Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 
(τεχνικών). 

• Ελλιπείς υποδοµές και συστήµατα α-
σφαλείας 

• Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση 
& εξυπηρέτηση των Ατόµων µε Αναπη-
ρία (ΑµεΑ). 

• Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον 
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας. 

• Η αύξηση της κινητικότητας και οι 
τάσεις αύξησης των διαδροµών λόγω 
παγκοσµιοποίησης & διευρυµένης 
αγοράς συντελούν στην αύξηση του 
δυνητικού επιβατικού και κυρίως του 
εµπορευµατικού µεταφορικού έργου 
του σιδηρόδροµου. 

• Η µετατόπιση της Ε.Ε. προς τα νοτιο-
ανατολικά λόγω των διευρύνσεων σε 
συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση 
της Ελλάδας ("χερσαία νοτιοανατολι-
κή πύλη" της Ε.Ε.), µπορεί να µετα-
τρέψει τη χώρα σε διαµετακοµιστικό 
και διοικητικό κέντρο της περιοχής. 

• Η αξιοποίηση των διατιθέµενων κοι-
νοτικών πόρων µε κατεύθυνση την 
ολοκλήρωση των ∆∆Μ που περιλαµ-
βάνουν σιδηρόδροµους σε ελληνικό 
έδαφος αφενός & ενίσχυση διατροπι-
κών µεταφορών αφετέρου. 

• Οι εθνικές στρατηγικές που προω-
θούν τις διατροπικές µεταφορές, σε 
συνδυασµό µε τις επενδύσεις που γί-
νονται κυρίως σε λιµάνια και σε ε-
µπορευµατικά κέντρα, σε συνάρτηση 
µε το νοµικό πλαίσιο για τις Σ∆ΙΤ. 

• Απελευθέρωση σιδηροδροµικών υ-
πηρεσιών. 

• Συνεχόµενη αύξηση κόστους µετακί-
νησης οδικών µεταφορών κυρίως λό-
γω του κόστους των καυσίµων, που 
καθιστά τη χρήση των αντίστοιχων 
µέσων ασύµφορη. 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 
εφαρµογών για τη βελτίωση του επι-
πέδου των υπηρεσιών. 

• Εδραιωµένη προτίµηση αγοράς 
προς τις οδικές µεταφορές λόγω 

 του µικρότερου χρόνου µετακί-
νησης 

 της µεγαλύτερης άνεσης και 
ποιότητας της µετακίνησης 

 της πυκνότητας του σύγχρονου 
οδικού δικτύου, που συνδέεται 
άµεσα µε τους  κόµβους (λιµά-
νια, αεροδρόµια), επιτρέποντας 
τις διατροπικές µεταφορές. 

 της εξυπηρέτησης door-to-door 
(πόρτα-πόρτα) 

• Ανταγωνισµός ελληνικών µεταφορι-
κών υποδοµών από µεταφορικές 
υποδοµές Βαλκανικών χωρών. 

• Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµε-
νων πόρων. 
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• Ο "πολυνησιακός" χαρακτήρας της Ελ-
λάδας και το µεγάλο ανάπτυγµα των α-
κτών της ευνοεί την ανάπτυξη των θα-
λάσσιων µεταφορών. 

• Η Ελλάδα διαθέτει πυκνό, ολοκληρωµέ-
νο, τουλάχιστον ως προς τη χωροθέτη-
ση, σύστηµα λιµένων.  

• Η Ελλάδα βρίσκεται 1η στη Ε.Ε. στη θα-
λάσσια µεταφορά επιβατών συνολικά, µε 
σηµαντική θετική δυναµική. 

• Πλεονέκτηµα γεωγραφικής θέσης της 
χώρας στο σύστηµα των Θαλάσσιων ∆ι-
αδρόµων της Μεσογείου και των ∆ιευ-
ρωπαϊκών Αξόνων. 

• Έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές παρεµβά-
σεις στο πλαίσιο Κοινοτικών προγραµµά-
των για την ενίσχυση της υποδοµής-
ανωδοµής και του εξοπλισµού των ση-
µαντικότερων λιµένων - πυλών της χώ-
ρας (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηγουµενί-
τσα, Πάτρα κλπ.). 

• Κυριαρχία της θαλάσσιας µεταφοράς 
εµπορευµάτων εξωτερικού από / προς 
την Ελλάδα. Ο ελληνικός εµπορικός στό-
λος είναι στην 1η θέση διεθνώς. 

• Κυρίαρχος ρόλος του λιµένα Πειραιά στη 
θαλάσσια διαµετακόµιση Ε/Κ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. 

• Βρίσκεται σε εξέλιξη δροµολόγηση πλοί-
ων νέας τεχνολογίας και ταχύπλοων και 
γενικά βελτίωση του ακτοπλοϊκού στόλου 
και λόγω cabotage. 

• Σηµαντική κίνηση κρουαζιέρας transit στο 
λιµένα Πειραιά και σε άλλους ελληνικούς 
λιµένες, µε αυξητικές τάσεις.  

• Ανεπαρκείς λιµενικές υποδοµές / εγκατα-
στάσεις σε νησιωτικούς λιµένες, σε συνδυ-
ασµό µε µη ορθολογική λειτουργία του συ-
στήµατος θαλάσσιων µεταφορών. 

• Σχετικά περιορισµένο ύψος δηµοσίων πό-
ρων που διατίθενται για την ανάπτυξη του 
λιµενικού συστήµατος. 

• Μεγάλος αριθµός νησιωτικών λιµένων που 
δεν έχουν τα απαιτούµενα µεγέθη για τη 
συντήρηση βιώσιµων θαλάσσιων συνδέσε-
ων. 

• Έντονες εποχικές διακυµάνσεις στη διακί-
νηση επιβατών και οχηµάτων ακτοπλοΐας 
και  “συνωστισµός" δροµολογίων πλοίων 
περίπου τις ίδιες ώρες της ηµέρας. 

• Γραµµική ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής σύν-
δεσης των νησιών του Αιγαίου που δηµι-
ουργεί καθυστερήσεις, αυξηµένο κόστος και 
αδυνατίζει τις λειτουργικές συνδέσεις µεταξύ 
των νησιών. 

• Μίξη εµπορευµατικών και επιβατικών λει-
τουργιών σε πολλούς λιµένες, µε αρνητικές 
επιπτώσεις κατά τις περιόδους αιχµής. 

• Ελλιπής οδική και σιδηροδροµική σύνδεση 
των ελληνικών λιµένων-πυλών. 

• Περιορισµοί στην επέκταση, ορθολογική 
οργάνωση και αξιοποίηση χώρων των λιµέ-
νων λόγω άµεσης επαφής µε τον περιβάλ-
λοντα αστικό ιστό. 

• Η περιθωριοποίηση λιµένων που δεν έχουν 
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων τύπων 
πλοίων. 

• Έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των λιµένων 
για την προσέλκυση παρεµφερούς µεταφο-
ρικού έργου, µε ελλείψεις επικαιροποίησης 
του σχεδιασµού και του ρόλου τους, στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων τους στον ελληνι-
κό και διεθνή χώρο. 

• Η προώθηση πολιτικών από την Ε.Ε. 
οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των  
συνδυασµένων µεταφορών και τη δι-
ασύνδεση των µεταφορικών µέσων. 

• Η προώθηση πολιτικών από την Ε.Ε. 
οι οποίες ευνοούν την βελτίωση της 
ασφάλειας και του περιβάλλοντος στις 
λιµενικές ζώνες. 

• Η συνεχιζόµενη Κοινοτική χρηµατο-
δότηση. 

• Η αξιοποίηση της θέσης της χώρας 
για την ανάπτυξη του θαλάσσιου µε-
ταφορτωτικού έργου Εµπορευµατοκι-
βωτίων και αυτοκινήτων transit για 
τροφοδότηση των χωρών της ΝΑ Με-
σογείου. 

• Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέ-
χει ο Ν. 3389 περί Σ∆ΙΤ για επενδύ-
σεις και βελτιώσεις στη διαχείριση και 
απόδοση των λιµένων. 

• Η αξιοποίηση των βελτιώσεων στην 
πολεοδοµική οργάνωση των περιο-
χών που περιβάλλουν τους λιµένες 
στο πλαίσιο νέων ΓΠΣ και στην συ-
νεργασία των λιµενικών αρχών µε 
τους ΟΤΑ και τους φορείς των περιο-
χών τους. 

 

• Το ενδεχόµενο περιθωριοποίησης 
της χώρας ή µείωσης του µεριδίου 
του διαµετακοµιστικού εµπορίου, 
λόγω καθυστερήσεων και ανταγω-
νισµού από λιµένες άλλων χωρών 
της Μεσογείου. 

• Πολύπλοκες, αναποτελεσµατικές, 
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης, 
χρηµατοδότησης, ωρίµανσης έρ-
γων (πολλές αδειοδοτήσεις κλπ.). 

• Ο περιορισµένος χρόνος επιλεξι-
µότητας (07-15) σε σχέση µε τον 
αναγκαίο χρόνο πλήρους ωρίµαν-
σης των έργων (όπως απαιτείται). 

• Χαµηλή αποτελεσµατικότητα πολ-
λών φορέων υλοποίησης. 

• Οι αυστηροί κανονισµοί υλοποίη-
σης των συγχρηµατοδοτήσεων 
από τα ταµεία της ΕΕ, σε σχέση 
µε τις υφιστάµενες δυνατότητες 
των φορέων υλοποίησης. 

• Οι περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι 
σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανά-
γκες – απαιτήσεις για ανάπτυξη 
συνεπάγονται αδυναµία λειτουργί-
ας «overbooking» (µε εθνικούς 
πόρους). 
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• Έκταση και πυκνότητα ελληνικού δικτύ-
ου αεροδροµίων λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα της χώρας 

• Η απελευθέρωση των υπηρεσιών αε-
ροπορικών µεταφορών έχει ήδη προ-
χωρήσει αρκετά. 

• Μεγάλη ζήτηση αεροπορικής µεταφο-
ράς για διακίνηση επισκεπτών προς και 
από τους τουριστικούς προορισµούς 
της χώρας. 

• Μέσο µη φιλικό προς το περιβάλλον – 
απαιτούνται από την Ε.Ε. µέτρα άµ-
βλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων. 

• Χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε αρ-
κετά αεροδρόµια της χώρας (ιδιαίτερα 
κατά την τουριστική περίοδο) λόγω 

 Ανεπαρκούς υποδοµής (διάδροµοι, 
τροχόδροµοι, χώροι στάθµευσης 
αεροσκαφών, κτιριακές εγκατα-
στάσεις, υπηρεσίες εξυπηρέτησης) 

 Έλλειψης πόρων για τις αντίστοι-
χες επενδύσεις 

• Τα περισσότερα αεροδρόµια εποχικής 
κίνησης δεν είναι βιώσιµα. 

• Τα αεροδρόµια (πλην του αεροδροµίου 
της Αθήνας) δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
για διατροπικές µεταφορές. 

• Απαιτείται εκσυγχρονισµός της αερο-
ναυτιλίας. 

• Ελλιπείς υποδοµές και συστήµατα α-
σφαλείας. 

• Οι υπερβολικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί 
κυρίως στις αεροπορικές µεταφορές 
οδηγούν σε αύξηση του χρόνου µετακί-
νησης επιβατών & εµπορευµάτων και 
του κόστους µεταφοράς των εµπορευ-
µάτων. 

• Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση 
& εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 

• Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον 
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας. 

• Η αύξηση που παρατηρείται στη ζή-
τηση για αεροπορικές µεταφορές τόσο 
διεθνώς όσο και σε Εθνικό επίπεδο 

• Η συνεχής αύξηση του µήκους των 
διαδροµών, σε συνδυασµό µε την 
απαίτηση για µικρότερο χρόνο δια-
δροµής 

• Αξιοποίηση των αυξητικών τάσεων 
του τουρισµού στη χώρα (παρά την 
αύξηση του ανταγωνισµού) 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 
εφαρµογών για τη βελτίωση του επι-
πέδου των υπηρεσιών 

• Η µετατόπιση της Ε.Ε. προς τα νοτιο-
ανατολικά λόγω των διευρύνσεων σε 
συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση 
της Ελλάδας ("χερσαία νοτιοανατολική 
πύλη" της Ε.Ε.), µπορεί να µετατρέψει 
τη χώρα σε διαµετακοµιστικό και διοι-
κητικό κέντρο της περιοχής. 

• Η αξιοποίηση των σχετικά διατιθέµε-
νων κοινοτικών πόρων. 

• Η ζήτηση για τις αεροπορικές µετα-
φορές εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την τιµή του εισιτηρίου, και κατά 
συνέπεια από τις µεταβολές των τι-
µών του πετρελαίου.  

• Η εποχικότητα της, εξαρτώµενης 
από τον τουρισµό, ζήτησης για κά-
ποια αεροδρόµια.  

• Ο ανταγωνισµός από άλλα µεταφο-
ρικά µέσα (πλοία, σιδηρόδροµοι, ο-
δικά µέσα) είναι αυξηµένος λόγω: 

 Τεχνολογίας, µε τη βοήθεια της 
οποίας έχουν αυξηθεί οι ταχύ-
τητες (κυρίως για τις θαλάσσιες 
µεταφορές) 

 Μικρότερου κόστους 
 Επενδύσεων σε υποδοµές (ο-

δικές, σιδηροδροµικές, λιµενι-
κές), οι οποίες έχουν βελτιώσει 
τις προσβάσεις  

• Οι καθυστερήσεις που δηµιουργού-
νται από την αύξηση των µέτρων 
ασφαλείας σε όλη τη διαδικασία της 
µεταφοράς. 

• Η δυσπιστία του επιβατικού κοινού 
απέναντι στις µικρές εταιρείες που 
δηµιουργήθηκαν µετά την απελευ-
θέρωση της αντίστοιχης αγοράς, ι-
διαίτερα µετά από ατυχήµατα. 

• Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµε-
νων πόρων. 
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• Τα µέσα σταθερής τροχιάς (τραµ, µε-
τρό) παρέχουν αξιόπιστες και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες (συχνότητα δρο-
µολογίων, σταθερός & µικρός χρόνος 
διαδροµής). 

• Οι σύγχρονες υποδοµές των µέσων 
σταθερής τροχιάς και ο εκσυγχρονισµός 
του στόλου των λεωφορείων & τρόλεϊ 
που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγού-
µενες περιόδους.  

• Τα Μ.Μ.Μ. είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον (µειωµένη εκποµπή ρύ-
πων, µεταφορά µεγάλου αριθµού επι-
βατών ανά όχηµα, λιγότερη κατανάλω-
ση ενέργειας ανά χρήστη). 

• Το κόστος της µετακίνησης, συγκρινό-
µενο µε αυτό του Ι.Χ. είναι  µικρότερο. 

• Κενά στην αξιοπιστία & ποιότητα της 
παροχής υπηρεσιών  των λεωφορείων 
& των τρόλεϊ (συχνότητα δροµολογίων, 
µείωση & σταθεροποίηση χρόνου δια-
δροµής, ενηµέρωση επιβατών). 

• Έλλειψη υποδοµών, αµαξοστασίων, 
χώρων στάθµευσης Ι.Χ & µετεπιβίβα-
σης µε αποτέλεσµα περιορισµένη κά-
λυψη και διατροπικότητα (κυρίως στην 
Αθήνα) 

• Έλλειψη ενιαίων φορέων λειτουργίας 
ανά αστικό κέντρο. 

• Εστίαση δράσεων στην Αθήνα & στη 
Θεσσαλονίκη. 

• Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση 
& εξυπηρέτηση των Ατόµων µε Αναπη-
ρία (ΑµεΑ). 

• Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον 
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας. 

• Η προτίµηση & η εµπιστοσύνη της 
αγοράς της Αθήνας και της Θεσσαλο-
νίκης προς τα µέσα σταθερής τροχιάς 
αυξάνεται (κυρίως λόγω του µετρό 
της Αθήνας αλλά & της δυσχερούς 
µετακίνησης µε Ι.Χ. στο κέντρο της 
πόλης). 

• Η διαµόρφωση νοµικού πλαισίου από 
την Ε.Ε. που επιτρέπει τον ανταγωνι-
σµό. 

• Οι κοινοτικές κατευθύνσεις που προ-
ωθούν τις επενδύσεις σε µέσα µαζι-
κής µεταφοράς και η αξιοποίηση των 
σχετικά διατιθέµενων πόρων. 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 
εφαρµογών για τη βελτίωση του επι-
πέδου των υπηρεσιών. 

 

• Αύξηση του ανταγωνισµού από Ι.Χ. 
λόγω: 

 του συνεχώς αυξανόµενου 
βαθµού ιδιοκτησίας Ι.Χ. σε 
συνδυασµό µε  

 τη βελτίωση των οδικών υπο-
δοµών και  

 τη µετατόπιση των κατοικιών 
προς τα προάστια 

 της έλλειψης πυκνού δικτύου 
µέσων σταθερής τροχιάς  

• Η απροθυµία του επιβατικού κοινού 
ως προς τη χρήση των µέσων µη 
σταθερής τροχιάς λόγω του χαµη-
λού επιπέδου εξυπηρέτησης (αναξι-
οπιστία δροµολογίων, ασταθής χρό-
νος διαδροµής, µεγάλη αναµονή). 

• Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµε-
νων πόρων. 
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Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT προκύπτουν οι βασικές κατευθύνσεις για τη 
διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του τοµέα των µεταφορών για την περίοδο 
2007-2013, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα κατευθύνσεων στρατηγικής. 

∆ιάγραµµα Κατευθύνσεων Στρατηγικής 

 Ισχυρά Σηµεία Αδυναµίες 

Ευκαιρίες 

• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του συστή-
µατος µεταφορών που προωθεί την αντα-
γωνιστικότητα της χώρας και συµβάλλει 
στην εξωστρέφεια της οικονοµίας. 

•  Ανάδειξη της Ελλάδας ως κοµβικού σηµεί-
ου της Βαλκανικής και ως συνδετικού κρί-
κου της Ε.Ε. µε τη νοτιοανατολική Μεσόγειο 
αξιοποιώντας την αύξηση του διεθνούς ε-
µπορίου και των υψηλών ρυθµών αναπτυ-
ξης της περιοχής. 

• Βελτίωση προσβασιµότητας και προσπελα-
σιµότητας των περιοχών της χώρας µε την 
ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών. 

• Βελτίωση της ποιότητας, του κόστους, της 
ασφάλειας των µετακινήσεων και του επί-
πεδου εξυπηρέτησης. 

• Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων µε την 
υλοποίηση ανταποδοτικών µεταφορικών 
υποδοµών. 

• Συµπληρωµατικότητα και συνέργεια των µε-
ταφορικών υποσυστηµάτων που βελτιστο-
ποιεί το σύστηµα µεταφορών της χώρας. 

• Ενίσχυση των ΜΜΜ και θετικές περιβαλλο-
ντικές και ενεργειακές επιπτώσεις στα µη-
τροπολιτικά κέντρα της χώρας. 

• Υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων στο 
πλαίσιο Κοινοτικών Προγραµµάτων και αυ-
ξηµένος βαθµός τεχνογνωσίας. 

 

• Σηµαντικές επενδύσεις για την ολοκλή-
ρωση του βασικού δικτύου των µεταφο-
ρικών υποδοµών. 

•  ∆ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγ-
χρονισµός του θεσµικού πλαισίου των 
Οργανισµών και  φορέων των µεταφο-
ρών (ΕΦΣΕ) για την αναβάθµιση της 
ποιότητας των παρεχόµενων µεταφορι-
κών υπηρεσιών. 

• Ενσωµάτωση ευάλωτων οµάδων του 
πληθυσµού στο σύστηµα µεταφορών µε 
κατάλληλες προβλέψεις στις υποδοµές 
και στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

• Ανάπτυξη διακρατικής εδαφικής συνερ-
γασίας για την ενίσχυση της προσπε-
λασιµότητας των όµορων περιοχών. 

• Αειφορική πολιτική στον τοµέα των µε-
ταφορών µε περιορισµό στο ελάχιστο 
δυνατό των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του συ-
στήµατος και οι επιπτώσεις από τις δια-
φαινόµενες κλιµατικές αλλαγές. 

• Η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κό-
στους των µεταφορικών µέσων.  

 

Απειλές 

• Απλοποίηση του συστήµατος ωρίµανσης 
των έργων και των διαδικασιών εγκρίσεων / 
αδειοδοτήσεων και µείωση του χρόνου ωρί-
µανσης των έργων σε συσχέτιση µε τη 
διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου. 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
φορέων υλοποίησης για την οµαλή και τα-
χεία διεκπεραίωση των αυστηρών διαδικα-
σιών εγκρίσεων των Κοινοτικών κανονι-
σµών.  

• Κάλυψη πιθανής ανεπάρκειας διατιθέµενων 
πόρων µε σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργα-
λεία (Συµβάσεις Παραχώρησης, έργα Σ∆ΙΤ 
κλπ.) 
• ∆ιαµορφωµένες προτιµήσεις επιλογής µε-
ταφορικού µέσου υπαγορεύουν την ανάγκη 
εξισορρόπησης της προσφοράς (υποδοµές 
και υπηρεσίες µεταφορών) µε τη ζήτηση. 

 

• Σηµαντικές ελλείψεις στη συνέχεια των 
βασικών µεταφορικών δικτύων και στις 
συνδέσεις τους µε σηµαντικά κοµβικά 
σηµεία του συστήµατος µεταφορών. 
• Μειωµένη ασφάλεια του συστήµατος 

µεταφορών µε βασική αιτία τις ελλιπείς 
οδικές υποδοµές και τα συστήµατα α-
σφαλείας και διαχείρισης της κυκλοφο-
ρίας. 
• Υστέρηση στην ανάπτυξη των συνδυα-
σµένων εµπορευµατικών µεταφορών 
και ασθενής υποστήριξη της ανάπτυξης 
και αξιοποίησης  των ∆ιευρωπαϊκών µε-
ταφορικών αλυσίδων. 
• Ενθάρρυνση της παροχής νέων υπη-
ρεσιών µε την αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών (έξυπνα συστήµατα µεταφο-
ρών). 
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1.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και από την ανάλυση SWOT για τον τοµέα 
των µεταφορών, προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου 
στη βελτίωση του συστήµατος µεταφορών της χώρας, αλλά διαπιστώνεται ταυτόχρονα ότι 
παραµένουν κενά και αδυναµίες σε όλα τα µεταφορικά υποσυστήµατα, οι οποίες πρέπει να 
αντιµετωπισθούν µε νέες, σηµαντικής κλίµακας παρεµβάσεις. Τόσο οι παρεµβάσεις που 
έχουν γίνει κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και αφορούν ως επί το 
πλείστον στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (εν µέρει υπό ολοκλήρωση), καθώς και οι παρεµβάσεις 
που προγραµµατίζονται στο πλαίσιο της 4ης προγραµµατικής περιόδου  συνδράµουν προς 
την κατεύθυνση αυτή. 

Σε σχέση µε το υποσύστηµα των οδικών µεταφορών, διαπιστώνεται ότι µέχρι το τέλος του 
2008 θα υπάρχουν στην Ελλάδα 2.000 χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµων και αναµένεται ότι 
άλλα σχεδόν 1.000 χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµων θα ολοκληρωθούν τη διαχειριστική περί-
οδο 2007-2013, ενώ συγκριτικά µέχρι τις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’90 δεν υπήρχαν 
καθόλου οδικοί άξονες της κατηγορίας αυτής στη χώρα. Ήδη πολλά οφέλη είναι εµφανή, 
ως προς τη µείωση του κόστους µεταφοράς και των χρονοαποστάσεων, τη διασύνδεση 
σηµαντικών περιοχών της χώρας και τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων στους αυτοκινη-
τόδροµους (παρά το αυξηµένο πρόβληµα στις οδούς του εθνικού και περιφερειακού δικτύ-
ου, που εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών-
µελών της Ε.Ε.). Επίσης, µε τα έργα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια βελτιώνονται 
αισθητά οι οδικές συνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Βασικό πρόβληµα του τοµέα είναι η 
έλλειψη σηµαντικών αξόνων του ∆ιευρωπαϊκού οδικού δικτύου, που θα καλύπτουν το σύ-
νολο του ηπειρωτικού κορµού της χώρας και θα ενισχύσουν την προσπελασιµότητα δύ-
σβατων και αποµακρυσµένων περιοχών. Το κενό αυτό καλύπτεται µε τις σηµαντικές πα-
ρεµβάσεις των συµβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, που έχουν προγραµµατι-
σθεί και ξεκινήσει κατά το τέλος της 3ης προγραµµατικής περιόδου, αλλά προϋποθέτουν για 
την ολοκλήρωσή τους σηµαντικές παρεµβάσεις στη 4η περίοδο.  

Σε σχέση µε το υποσύστηµα των σιδηροδροµικών µεταφορών, διαπιστώνεται ότι µέχρι το 
τέλος του 2008 θα έχουν ολοκληρωθεί 625 χιλιόµετρα  ΣΓΥΤ του ΠΑΘΕ/Π και αναµένεται 
ότι άλλα 180 χιλιόµετρα θα ολοκληρωθούν τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013. Επίσης 
έχουν αναβαθµισθεί / εκσυγχρονισθεί 110 χιλόµετρα του περιφερειακού σιδηροδροµικού 
δικτύου. Παρά τις σηµαντικές αυτές επενδύσεις της τελευταίας 15ετίας, η Ελλάδα υστερεί 
ως προς την έκταση / πυκνότητα και την ποιότητα του σιδηροδροµικού δικτύου και µέσων. 
Πολλές περιοχές της χώρας εκτός του κύριου αναπτυξιακού άξονα σχήµατος S δεν εξυπη-
ρετούνται σιδηροδροµικά και, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, η σιδηροδροµική τους 
σύνδεση δεν θα ήταν αποδοτική. Αντίθετα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αποδοτικής σιδη-
ροδροµικής σύνδεσης πολλών κύριων µεταφορικών κόµβων – κυρίως λιµένων και αερο-
δροµίων – που όµως δεν έχει υλοποιηθεί ως σήµερα. Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασµό µε τα 
κενά στο νοµικό καθεστώς, έχει ουσιαστικά απενεργοποιήσει την ανάπτυξη / λειτουργία ως 
σήµερα στη χώρα εµπορευµατικών κέντρων που είναι προϋπόθεση για την προώθηση των 
συνδυασµένων µεταφορών. 

Σε σχέση µε το υποσύστηµα των θαλάσσιων µεταφορών, διαπιστώνεται ότι έχει προωθηθεί 
η υλοποίηση σηµαντικών λιµενικών έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε επιλεγµένους 
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επιβατικούς και εµπορευµατικούς λιµένες, για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου λιµενι-
κού δικτύου. Η Ελλάδα έχει πυκνότατο λιµενικό δίκτυο µε περίπου 155 λιµένες. Η κίνηση 
της ακτοπλοΐας πλησιάζει τους 40 εκατοµµύρια επιβάτες και έχει υπερβεί τους 80 εκατοµ-
µύρια τόννους εµπορευµάτων ετησίως. Το εξωτερικό εµπόριο της χώρας που διακινείται 
δια θαλάσσης επίσης πλησιάζει τους 80 εκατοµµύρια τόννους, µε τον λιµένα Πειραιά να 
έχει καταστεί ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα διαµετακόµισης εµπορευµατοκιβωτίων στη 
Μεσόγειο, ακολουθούµενος από το λιµένα Θεσσαλονίκης, ενώ διαφαίνονται δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης των λιµένων της χώρας στον τοµέα αυτό. Οι λιµένες Πάτρας και Η-
γουµενίτσας είναι οι κύριες εµπορευµατικές πύλες σύνδεσης της χώρας µε τη λοιπή Ευρώ-
πη, ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αναλάβουν διεθνή ρόλο και άλλοι λιµένες. Στο 
πλαίσιο της προηγούµενης περιόδου έχουν δηµιουργηθεί 13 νέες θέσεις παραβολής πλοί-
ων και αυξήθηκε η δυναµικότητα διακίνησης των λιµένων αυτών κατά 831.000 επιβάτες και 
811.000 τόννους εµπορευµάτων. Παρά τις διαρκείς σχετικές βελτιώσεις, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν στην ανεπάρκεια των λιµενικών υποδο-
µών ως προς τη χωρητικότητά τους και τη δυνατότητά τους για εξυπηρέτηση των πλοίων 
νέας τεχνολογίας, στην ανεπάρκειά τους για αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών συνθηκών, 
στην ανεπάρκεια και στη µη καταλληλότητα χερσαίων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδο-
µών, στην περιορισµένη εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και στη διαχείριση και 
στην προώθηση της ασφάλειας. Σε σχέση µε τις συνδυασµένες µεταφορές υπάρχουν ση-
µαντικές ελλείψεις συνδέσεων των λιµένων µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα 
το σιδηρόδροµο (ακόµη και των µεγαλύτερων λιµένων της χώρας), στη µίξη σε πολλούς 
λιµένες των επιβατικών και εµπορικών χρήσεων κ.α. Τα προβλήµατα αυτά θα πρέπει να 
αντιµετωπισθούν σε µεγάλο βαθµό µέσω των παρεµβάσεων της 4ης προγραµµατικής πε-
ριόδου. 

Σε σχέση µε το υποσύστηµα των αεροπορικών µεταφορών, παρατηρείται ότι το ελληνικό 
δίκτυο αεροδροµίων είναι πολύ εκτεταµένο µε 41 αεροδρόµια διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, 
αριθµός ο οποίος είναι µεγάλος σε σχέση µε την έκταση και τον πληθυσµό της χώρας, αλ-
λά δικαιολογείται από τη γεωφυσική ιδιοµορφία της Ελλάδας.  Από την ανάλυση της υφι-
στάµενης κατάστασης διαπιστώνεται, ότι έχει προωθηθεί η υλοποίηση σηµαντικών έργων 
βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε επιλεγµένους κεντρικούς και περιφερειακούς αερολιµέ-
νες, έχει αυξηθεί η χωρητικότητα, έχει βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
και έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για νέες εκµεταλλεύσεις. Εντούτοις, και παρά τις 
µέχρι σήµερα παρεµβάσεις, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο παρεχοµένων 
υπηρεσιών σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων κοινοτικών αεροδροµίων. Εξαίρεση αποτελεί 
το διεθνές Α/∆ Ελ. Βενιζέλος που έχει συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη των αεροµετα-
φορών της χώρας, ως σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών κοµβικό σηµείο του συστήµατος 
µεταφορών και κύρια πύλη πρόσβασης στην χώρα. Με βάση δε την τάση για αναµενόµενη 
αύξηση της κίνησης αλλά και τις ενισχυόµενες συνθήκες ανταγωνισµού, καθώς και τις αυ-
ξανόµενες απαιτήσεις σε υψηλότερα προσφερόµενα επίπεδα ασφαλείας και εξυπηρέτησης, 
καθίσταται σαφής η επιτακτική ανάγκη άµεσης υλοποίησης νέων σηµαντικής κλίµακας πα-
ρεµβάσεων σε άλλα σηµαντικά αεροδρόµια.  

Όσον αφορά στις Αστικές Μεταφορές, ο µεγαλύτερες βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων 
εντοπίζονται στην Αττική, κυρίως λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των µέσων σταθε-
ρής τροχιάς (τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, µετρό). Ελλείψεις, όµως, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ως προς την έκταση που καλύπτουν τα µέσα σταθερής τροχιάς και ως προς την 
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πρόσβασή τους (σύνδεση µε λεωφορειακές γραµµές, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, 
σταθµοί µετεπιβίβασης), καθώς και ως προς τις συνθήκες λειτουργίας των λεωφορείων και 
τρόλεϊ, όπως είναι χαµηλές ταχύτητες, τα προβλήµατα αξιοπιστίας στα δροµολόγια και το 
χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήµατα των Αστικών Μεταφο-
ρών είναι παρόµοια µε αυτά της Αθήνας, παρόλο που έχουν πραγµατοποιηθεί ενέργειες 
για τη βελτίωση της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας. Στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, τα οποία λόγω 
µεγέθους δεν εξυπηρετούνται από µέσα σταθερής τροχιάς, τα προβλήµατα των ΜΜΜ είναι 
ακόµη µεγαλύτερα, µε βασικές ελλείψεις υποδοµής και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η 
διαπιστωµένη µεγάλη αποδοχή και χρήση του µετρό της Αθήνας, συµβάλλει στη διαµόρ-
φωση της πολιτικής για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των µέσων σταθερής τροχιάς στα 
δύο µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Παράλληλα, ο σωστός σχεδιασµός και η 
προώθηση στα αστικά κέντρα µεταφορικών µέσων φιλικών προς το περιβάλλον και την 
εξοικονόµηση ενέργειας, συνδράµει την προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Τέλος, και σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις και τη στόχευση για αύξηση του εµπορευµατι-
κού και επιβατικού έργου των µέσων µεταφοράς εκτός των οδικών, η επίτευξη της µέγιστης 
δυνατής ασφάλειας του Εθνικού Συστήµατος Μεταφορών, αποτελεί πρωταρχικό στόχο. 
Από τα στατιστικά στοιχεία, είναι προφανές ότι στην Ελλάδα ο τοµέας υστερεί σηµαντικά σε 
σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. ∆εδοµένου ότι οι οδικές µεταφορές συνιστούν το κυρίαρ-
χο µέσο µεταφοράς στην Ελλάδα, το πρόβληµα της ασφάλειας είναι περισσότερο ορατό 
στον τοµέα των οδικών µεταφορών.  

Σε εθνικό επίπεδο, ο προγραµµατισµός των προηγούµενων περιόδων βασίσθηκε στην αρ-
χή της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την αειφορική δια-
χείριση των φυσικών πόρων, µε την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχε-
διασµό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων και παρεµβάσεων στον τοµέα των µετα-
φορών. Η συνέχεια της ανάπτυξης των µεταφορικών υποδοµών της χώρας και της βελτίω-
σης των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφορών, πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο ή και µε ακόµη 
µεγαλύτερη έµφαση, να λαµβάνει σοβαρά υπόψη την παράµετρο της αειφορίας, ενσωµα-
τώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στην στρατηγική της 4ης 
προγραµµατικής περιόδου. 

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα καλείται να αντιµετωπίσει προκλήσεις, µε στόχο να βελ-
τιώσει τις υποδοµές της και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής, και να τις µετατρέψει σε 
προοπτικές και ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. 
Σ’ αυτό βοηθά αποφασιστικά η εµπειρία που έχει αποκτηθεί – µέσα από την αντιµετώπιση 
και επίλυση των σχετικών προβληµάτων που αναδείχθηκαν κατά το παρελθόν – σχετικά µε 
τον εντοπισµό και των αξιολόγηση των αναγκών, καθώς και το σχεδιασµό, την ανάθεση, 
την παρακολούθηση και παραλαβή των έργων, το συντονισµό όλων των σχετικών ενερ-
γειών και την ευελιξία που απαιτείται στην αντιµετώπιση απρόβλεπτων αρχικά φαινοµένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013 
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2 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
2007 – 2013  

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του τοµέα Μεταφορών, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» µε βάση δύο κύριους στρατηγικούς 
στόχους: 

1. Τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της 
χώρας µε την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών κατά προτεραιό-
τητα, καθώς και µε  την ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών σε Εθνικό / Περι-
φερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστι-
κών µεταφορικών υποδοµών), µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αειφορία 
του συστήµατος µεταφορών.  

2. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήµατος 
µεταφορών, µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µετακί-
νησης, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινήσεων, µε τη 
βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και µε την αύξηση του επιπέδου εξυπη-
ρέτησης και της συνολικής προστιθέµενης αξίας του συστήµατος. 

Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι είναι σε συνάφεια και εξυπηρετούν τις διαπιστωµένες ανάγκες 
και τα κενά του τοµέα που περιγράφηκαν στην Ενότητα 1, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

Σε σχέση µε τους παραπάνω στόχους, η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών και η δη-
µιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών, που θα προωθεί την συµπληρω-
µατικότητα και τη δυνατότητα συνεργασίας των µεταφορικών µέσων, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση της προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας των πε-
ριοχών της χώρας, όσο και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συστήµατος εµπο-
ρευµατικών µεταφορών. Επιπρόσθετα, η συµπλήρωση των ασυνεχειών των δικτύων µετα-
φορών συµβάλλει τόσο στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και του επιπέδου ε-
ξυπηρέτησης, όσο και στη συµπληρωµατικότητα και λειτουργικότητα των ήδη υλοποιηµέ-
νων παρεµβάσεων.  

Το δίκτυο µεταφορών συµπληρώνεται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Π.Ε.Π.) µε προτάσεις και δράσεις που 
συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και στην 
ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση νέων οδικών και σιδηρο-
δροµικών έργων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών, 
καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µητρο-
πολιτικών κέντρων της χώρας.  

Το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας, συµπληρώνεται στο πλαίσιο του  Ε.Π.Ε.Π. µε προτά-
σεις και δράσεις που συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου και αφο-
ρούν στην ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση νέων οδικών έρ-
γων και στην ανάπτυξη οδικών συνδέσεων µε κύρια λιµάνια και αεροδρόµια για την ανά-
πτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. 
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Το βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, συµπληρώνεται στο πλαίσιο του  Ε.Π.Ε.Π. µε 
προτάσεις και δράσεις που συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του σιδηροδροµικού 
δικτύου και αφορούν στην ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση 
νέων σιδηροδροµικών έργων και στην δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων και των συν-
δέσεών τους  µε το σιδηροδροµικό δίκτυο για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφο-
ρών. 

Παράλληλα, συµπληρώνονται µε τις προτάσεις και δράσεις του Προγράµµατος τα κενά του 
λιµενικού δικτύου της χώρας, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη καταλληλότητα των εγκα-
ταστάσεων και τη διαθεσιµότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού και αντιµετωπίζονται µε 
προτάσεις αναβάθµισης και επέκτασης των λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, που 
αφορούν τόσο κύριους όσο και δευτερεύοντες λιµένες της χώρας. 

Τα κενά των αεροπορικών µεταφορών, αντιµετωπίζονται και συµπληρώνονται µε τις προ-
τάσεις και δράσεις του Προγράµµατος, που αφορούν στην αναβάθµιση των υποδοµών των 
αεροδροµίων και στην προσφερόµενη εξυπηρέτηση.  Στις προτάσεις περιλαµβάνεται η ολο-
κλήρωση των παρεµβάσεων σε αεροδρόµια που ξεκίνησαν στην προηγούµενη περίοδο, η 
αναβάθµιση / ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων, ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
αεροναυτιλίας και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Οι διαπιστωµένες ανάγκες των Αστικών µεταφορών οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην 
επιζητούµενη αύξηση των µετακινήσεων µε τα ΜΜΜ έναντι των ΙΧ, στη βελτίωση της κυ-
κλοφοριακής κατάστασης στα µεγάλα αστικά κέντρα, στην αύξηση της συνολικής κυκλοφο-
ριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου, στη µείωση των χρόνων µετακινήσεων κυ-
ρίως µε τα ΜΜΜ και στην µείωση των ατυχηµάτων, αντιµετωπίζονται µε την ανάπτυξη των 
αστικών µεταφορικών υποδοµών και των αστικών συγκοινωνιών και την βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς. 

Σε σχέση µε το δεύτερο στρατηγικό στόχο, η µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινή-
σεων (προσώπων και αγαθών) αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ισόρροπη ανάπτυξη 
των περιφερειών, προϋποθέτει ολοκληρωµένες και σύγχρονες υποδοµές µεταφορών και 
συναρτάται µε την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης. Επίσης συνδέεται άµεσα µε την 
πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας και φυσικών πόρων και αποτελεί καθοριστική παράµε-
τρο για την αξιοποίηση των προοπτικών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την µετατροπή πε-
ριοχών της χώρας σε αντίστοιχα εφοδιαστικά κέντρα. 

Η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε σύγχρονα 
µέσα, τεχνικές και λειτουργικές παρεµβάσεις, ώστε να προσφέρει άµεσες οικονοµικές, κοι-
νωνικές και προσωπικές ωφέλειες. Στο πλαίσιο αυτό καθορίσθηκαν ως βασικές προτεραιό-
τητες του Ε.Π.Ε.Π. η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε στόχο την µείωση των τροχαίων 
ατυχηµάτων και του αριθµού των θανάτων, η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑ-
ΘΕ/Π σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση 
/ τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), ενώ ταυτόχρονα περιλαµβάνει 
και ειδικές παρεµβάσεις στα διαχειριστικά και λειτουργικά µέσα των µεταφορικών δικτύων 
(π.χ. ERTMS στο µετρό και στο σιδηρόδροµο, VTMIS & ISPS στις θαλάσσιες µεταφορές 
κλπ). 

Το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του µεταφορικού συστήµατος αποτελεί το µέτρο 
αξιολόγησης των παρεχοµένων υπηρεσιών µεταφοράς, τόσο σε σχέση µε την υποδοµή, 
όσο και µε τη λειτουργία. Η βελτίωσή του επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, κα-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 102 από 305  

θώς συνεπάγεται βελτίωση της άνεσης, της πληροφόρησης των χρηστών και της ασφάλει-
ας των µετακινήσεων και συµβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και ιδιαίτερα κά-
ποιων επιµέρους τοµέων της όπως, του τουρισµού, του εµπορίου, κλπ. Η βελτίωση της 
ελκυστικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφορών τόσο των εµπο-
ρευµατικών όσο και των επιβατικών, µπορεί να επιτευχθεί εκτός των άλλων µε χρήση των 
τεχνολογικών εξελίξεων της τηλεµατικής και της πληροφορικής. 

Επιπρόσθετα, τίθενται δύο παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος:  

α) η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών µέσω περιβαλλοντικά βιώσιµων παρεµβά-
σεων και  

β)  η υλοποίηση ειδικών παρεµβάσεων στις µεταφορικές υποδοµές µε στόχο την µεί-
ωση των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.  

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου επιτυγχάνει την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διά-
στασης στον τοµέα των µεταφορών, που είναι σε συνάφεια µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για 
την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσα-
βόνας και των προτεραιοτήτων του Γκέτεµποργκ. Με βάση το στόχο αυτό, η επίτευξη των 
κύριων στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε πα-
ρεµβάσεις που έχουν συµπεριλάβει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο κατά την 
κατασκευή των έργων, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους µε κατάλληλη µέριµνα 
προς το περιβάλλον (π.χ. τα πορίσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, τις 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τους ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους κλπ.).  

Η υλοποίηση του δεύτερου παράλληλου στόχου περιλαµβάνει την κατά το δυνατό µείωση 
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών (ρύπανση, θόρυ-
βος), την προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Μετρό, Προ-
αστιακός Σιδηρόδροµος, Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, οικολογικά λεωφορεία), τη προώθηση έρ-
γων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων και τον περιορισµό της συµφόρησης και 
της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία, την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης στους λιµένες και την πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών 
ατυχηµάτων. 

Στο επίπεδο της χρηµατοδότησης των έργων του Προγράµµατος, τίθεται ως πρόσθετος 
παράλληλος στρατηγικός στόχος η προώθηση της αύξησης των διαθέσιµων οικονοµικών 
πόρων µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, κα-
θώς και µε την ανάκτηση µέρους του κόστους παροχής των σχετικών υπηρεσιών από τους 
χρήστες των υποδοµών. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, στο Πρόγραµµα ενσωµατώνονται 
παρεµβάσεις που υλοποιούνται µέσω συµβάσεων παραχώρησης, για την προώθηση των 
οποίων  θα χρησιµοποιηθεί η ήδη αποκτηθείσα εκτεταµένη εµπειρία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της 
δηµόσιας διοίκησης, στην υλοποίηση αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων µεταφορικών υπο-
δοµών. 

Με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», µε τρόπο ώστε να 
αντιµετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τοµέα Μεταφορών. Για τον καθορισµό τους 
λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΠΜ και οι Ολοκληρωµένες Κα-
τευθυντήριες Γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση της ΕΕ, οι στρατηγικές κατευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), η πολιτική Συνοχής της ΕΕ 
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για την περίοδο 2007-2013 και οι σχετικές Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας, καθώς και οι στρατηγικές προτεραιότητες για 
τη προστασία του περιβάλλοντος του Γκέτεµποργκ.  

Επίσης, λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα των µε-
ταφορών, η αποτίµηση των µέχρι σήµερα πολιτικών και παρεµβάσεων, καθώς και τα πορί-
σµατα της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
του Προγράµµατος. 

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι παρακάτω γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α)  

Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των 
περιοχών της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού 
∆ικτύου συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεών του µε τις κύριες πύ-
λες της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια), καθώς και της ανά-
πτυξης του λοιπού Εθνικού και Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου, µε 
ταυτόχρονη µέριµνα για την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών 
στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (β) 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε 
προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύ-
τητας, και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών, 
µε υποστήριξη στις µεταφορικές υποδοµές που επιδρούν θετικά στο 
περιβάλλον. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ) 

Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη 
κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική 
ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ) 

Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιούνται οι επιδράσεις σε αστικούς ιστούς, η βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του 
βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε) 

 Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος 
αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίω-
ση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότη-
τας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση των 
σχετικών χρονοαποστάσεων και των συνολικά εκπεµπόµενων αέριων 
ρύπων από αυτές, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιµη κινητικότητα στον α-
στικό ιστό.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ) 

 Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας 
του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτί-
ωση της διαχείρισης της οδικής, σιδηροδροµικής, θαλάσσιας και εναέ-
ριας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
λιµένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυ-
χηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.   

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δια-
µορφώνονται διακριτοί τοµείς παρέµβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε «Άξονες 
Προτεραιότητας». Οι Άξονες διαµορφώνονται έτσι, ώστε να περιλαµβάνουν δράσεις που 
συµβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων και αφορούν την κατασκευή και 
αναβάθµιση  του οδικού δικτύου, την κατασκευή και αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δι-
κτύου, την κατασκευή / επέκταση λιµενικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, την αναβάθµι-
ση / επέκταση αεροδροµίων, την κατασκευή / επέκταση υποδοµών µητροπολιτικού σιδη-
ρόδροµου (Μετρό) και την βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στα Μητροπολιτικά Κέ-
ντρα. Σε ξεχωριστό Άξονα περιλαµβάνονται οριζόντιες δράσεις για τη βελτίωση της ασφά-
λειας του συστήµατος µεταφορών, της διαχείρισης της οδικής και σιδηροδροµικής κυκλο-
φορίας, την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα. Επίσης, σε ξεχωριστό Άξονα περιλαµβάνεται κατηγορία δράσεων που αφορά 
την Τεχνική Υποστήριξη για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος. 

Για τη διαµόρφωση της δοµής του παρόντος Προγράµµατος, λήφθηκε υπόψη ότι: 

• η εσωτερική διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πρέπει να προκύπτει 
«µε βάση µόνο θεµατικά κριτήρια και όχι χωρικά», 

• κάθε γενικός στόχος του Προγράµµατος συνιστάται να συναρτάται µε ένα Άξονα 
προτεραιότητας, 

• τα Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται τόσο από το Ε.Τ.Π.Α. και από το Τα-
µείο Συνοχής πρέπει να έχουν «διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας για 
κάθε Ταµείο».  

Με βάση τις κατευθύνσεις αυτές, τους παραπάνω στρατηγικούς και γενικούς στόχους και το 
είδος των παρεµβάσεων του Προγράµµατος (Τοµέας Μεταφορών), διαµορφώνονται κατ’ 
αρχήν έξι θεµατικές ενότητες:  

Θεµατική Ενότητα  1. «Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»,  

Θεµατική Ενότητα  2. «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Θεµατική Ενότητα  3. «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»,  

Θεµατική Ενότητα  4. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 

Θεµατική Ενότητα  5. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και  

Θεµατική Ενότητα  6. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».  

Στη συνέχεια διαµορφώνονται δύο Οµάδες Αξόνων Προτεραιότητας, µία για κάθε ένα από 
τα Κοινοτικά ταµεία που χρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα, το Ε.Τ.Π.Α και το Ταµείο Συνοχής 
αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε Οµάδα Αξόνων Προτεραιότητας, διαµορφώνονται θεµατικές 
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Υπο-οµάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ταξινόµηση και οµαδοποίηση των αξό-
νων σε σχέση µε τα µεταφορικά υποσυστήµατα και µέσω της κωδικοποίησης του Άξονα να 
διευκολύνεται η αντιστοίχισή του µε το µεταφορικό υποσύστηµα στο οποίο αναφέρεται. Οι 
θεµατικές Υπο-οµάδες που διαµορφώνονται είναι: 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ   3:    ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ   4 :           ΑΣΦΑΛΕΙΑ /   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Περαιτέρω, η τελική διάρθρωση του Ε.Π.Ε.Π προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερους 
περιορισµούς που έχουν τεθεί από τον Γενικό Κανονισµό 1083/06 του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου και τους Κανονισµούς 1080/06 του ΕΤΠΑ και 1084/06 του ΤΣ, καθώς και διάφο-
ρους παράγοντες που σχετίζονται µε την εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική. Ειδικότερα, για τη 
διάρθρωση του Προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη παράµετροι που αφορούν στα συνολι-
κά διαθέσιµα κονδύλια, στην κατανοµή τους στο ΕΤΠΑ και στο Ταµείο Συνοχής, στις δυνα-
τότητες χρηµατοδότησης των δράσεων µε βάση τη χωροταξική κατανοµή των αντίστοιχων 
έργων τους στις Περιφέρειες (8 Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης και 5 Περιφέρειες 
µεταβατικής στήριξης – 3 phasing out, 2 phasing in), στην διαχειριστική ευελιξία διακριτών 
Αξόνων Προτεραιότητας από τις κατά περίπτωση αρµόδιες διαχειριστικές αρχές, στη δυνα-
τότητα ένταξης σηµαντικών δράσεων στα αντίστοιχα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ-
γράµµατα δεδοµένης της σηµαντικής Κοινοτικής συνδροµής σε αυτά, καθώς και στη συνο-
λική δέσµευση των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών πόρων του Προγράµµατος σε σχέση µε 
την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.  

Στην περίπτωση που οι παρεµβάσεις της ίδιας Θεµατικής Ενότητας υλοποιούνται µε χρη-
µατοδότηση και από τα δύο Ταµεία, διαµορφώνονται δύο ξεχωριστοί άξονες προτεραιότη-
τας, ένας για κάθε Ταµείο. 

Κατά τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας, όπως και κατά τη διαµόρφωση των γε-
νικών στόχων του ΕΠ, λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα της εκ των Προτέρων Αξιολόγη-
σης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος. 
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Με συνεκτίµηση των παραπάνω, διαµορφώνονται οι παρακάτω δεκατρείς (13) Άξονες 
Προτεραιότητας: 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆Ι-
ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ζ:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ  

8ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Η:   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π  & ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ∆ΙΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   ΙΑ:  ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 
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Η επιλογή των παραπάνω Αξόνων προτεραιότητας είναι σε αντιστοιχία µε τους γενικούς 
στόχους του Προγράµµατος ως εξής: 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α & Ζ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β & Η  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (β) και (στ)  

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ & Θ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ & Ι  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε & ΙΒ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ & ΙΓ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙ-
ΠΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», όπως αναλύεται στη συνέχεια είναι σε συνάφεια και 
συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη 
Συνοχή της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατη-
γικής της Λισσαβόνας, των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση (ΟΚΓ) και ευθυγραµµίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του  Ε-
ΣΠΑ 2007-2013, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τους στόχους και τις προτε-
ραιότητες της τοµεακής  πολιτικής των Μεταφορών.  

2.2.1 Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η στρατηγική της ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 όπως αυτή εκφράζε-
ται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 θέτει ως στόχο «...τη δι-
εύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, την διατήρηση  του ρυθµού οικονοµι-
κής µεγέθυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου 
κοινοτικού όρου, για την τόνωση της απασχόλησης, για την επίτευξη της πραγµατικής σύ-
γκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς» και 
εκφράζει το αναπτυξιακό όραµα της χώρας για την νέα περίοδο: «Η Ελλάδα της νέας πε-
ριόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή 
παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Μια Ελλάδα µε έµφαση στην εκπαί-
δευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την  καινοτοµία, στο σεβασµό του 
περιβάλλοντος». Για την επίτευξη του στόχου αυτού η στρατηγική εστιάζει σε τέσσερις πα-
ραµέτρους: α) στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας 
καθώς και στη διασύνδεσή τους, β) στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές και γ) στην ε-
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πένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δ) στον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα 
τα επίπεδα διοίκησης. 

Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι η διάρθρωσή του σε πέντε (5) θεµα-
τικές προτεραιότητες και δεκαεπτά (17) γενικούς στόχους οι οποίοι εξειδικεύονται σε ειδι-
κούς στόχους και κύρια µέσα επίτευξης. Οι θεµατικές προτεραιότητες εξειδικεύονται περι-
φερειακά µε την διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων (οµάδες περιφερειών – υπερπερι-
φέρειες) µε ξεχωριστή αναπτυξιακή πολιτική η οποία προσαρµόζεται περαιτέρω ανά περι-
φέρεια της χώρας. Η διάρθρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής περιλαµβάνει επίσης τις 
χωρικές προτεραιότητες για βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου (ορεινών, 
νησιωτικών και αγροτικών περιοχών) καθώς και διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφε-
ρειακή συνεργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας για την νέα πε-
ρίοδο, η στρατηγική εξειδικεύεται µε τον προσδιορισµό των πέντε (5) ακόλουθων θεµατι-
κών προτεραιοτήτων: 

1. Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 
2. Κοινωνία της γνώσης και Καινοτοµία 
3. Απασχόλησης και Κοινωνική Συνοχή 
4. Θεσµικό περιβάλλον 
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης. 

Για κάθε θεµατική προτεραιότητα καθορίζονται επιµέρους 17 συνολικά γενικοί στόχοι, οι 
οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε ειδικούς στόχους και κύρια µέσα επίτευξης. 

Στο πλαίσιο της 5ης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, καθορίζονται πέντε γενικοί στό-
χοι, µεταξύ των οποίων και ο γενικός στόχος 13: «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των 
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» 
ο οποίος, στο µεγαλύτερο βαθµό, υλοποιείται από το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

Για το σκοπό αυτό, η στρατηγική και οι προτεραιότητες του παρόντος Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος έχουν καθορισθεί έτσι ώστε να βρίσκονται σε άµεση συνάφεια και απόλυτη ευ-
θυγράµµιση µε τον παραπάνω γενικό στόχο 13. Η συνάφεια αυτή γίνεται εµφανής από την 
περαιτέρω εξειδίκευση του στόχου αυτού στο ΕΣΠΑ: 

• «στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών». Εστιά-
ζει στη συµπλήρωση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας µε προτε-
ραιότητα στην συµπλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου και έµφαση στο δί-
κτυο αυτοκινητοδρόµων και κύριων διασυνδέσεων µε τις όµορες χώρες καθώς και 
στη συµπλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ/Π). 

• «στην ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας 
του συστήµατος µεταφορών» η οποία εστιάζει στη διασύνδεση των υποδοµών µε τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. 
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• «στη σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα  µεταφορών» η 
οποία εστιάζει στη σύνδεση των αστικών κέντρων, των παραγωγικών περιοχών και 
των κύριων τουριστικών προορισµών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 

• «στην ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» η οποία εστιάζει στην ενί-
σχυση των υποδοµών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα για την αντι-
µετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων. 

• «στην αναβάθµιση υποδοµών» η οποία εστιάζει στον εκσυγχρονισµό των οδικών και 
σιδηροδροµικών υποδοµών, των λιµανιών και των αεροδροµίων µε στόχο τη βελ-
τίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών.   

• «στην προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων» η οποία εστιάζει στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος παραγω-
γής έργων και υπηρεσιών. 

Παράλληλα στο γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ εκφράζεται η πολιτική προσέλκυσης ιδιωτικών 
κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για την 
ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών µεταφορών η οποία υλοποιείται 
κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης για σηµαντικούς οδικούς άξονες. 

Όπως γίνεται φανερό από την συσχέτιση της στοχοθεσίας του παρόντος Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και των παραπάνω στόχων του ΕΣΠΑ, το ΕΠΕΠ ουσιαστικά εξειδικεύει σε 
επιχειρησιακό επίπεδο τον γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ, εποµένως βρίσκεται σε απόλυτη 
συνάφεια και ευθυγράµµιση µε αυτόν. 

Πέραν του παραπάνω γενικού στόχου της θεµατικής προτεραιότητας 5, στον οποίο παρέ-
χεται άµεση και σηµαντική συµβολή, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει έµµεση 
συµβολή στην υλοποίηση και άλλων γενικών στόχων τόσο της ίδιας όσο και άλλων θεµατι-
κών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ.  

Αναλυτικότερα, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 14, 15 και 16 της 5ης θεµατικής προτεραιότητας, 
οι γενικοί στόχοι 1 και 3 της 1ης θεµατικής προτεραιότητας «Επένδυση στον παραγωγικό 
τοµέα της οικονοµίας», ο γενικός στόχος 6 της 2ης θεµατικής προτεραιότητας «Κοινωνία της 
Γνώσης και Καινοτοµία», καθώς και ο γενικός στόχος 9 της 3ης θεµατικής προτεραιότητας 
«Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», εξυπηρετούνται έµµεσα από τις προτεραιότητες και 
τις παρεµβάσεις που προτείνονται στο ΕΠΕΠ.  

Η στρατηγική του ΕΠ έχει έµµεση συµβολή στο γενικό στόχο 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός 
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία», καθώς η ύπαρξη σύγχρονων µεταφορι-
κών υποδοµών και υπηρεσιών µεταφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέ-
τηση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη λειτουργία/συντήρηση 
των σύγχρονων ενεργειακών δικτύων της χώρας και την ένταξή τους στα διεθνή δίκτυα µε-
ταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.   

Σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 15 «Η αειφορική διαχείριση 
του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» εξυ-
πηρετούνται έµµεσα από το Ε.Π.Ε.Π., καθώς η υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων γίνεται 
µε κατάλληλη µέριµνα προς το περιβάλλον, εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων και λήψη 
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µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ επιµέρους στόχοι του Προγράµµατος είναι 
προσανατολισµένοι προς τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 
των µεταφορικών υποδοµών στο περιβάλλον. Τέτοιοι στόχοι είναι η προώθηση έργων πα-
ρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης 
της οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µε-
ταφορών (θόρυβος, ρύπανση), η προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το 
περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος), η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης στους λιµένες και η πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντι-
κών ατυχηµάτων. 

Σε ότι αφορά το γενικό στόχο 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµε-
σων Επενδύσεων», η βελτίωση της προσπελασιµότητας και προσβασιµότητας σε επίπεδο 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και θαλασσί-
ων), η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών, η µείωση του χρόνου και του κόστους 
µετακινήσεων, η βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών και η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέ-
τησης, που επιτυγχάνονται µε την υλοποίηση του ΕΠΕΠ, συµβάλλουν στο σύνολό τους έµ-
µεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτό αιτιολογείται από την αναµενόµενη ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς µε τις παρεµβά-
σεις του ΕΠ διευκολύνεται η µετακίνηση προσώπων και η µεταφορά αγαθών εντός της χώ-
ρας και µέσω των διασυνοριακών συνδέσεών της µε τις όµορες χώρες και τις χώρες της 
Ε.Ε. Παράλληλα, προωθείται η «στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών» καθώς στις περιοχές 
που εξυπηρετούνται επαρκώς από τα δίκτυα µεταφορών ενθαρρύνεται η ανάπτυξη παρα-
γωγικών επενδύσεων και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη του 
∆ιευρωπαϊκού Οδικού και Σιδηροδροµικού δικτύου συµπεριλαµβανοµένων των οδικών και 
σιδηροδροµικών συνδέσεων µε τις διεθνείς πύλες της χώρας, καθώς και µε την ανάπτυξη 
κύριων λιµένων και αεροδροµίων που συµβάλλουν στη σύνδεση της χώρας µε τον Ευρω-
παϊκό και διεθνή χώρο αξιοποιείται καλύτερα το πλεονέκτηµα της χώρας ως πύλης πρό-
σβασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ο γενικός στόχος 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» προωθείται 
από την στρατηγική του ΕΠΕΠ, καθώς η βελτίωση της προσβασιµότητας και προσπελασι-
µότητας των περιοχών της χώρας ενισχύει την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων Μεταφορών, την βελτίωση του συστήµατος θαλασσίων και αεροπορικών µεταφο-
ρών, την αύξηση της ασφάλειας µετακινήσεων καθώς και την βελτίωση του συστήµατος 
αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων. 

Σε σχέση µε το γενικό στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 
συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης.» το παρόν Πρόγραµµα περιλαµβάνει πα-
ρεµβάσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ µε εφαρµογές στα δίκτυα και µέσα µεταφορών και επο-
µένως έχει έµµεση συµβολή στο στόχο αυτό. 

Ο γενικός στόχος 9 «Προώθηση της Κοινωνικής ενσωµάτωσης» εξυπηρετείται εµµέσως 
από το Πρόγραµµα µε την παρεχόµενη δυνατότητα βελτίωσης της κινητικότητας των ατό-
µων µε ειδικές ανάγκες, µέσω προβλέψεων στα δίκτυα και στα οχήµατα που διευκολύνουν 
την πρόσβαση των ατόµων αυτών. 
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Επιπλέον των παραπάνω γενικών στόχων, η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους των πέντε χωρικών ενοτήτων που καθορίζο-
νται στο ΕΣΠΑ και την εξειδίκευσή τους στις επιµέρους Περιφέρειες καθώς η ανάπτυξη των 
υποδοµών µεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιµότητας συνιστούν καθοριστική πα-
ράµετρο στη επίτευξη των στόχων αυτών. Συγκεκριµένα η ενίσχυση των µεταφορικών υ-
ποδοµών βοηθά στην λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας µεταξύ τους 
και µε τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα και εποµένως συµβάλει στην µείωση της ενδο-
περιφερειακής ανισορροπίας, στην ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και 
στην ενδυνάµωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Παράλληλα η βελτίωση του επι-
πέδου µεταφορών αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγ-
χρονισµού και ενισχύει τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών της περιφέρειας. Συ-
µπερασµατικά η ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών προάγει την περιφερει-
ακή ανταγωνιστικότητα σε τοπικό επίπεδο ενώ συµβάλει στην άρση της περιφερικότητας 
της χώρας και στην χωρική συνοχή.  

Σε ότι αφορά τη χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης ο στρατηγικός σχεδιασµός του Ε-
ΠΕΠ εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς της στόχους για «...την ανάδειξη του ρόλου της ως 
κόµβου µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, την ενίσχυση του πολυκεντρικού συστήµατος 
της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και την αναβάθ-
µιση του ρόλου του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης....» η επίτευξη των οποίων 
θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε 
εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική συνοχή. Ειδικότερα: 

• Η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και η διαµόρφωσή της Θεσσαλονίκης σε 
µητροπολιτικό βαλκανικό κέντρο και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης εξυπηρετείται ιδιαίτε-
ρα µε την βελτίωση της προσπελασιµότητας τόσο του αστικού κέντρου όσο και της 
ευρύτερης περιφέρειας, η οποία επιτυγχάνεται, κυρίως, µε την ανάπτυξη των οδι-
κών και σιδηροδροµικών ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών που χωροθετούνται 
εντός της περιφέρειας (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες, οδικές και σιδη-
ροδροµικές συνδέσεις µε ΠΓ∆Μ και Βουλγαρία), την ανάπτυξη των συνδυασµένων 
µεταφορών (εµπορευµατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και λιµάνι), την ανάπτυξη του δι-
κτύου αεροπορικών µεταφορών (αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης) και την ανάπτυξη α-
στικών και περιαστικών υποδοµών (προαστιακός Θεσσαλονίκης, υποθαλάσσια αρ-
τηρία, εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης).  

• Οι αναπτυξιακοί στόχοι για την ∆υτική Μακεδονία για βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εξυπηρετούνται έµµεσα από το ΕΠ µε 
την βελτίωση της προσβασιµότητας µέσω της ανάπτυξης µεγάλων οδικών αξόνων 
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (Εγνατία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλά-
δας).  

• Η αναπτυξιακή πολιτική της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για υψηλό ρυθµό αύ-
ξησης του ΑΕΠ εξυπηρετείται από το ΕΠ µε την ανάπτυξη των υποδοµών µεταφο-
ρών µε έµφαση στους κάθετους οδικούς άξονες σύνδεσης µε τα βόρεια σύνορα της 
χώρας και µε την ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών (λιµάνι Καβάλας). 

Η στρατηγική του ΕΠΕΠ ευθυγραµµίζεται, επίσης, µε τους αναπτυξιακούς στόχους της χω-
ρικής ενότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για «∆ιεύρυνση των 
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αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής 
µεγέθυνσης ... για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών της περιοχής...» καθώς η βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιο-
χών και των υπηρεσιών µεταφορών αυξάνει την ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου ε-
πενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης και αµβλύνει τις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερεια-
κές ανισότητες. Ειδικότητα για κάθε µία από τις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας ισχύει: 

• Το ΕΠΕΠ εξυπηρετεί ιδιαίτερα τη στρατηγική πολιτική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελ-
λάδας η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών µεταφο-
ρών που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου µεταφορών και θα δράσουν 
ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού. Η α-
νάπτυξη και ολοκλήρωση µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών  ∆ιευρωπαϊκών α-
ξόνων (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, 
σιδηροδροµικός ΠΑΘΕ), καθώς και η ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών (λιµέ-
νας Πάτρας) συµβάλουν άµεσα στους στόχους αυτούς, ενώ έχουν και έµµεση συµ-
βολή σε άλλους επιµέρους στόχους όπως η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

• Η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκλήρωση των υ-
ποδοµών ώστε να συνδεθούν λειτουργικά οι περιοχές της ενδοχώρας µεταξύ τους 
και µε τα αστικά κέντρα, εξυπηρετείται από το ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη βασικών ο-
δικών αξόνων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ∆ιευρωπαϊκοί οδικοί άξονες 
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα. 

• Οι αναπτυξιακοί στόχοι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για αναβάθµιση του του-
ριστικού προϊόντος εξυπηρετούνται από το ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη υποδοµών µε-
ταφορών (οδικά έργα και αεροδρόµια). 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπεί-
ρου η οποία εστιάζει στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής...» εξυ-
πηρετείται από την στρατηγική του ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη και τη λειτουργική διασύνδεση 
µεταφορικών υποδοµών που θα συµβάλουν στη µείωση της ενδοπεριφερειακής ανισορρο-
πίας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και θα συµβάλλουν στην ενδυνά-
µωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Ειδικότερα: 

• Η στρατηγική πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας και βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ενισχύεται από την ανάπτυξη τόσο των µε-
γάλων ∆ιευρωπαϊκών και σιδηροδροµικών οδικών αξόνων που περνούν από την 
περιφέρεια (οδικός και σιδηροδροµικός ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλά-
δας), όσο και από την ανάπτυξη του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας (Εθνι-
κές οδοί Τρίκαλα – Άρτα, Λάρισα – Φάρσαλα, Λάρισα – Κοζάνη, κλπ). 

• Η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων (ΠΑΘΕ) 
καθώς και των τροφοδοτικών οδικών αξόνων τους (ΕΟ Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο, 
Λαµία – Καρπενήσι - Αγρίνιο, κλπ) αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας ο οποίος υλοποιείται µέσα από τους στόχους του ΕΠΕΠ. 

• Η ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της Χώρας προς την ΕΕ και 
τα Βαλκάνια καθώς και η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και του 
τουρισµού, αποτελούν σηµαντικούς στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας οι ο-
ποίοι εξυπηρετούνται σηµαντικά µε την ανάπτυξη των υποδοµών µεταφορών και 
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ειδικότερα µε την ανάπτυξη µεγάλων οδικών ∆ιευρωπαϊκών αξόνων (Εγνατία Ο-
δός, Ιόνια Οδός) και την βελτίωση του υποδοµών θαλασσίων µεταφορών (λιµένας 
Ηγουµενίτσας). 

Η στρατηγική του ΕΠΕΠ ευθυγραµµίζεται µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενό-
τητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου η οποία εκφράζεται ως η «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας... σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυ-
ξης.» και θα επιτευχθεί µε έµφαση στη λειτουργική και διαπεριφερειακή διασύνδεση των 
περιοχών της χωρικής ενότητας µέσω και της ανάπτυξης υποδοµών µεταφορών. Ειδικότε-
ρα για κάθε µία από τις τρεις Περιφέρειες ισχύει: 

• Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης για αναβάθµιση του ρόλου της στην 
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου µε βελτίωση της ελκυστικότητας και ανα-
βάθµιση της ανταγωνιστικότητάς της, προωθείται σηµαντικά µέσα από την ανάπτυ-
ξη των οδικών (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ και συνδετήριοι οδοί), των λιµενικών και των αερο-
πορικών υποδοµών της Περιφέρειας. 

• Η στρατηγική του ΕΠΕΠ εξυπηρετεί την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου η οποία εστιάζει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και της δια-
σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και µε 
την ηπειρωτική χώρα. Έµφαση δίδεται στην ανάπτυξη λιµενικών υποδοµών (π.χ. 
λιµένας Μυκόνου), ενώ προωθούνται επίσης η ανάπτυξη των οδικών και αεροπο-
ρικών υποδοµών. 

• Κατά όµοιο τρόπο εξυπηρετείται και η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου η οποία εστιάζει, επίσης, στη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών 
µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας και µεταξύ τους µε παράλληλη βελτίωση της 
προσπελασιµότητας ανάµεσα στο εσωτερικό των νησιών και τα διοικητι-
κα/οικονοµικά κέντρα και τις πύλες της Περιφέρειας (λιµάνια και αεροδρόµια). Η 
ανάπτυξη των λιµενικών, των αεροπορικών και των οδικών υποδοµών συµβάλουν 
στην επίτευξη της στρατηγικής αυτής. 

Η επίτευξη της στρατηγικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής η οποία συνοψίζεται στην 
«Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας, ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρα της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.» συναρτάται άµεσα µε την ανάπτυξη των 
υποδοµών της και ιδιαίτερα µε την βελτίωση των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του 
συστήµατος αστικών συγκοινωνιών, τα οποία αποτελούν, επίσης, γενικούς στόχους του 
ΕΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται η ανάπτυξη των µέσων σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, 
Προαστιακός σιδηρόδροµος, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος), η βελτίωση του οδικού δικτύου και 
η βελτίωση των αστικών µετακινήσεων µε τα δηµόσια µεταφορικά µέσα µη σταθερής τρο-
χιάς (λεωφορεία). 

Στο παραπάνω πλαίσιο προωθείται και ο χωρικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 για «ανά-
πτυξη των νησιωτικών περιοχών» κυρίως µε την βελτίωση των υποδοµών πρόσβασης (λι-
µάνια, αεροδρόµια). 

Ο γενικός στόχος του Προγράµµατος για ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών 
και των αστικών συγκοινωνιών µε αποτέλεσµα την βελτίωση των µετακινήσεων εντός των 
µεγάλων αστικών κέντρων και την µείωση των χρονοαποστάσεων και οι αντίστοιχοι ειδικοί 
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στόχοι εξυπηρετούν τόσο την αναπτυξιακή πολιτική για τις χωρικές ενότητες στις οποίες 
χωροθετούνται τα δύο µητροπολιτικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όσο και 
την «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη», που αποτελεί χωρική προτεραιότητα της αναπτυξιακής 
στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στις προτεραιότητες αυτές συµβάλλουν επίσης οι στό-
χοι του ΕΠ για ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και µεταφορικών υποδοµών, στις 
περιπτώσεις που αυτοί υλοποιούνται µε παρεµβάσεις στα αστικά κέντρα της χώρας καθώς 
και ο ειδικός στόχος για προώθηση έργων αστικών παρακάµψεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η βελτίωση της προσπελασιµότητας και προσβασιµότητας µέσω 
της ανάπτυξης των µεταφορικών υποδοµών, που προωθεί το Πρόγραµµα, συµβάλλει στην 
βελτίωση της «διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας» η οποία 
αποτελεί ειδική χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Την προτεραιότητα αυτή εξυ-
πηρετούν επίσης επιµέρους στόχοι του Ε.Π.Ε.Π., όπως η πρόληψη και αντιµετώπιση θα-
λασσίων περιβαλλοντικών κινδύνων και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών. 

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας συνάφειας των Αξόνων Προτεραιότητας (γενικών στό-
χων) του ΕΠΕΠ µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ. 
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ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΑΠ) ΤΟΥ ΕΠΕΠ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 -2013 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ 

1. Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων. (●) (●) (●)    (●) (●) (●)  (●)   

2. Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας              

1. Επένδυση στον 
παραγωγικό το-
µέα της οικονοµί-
ας 

3. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. (●)  (●)    (●)  (●)     

4. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

             

5. Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε 
όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

             
2. Κοινωνία της 
γνώσης και καινο-
τοµία 

6. Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνι-
κής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. 

             

7. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων.              

8. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.              

9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. (●) (●)     (●) (●)      

10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, 
που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και 
θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 

             

3. Απασχόληση και 
Κοινωνική Συνοχή 

11. Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες ε-
θνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή). 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ 

4. Θεσµικό Περι-
βάλλον 

12. Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την ανα-
βάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

   (●)      (●)    

13. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

14. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία.   (●)           

15. Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος.           (●) (●)  

16. Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής.           (●) (●)  

5. Ελκυστικότητα 
της Ελλάδας και 
των Περιφερειών, 
ως τόπου επεν-
δύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης 

17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης 
της χώρας. 

             

ΧΩΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

             

1. Βιώσιµη αστική ανάπτυξη (●)      (●)       

2. Ανάπτυξη της υπαίθρου   (●) (●)     (●) (●) (●)   

3. ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (Στόχος 3) (●) (●) (●) (●)   (●) (●) (●) (●) (●) (●)  

● Άµεση και σηµαντική συνάφεια,      (●) Έµµεση συνάφεια 
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2.2.2 Συνάφεια µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις στρατηγικές κατευθυντήρι-
ες γραµµές της Κοινότητας 2007-2013 για την πολιτική της συνοχής 

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής αντανακλώνται στο τρίπτυχο: (α) 
σύγκλιση, (β) περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και (γ) εδαφική συνεργα-
σία. Τα προγράµµατα σύγκλισης αφορούν στα λιγότερα αναπτυγµένα Κράτη Μέλη (ΚΜ) και 
περιφέρειες, που αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνοχή, τα 
προγράµµατα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, αφορούν όλα τα ΚΜ 
της ΕΕ, ενώ η εδαφική συνεργασία προωθείται µέσω διεθνικών, διασυνοριακών και διαπε-
ριφερειακών δράσεων. 

Η πολιτική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας (Μάρτιος 
2000) και ενσωµατώνει το σύνολο των στόχων της, όπως διευρύνθηκαν από το Συµβούλιο 
του Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001) για τη προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη ενός 
αειοφόρου προτύπου ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως αυτή ανανεώθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο (Φεβρουάριος 2005)16 είναι: 

- Βελτίωση της ελκυστικότητας των ΚΜ της Ευρώπης για τις επενδύσεις και τους εργα-
ζόµενους, 

- Ενθάρρυνση της γνώσης και καινοτοµίας ως παράγοντες οικονοµικής µεγέθυνσης, 
- ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Οι παραπάνω προτεραιότητες αποτυπώθηκαν στην ειδική Ανακοίνωση της Επιτροπής17 
(Ιούλιος 2005) ως οι κύριες στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και αποτελούν το πλαίσιο 
για την κατάρτιση και εκτίµηση της συνεισφοράς των εθνικών και περιφερειακών προγραµ-
µάτων, στην επίτευξη των στόχων της συνοχής, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Για 
κάθε κύρια κατευθυντήρια γραµµή προσδιορίσθηκαν στο ίδιο έγγραφο της Επιτροπής,  ε-
πιµέρους κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες αναλύουν τις βασικές προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων.  

Στο ανανεωµένο πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας καθορίζονται δέκα Κεντρικοί Τοµείς 
Πολιτικής (Central Policy Areaς), µεταξύ των οποίων, στο πλαίσιο της  πρώτης προτεραιό-
τητας «...να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας...», καθο-
ρίζεται και ο Κεντρικός Τοµέας Πολιτικής «επέκταση και βελτίωση των Ευρωπαϊκών υπο-
δοµών µεταφορών». Για την κάλυψη του τοµέα αυτού καθορίζεται κατ’ αντιστοιχία, στην 
ειδική Ανακοίνωση της Επιτροπής η επιµέρους Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 1.1.1) µε το 
ίδιο θέµα.  

Οι στόχοι του Ε.Π.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις αυτές, επικεντρώνονται στην ανά-
πτυξη των µεταφορικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές που προωθούν τις ∆ιευρω-
παϊκές Μεταφορές. Η ανάπτυξη σύγχρονων µεταφορικών υποδοµών διευκολύνει την κινη-
τικότητα των ατόµων, των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών τόσο σε εθνικό όσο και σε 

                                                 
16 Συνεργασία για την Οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση – Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας 

COM(2005) 24, 02.02.2005. 
17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Πολιτική της Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, 2007 – 2013. COM(2005) 0299, 05.07.2005. 
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Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει το εµπόριο και προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την επι-
χειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα, συµβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγο-
ράς, διευκολύνοντας την προσβασιµότητα των περιφερειών της και τη διαµόρφωση µιας 
συνδεδεµένης εσωτερικής αγοράς και ως εκ τούτου, επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό το επι-
χειρηµατικό περιβάλλον ως βασικός παράγοντας ελκυστικότητας για υλοποίηση επενδύ-
σεων και για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι το παρόν ΕΠ  εξυπηρετεί άµεσα και είναι σε 
συνέργεια µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ειδικότερα µε την 
πρώτη προτεραιότητα «...για να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις και απα-
σχόληση» βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας.  

Οι στόχοι του Ε.Π.Ε.Π. εναρµονίζονται µε την 1η Κατευθυντήρια γραµµή (ΚΣΚΓ 1.1) «...να 
γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόλη-
ση». 

Ειδικότερα, βρίσκονται σε συνάφεια και άµεση συνέργεια µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και 
βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών», καθώς το Πρόγραµµα επικεντρώνεται στην υλο-
ποίηση παρεµβάσεων για την δηµιουργία ή και τον εκσυγχρονισµό σηµαντικών µεταφορι-
κών υποδοµών. Οι επιµέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζονται στην ΚΣΚΓ 1.1.1 λαµβά-
νονται υπόψη κατά την διαµόρφωση της στρατηγικής και τον σχεδιασµό του Ε.Π.Ε.Π.  

Συγκεκριµένα : 

 ∆ίδεται προτεραιότητα στα έργα που περιλαµβάνονται στα 30 έργα ευρωπαϊκού εν-
διαφέροντος όπως αυτά καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµ-
βούλιο18. 

 Προωθούνται, επίσης κατά προτεραιότητα, τα έργα που αφορούν στα ∆ιευρωπαϊκά 
δίκτυα µεταφορών τα οποία συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην βελτίωση της α-
νταγωνιστικότητας των περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις διασυ-
νοριακές συνδέσεις. 

 Περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα δι-
ευρωπαϊκά δίκτυα, ενώ έµφαση δίνεται στην διατροπικότητα και στις βιώσιµες οικο-
νοµικά µεταφορές µε την σύνδεση των λιµανιών και των αεροδροµίων µε την ενδο-
χώρα τους. 

 Περιλαµβάνονται  παρεµβάσεις στις σιδηροδροµικές υποδοµές, που έχουν ως στό-
χο την βελτίωση της πρόσβασης, τη µείωση του κόστους των σιδηροδροµικών µε-
ταφορών, την τήρηση των κανόνων διαλειτουργικότητας και τη χρήση του συστήµα-
τος ERTMS. 

 Περιλαµβάνονται στόχοι και δράσεις για την προώθηση βιώσιµων από περιβαλλο-
ντική άποψη µεταφορικών δικτύων. 

 Προωθείται η ανάπτυξη «θαλάσσιων αυτοκινητοδρόµων» µε την ανάπτυξη των λι-
µενικών υποδοµών σε διάφορα λιµάνια της χώρας. 

                                                 
18  Απόφαση αριθ. 884/2004/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 

2004. 
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 Οι παρεµβάσεις στα µεταφορικά δίκτυα έχουν ως βασική επιδίωξη την βελτίωση της 
ασφάλειας των µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια. 

Επιπλέον της µεγάλης συνάφειας και συνέργειας του ΕΠ µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 που αναλύεται 
παραπάνω, οι στόχοι του ΕΠ συµβάλλουν έµµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.2. «Ενίσχυση των συ-
νεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη», εφόσον για τη 
βελτίωση των παραπάνω υποδοµών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η διάσταση της περιβαλ-
λοντικά βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αναλύθηκε και παραπάνω. 

Σε ότι αφορά την περιφερειακή διάσταση της Πολιτικής της Συνοχής, το ΕΠ συµβάλλει  
στην ΚΣΚΓ 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» µε την α-
νάπτυξη τόσο αποτελεσµατικών αστικών µεταφορικών υποδοµών όσο και συνδέσεών των 
πόλεων µε το ∆Ο∆, στην ΚΣΚΓ 2.2 «Ενίσχυση της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγρο-
τικών περιοχών», µε την ανάπτυξη του περιφερειακού οδικού δικτύου και την σύνδεση των 
περιοχών τις χώρας µε κυριότερα εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα και στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυ-
νοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία» προωθώντας την φυσική διασύνδεση των 
εδαφών µε την ανάπτυξη τόσο οδικών και σιδηροδροµικών διασυνοριακών συνδέσεων όσο 
και λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών στις κύριες πύλες της χώρας. 

2.2.3 Συνάφεια µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση (ΟΚΓ) και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 

Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-
2008 (ΟΚΓ) συγκεντρώνουν σε ενιαίο , συνεκτικό και απλοποιηµένο κείµενο τις συστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών, και τις προτάσεις σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
για την περίοδο 2005-2008. Αποτελούν το κύριο πολιτικό µέσο για την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας και οµαδοποιούνται σε τρεις οµάδες (µακροοι-
κονοµικές, µικροοικονοµικές και κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση). 

Το Ε.Π.Ε.Π. έχει άµεση και σηµαντική συµβολή στην υλοποίηση της 16ης Ολοκληρωµένης 
Κατευθυντήριας Γραµµής (µία από τις 9 µικροοικονοµικές) : «...Επέκταση, βελτίωση και δι-
ασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτε-
ραιότητας...» καθώς έχει τεθεί ως στρατηγικός στόχος η βελτίωση της προσβασιµότητας και 
της προσπελασιµότητας σε επίπεδο ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. 

Επίσης το ΕΠ έχει έµµεση συµβολή στην υλοποίηση της 11ης ΟΚΓ (επίσης µικροοικονοµι-
κή) για «...ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης...» 
καθώς έχει ενσωµατώσει ως παράλληλο στρατηγικό στόχο την υλοποίηση όλων των πα-
ρεµβάσεων µε προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 
(ΕΠΜ) συγκεντρώνει σε ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυ-
βέρνηση την τριετία 2005-2008 (µε απώτερο ορίζοντα το 2010) στους τοµείς των ∆ηµοσίων 
Οικονοµικών, των ∆ιαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) Αλλαγών, καθώς και στην Απασχό-
ληση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Στο ΕΠΜ τίθενται τέσσερις (4) προτεραιότητες και ανα-
λύονται οι πολιτικές και οι παρεµβάσεις που προωθούνται για την επίτευξη των προτεραιο-
τήτων αυτών. 
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Η 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση 
του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γε-
ωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» εξυπηρετείται και από 
τους δύο στρατηγικούς στόχους του ΕΠ τόσο για βελτίωση προσβασιµότητας σε επίπεδο 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (οδικών, θαλασσίων) όσο και για βελτίωση της ποιότη-
τας των υπηρεσιών µετακίνησης. 

Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠ προωθούνται οι πολιτικές για  «Περιφερειακή 
και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7) καθώς και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Κεφ. 6) 
του ΕΠΜ. Ειδικότερα, προωθείται η βελτίωση της προσβασιµότητας και η σύνδεση της πε-
ριφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα µέσω της αναβάθµισης των µεταφορικών υποδοµών 
για την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας, καθώς και δράσεις µε σκοπό την προστασία 
του περιβάλλοντος όπως η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιµένες. 

Αναλυτικότερη αποτύπωση της συνάφειας συγκεκριµένων προτεραιοτήτων και ειδικών 
στόχων του ΕΠ µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γίνεται στο επόµενο Κεφάλαιο 3 
όπου αναφέρονται οι ειδικοί στόχοι. 

2.2.4 Συνάφεια µε τις κατευθύνσεις της Ε.Ε για την πολιτική των Μεταφορών 

Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην ανάπτυξη και συνοχή της Ε.Ε. είναι σηµαντική 
και παρουσιάζει έντονες συνέργειες και συµπληρωµατικότητες µε το σύνολο των λοιπών 
πολιτικών που προωθεί η Ε.Ε. από τις αµέσως συσχετιζόµενες µε τις µεταφορές, όπως 
είναι η ενέργεια και η περιβαλλοντική πολιτική, έως τις έµµεσα συσχετιζόµενες, όπως είναι 
η πολιτική για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η συµµετοχή 
του τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι ισχυρότερη απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη19.  

Η Πολιτική των Μεταφορών αποτελεί θεµελιακό στοιχείο για την επίτευξη των βασικών 
στρατηγικών στόχων της Ε.Ε., διότι µεταξύ άλλων πολιτικών, µέσω αυτής προωθούνται 
συλλογικοί στόχοι όπως η οικονοµική ανάπτυξη, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης, η αειφόρος ανάπτυξη, και η προώθηση της καινοτοµίας. 

Οι βασικές ανάγκες της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο  για τις µεταφορές20 

συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες πολιτικής: 

• Απελευθέρωση των αγορών των µεταφορών 

• Εξισορρόπηση της ανάπτυξης ανάµεσα στα µέσα µεταφοράς 

                                                 
19 Αυτό οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της ανάπτυξης του τοµέα των µεταφορών στην σταδιακή, κατά την τελευταία 15-ετία, 
άρση των σοβαρών εµποδίων προσβασιµότητας των περιοχών της χώρας, που οφείλονται στο δυσµενές γεωµορφολογικό της 
ανάγλυφο. Με την άρση αυτών των εγγενών εµποδίων προσβασιµότητας, εξασφαλίζεται η ευρύτερη διάχυση της οικονοµικής 
ανάπτυξης και των συνεργειών της οικονοµικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, 
οφείλεται και σε εξωγενείς γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δηµιουργία της Ζώ-
νης Ελεύθερου Εµπορίου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους της Ε.Ε, που συντελεί στη διεύρυνση του ζωτικού οικονοµικού 
χώρου της Ελλάδας διαµέσου και του συστήµατος µεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό µε την προς τα ανατο-
λικά µετατόπιση του «γεωπολιτικού» κέντρου βάρους της ΕΕ25, µεγεθύνουν τη σηµασία της χώρας και του ρόλου της 
στην περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Η προοπτική αυτή αναµένεται να ενισχύσει το ρόλο του συστήµα-
τος  µεταφορών της χώρας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

20 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, «η Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», COM(2001) 370, 
12.09.2001 
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• Αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στις οδικές, αστικές και αεροπορικές 
µεταφορές 

• Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών 

Οι ανωτέρω άξονες πολιτικής υλοποιούνται µε 13 βασικά µέτρα που προβλέπει η Λευκή 
Βίβλος, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων 
2. Βελτίωση της ποιότητας των οδικών µεταφορών 
3. Προώθηση των θαλάσσιων και ποτάµιων µεταφορών 
4. Συµφιλίωση της ανάπτυξης των αεροπορικών µεταφορών µε το περιβάλλον 
5. Επίτευξη της διατροπικότητας  (intermodality) 
6. Υλοποίηση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών 
7. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 
8. Καθιέρωση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής τιµολόγησης των µεταφορών  
9. Αναγνώριση των δικαιωµάτων των χρηστών 
10. Ανάπτυξη ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών 
11. Επιστράτευση της Έρευνας και της τεχνολογίας για καθαρές και αποδοτικές 

µεταφορές 

12. ∆ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης 

13. Ανάπτυξη των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων περιβαλλοντικών 
στόχων ενός αειφορικού συστήµατος µεταφορών 

Η πολιτική της Ε.Ε για τον τοµέα των Μεταφορών, εξυπηρετείται από τους στόχους του ΕΠ 
καθώς ως βασικές προτεραιότητες, µεταξύ άλλων, τίθενται η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων µεταφορών, η βελτίωση των υποδοµών των αστικών 
συγκοινωνιών, η ενίσχυση της ασφάλειας των µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, 
η προώθηση των θαλάσσιων και εναέριων µεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας.  

Ειδικότερα, από τα 30 έργα προτεραιότητας Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του ∆∆Μ, προω-
θείται µε το ΕΠ η ολοκλήρωση των τµηµάτων που αφορούν την Ελλάδα: του έργου προτε-
ραιότητας 7 «Οδικός άξονας Πάτρα/Ηγουµενίτσα – Αθήνα – Σόφια – Βουδαπέστη» µε την 
ολοκλήρωση του Ελληνικού τµήµατος του οδικού άξονα, του έργου προτεραιότητας 21 
«Θαλάσσιες αρτηρίες» µε τη δηµιουργία σύγχρονων λιµενικών υποδοµών στις δυτικές πύ-
λες της χώρας και του έργου προτεραιότητας 22 «Σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα-Σόφια-
Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα-Νούρεµπεργκ/∆ρέσδη» µε την ολοκλήρωση του ελληνικού 
τµήµατος σιδηροδροµικού άξονα. 

Ειδικότερα για το σιδηροδροµικό Άξονα ΠΑΘΕ/Π, που αποτελεί τµήµα του ανωτέρω Άξονα 
22, προωθούνται µέσω του ΕΠ όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του παρεµβάσεις,  
οι οποίες είναι σύµφωνες µε το Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων του Σιδηροδροµικού Άξονα 
Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη / Προµαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). 
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Οι προτεραιότητες αυτές τίθενται µε ταυτόχρονη µέριµνα για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, που συµβάλλει στην επίτευξη του τελικού στόχου ανάπτυξης ενός αειφορικού συ-
στήµατος µεταφορών. 

2.2.5 Συνέργεια µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 

Οι στόχοι του ΕΠΕΠ βρίσκονται σε άµεση συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε τους α-
ντίστοιχους στόχους των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) για τον 
τοµέα των µεταφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη προσέγγιση της στρατηγικής 
του ΕΣΠΑ τόσο στο επίπεδο των γενικών στόχων του όσο και στο επίπεδο των αναπτυξια-
κών προτεραιοτήτων για τις πέντε χωρικές ενότητες της χώρας.  

Η συνέργεια αυτή είναι µεγαλύτερη σε στόχους και δράσεις που βρίσκονται σε άµεση συ-
νάφεια µε τον γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών 
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» καθώς 
και µε τους αναπτυξιακούς στόχους των χωρικών ενοτήτων που επιτυγχάνονται µε βελτίω-
ση της προσπελασιµότητας. 

Η στρατηγική του ΕΠΕΠ, ως τοµεακό πρόγραµµα, δίνει έµφαση και προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆∆Μ) µε την ανάπτυξη των µεταφορι-
κών υποδοµών (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών µεταφο-
ρικών υποδοµών), τη συµπλήρωση των ασυνεχειών τους, τη σύνδεσή τους µε τους κύρι-
ους κόµβους του συστήµατος µεταφορών και τις πύλες της χώρας, καθώς και την ανάπτυ-
ξη των κύριων διαπεριφερειακών τροφοδοτικών συνδέσµων τους, ενώ τα ΠΕΠ, ως περιφε-
ρειακά προγράµµατα, εστιάζουν περισσότερο στην ανάπτυξη των δικτύων µεταφορών σε 
εθνικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο συµπεριλαµβανοµένων των συνδέ-
σεων των ∆∆Μ µε τις περιφέρειες της χώρας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση 
της προσπελασιµότητας τόσο σε εθνικό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο (ανάπτυ-
ξη ∆Ο∆) όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Από το συνδυασµένο αυτό επιχειρησιακό 
προγραµµατισµό αναµένεται η βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των επενδύσεων για 
την ανάπτυξη των ∆∆Μ και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω του 
συστήµατος µεταφορών και των κοµβικών σηµείων και πόλων ανάπτυξης, που έµφανίζουν 
σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα, όπως λιµάνια, αεροδρόµια, βιοµηχανικές ζώνες, 
τουριστικοί προορισµοί, κλπ. 

Επίσης ο στρατηγικός στόχος του ΕΠΕΠ για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, βελτίωση της ασφάλειας και αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης αντιµετωπί-
ζεται στο επίπεδο του συνόλου της χώρας ενώ αντίστοιχοι στόχοι και δράσεις των ΠΕΠ ε-
στιάζουν µε την ίδια στόχευση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Οι συνέργειες του ΕΠΕΠ µε κάθε ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ εξειδικεύονται στις επόµενες παραγράφους. 

2.2.5.1 Συνέργεια µε το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 

Οι δράσεις του ΕΠΕΠ που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων, 
συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, που αφορούν την ανάπτυ-
ξη συγκεκριµένων επιµέρους τµηµάτων των ∆Ο∆ που χωροθετούνται εντός των τριών πε-
ριφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
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κης και αφορούν κυρίως παρεµβάσεις των οποίων η κατασκευή έχει ξεκινήσει µε χρηµατο-
δότηση από το 3ο ΚΠΣ. Επίσης σε συνέργεια µε τις δράσεις ολοκλήρωσης των ∆Ο∆ προ-
γραµµατίζονται από το ΠΕΠ δράσεις ανάπτυξης των συνδέσεων των ∆Ο∆ µε το εθνικό ο-
δικό δίκτυο και τις πύλες της χώρας (π.χ. συνδέσεις Εγνατίας µε οδικό δίκτυο) καθώς και 
βελτίωσης υποδοµών του εθνικού, διανοµαρχιακού και επαρχιακού δικτύου των Περιφε-
ρειών, οι οποίες συντελούν στην βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας σε όλη την 
έκταση των Περιφερειών και στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών των συνδέσεων των ∆ιευ-
ρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών µε τις εσωτερικές περιοχές των τριών Περιφερειών και κυ-
ρίως µε χώρους οικονοµικής δραστηριότητας. 

Στον τοµέα των σιδηροδρόµων, η ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού σιδηροδροµικού άξονα 
ΠΑΘΕΠ αποτελεί σηµαντική δράση του ΕΠΕΠ η οποία συµπληρώνεται µε δράσεις του 
ΠΕΠ για την ανάπτυξη επιµέρους τµηµάτων του και για τη βελτίωση λοιπών γραµµών του 
περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου και την σύνδεσή του µε ΒΙΠΕ και λιµάνια στις Πε-
ριφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (π.χ. έργα στις γραµ-
µές Πολύκαστρο – Ειδοµένη και Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη, σιδηροδροµική σύνδεση 
λιµένα Αλεξ/λης). 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών βρίσκονται σε συνέρ-
γεια µε τις δράσεις ενίσχυσης του λιµενικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
που προωθούνται από το ΠΕΠ. Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης προωθούνται δράσεις ανάπτυξης των υποδοµών κύριων και περιφερειακών λιµέ-
νων και των συδέσεων τους µε τα δίκτυα µεταφορών σε συνέργεια και συµπληρωµατικότη-
τα µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΠ. 

∆ράσεις ανάπτυξης αστικών και περιαστικών υποδοµών µεταφορών στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, προω-
θούνται τόσο από το ΕΠΕΠ (προαστιακός Θεσσαλονίκης, υποθαλάσσια αρτηρία, εξωτερική 
περιφερειακή Θεσσαλονίκης) όσο και παράλληλα και συµπληρωµατικά από το ΠΕΠ  (Με-
τρό Θεσσαλονίκης).  

Οι δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και των υπη-
ρεσιών σε χώρους αστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος που προβλέπονται από το ΠΕΠ 
κυρίως για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συµπληρώνουν τις αντίστοιχες δράσεις 
του ΕΠΕΠ για βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών και του επιπέδου των παρεχόµενων 
υπηρεσιών που χωροθετούνται σε όλες τις Περιφέρειες. Ειδικότερα, τα έργα κατασκευής 
κέντρων εκπαίδευσης οδηγών σε Νοµαρχίες της Μακεδονίας και της Θράκης που προβλέ-
πονται στο ΠΕΠ, βρίσκονται σε συνέργεια µε τα αντίστοιχα έργα του ΕΠΕΠ για βελτίωση 
του επιπέδου εκπαίδευσης των οδηγών και του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Αντίστοι-
χα, η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνει την βελτί-
ωση του δικτύου αστικών µεταφορών µε δράσεις βελτίωσης αστικών αρτηριών και οδικών 
αξόνων σε επιλεγµένα αστικά κέντρα για αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας και βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας. 

Η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και η ενίσχυση της διατροπικότητας του συ-
στήµατος µεταφορών η οποία προωθείται µε δράσεις στο ΕΠΕΠ (π.χ. εµπορευµατικό κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης) ενισχύεται από δράσεις του ΠΕΠ στις Περιφέρειες Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης για ανάπτυξη τοπικών εµπορευµατικών κέντρων και παροχή 
υπηρεσιών εφοδιαστικής  / logistics (π.χ. Εµπορευµατικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης). Αντί-
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στοιχα η προώθηση της διασύνδεσης των µέσων µεταφοράς στις εµπορευµατικές δραστη-
ριότητες, η οποία προωθείται στις περιφέρειες αυτές από το ΠΕΠ, στοχεύει στη λειτουργική 
ολοκλήρωση αντίστοιχων καθοριστικών δράσεων του ΕΠΕΠ για ενίσχυση της πολυτροπι-
κότητας του συστήµατος µεταφορών. 

Τέλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προωθείται σε επίπεδο υποδο-
µών από το ΠΕΠ και λειτουργιών από τα Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, η 
αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των µεθοριακών σταθµών µε στόχο τη λειτουργική εξα-
σφάλιση της προοπτικής διάνοιξης των βορειοανατολικών χερσαίων συνόρων της χώρας 
προς τα Βαλκάνια, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ στα ανατολικά, σε συνέργεια µε α-
ντίστοιχες κύριες παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ. 

2.2.5.2 Συνέργεια µε το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 

Στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου χωροθετούνται δράσεις του 
ΕΠΕΠ για την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαίκών Οδικών ∆ικτύων (∆Ο∆), καθώς και την δια-
σύνδεσή τους µε την ανάπτυξη/βελτίωση επιλεγµένων τµηµάτων του εθνικού οδικού δικτύ-
ου. Σε συνέργεια µε τις δράσεις αυτές βρίσκονται δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος, που αφορούν στην βελτίωση υποδοµών του εθνικού, επαρχιακού και 
τοπικού δικτύου και στοχεύουν στην καλύτερη σύνδεση των τριών Περιφερειών µε τα ∆ιευ-
ρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών και τις όµορες Περιφέρειες. Επίσης, συµπληρωµατικές δρά-
σεις στοχεύουν στη βελτίωση των διανοµαρχιακών συνδέσεων και των συνδέσεων των α-
στικών κέντρων και γενικότερα της προσπελασιµότητας των Περιφερειών (ιδιαίτερα των 
αποµακρυσµένων, παραµεθόριων και ορεινών περιοχών).  

Στον τοµέα των σιδηροδρόµων, η ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού σιδηροδροµικού άξονα 
ΠΑΘΕΠ αποτελεί σηµαντική δράση του ΕΠΕΠ, η οποία συµπληρώνεται µε δράσεις του 
ΠΕΠ για τη βελτίωση τροφοδοτικών τµηµάτων του περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (π.χ. σιδηροδροµική σύνδεση µε ΒΙΠΕ Βόλου και οδογέφυρα 
στην περιοχή Σοφάδων). 

Οι δράσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών βρίσκονται σε συνέργεια 
µε τις δράσεις αναβάθµισης και βελτίωσης υποδοµών που προωθούνται από το ΠΕΠ σε 
υφιστάµενους λιµένες των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.  

Επίσης, οι δράσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των αεροπορικών µεταφορών βρίσκονται σε 
συνέργεια µε τις δράσεις του ΠΕΠ για βελτίωση και αναβάθµιση υποδοµών σε υφιστάµε-
νους αερολιµένες (περιφέρεια Ηπείρου: κατασκευαστικά έργα στο α/δ Ιωαννίνων). 

Οι δράσεις του ΠΕΠ για βελτίωση κυκλοφοριακών και άλλων υποδοµών σε αστικά και του-
ριστικά κέντρα σε συνδυασµό µε παρακάµψεις των κέντρων αυτών, βρίσκονται σε συνέρ-
γεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΠ. Αντίστοιχα δράσεις για βελτίωση των συµβατι-
κών αστικών συγκοινωνιών του ΠΕΠ βρίσκονται σε συνέργεια µε τις δράσεις ανάπτυξης 
αστικών µεταφορών του ΕΠΕΠ, που στοχεύουν στην ενίσχυση των δηµόσιων µέσων µετα-
φοράς. 

Σε συνέργεια βρίσκονται επίσης δράσεις µε στόχο την βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών 
που γίνονται τόσο από το ΕΠΕΠ όσο και από το ΠΕΠ, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου για 
περιορισµό των θυµάτων των ατυχηµάτων. Ειδικότερα αναφέρονται τα έργα κατασκευής 
κέντρων εκπαίδευσης οδηγών σε Νοµαρχίες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. 
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Τέλος, οι δράσεις ανάπτυξης συνδυασµένων µεταφορών του ΕΠΕΠ συµπληρώνονται από 
αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ που στοχεύουν στην δηµιουργία υποδοµών για προώθηση 
των πολύτροπων και συνδυασµένων µεταφορών µε την ανάπτυξη εµπορευµατικών κέ-
ντρων περιφερειακής εµβέλειας, που συµβάλλουν στην ενίσχυση των συνδυασµένων µε-
ταφορών και τη συµπλήρωση αντίστοιχων δράσεων του ΕΠΕΠ. 

2.2.5.3 Συνέργεια µε το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

Στις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου το ΕΠΕΠ υλοποιεί κυρίως δράσεις 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων και δράσεις ανάπτυξης 
συνδέσεων σηµαντικών πόλεων µε τα δίκτυα αυτά. Οι δράσεις αυτές είναι σε συνέργεια µε 
τις αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ, που εστιάζουν στην συµπλήρωση και βελτίωση του εθνι-
κού και επαρχιακού δικτύου των δύο ηπειρωτικών Περιφερειών και στοχεύουν στην ολο-
κληρωµένη λειτουργία του οδικού δικτύου, στην εξασφάλιση της συνέχειας των µεταφορών 
σε µεταφορικούς κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, εµπορευµατικά 
κέντρα, κλπ.) και στην βελτίωση της συνδυασµένης λειτουργίας των µεταφορών. Παρεµβά-
σεις ασφάλειας, πληροφόρησης και αξιοποίησης ευφυών συστηµάτων που προγραµµατί-
ζονται στο ΠΕΠ βρίσκονται σε συνάφεια µε αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΠ. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το ΕΠΕΠ προγραµµατίζει δράσεις που αφορούν 
στην ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του 
ΠΕΠ, που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε νοµού, 
παρακάµψεις σηµαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και µικρότερων κέντρων της ενδοχώ-
ρας, βελτιώσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου οδικού δικτύου, 
παρεµβάσεις για την εξασφάλιση βελτιωµένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών, ηµιαστικών 
κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε το βασικό οδικό άξονα, ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που 
διασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση των πυλών εισόδου (λιµάνια-αεροδρόµια), καθώς 
και σηµαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών της ενδοχώρας, και 
παρεµβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των µετακινουµένων και τη διαχείριση της κυκλο-
φορίας. 

Στον τοµέα των σιδηροδρόµων, οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ στο σιδηροδροµικό δίκτυο των 
Περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας αφορούν κυρίως τον σιδηροδροµικό ∆ι-
ευρωπαϊκό Άξονα ΠΑΘΕΠ και ειδικότερα το τµήµα Αίγιο – Πάτρα. Οι παρεµβάσεις αυτές 
βρίσκονται σε συνέργεια µε παρεµβάσεις του ΠΕΠ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για 
βελτίωση του περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου (µετρική γραµµή), αύξηση της ασφά-
λειας και της αξιοπιστίας καθώς και µείωση του χρόνου διαδροµής. 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών βρίσκονται σε συνέρ-
γεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ, οι οποίες περιλαµβάνουν τη βελτίωση λιµενικών 
υποδοµών τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας που εξυπηρετούν τοπικές, ενδοπεριφερει-
ακές και διαπεριφερειακές συνδέσεις για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 
παρεχοµένων επιβατικών και εµπορευµατικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας 
των λιµένων, την προώθηση συνδυασµένων µεταφορών, τη βελτίωση της σύνδεσης της 
λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό ιστό, τον εκσυγχρονισµό 
λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλισης και 
επιχειρηµατικότητας και εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων, τη δηµιουργία 
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υποδοµών για την προστασία του θαλάσσιου και λιµενικού περιβάλλοντος και τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών µέτρων για την αποφυγή ρύπανσης. 

Επίσης, οι δράσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των αεροπορικών µεταφορών βρίσκονται σε 
συνέργεια µε τις δράσεις του ΠΕΠ για βελτίωση και αναβάθµιση των αεροπορικών υποδο-
µών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (π.χ. αναβάθµιση α/δ Ανδραβίδας ή Αράξου). 

Τα έργα κατασκευής κέντρων εκπαίδευσης οδηγών σε Νοµαρχίες της ∆υτικής Ελλάδας 
που περιέχονται στο ΠΕΠ, βρίσκονται σε συνέργεια µε τα αντίστοιχα έργα του ΕΠΕΠ για 
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των οδηγών και βελτίωση του επιπέδου της οδικής 
ασφάλειας. 

Επίσης οι δράσεις του ΠΕΠ µε στόχο την εισαγωγή της πολυτροπικότητας των συνδέσεων 
των Μέσων Μεταφοράς στις εµπορευµατικές δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν στην ε-
ξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα εµπορευµατικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ, σε παρεµβάσεις 
στο σιδηροδροµικό δίκτυο στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνδυασµένων µεταφορών, σε λιµε-
νικές παρεµβάσεις για τη προώθηση συνδυασµένων µεταφορών, που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών και στη συµπλήρωση αντίστοιχων δράσεων του 
ΕΠΕΠ. 

2.2.5.4 Συνέργεια µε το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

Οι παρεµβάσεις του ΠΕΠ στο οδικό δίκτυο των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου αφορούν στην ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων της Κρήτης, βασικών 
οδικών αξόνων των µεγάλων νησιών, παρακάµψεις µεγάλων πόλεων και συνδέσεις αστι-
κών κέντρων µε κύριους κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια). Οι παρεµβάσεις αυτές βρίσκονται 
σε συνέργεια µε τις παρεµβάσεις του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου οι οποίες περιλαµ-
βάνουν ανάπτυξη και βελτίωση του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού οδικού δικτύου των 
νησιών µε προτεραιότητα στη σύνδεση αστικών κέντρων µε κύριους κόµβους και τουριστι-
κούς προορισµούς ή προορισµούς σηµαντικού πολιτιστικού ή και οικολογικού ενδιαφέρο-
ντος, παρακαµπτήριες οδούς αστικών κέντρων και δράσεις βελτίωσης ασφάλειας και συν-
θηκών κυκλοφορίας. 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ για ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών περιλαµβάνουν την 
ολοκλήρωση περιφερειακών λιµένων των νησιών του Αιγαίου  και βρίσκονται σε συνέργεια 
µε αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ, που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις για την κατασκευή και 
βελτίωση λιµενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων µε σκοπό την αναβάθµιση της λειτουργι-
κότητάς τους, την αύξηση της δυναµικότητάς τους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της 
επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης. Επίσης το ΠΕΠ περιλαµβάνει δράσεις για τη βελ-
τίωση της ασφάλειας στα λιµάνια, και µέτρα για την προστασία του θαλάσσιου και λιµενικού 
περιβάλλοντος και την αποφυγή ρύπανσης, καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
τηλεµατικής και διαχείρισης της εµπορευµατικής και επιβατικής κίνησης τα οποία βρίσκο-
νται σε συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΠ. 

2.2.5.5 Συνέργεια µε το ΠΕΠ Αττικής 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ σε οδικά έργα στην Αττική είναι περιορισµένες και αφορούν 
βελτιώσεις του κλάδου του ΠΑΘΕ προς Λαύριο. Η σχετικά περιορισµένη παρέµβαση του 
ΕΠΕΠ στην Αττική υπαγορεύεται από τους Κανονισµούς επιλεξιµότητας των έργων που 
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χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ και όχι από την έλλειψη αναγκών. Οι ανάγκες 
αυτές συµπληρώνονται από τις δράσεις του ΠΕΠ Αττικής, που ολοκληρώνει σηµαντικό 
τµήµα του Ενδιάµεσου και του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου της Αθήνας, καθώς και κρίσι-
µες συνδέσεων των περιφερειακών οδικών δακτυλίων (σήραγγα Υµηττού,  Λεωφ. Κηφισού,  
Λεωφ. Ηριδανού κλπ.).   

Οι παρεµβάσεις βελτίωσης του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών στην Αττική που περι-
λαµβάνοβται στο ΕΠΕΠ βρίσκονται σε συνέργεια µε:  

 τα έργα ολοκλήρωσης του προαστιακού σιδηροδρόµου Αττικής και επέκτασής του 
στο τµήµα Κορωπί – Λαύριο,  

 την κατασκευή επισκευαστικής βάσης του ΗΣΑΠ στον Πειραιά,  
 την επέκταση του τραµ στο τµήµα ΣΕΦ –Πειραιάς, 

Επίσης, τα σιδηροδροµικά έργα του ΕΠΕΠ βρίσκονται σε συνέργεια µε την ολοκλήρωση 
του Συγκροτήµατος Θριασίου Πεδίου που περιαµβάνεταιι στο ΠΕΠ. 

Τέλος, τα έργα κατασκευής κέντρων εκπαίδευσης οδηγών σε Νοµαρχίες της Αττικής που 
προβλένται στο ΠΕΠ, ενισχύουν τα αντίστοιχα έργα του ΕΠΕΠ, µε στόχο τη συνολική βελ-
τίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των οδηγών και τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής 
ασφάλειας. 

2.2.6 Μέριµνα για τα  Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 

Η στρατηγική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠΕΠ περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες 
τις αρχές της µη διάκρισης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς και 
της µετακίνησης στους σταθµούς των µεταφορικών δικτύων των ατόµων µε αναπηρία, κατ’ 
απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού.  

Τα έργα και οι προµήθειες του ΕΠΕΠ, στο πλαίσιο των  υφιστάµενων εγκεκριµένων Τεχνι-
κών και Λειτουργικών Προδιαγραφών των συγκοινωνιακών έργων, των Κτιριοδοµικών Κα-
νονισµών και των κανονιστικών διατάξεων Ειδικών Κτιρίων και Σταθµών ∆ικτύων Μεταφο-
ρών, καθώς και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών των οχηµάτων όλων των µέσων µε-
ταφοράς,  µελετώνται και υλοποιούνται κατά τρόπο που διασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση 
και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία, που δύνανται και επιθυ-
µούν να µετακινηθούν. 

2.2.7 Θέµατα Ισότητας των Φύλων  

Η στρατηγική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠΕΠ προωθούν τις αρχές της µη διά-
κρισης, της ισότητας των φύλων και της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, κατ’ α-
παίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 
εξασφαλίζεται:  

1) στο επίπεδο του Προγραµµατισµού, όπου οι κοινωνικο-οικονοµικές αναλύσεις, οι 
διαµόρφωση των στόχων και ο σχεδιασµός της υλοποίησής τους περιλαµβάνει τις 
αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας των φύλων. 

2) στο επίπεδο της Εφαρµογής, όπου  οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται υπό το πρί-
σµα των επιλεγµένων προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση και η έγκριση των έργων 
του Προγράµµατος, περιλαµβάνει τις αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας των 
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φύλων στο επίπεδο των διοικητικών διαδικασιών των αρµόδιων φορέων υλοποίη-
σης. 

3) Στο επίπεδο της Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, όπου τα ποσοτικά και ποιοτικά 
αποτελέσµατα αξιολόγησης των δράσεων σε διάφορα επίπεδα, παράγονται από δι-
αδικασίες που λαµβάνουν υπόψη τους τις αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας 
των φύλων.  

2.3 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

2.3.1  Επάρκεια της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT 

2.3.1.1 Αξιολόγηση της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης 

Για την αξιολόγηση της επάρκειας της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης η εκ των προτέ-
ρων αξιολόγηση έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις σχεδιασµού των ΕΠ, όπως αυτές προβλέπο-
νται στα σχετικά Εθνικά και Κοινοτικά έγγραφα αναφοράς για την περίοδο 2007-2013. Η 
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που περιλαµβάνεται στο ΕΠΕΠ αξιολογείται µε υψηλό βαθµό 
επάρκειας και τεκµηρίωσης και αποτελεί ικανοποιητική αιτιολογική βάση για την κατάρτιση 
του ΕΠ.  Ειδικότερα: 

• Η ανάλυση έχει γίνει µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (EU objectives driven analysis) 
και ειδικότερα µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική της Συνοχής, 
την Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ.  

• Περιλαµβάνεται συγκριτική αποτίµηση της κατάστασης του τοµέα των µεταφορών σε 
σχέση µε την πραγµατικότητα των λοιπών κρατών - µελών της ΕΕ. 

• Αναδεικνύονται οι στόχοι και οι πολιτικές της ΕΕ στον τοµέα των µεταφορών – µε ιδιαί-
τερη έµφαση στα ∆∆Μ - και οι εξελίξεις στον ευρύτερο κοινοτικό και µεσογειακό χώρο, 
ως γενικό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού του τοµέα σε εθνικό επίπεδο.  

• Αναγνωρίζεται ότι ένα ορθολογικά δοµηµένο και λειτουργικό σύστηµα µεταφορών συµ-
βάλλει άµεσα στην υλοποίηση των στόχων της χώρας και της ΕΕ που αφορούν στην α-
νταγωνιστικότητα, την εδαφική και κοινωνικοοικονοµική συνοχή και την βιώσιµη ανάπτυ-
ξη. Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά δίκτυα µεταφο-
ρών, ως επί το πλείστον στο πλαίσιο των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, συνδράµουν ουσια-
στικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Η αναµενόµενη συµβολή των µεταφορών στην υλοποίηση της χωροταξικής στρατηγικής 
της χώρας για την ανάπτυξη και την οικονοµική – κοινωνική συνοχή τεκµηριώνεται ε-
παρκώς. Αναδεικνύονται τα περιφερειακά χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα των υποδο-
µών και της λειτουργίας των µεταφορικών υποσυστηµάτων της χώρας µε επαρκείς ανα-
φορές και επισηµάνσεις, καθώς και οι χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, που συσχετί-
ζονται µε τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΣΑΚΧ, προκειµένου να τεκµηριωθούν οι 
χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ. 

• Η υφιστάµενη κατάσταση ανά τοµέα µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές και συνδυα-
σµένες, θαλάσσιες, αεροπορικές και αστικές) κατά την έναρξη της νέας προγραµµατικής 
περιόδου ποσοτικοποιείται µε έναν αριθµό διαρθρωτικών δεικτών, µε την αξιοποίηση 
στατιστικών δεδοµένων της EUROSTAT (Energy and Transport in Figures). Οι ποσοτι-
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κές αναφορές είναι ικανοποιητικές για το σύνολο των θιγόµενων ζητηµάτων και συνι-
στούν επαρκή τεκµηρίωση. 

• Πέραν των ποσοτικοποιηµένων αναφορών, στις περιγραφές της υφιστάµενης κατάστα-
σης ανά τοµέα µεταφορών εµπεριέχονται ποιοτικές αναφορές, οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται από ικανοποιητική ποιοτική ανάλυση των επιτευγµάτων, αλλά και των παραµενό-
ντων προβληµάτων, που αφορούν το βαθµό προώθησης και ενσωµάτωσης των προτε-
ραιοτήτων των κοινοτικών πολιτικών – ιδιαίτερα των πολιτικών που σχετίζονται µε τα 
∆∆Μ – τις καθυστερήσεις θεσµικής προσαρµογής της ελληνικής στην Κοινοτική νοµοθε-
σία, την κατάσταση των υφιστάµενων υποδοµών και το βαθµό λειτουργικού εκσυγχρο-
νισµού των δικτύων. 

• Η αποτίµηση των επιτευγµάτων των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων όσον 
αφορά τις υποδοµές των χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών µεταφορών και των αστι-
κών δικτύων της πρωτεύουσας, είναι συστηµατική και πλήρης. Περιλαµβάνει συστηµατι-
κή σύνοψη των συµπερασµάτων και διαπιστώσεων των Εκθέσεων Ενδιάµεσης Αξιολό-
γησης των τοµεακών ΕΠ της Προγραµµατικής Περιόδου 2000–06 που αφορούν τις µε-
ταφορές, (ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ΕΠ ΣΑΑΣ), στην οποία υπογραµµίζεται η θετική αξιολογική 
αποτίµηση της αποκτηθείσας εµπειρίας στην υλοποίηση µεγάλων και σύνθετων τεχνι-
κών έργων και εντοπίζονται παραδείγµατα «καλών πρακτικών» που µπορούν να αποτε-
λέσουν υποδείγµατα για την προγραµµατική περίοδο 23007-13. 

• ∆εδοµένου ότι η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα στο ΕΠ αποτυπώνει 
την τρέχουσα πραγµατικότητα, δεν αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης εµβάθυνσης οι ι-
στορικοί, γεωγραφικοί και άλλοι παράγοντες, στους οποίους οφείλονται βασικά δοµικά 
και µορφολογικά γνωρίσµατα των µεταφορικών υποσυστηµάτων (π.χ. η υστέρηση στην 
επέκταση και η έλλειψη εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου). 

2.3.1.2 Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT 

Η ανάλυση SWOT που περιλαµβάνεται στο ΕΠ ως εργαλείο οργάνωσης και συνοπτικής 
καταγραφής των συµπερασµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κα-
τάστασης, αξιολογείται µε ικανοποιητικό βαθµό ως προς την πληρότητα και την τεκµηρίω-
ση και υποστηρίζει επαρκώς την κατάρτιση του ΕΠ.  

Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Έχει τοµεακή διάρθρωση (οδικές, σιδηροδροµικές και συνδυασµένες, θαλάσσιες, αερο-
πορικές, αστικές µεταφορές), κατ' αναλογία προς την ανάλυση υφιστάµενης κατάστα-
σης. Η διάρθρωση αυτή προσφέρει το πλεονέκτηµα της εµβάθυνσης (αν και – αναπό-
φευκτα - υπάρχει επανάληψη σηµείων που είναι κοινά για περισσότερους από έναν το-
µείς, ή αναφορές σε χαρακτηριστικά των µέσων που δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για 
τον σχεδιασµό του ΕΠ).  

• Είναι πλήρης και αναλυτική και καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο τα εντοπιζόµενα 
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες ανά τοµέα, όσο και τις ευκαιρίες και τις απειλές που δι-
αγράφονται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Αν και δεν περιέχει 
σαφώς καταγεγραµµένη ιεράρχηση των αναγκών για το σύνολο του συστήµατος των µε-
ταφορών στη χώρα, από την οποία να προκύπτουν οι τοµεακές προτεραιότητες, (κάτι 
που αντανακλά την έλλειψη στρατηγικού προγραµµατικού κειµένου εθνικού επιπέδου 
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σχεδιασµού για τις µεταφορές), η ανάλυση SWOT αναδεικνύει µε επάρκεια τις ανάγκες 
ανά τοµέα και υποστηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΠ. 

• ∆ίνει έµφαση σε εσωτερικούς παράγοντες που προσδιορίζουν - σε µεγάλο βαθµό περι-
οριστικά τις σχεδιαστικές προτεραιότητες - για την επόµενη προγραµµατική περίοδο (α-
παιτήσεις ολοκλήρωσης έργων που δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, απαιτήσεις σύνδεσης εθνικών δικτύων µε διευ-
ρωπαϊκούς και πανευρωπαϊκούς άξονες, απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων για δηµιουργία 
κόµβων συνδυασµένων µεταφορών, απαίτηση ενίσχυσης της προσπελασιµότητας µειο-
νεκτικών περιοχών, κλπ.) 

• ∆ίνει έµφαση στις εξωτερικές συνθήκες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν ευνοϊκό πε-
ριβάλλον για την υλοποίηση έργων και την προώθηση πολιτικών (ενίσχυση της θέσης 
της χώρας στη διαµορφούµενη νέα περιφερειακή γεωγραφία των µεταφορών, ευνοϊκό 
κλίµα για τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή έργων χερσαίων µεταφο-
ρών, επενδυτικό ενδιαφέρον για λιµενικές εγκαταστάσεις, κλπ.). 

2.3.1.3 Συµπεράσµατα 

Από την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT του ΕΠ 
Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-13 προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ση-
µεία ως σηµαντικά για την διαµόρφωση της στρατηγικής του ΕΠ:  

• Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά δίκτυα µεταφορών, 
ως επί το πλείστον στο πλαίσιο των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, συνδράµουν ουσιαστικά 
προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της χώρας και της ΕΕ που αφορούν 
στην ανταγωνιστικότητα, την εδαφική και κοινωνικοοικονοµική συνοχή και την βιώσιµη 
ανάπτυξη. Ήδη είναι εµφανή πολύ σηµαντικά οφέλη από την κατασκευή αυτοκινητοδρό-
µων, ως προς την µείωση του συνολικού κόστους µεταφοράς (σε χρήµα και χρόνο), την 
διασύνδεση σηµαντικών περιοχών της χώρας µεταξύ τους και την µείωση των οδικών 
ατυχηµάτων, ενώ βελτιώνονται αισθητά οι οδικές συνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ολοκλήρωση του δικτύου αυτοκινητοδρόµων και η κατασκευή των ανα-
γκαίων συνδέσεων, αποτελεί ανελαστική προτεραιότητα για την επόµενη προγραµµατι-
κή περίοδο, προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη προστιθέµενη αξία από την κατα-
σκευή τους. 

• Παρά τις σηµαντικές επενδύσεις της τελευταίας 10ετίας, η Ελλάδα υστερεί ως προς την 
έκταση / πυκνότητα και την ποιότητα του σιδηροδροµικού δικτύου. Οι υφιστάµενες ελ-
λείψεις αφορούν στους τοµείς της υποδοµής, της επιδοµής, της συντήρησης και της 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των συνδυασµένων µεταφορών, στην 
οριακά επαρκή οργάνωση και διαχείριση των εµπλεκοµένων φορέων, στην έλλειψη εξει-
δικευµένης τεχνογνωσίας και στην ανεπαρκή εµπορική στόχευση. Η ολοκλήρωση του 
εκσυγχρονισµού του βασικού σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και η θεσµική προσαρµο-
γή της λειτουργίας του σιδηροδροµικού δικτύου αποτελούν προτεραιότητες για την επό-
µενη προγραµµατική περίοδο. 

• Αναγνωρίζεται ότι, δεδοµένης της µορφολογίας του εδάφους και της κατανοµής του 
πληθυσµού και των δραστηριοτήτων της χώρας, σε συνδυασµό µε την από ξηράς απο-
µόνωσή της από τα κύρια κέντρα και συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων της Ε.Ε., η σηµα-
σία των οδικών δικτύων είναι - και θα εξακολουθήσει να είναι – αυξηµένη όσον αφορά 
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τις χερσαίες µεταφορές, δεδοµένου ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δηµιουργούν περιορι-
σµούς στην ανάπτυξη του σιδηροδρόµου.  

• Πολλές περιοχές της χώρας εκτός του κύριου αναπτυξιακού άξονα δεν εξυπηρετούνται 
σιδηροδροµικά, αναγνωρίζεται ωστόσο ότι, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, η σιδηρο-
δροµική τους σύνδεση δεν θα ήταν οικονοµικά αποδοτική. Αντίθετα, υπάρχουν οι προϋ-
ποθέσεις αποδοτικής σιδηροδροµικής διασύνδεσης κύριων µεταφορικών κόµβων της 
χώρας (λιµένων και αεροδροµίων) που δεν έχει υλοποιηθεί ως σήµερα. ∆εδοµένου ότι 
τα κενά που υπήρχαν στο υφιστάµενο εθνικό θεσµικό καθεστώς περί συνδυασµένων 
µεταφορών έχουν πλέον καλυφθεί, διαµορφώνονται προϋποθέσεις για την ταχύτερη α-
νάπτυξη σχετικών υποδοµών, εφόσον εκπληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις δια-
σφάλισης προσπελασιµότητας. 

• Παρά τις διαρκείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα ανε-
πάρκειας των λιµενικών υποδοµών (κυρίως ως προς την χωρητικότητά τους, την δυνα-
τότητά τους για εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας, την επάρκεια και κατάλληλη ορ-
γάνωση των χερσαίων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, ελλείψεις συνδέσεων 
των λιµένων µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα το σιδηρόδροµο), όπως και 
διαχειριστικά προβλήµατα (χαµηλού επιπέδου management, δυσκολίες στην εφαρµογή 
διεθνών απαιτήσεων ασφαλούς λειτουργίας - ISPS Code). Το απόλυτο µέγεθος των α-
ναγκών είναι µεγάλο, δεδοµένου του νησιωτικού και τουριστικού χαρακτήρα της χώρας 
και ξεπερνούν τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΕΠ. Υποχρεωτικά λοιπόν, οι προτε-
ραιότητες των παρεµβάσεων του ΕΠ στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών επικε-
ντρώνονται στους κύριους λιµένες που εξυπηρετούν τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώ-
ρας, ενώ παρεµβάσεις για τους µικρότερους λιµένες συµπεριλαµβάνονται στα ΠΕΠ. 

• Παρά τις σηµαντικές παρεµβάσεις που έγιναν  σε ορισµένα αεροδρόµια της Χώρας, 
στον τοµέα των αεροµεταφορών, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στα υπόλοιπα 
αεροδρόµια ως προς την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, την χωρητικότητά 
τους για ικανοποίηση της ζήτησης αιχµής, την εφαρµογή τηλεµατικής, κλπ. Οι σχετικές 
προτεραιότητες του ΕΠ επικεντρώνονται σε παρεµβάσεις που επιδιώκουν βέλτιστα απο-
τελέσµατα όσον αφορά την προστιθέµενη αξία. 

• Στον τοµέα των αστικών µεταφορών, οι σηµαντικότερες βελτιώσεις των τελευταίων χρό-
νων εντοπίζονται κυρίως στην Αττική. Ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς 
την έκταση που καλύπτουν τα µέσα σταθερής τροχιάς, την πρόσβασή τους, αλλά κυρί-
ως ως προς τις συνθήκες λειτουργίας των µέσων µη σταθερής τροχιάς. Στην Θεσσαλο-
νίκη, η κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά µε την υλοποίηση των προγραµ-
µατισµένων έργων του Μετρό, κατά τα λοιπά όµως ισχύουν προβλήµατα παρόµοια µε 
αυτά της Αθήνας. Επισηµαίνεται πάντως ότι, δεν αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα βιω-
σιµότητας και εκσυγχρονισµού των αστικών συγκοινωνιών των περιφερειακών πόλεων 
της χώρας, η υπέρβαση των οποίων καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη ενόσω το σύ-
νολο του κόστους τους επιβαρύνει αποκλειστικά τους χρήστες τους. 
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2.3.2 Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της στρατηγικής του ΕΠ 

2.3.2.1 Αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν αναφορικά µε την εσωτερική συνοχή, την συνέπεια, 
την συνέργεια και την επικινδυνότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 2007-13 είναι τα ακόλουθα:  

• ∆ιαπιστώνεται υψηλή συνοχή του αναπτυξιακού οράµατος και των προτεραιοτήτων πο-
λιτικής του ΕΠ µε τους κύριους και παράλληλους Στρατηγικούς του Στόχους.  

• ∆ιαπιστώνεται σαφής, συνεπής και συνεχής διασύνδεση και διαβάθµιση της αναπτυξια-
κής στοχοθεσίας από το υψηλότερο (ΕΠ - Στρατηγικοί Στόχοι) ως το χαµηλότερο επίπε-
δο (Γενικοί Στόχοι - Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι). 

• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνάφειας των Γενικών / Ειδικών Στόχων του ΕΠ 
στην κατεύθυνση αξιοποίησης των ισχυρών σηµείων και των δυνατοτήτων του τοµέα, 
καθώς και στην κατεύθυνση άµβλυνσης των αδυναµιών / απειλών του, όπως προκύ-
πτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και την ανάλυση SWOT. 

• ∆ιαπιστώνεται ότι οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ εξυπηρετούν µε συνέπεια την ανα-
πτυξιακή στοχοθεσία, εξειδικεύοντάς την για τα διάφορα υποσυστήµατα µεταφορών. 

• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας των πα-
ρεµβάσεων, µε την πλειονότητα των Αξόνων Προτεραιότητας να παρουσιάζουν υψηλή 
συνέργεια µεταξύ τους. 

• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε τις αντί-
στοιχες επεµβάσεις στον τοµέα µεταφορών που προγραµµατίζονται µέσω των ΠΕΠ του 
ΕΣΠΑ. Η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα τεκµηριώνονται µε αναλυτικές αναφορές 
των προβλεπόµενων παρεµβάσεων ενός εκάστου ΠΕΠ και µε συσχέτισή τους µε τα έρ-
γα και τις παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ που αφορούν τη συγκεκριµένη χωρική ενότητα. 

• Το µείγµα πολιτικής που αποτυπώνεται στο ΕΠ προσεγγίζει µε έναν ισορροπηµένο και 
ρεαλιστικό τρόπο και µε ικανοποιητικούς ex ante διαφαινόµενους όρους αποτελεσµατι-
κότητας, αποδοτικότητας και συνέργειας τους Στρατηγικούς Στόχους του ΕΠ που δια-
µορφώνονται µε βάση τις Κοινοτικές προτεραιότητες και τις εθνικές ανάγκες, συνθήκες 
οι οποίες δεν φαίνεται ex ante να ικανοποιούνται πληρέστερα από κάποιο από τα τρία 
εναλλακτικά µείγµατα πολιτικής που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξι-
ολόγησης, δεδοµένων των γεωγραφικών, µορφολογικών και αναπτυξιακών χαρακτηρι-
στικών της χώρας και των περιορισµών που απορρέουν από αυτά. Χαρακτηριστικά του 
προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ από την άποψη αυτή, αποτελούν:  

− Ο προσανατολισµός του συντριπτικά µεγαλύτερου µέρους του ΕΠ σε έργα που ε-
ντάσσονται στις Κοινοτικές τοµεακές πολιτικές και προτεραιότητες όπως αυτές δια-
τυπώνονται στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές (υλοποίηση του ∆∆Μ, αναζωογό-
νηση των σιδηροδρόµων, βελτίωση ποιότητας οδικών µεταφορών, προώθηση θα-
λάσσιων µεταφορών, ενίσχυση της διατροπικότητας, ενίσχυση της οδικής ασφάλει-
ας, ανάπτυξη ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών, ενίσχυση της Ε&Τ για καθαρές και 
αποδοτικές µεταφορές). 
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− Η αναγνώριση της ανάγκης ολοκλήρωσης αξόνων (οδικών, σιδηροδροµικών) και 
τερµατικών εγκαταστάσεων (λιµένες), η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να 
επιτευχθεί η βέλτιστη προστιθέµενη αξία και των επενδύσεων που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί. Η παρατήρηση αυτή αφορά στα έργα που, είτε βρίσκονται σε εν-
διάµεσα στάδια κατασκευής, είτε προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός των προγραµ-
µατικών προθεσµιών του 3ο ΚΠΣ µε συµβάσεις παραχώρησης.  

− Η ανάδειξη της διασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας ως παράλληλου 
στρατηγικού στόχου του ΕΠ και η πρόβλεψη για παρεµβάσεις προσανατολισµένες 
στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των µεταφορικών 
υποδοµών στο περιβάλλον. 

• Το ΕΠ ενσωµατώνει τα συµπεράσµατα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που αναµένεται να προκύψουν από την εφαρµογή του, καθώς και των µέτρων 
που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων. Η ΣΜΠΕ 
επίσης επιβεβαιώνει και από περιβαλλοντικής άποψης την υπεροχή της επιλεγείσας α-
ναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ έναντι των εναλλακτικών σεναρίων που εξετάσθηκαν 
κατά το στάδιο του σχεδιασµού. 

• Σε ότι αφορά στην επάρκεια των πόρων, µε δεδοµένους τους περιορισµούς του γενικό-
τερου χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί πόροι για την 
Ελλάδα κατά την νέα προγραµµατική περίοδο και χρηµατοδοτικές κατανοµές του Ε-
ΣΠΑ), εκτιµάται πως το ΕΠ έχει όντως την δυνατότητα να επιφέρει σηµαντική βελτίωση 
στον τοµέα παρέµβασής του µε το δεδοµένο ύψος των πόρων που του έχουν κατανε-
µηθεί και να συµβάλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση και προσαρµογή των µεταφορικών 
δικτύων και πολιτικών της χώρας στις Κοινοτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Η 
σχετική µείωση των πόρων του ΕΠ, σε σχέση µε τα αντίστοιχα ΕΠ της περιόδου 2000-
06, εξισορροπείται σε σηµαντικό βαθµό από την συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και 
από την αναδιάρθρωση του προγραµµατικού σχεδιασµού του τοµέα των µεταφορών, µε 
απόδοση µεγαλύτερου ρόλου στα ΠΕΠ. 

• Σε ότι αφορά πιο συγκεκριµένα στην υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων έργων του 
ΕΠ, δεν διαπιστώνεται κατ’ αρχήν ανεπάρκεια πόρων. Λαµβάνοντας όµως υπόψη την 
εµπειρία των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων, σχετικά µε την ακρίβεια της 
κοστολόγησης των έργων, τη δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραµµάτων και αποφυγής 
υπερβάσεων, εκτιµάται ότι το ζήτηµα της επάρκειας των πόρων δεν είναι απαλλαγµένο 
από επισφάλειες, συµπέρασµα που ενισχύεται ακόµα περισσότερο αν στην εξέταση συ-
µπεριληφθούν και τα συναφή ή συµπληρωµατικά έργα µεταφορών που προβλέπεται να 
υλοποιηθούν µέσω των ΠΕΠ. Επισηµαίνεται επίσης ότι, σε κρίσιµους τοµείς προτεραιό-
τητας (µεταξύ αυτών εµπορευµατικές συνδυασµένες µεταφορές και αστικές συγκοινωνί-
ες), θα ήταν σκόπιµο οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις να ενισχυθούν περαιτέρω µε επι-
πρόσθετους πόρους (εθνικούς ή ιδιωτική συµµετοχή), εφόσον οι χρηµατοοικονοµικές 
συνθήκες και δυνατότητες της χώρας το επιτρέπουν, προκειµένου να διαµορφωθούν ι-
κανοποιητικότερες συνθήκες εκσυγχρονισµού και συµπλήρωσης των σχετικών υποδο-
µών. 

2.3.2.2 Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της στρατηγικής 

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας της στρατηγικής, η σηµαντική εµπειρία 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής και των Τελικών ∆ικαιούχων από την υλοποίηση των αντίστοιχων 
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ΕΠ των δύο προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων, καθώς και το γεγονός ότι σηµα-
ντικό µέρος του ΕΠ αφορά συνεχιζόµενα έργα, αποτελούν κατ’ αρχήν εγγύηση για την επι-
τυχή υλοποίηση του ΕΠ. Απαιτείται πάντως προσοχή για την αξιοποίηση των διδαγµάτων 
από την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, κατά την διάρκεια της οποίας καταδείχτηκε ότι 
παράγοντες επικινδυνότητας που οφείλονται είτε σε υστερήσεις εκσυγχρονισµού του πλαι-
σίου παραγωγής δηµοσίων έργων, είτε σε αδυναµίες στοχοθεσίας, προγραµµατισµού και 
συντονισµού της δηµόσιας διοίκησης, είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή πορεία 
του ΕΠ. Ως τέτοιοι παράγοντες είναι δυνατό να αποδειχθούν ο υπεραισιόδοξος προγραµ-
µατισµός, η υποτίµηση του πραγµατικού κόστους των έργων, οι χρονοβόρες διαδικασίες 
αναθέσεων, η υπέρβαση των χρονοδιαγραµµάτων, αστοχίες λόγω ανεπάρκειας µελετών 
και αδειοδοτήσεων, καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των αναδόχων κλπ. Πολύ σηµαντικούς 
παράγοντες επικινδυνότητας επίσης αποτελεί η ταυτόχρονη υλοποίηση του ΕΠΕΠ µε τα 
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ κατά την διετία 2007-08, σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζουν αυτά τα ΕΠ µε τον κανόνα «ν+2», παράγοντες που είναι πολύ πι-
θανό ότι θα έχουν σαν αποτέλεσµα χαµηλή ή και µηδενική απορρόφηση στο ΕΠΕΠ από τα 
συνεχιζόµενα έργα και, συνεπώς, πολύ χαµηλή απορροφητικότητα για το σύνολο του Ε-
ΠΕΠ κατά την περίοδο αυτή. Για να αποφευχθούν προβλήµατα ενδεχόµενης απώλειας πό-
ρων από τον αναθεωρηµένο κανόνα «ν+3 / ν+2», απαιτείται ταχύτατη ενεργοποίηση του 
νέου θεσµικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των ΕΠ της νέας προγραµµατικής πε-
ριόδου και άµεση δροµολόγηση των διαδικασιών ωρίµανσης που αφορούν στα νέα έργα 
του ΕΠ. Άµεσα επιτακτικές είναι επίσης ενέργειες για την εξοµάλυνση δυσλειτουργιών που 
είναι πιθανό να επηρεάσουν την αποτελεσµατική διαχείριση του ΕΠ, όπως η επίλυση της 
επικάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ συναρµοδίων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της ∆ι-
αχειριστικής Αρχής ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στα αυξηµένα της καθήκοντα. 

Για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις από τα 
πρώτα κιόλας στάδια εφαρµογής του ΕΠ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και σε 
ορισµένους καθοριστικούς παράγοντες που έχουν επανειληµµένα καταγραφεί και ως δι-
δάγµατα από την εµπειρία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, όπως, ενδεικτικά: 

• Η εξ αρχής πλήρης προσαρµογή των Τ∆ στις διαχειριστικές απαιτήσεις της νέας προ-
γραµµατικής περιόδου.  

• Η εξασφάλιση µόνιµης και λειτουργικής συνεργασίας µε τα άλλα ΕΠ, ιδιαίτερα δε µε τα 
ΠΕΠ, τα οποία περιλαµβάνουν σηµαντικά έργα µεταφορικών υποδοµών άµεσα συσχε-
τισµένα µε το ΕΠ. 

2.3.3 Συνάφεια του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις γενικές Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές που διέπουν τον 
σχεδιασµό των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου 2007-13, καθώς και µε την ειδικότερη 
Κοινοτική πολιτική για τον τοµέα των Μεταφορών. Ειδικότερα: 

• Το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας εµφανίζει υψηλό βαθµό συνάφειας τόσο µε 
τους Γενικούς Στόχους που εξειδικεύουν τις Θεµατικές Προτεραιότητες, όσο και µε τις 
Χωρικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-13, ενώ συνάδει σε ικανοποιητικό βαθµό και 
µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-08, εκτίµηση που επιβεβαιώνει την απόλυτη ευθυ-
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γράµµιση του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ µε την γενικότερη εθνική αναπτυξια-
κή στρατηγική για την προγραµµατική περίοδο 2007-13. 

• Το ΕΠ επίσης συνάδει σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθµό µε την Κοινοτική Στρατηγική 
Κατευθυντήρια Γραµµή για την Συνοχή που εµπίπτει στο πεδίο αναφοράς του («Επέ-
κταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών»), ικανοποιητικά µε την Γραµµή που 
αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και στις 
κατευθύνσεις σχετικές µε την εδαφική διάσταση της Πολιτικής της Συνοχής. Κατ’ αντι-
στοιχία, το ΕΠ επίσης συνάδει ικανοποιητικά µε τις σχετικές µε τις µεταφορικές υποδο-
µές και το περιβάλλον Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση.  

• Το ΕΠ εµφανίζει πολύ ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας µε την Κοινοτική πολιτική στον 
τοµέα των µεταφορών. 

• Η ανάλυση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας των προβλεπόµενων παρεµβάσεων του ΕΠ 
αναδεικνύει ότι το 86,6% του συνόλου της Κοινοτικής συνδροµής του ΕΠ κατευθύνεται 
σε προτεραιότητες που υποστηρίζουν την Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking). Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες δύο διαπιστώσεις (υψηλός βαθµός 
συνάφειας µε ΣΚΓΣ και ΟΚΓΑΑ) υπογραµµίζει την συµβατότητα του προγραµµατικού 
σχεδιασµού του ΕΠ µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες για την νέα 
προγραµµατική περίοδο.   

2.3.4 Αξιολόγηση αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων – ∆είκτες 

Η αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση του 
ΕΠΕΠ, ανέδειξε ότι, εφόσον οι παρεµβάσεις του υλοποιηθούν όπως έχουν σχεδιαστεί και 
µε τον απαιτούµενο βαθµό προγραµµατικού και χρονικού συντονισµού µε άλλα συναφή 
ή/και συµπληρωµατικά ΕΠ της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, µπορούν βάσιµα και 
βιώσιµα να συµβάλλουν στην επίτευξη των πολύ σηµαντικών ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής και ειδικότερα να αποφέρουν τα ακόλουθα αποτε-
λέσµατα: 

• Ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος µεταφορών 

• Προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης και των κριτηρίων της αειφορίας στην ανά-
πτυξη των µεταφορικών υποδοµών 

• Αύξηση των συνολικά διαθέσιµων οικονοµικών πόρων µέσω της µόχλευσης ιδιωτικών 
επενδύσεων και της ανάκτησης µέρους του κόστους από τους χρήστες. 

• Προώθηση της ισότητας – Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης ειδικών οµάδων του 
πληθυσµού 

• Πολλαπλασιαστικά οφέλη από την συνέργεια µε άλλα ΕΠ. 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εφικτότητας του συστήµατος πο-
σοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ ανέδειξε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

• Το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-13 εµπεριέχει πλέγµα ποσοτικών στό-
χων και δεικτών (εκροών και αποτελεσµάτων) που χαρακτηρίζονται από επάρκεια, πλη-
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ρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το πε-
ριεχόµενο του ΕΠ..  

• Οι δείκτες καλύπτουν κατηγορίες έργων που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλό ποσοστό της 
δηµόσιας δαπάνης του ΕΠ. 

• Οι τιµές - στόχοι των επιλεγµένων δεικτών κρίνονται στην µεγάλη τους πλειονότητα ως 
ρεαλιστικές και επιτεύξιµες. Η διαπίστωση αυτή ισχύει για τα συνεχιζόµενα έργα – γαι τα 
οποία πάντως σηµειώνεται ότι υπάρχει στοιχείο ρίσκου, εφόσον οι τιµές βάσης έχουν 
προκύψει από εκτίµηση της πορείας υλοποίησής τους µέχρι το τέλος της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου, και, άρα η επίτευξή τους εξαρτάται από παράγοντες εξωτε-
ρικούς ως προς το ΕΠ - για τα έργα µε παραχώρηση, καθώς και για τα νέα έργα για τα 
οποία υπάρχουν ολοκληρωµένες µελέτες.  

• Οι τιµές - στόχοι επίσης σε γενικές γραµµές υποστηρίζονται και από την διεξοδική ανά-
λυση ανά δείκτη που διεξήγαγε ο Σύµβουλος Αξιολόγησης µε βάση το προσαρµοσµένο 
απολογιστικό ή τρέχον µοναδιαίο κόστος αντίστοιχων παρεµβάσεων της προγραµµατι-
κής περιόδου 2000-06 που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο κυρίως των 
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ.  

• Επισηµαίνεται πάντως ότι, τελικά η ρεαλιστικότητα των τιµών - στόχων θα κριθεί στην 
πράξη από την αντιµετώπιση και την υπέρβαση των αδυναµιών κατά την υλοποίηση του 
ΕΠ που έχουν εντοπιστεί από προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, καθώς και 
των νέων προκλήσεων που δηµιουργούνται από το νέο κανονιστικό και εφαρµοστικό 
πλαίσιο υλοποίησης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου, λεπτοµερής ανάλυση 
των οποίων παραγόντων παρουσιάζεται στις σχετικές ενότητες της Έκθεσης. 

2.3.5 Χωρική διάσταση του ΕΠ 

Το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-13 ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα ειδικά 
κριτήρια επάρκειας του αναπτυξιακού σχεδιασµού που αφορούν στην χωρική ανάλυση των 
παρεµβάσεων. Ειδικότερα: 

• Η χωρική διάσταση της αναπτυξιακής στρατηγικής που διαπιστώνεται ως υπόβαθρο του 
ΕΠ αναλύεται µε σαφήνεια και επάρκεια σε επίπεδο προγραµµατικού σχεδιασµού. Η 
χωρική διάσταση υπεισέρχεται και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την σχεδιαζόµενη εφαρ-
µογή των παρεµβάσεων του ΕΠ στο σύνολο της χώρας. 

• Η συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων του ΕΠ µε τις παρεµβάσεις βελτίωσης προ-
σπελασιµότητας και υποδοµών περιβάλλοντος που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΑ τεκµηριώνεται επαρκώς. Τα Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού περιγράφονται 
αναλυτικά. 

• Το ΕΠ αναµένεται να έχει θετική συµβολή στη µείωση των περιφερειακών και τοπικών 
ανισοτήτων, άµεσα µέσω των δράσεών του, που αφορούν στη βελτίωση της προσπε-
λασιµότητας στο σύνολο του εθνικού χώρου µε την προβλεπόµενη αναβάθµιση των µε-
ταφορικών δικτύων, στην άρση της αποµόνωσης ορεινών και νησιωτικών περιοχών, στη 
βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορι-
κών υπηρεσιών, αλλά και έµµεσα, µέσω της διεύρυνσης των ανταγωνιστικών δυνατοτή-
των των περιφερειών, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης των ε-
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πενδύσεων, της αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και της αύξησης και διάχυσης 
της τουριστικής ζήτησης.  

2.3.6 Κοινοτική προστιθέµενη αξία 

Το ΕΠ συµβάλλει σηµαντικά και ουσιαστικά στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία, άποψη που 
υποστηρίζεται από την καθαρή συνεισφορά του τόσο σε οικονοµικούς όρους όσο και από 
την πλευρά της συµβολής του στην γενική βελτίωση της προσπελασιµότητας, στην προώ-
θηση των κατευθύνσεων της Κοινοτικής πολιτικής µεταφορών, στην υλοποίηση µεγάλων 
έργων που αναβαθµίζουν ή ολοκληρώνουν το Ελληνικό σκέλος των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύ-
ων Μεταφορών, στην προώθηση της ανάπτυξης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνο-
χής για το σύνολο του εθνικού χώρου, στην υποστήριξη της µετάβασης στην οικονοµία και 
την κοινωνία της γνώσης και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και των διαδικασιών του 
πολυετούς προγραµµατισµού.  

2.3.7 Αξιολόγηση των συστηµάτων υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολό-
γησης 

Η αξιολόγηση των προτεινόµενων γενικών ρυθµίσεων και συστηµάτων υλοποίησης, δια-
χείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης (οριζόντιων για όλα τα ΕΠ της περιόδου 2007-2013), 
κατέληξε στο γενικό συµπέρασµα ότι, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, το προβλεπόµενο 
νέο σύστηµα εφαρµογής εµφανίζει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις επί του αντίστοιχου 
θεσµικού πλαισίου που ίσχυσε κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006 και 
αντιµετωπίζει ορισµένες ουσιαστικές αδυναµίες του τελευταίου, ιδίως σε ότι αφορά στην 
µείωση του αριθµού και στην διασφάλιση και πιστοποίηση της οργανωτικής και διαχειριστι-
κής επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, την θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών ενδιάµεσων 
φορέων υλοποίησης, τις ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών για την αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την βελτίωση του 
συντονισµού στα παράλληλα ή/και υπερκείµενα του ΕΠ επίπεδα (ΥΠΟΙΟ, Χρηµατοδοτικός 
Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων των ΕΠ, Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, κλπ.).  

Όπως όµως προκύπτει και από την αντίστοιχη εµπειρία της τρέχουσας προγραµµατικής 
περιόδου, η ωρίµανση, νοµοθέτηση και αφοµοίωση τέτοιων καθοριστικών θεσµικών και 
εφαρµοστικών µεταβολών σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
καθώς και η δροµολόγηση της ωρίµανσης και υλοποίησης των έργων µε βάση τις νέες δια-
δικασίες, απαιτούν χρόνο. Τούτο είναι δυνατόν να αποδειχθεί αιτία καθυστερήσεων.  

Ο παράγοντας αυτός είναι σηµαντικός για το συγκεκριµένο ΕΠ, όπου η επίτευξη ή µη σηµα-
ντικών στόχων του θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την άµεση ωρίµανση των παρεµβά-
σεων. 

2.3.8 ∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της ex-ante αξιολόγησης 

Η ex ante αξιολόγηση του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013 ανατέθηκε 
στην εταιρεία «Προοπτική Α.Ε. - Σύµβουλοι Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης» µε την µε 
αριθµό πρωτοκόλλου ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3739/6-10-2006 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την από 6/10/06 σχετική Σύµβαση Εκτέλεσης Έργου. 

Καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης της εκ των προτέρων αξιολόγησης υπήρξε στενή συνερ-
γασία µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΟΑΛΑΑ τα επιφορτισµένα µε την ευθύνη για την 
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κατάρτιση του ΕΠ, καθώς και µε τον Σύµβουλο που είχε προσληφθεί για την υποστήριξη 
της υπηρεσίας προς τον σκοπό αυτόν. Επίσης υπήρξε στενή συνεργασία µε τον Σύµβουλο 
ex ante αξιολόγησης του Στρατηγικού Προγράµµατος του ΥΜΕ. Σηµειώνεται ότι ο ανάδο-
χος της ex ante αξιολόγησης του ΕΠΕΠ είχε την συµβατική ευθύνη για τη σύνταξη και της 
ex ante αξιολόγησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Μεταφορών αρµοδιότητας ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε. Κατά την συνεργασία αυτή, ο ex ante Αξιολογητής είχε την ευκαιρία να συµµετάσχει 
στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του προγραµµατικού κειµένου του ΕΠ, την καταλλη-
λότητα και µετρησιµότητα δεικτών, κλπ., και να συµβάλλει µε προτάσεις στη διαµόρφωση 
των τελικών αποφάσεων.  

Για το τελευταίο ζήτηµα, της επάρκειας και της καταλληλότητας των δεικτών µε βάση το 
προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ, έγινε επίσης ειδική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων στε-
λεχών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, των Συµβούλων Κατάρτισης και ex ante Αξιολόγησης του ΕΠ και 
του ΥΠΟΙΟ.  

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανάληψη των καθηκόντων του και µετά, ο Αξιο-
λογητής είχε άριστη και στενή συνεργασία µε όλους τους προαναφερθέντες που εµπλέκο-
νται άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ, Εξυπακούεται ότι το τελικό προ-
ϊόν της ex ante αξιολόγησης που αποτυπώνεται στην «Έκθεση εκ των προτέρων αξιολό-
γησης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013» διατηρεί πλήρως την ανε-
ξαρτησία του και η ευθύνη για όλες τις απόψεις και τα αξιολογικά συµπεράσµατα που εκ-
φράζονται σε αυτό βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ex ante Αξιολογητή.  

2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Για την εκπόνηση του τοµεακού Προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκροτήθηκε Οµάδα Σχε-
διασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) του άρθρου 19 του Ν. 3312/2005 για θέµατα Μεταφορών 
αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (Ε.Υ.∆.) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» 
(ΕΥ∆/ΕΠΟΑΛΑΑ). Η σύσταση της ΟΣΠ έγινε µε την ΚΥΑ 143664 (1418/Β/12-10-2005) των 
Υπουργών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αφού προηγήθηκε η πρόταση µε αρ. Πρωτ. 
26266/ΕΥΣΑΠ1928/12-07-2005 του Γενικού  Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Από-
φασης σύστασης ΟΣΠ Μεταφορών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η συγκρότηση της ΟΣΠ έγινε µε την 
απόφαση ΕΥ∆ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3369 οικ/29-11-2005 του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και στελεχώθηκε, µε βάση την σχετική ΚΥΑ, από 3 στελέχη της ΕΥ∆/ΕΠ-
ΟΑΛΑΑ, από 11 στελέχη των διαφόρων διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ ΑΕ» και της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» καθώς και από 1 ιδιώτη εµπειρογνώµονα σύµ-
βουλο του Υπουργείου. Η Προϊσταµένη της ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ως συντονίστρια διοικεί και 
έχει την γενική εποπτεία και τον έλεγχο για την υλοποίηση του έργου ενώ τα µέλη της ΟΣΠ 
υποστηρίζουν την συντονίστρια στον σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Σύµφωνα µε την 1η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ για την Τετάρτη Αναπτυξιακή Περίοδο (Ιούλιος 
2004), το ΥΜΕ συγκρότησε Επιτροπή Χάραξης Πολιτικής Μεταφορών της Χώρας, η οποία 
συνέταξε και παρέδωσε τον ∆εκέµβριο 2005 το Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου 
2007-2013 και Εικοσαετίας», το οποίο αποτέλεσε την βάση σχεδιασµού και επιλογής των 
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αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στα χρηµατοδοτικά πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµ-
µάτων, όπως αυτά µεταγενεστέρως θα κατέληγαν. Στην συνέχεια, στα µέσα του 2006, για 
την εκπόνηση του τοµεακού Προγράµµατος του ΥΜΕ συγκροτήθηκε Οµάδα Σχεδιασµού 
Προγράµµατος (ΟΣΠ) του άρθρου 19 του Ν. 3312/2005 για θέµατα Μεταφορών αρµοδιότη-
τας ΥΜΕ, η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (Ε.Υ.∆.) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες 2000-2006» (ΕΥ∆/ΕΠ-
ΣΑΑΣ). Η σύσταση της ΟΣΠ έγινε µε την υπ’ αριθµ. 52/Φ.31/19.06.2006 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-Αποκέντρωσης, Οικονοµίας-
Οικονοµικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών. Η συγκρότηση της ΟΣΠ έγινε µε βάση σχετική 
Απόφαση της υπηρεσίας και στελεχώθηκε, µε βάση την σχετική ΚΥΑ, από 12 στελέχη, 6 
εκπροσώπους της ΕΥ∆/ΕΠ-ΣΑΑΣ, 2 του ΥΜΕ, 2 του Οµίλου ΟΣΕ, 1 του Οµίλου ΟΑΣΑ και 
1 της ΥΠΑ. Η Προϊσταµένη της ΕΥ∆/ΕΠ-ΣΑΑΣ, ως συντονίστρια της Οµάδας Σχεδιασµού 
Προγράµµατος, διοικεί και έχει την γενική εποπτεία και τον έλεγχο για την υλοποίηση του 
έργου ενώ τα µέλη της ΟΣΠ υποστηρίζουν την συντονίστρια στον σχεδιασµό του Στρατηγι-
κού Προγράµµατος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του ΥΜΕ περιόδου 2007-2013. 

Το Ε.Π.Ε.Π. διαµορφώνεται µε τη σύνθεση των τοµεακών Προγραµµάτων των δύο Υπουρ-
γείων, που καλύπτουν το σύνολο του τοµέα των µεταφορών. Η διαµόρφωση του τοµεακού 
Προγράµµατος κάθε Υπουργείου, γίνεται µε ευθύνη της αντίστοιχης ΟΣΠ που έχει συσταθεί 
στο Υπουργείο αυτό και µετά από έγκριση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα. Με βάση την 
«3η Εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-
2013», που εκδόθηκε από το ΥΠΟΙΟ (Ιούνιος 2006), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) ορίσθηκε ως το συντονιστικό όργανο για την 
σύνθεση / σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότη-
τας» (Ε.Π.Ε.Π). Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΠ για θέµατα Μεταφορών αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
έχει την ευθύνη για τον συντονισµό των επιµέρους ΟΣΠ των υπόλοιπων Υπουργείων που 
εµπλέκονται στον σχεδιασµό του Ε.Π.Ε.Π. και την σύνθεση των προτάσεων των Υπουρ-
γείων σε ενιαίο κείµενο που αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

Τα Υπουργεία τα οποία συµµετέχουν µε σχετικές προτάσεις στην κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Π. 
είναι κατά κύριο λόγο το ΥΠΕΧΩ∆Ε  και το ΥΜΕ. Σε µικρότερο βαθµό συµµετέχουν τα Υ-
πουργεία ∆ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου &Νησιωτικής Πολιτικής. 

Εκτός των ανωτέρω για την υλοποίηση του έργου προετοιµασίας του Ε.Π.Ε.Π.  υπάρχει 
συνεργασία µε τις ΟΣΠ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την απο-
φυγή αλληλοεπικαλύψεων, καθώς στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα συµπε-
ριλαµβάνονται και βασικά έργα µεταφορικών υποδοµών. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη δια-
δικασία διαβούλευσης µε άλλους φορείς που οι αρµοδιότητές τους σχετίζονται άµεσα µε το 
περιεχόµενο του ΕΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει αναθέσει σε ειδικευµένο Σύµβουλο το έργο υπο-
στήριξης της ΟΣΠ για το σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η εκ των προτέ-
ρων Αξιολόγηση και η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση διενεργούνται παράλληλα µε 
την προετοιµασία του Προγράµµατος από ειδικευµένους Συµβούλους. 

Παράλληλα, τα µέλη της ΟΣΠ συντονίζουν την συλλογή και αξιοποίηση προτάσεων από 
τους φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα τους, την εκπόνηση µελετών, προτάσεων και 
προγραµµατικών κειµένων και την τεκµηρίωση προγραµµατικών επιλογών ενώ είναι υπεύ-
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θυνα για την διεξαγωγή των διαδικασιών διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς και οικο-
νοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, στο επίπεδο της δικής τους αρµοδιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε όλους τους φορείς σχεδιασµού της 
4ης Προγραµµατικής Περιόδου για την οριστικοποίηση των συµπληρωµατικών συνεργειών 
των τοµεακών και των Περιφερειακών Προγραµµάτων. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν 
διµερείς επαφές µε τους Γ.Γ. των Περιφερειών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ∆ι-
ευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. Επιπλέον,  το Σχέδιο του ΕΠΕΠ και οι ενδεικτικοί Πίνα-
κες Έργων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε για ενηµέρωση όλων 
των ενδιαφεροµένων φορέων και των πολιτών. 

Η ΟΣΠ-ΥΠΕΧΩ∆Ε επίσης βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε την Επιστηµονική / Οργανω-
τική Γραµµατεία του ΥΠΟΙΟ. Την ευθύνη για την διαβούλευση του ΕΠ µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει το ΥΠΟΙΟ µε την συνεργασία των ΟΣΠ των δύο βασικών Υπουργείων Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε και ΥΜΕ για την εκπόνηση του ΕΠ. 

2.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στη διαµόρφωση της στρατηγικής επίτευξης των στόχων της συνοχής και της σύγκλισης 
πρωταρχικός είναι ο ρόλος της αειφόρου ανάπτυξης µε βάση και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. 
Η διαρκής επιδίωξη της αειφορίας µέσω της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, αποσκοπεί 
κυρίως στη διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως το σηµαντικό-
τερο πλουτοπαραγωγικό κεφάλαιο, ο ρόλος του οποίου στην ανάπτυξη είναι πολλαπλός, 
καθώς συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευηµερία, αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα για τον τουρισµό και µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ανθρώπινου κεφαλαίου 
υψηλής ποιότητας.  

Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης µε στόχο την αειφορία σηµαίνει επίσης διαφύλαξη 
του τοπίου, της αυθεντικότητας και της αισθητικής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλο-
ντος ως βασικά στοιχεία της ευηµερίας των σηµερινών και των επόµενων γενεών και ε-
δραιώνεται µε την επιλογή εκείνων των αναπτυξιακών πολιτικών, στις οποίες έχει ενσωµα-
τωθεί η περιβαλλοντική διάσταση. 

Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση 
των φυσικών πόρων συνεπάγεται την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων και παρεµβάσεων που αφορούν 
στην υποδοµή των µεταφορών και στη λειτουργία της, στη λειτουργία των µεταφορικών 
µέσων και στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

Το παρόν Πρόγραµµα που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών 
της χώρας και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφορών, λαµβάνει σοβαρά 
υπόψη την παράµετρο της αειφορίας, ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση της 
αειφόρου ανάπτυξης στην στρατηγική του.   

Στο πλαίσιο αυτό, ως παράλληλος στόχος του Προγράµµατος τίθεται η διασφάλιση της πε-
ριβαλλοντικής βιωσιµότητας όλων των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν από αυτό. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, τίθεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των παρεµβά-
σεων η εκπόνηση κατάλληλων Περιβαλλοντικών Μελετών (Στρατηγική Περιβαλλοντική Ε-
κτίµηση κατά την φάση σχεδιασµού του ΕΠ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά 
την φάση σχεδιασµού των έργων) όπου γίνεται εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων και 
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καθορίζονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνακόλουθη υποχρεωτική έ-
γκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Όρων εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση όλων των παρεµβά-
σεων θα γίνει µε κατάλληλη µέριµνα προς το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του Προγράµµατος υλοποιούνται παρεµβάσεις που είναι προ-
σανατολισµένες προς τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των 
µεταφορικών υποδοµών στο περιβάλλον. Τέτοιες παρεµβάσεις αποτελούν τα έργα παρα-
κάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης της 
οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µετα-
φορών (θόρυβος, ρύπανση), τα έργα κατασκευής µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς 
το περιβάλλον (Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος), η βελτίωση του 
συστήµατος αστικών συγκοινωνιών µε περιβαλλοντικά καθαρά µέσα µεταφοράς (οικολογι-
κά λεωφορεία), η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες, η 
πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, καθώς και η προώ-
θηση των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη σύνδεση του σιδηροδροµικού 
δικτύου µε λιµένες, αεροδρόµια και βιοµηχανικές περιοχές. 

2.6 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ε-
ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.  

Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» υποβλήθηκε σε διαδι-
κασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ), η οποία έχει θεσµοθετηθεί µε την 
ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) στο πλαίσιο της εναρµόνισης της Οδηγίας 
2001/42/ΕΕ.  Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της Βιώσιµης ή Αειφόρου 
Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων 
(Άρθρο 1). 

Η διαδικασία ΣΠΕ, σύµφωνα µε το κείµενο της Οδηγίας (Άρθρο 2β), περιλαµβάνει τις ακό-
λουθες διαδικασίες :  

1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  
2. ∆ιεξαγωγή διαβουλεύσεων  
3. Συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής µελέτης και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύ-

σεων κατά τη λήψη αποφάσεων και  
4. Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση.  

 
Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι η εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», το οποίο αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας όσον α-
φορά στις µεταφορές, για την περίοδο 2007-2013. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» σχετίζεται άµεσα µε το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις περιόδου 2007-2013 για την Πολιτική της Συνοχής, 
τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και το 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την Πολιτική των Μετα-
φορών. 
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Περιοχή Μελέτης 

Ως περιοχή µελέτης στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» ορίζεται ολόκληρη η χώρα, που απο-
τελεί την ευρύτερη περιοχή του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του Προγράµµατος, στο 
οποίο αναµένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των προγραµµατιζό-
µενων στόχων και δράσεων. 

2.6.1  Μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων βασίσθηκε στο "Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-
2013", έκδοσης Φεβρουαρίου 2006. (Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, 
Greening Regional Development Programmes Network, February 2006). 

Στο πρώτο βήµα  γίνεται ο καθορισµός περιβαλλοντικών τοµέων, στόχων και δεικτών, σχε-
τικών µε το υπό εξέταση πρόγραµµα, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη ΣΠΕ. Αφού 
καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί τοµείς, εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο που τους διέπει, βά-
σει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόµων, κανόνων και συµφωνιών, καθώς και τα σχετικά 
µε το υπό εξέταση ΕΠ, σχέδια δράσεις κλπ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, µπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν µερικοί από τους περιβαλλοντικούς στόχους ή δείκτες. Στη φάση αυτή 
αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικοί τοµείς και στόχοι που είναι σηµαντικοί για το υπό εξέτα-
ση ΕΠ, τους άξονες προτεραιότητάς του και τους αναπτυξιακούς του στόχους. Οι τοµείς και 
οι στόχοι δεν περιορίζονται σε αυτούς της οδηγίας αλλά µπορούν να επεκτείνονται και σε 
άλλα θέµατα ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.  

Ακολούθως, γίνεται µια πρώτη εκτίµηση των θετικών / αρνητικών επιπτώσεων συγκεκριµέ-
νων αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς στό-
χους που θεωρήθηκαν σηµαντικοί για το υπό εξέταση ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότη-
τας» και προτείνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διά-
στασης του προγράµµατος. Η διαδικασία γίνεται µέσω µια σειράς ερωτήσεων που βασίζο-
νται στον αν και κατά πόσον επιτυγχάνονται κύριοι και δευτερεύοντες περιβαλλοντικοί στό-
χοι και δείκτες. 

Το επόµενο βήµα είναι η αποτίµηση των επιπτώσεων από συγκεκριµένες δράσεις ή οµά-
δες δράσεων του προγράµµατος σε σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και 
προτείνονται µέτρα αποφυγής ή αντιµετώπισης των επιπτώσεων. Εντοπίζονται και κατα-
γράφονται οι σηµαντικές επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια γίνεται η εκτίµηση των σωρευτικών επιπτώσεων του προγράµµατος. Η ανά-
λυση γίνεται κατά περιβαλλοντικό στόχο, άξονα προτεραιότητας και δράση. Αφού αποτιµη-
θούν οι επιπτώσεις του προγράµµατος στο σύνολό του, συσχετίζονται µε την υφιστάµενη 
κατάσταση και τα άλλα παράλληλης εξέλιξης προγράµµατα και εκτιµώνται και καταγράφο-
νται οι πλέον σηµαντικές σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις. Παράλληλα, προτείνο-
νται προσαρµογές και διορθώσεις του προγράµµατος και του θεσµικού πλαισίου, για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων. 
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2.6.2 Προσδιορισµός Περιβαλλοντικών Στόχων 

Όπως έχει αναφερθεί οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι που διέπουν το ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» είναι οι εξής:  

α) η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών µέσω περιβαλλοντικά βιώσιµων παρεµβάσεων 
και  

β) η υλοποίηση ειδικών παρεµβάσεων στις µεταφορικές υποδοµές µε στόχο την  µείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων εκ της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.  

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου επιτυγχάνει την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διά-
στασης στον τοµέα των µεταφορών, που βρίσκεται σε συνάφεια µε την Ευρωπαϊκή πολιτι-
κή για την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και των προτεραιοτήτων του Γκέτεµποργκ. Με βάση το στόχο αυτό, η επίτευξη 
των κύριων στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε 
παρεµβάσεις που έχουν συµπεριλάβει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο κατά 
την κατασκευή των έργων, όσο και κατάλληλη µέριµνα προς το περιβάλλον κατά την περί-
οδο λειτουργίας τους (π.χ. τα πορίσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, τις 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τους ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους κλπ.).  

Η υλοποίηση του δεύτερου στόχου περιλαµβάνει την κατά το δυνατό µείωση των αρνητι-
κών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών (ρύπανση, θόρυβος), την 
προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός 
Σιδηρόδροµος, Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, οικολογικά λεωφορεία), τη προώθηση έργων παρα-
κάµψεων των κύριων αστικών κέντρων και τον περιορισµό της συµφόρησης και της ρύ-
πανσης από την οδική κυκλοφορία, την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης στους λιµένες και την πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχη-
µάτων. 

Στα πλαίσια της προαναφερόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την 
σύνταξη της ΣΜΠΕ επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά περιβαλλοντικό 
τοµέα, ως οι πλέον συναφείς µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελα-
σιµότητας». 

Π1.Βιοποικιλότητα  α. Η προστασία της βιοποικιλότητας και 
η αποφυγή µη αντιστρέψιµων απω-
λειών (διατήρηση βιοποικιλότητας) 

β. Η αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη 
χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές 
περιοχές και στα προστατευόµενα είδη 

Π2.Ποιότητα ατµόσφαιρας και κλιµατική αλλαγή α. Μείωση των αέριων εκποµπών και 
σωµατιδίων που προκύπτουν από τον 
τοµέα των µεταφορών 

β. Μείωση της συνεισφοράς του τοµέα 
των µεταφορών σε εκποµπές αεριών 
του θερµοκηπίου 
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Π3. Θόρυβος Η µείωση επιπτώσεων από τις συγκοι-
νωνιακές υποδοµές στα τοπικά και πε-
ριφερειακά επίπεδα θορύβου  

Π4. Έδαφος α. Η µείωση της ρύπανσης των εδα-
φών  

β. Η διαφύλαξη της ποσότητας και της 
ποιότητας 

Π5. Ύδατα Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων και της διάσπασης του υδρο-
γραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση 
και λειτουργία έργων µεταφορικών υ-
ποδοµών  

Π6. Τοπιολογικά χαρακτηριστικά α. Η ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου  

β. Η αποφυγή του κατακερµατισµού 
του κατά την υλοποίηση και λειτουργία 
έργων µεταφορικών υποδοµών 

Π7. Υλικά περιουσιακά στοιχεία Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επι-
πτώσεων των προτεινόµενων παρεµ-
βάσεων στην αξία της ακίνητης περι-
ουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµ-
βασης 

Π8. Πληθυσµός Βιώσιµη αύξηση του πληθυσµού  

Π9. Ανθρώπινη υγεία α. Η ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων 
που προκαλούνται από τις µεταφορές 

β.  Η ελαχιστοποίηση των αερίων ρύ-
πων και εκποµπών θορύβου που προ-
καλούνται από τις µεταφορές και  που 
είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία  

Π10. Κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία α. Η βιώσιµη προσβασιµότητα 

β. Η αύξηση χρήσης ΜΜΜ 

γ. Η βελτίωση πρόσβασης στην εργα-
σία, εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, 
αναψυχή  

Π11. Πολιτιστική κληρονοµιά α. ∆ιατήρηση και προστασία ιστορικών 
κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλ-
λων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος (Αποφυγή ζηµιών) 
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β. Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης σε 
χώρους και εκδηλώσεις  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Για τη διαµόρφωση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπαλεσιµότητας» εξετάστηκαν τρία εναλ-
λακτικά σενάρια τα οποία αξιολογήθηκαν ως ακολούθως:    

Μηδενικό Σενάριο (do nothing scenario) :  

Το Μηδενικό Σενάριο διαµορφώνεται µε την υλοποίηση των συνεχιζόµενων µόνο έργων 
του Ε.Π και τη µη υλοποίηση νέων έργων. ∆εδοµένου ότι τα νέα έργα του Βασικού Σεναρί-
ου αντιστοιχούν σε ∆ηµόσια ∆απάνη 2.440 MEURO, ήτοι ποσοστό 44,4% του Ε.Π., προ-
κύπτει το συµπέρασµα ότι το Μηδενικό Σενάριο δεν περιλαµβάνει σηµαντικά έργα βελτιώ-
σεων του ∆ιευρωπαϊκού και του Εθνικού οδικού δικτύου, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση της 
µειωµένης προσπελασιµότητας σε πολλές περιοχές της χώρας και τη µειωµένη οδική α-
σφάλεια σε σηµαντικό µήκος (περίπου 950χλµ) του δικτύου.  

Βασικό Σενάριο : 

Το Βασικό Σενάριο στρατηγικής του Ε.Π. διαµορφώνεται µε βάση τις διαπιστωµένες ανά-
γκες και κενά του τοµέα των µεταφορών και µε βάση την δυναµική ανάλυση της υφιστάµε-
νης κατάστασης και την ανάλυση SWOT.  

Η διαµορφωµένη στρατηγική βασίζεται στο τετράπτυχο στόχων: 

• Ολοκλήρωση παρεµβάσεων προηγούµενης περιόδου, 

• Υλοποίηση του ∆ιευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιό-
τητα στους αυτοκινητόδροµους και τις γραµµές υψηλής ταχύτητας, 

• Υλοποίηση των οδικών ή/και των σιδηροδροµικών συνδέσεων των κύριων λιµέ-
νων και αεροδροµίων της χώρας και των διασυνοριακών συνδέσεων, 

• Υλοποίηση των συνδέσεων του κύριου περιφερειακού δικτύου µε το ∆ιευρωπαϊκό 
Οδικό ∆ίκτυο για ενίσχυση της προσπελασιµότητας των ηπειρωτικών περιοχών 
της χώρας 

Το βασικό σενάριο περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην κατασκευή και αναβάθµιση 
του οδικού δικτύου, στην κατασκευή και αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου, στην 
κατασκευή / επέκταση λιµενικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, στην αναβάθµιση / επέ-
κταση αεροδροµίων, στην κατασκευή / επέκταση υποδοµών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου 
(Μετρό) και στην βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στα Μητροπολιτικά Κέντρα. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο : 

Το εναλλακτικό σενάριο αφορά στρατηγική που θα βασίζεται στους ίδιους στόχους µε το 
βασικό σενάριο, µε τη διαφοροποίηση της απόδοσης µεγαλύτερης έµφασης στο δεύτερο 
στόχο για την υλοποίηση πρόσθετων αξόνων του ∆ιευρωπαϊκού δικτύου, που προβλέπο-
νται να υλοποιηθούν είτε ως αυτοκινητόδροµοι, ή µε διατοµή ενιαίου οδοστρώµατος, καθώς 
και στο τέταρτο στόχο για την υλοποίηση πρόσθετων αξόνων του Εθνικού και του Περιφε-
ρειακού οδικού δικτύου και την ενίσχυση των συνδέσεών του µε το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο. Η 
πρόσθετη αυτή έµφαση µπορεί να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού Προϋ-
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πολογισµού του Προγράµµατος µε αφαίρεση έργων Αστικής Ανάπτυξης (Μετρό ή και αστι-
κά οδικά έργα). 

Από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των τριών σεναρίων προέκυψε ότι η µηδενική λύση 
και το εναλλακτικό σενάριο είναι σαφώς δυσµενέστερα από περιβαλλοντικής άποψης από 
το βασικό σενάριο, το οποίο έχει το πλεονέκτηµα της βελτίωσης της προσπελασιµότητας 
προς και από περιοχές της χώρας  αλλά και εντός των αστικών κέντρων µέσω υποδοµών 
αστικών συγκοινωνιών, ενισχύοντας την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε τη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των µεταφορών στο περιβάλλον στα 
αστικά κέντρα.  

2.6.3 Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο Ε.Π. 

Οι επιπτώσεις του Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» στους κύριους πε-
ριβαλλοντικούς τοµείς που προαναφέρθηκαν παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί. 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επίπτωσης 

Προστασία της βιοποικιλότη-
τας και η αποφυγή µη αντι-
στρέψιµων απωλειών (διατή-
ρηση βιοποικιλότητας) 

Αποφυγή πρόκλησης βλαβών 
στη χλωρίδα και την πανίδα, 
τις φυσικές περιοχές και τα 
προστατευόµενα είδη 

! 

(πιθανόν) 

- 

(αρνητική) 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 
είναι πιθανόν να προκαλέσει αρνητικές επιπτώ-
σεις, το µέγεθος και ο χαρακτήρας των οποίων 
εξαρτάται από τις περιοχές ανάπτυξης των έρ-
γων. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως στην υλο-
ποίηση των δράσεων των ΑΠ Α & Ζ, Β & Η, Γ & 
Θ, ∆ & Ι. 

Μείωση των αερίων εκπο-
µπών και σωµατιδίων που 
προκύπτουν από τον τοµέα 
των µεταφορών 

Μείωση της συνεισφοράς του 
τοµέα των µεταφορών σε εκ-
ποµπές αερίων του θερµοκη-
πίου 

! 

(πιθανόν) 

+ 

(θετική) 

Η συνολική επίπτωση της υλοποίησης των προ-
τεινόµενων παρεµβάσεων του προγράµµατος 
στην ποιότητα της ατµόσφαιρας και στα θέµατα 
κλιµατικής αλλαγής αναµένεται να είναι θετική 
δεδοµένου ότι ως στόχο έχει την αύξηση των 
αστικών µαζικών µέσων µεταφοράς συµβάλλο-
ντας έτσι στη µείωση των παραγόµενων εκπο-
µπών ρύπων. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως 
στην υλοποίηση των δράσεων των ΑΠ Β & Η, 
ΙΑ. 

Η µείωση στα τοπικά και πε-
ριφερειακά επίπεδα θορύβου 
που προκαλούνται από τις 
συγκοινωνιακές υποδοµές 

 

! 

(πιθανόν) 

+/- 

(µικτή) 

Συνολικά αναµένεται µικτή επίπτωση από τις 
προτεινόµενες παρεµβάσεις, καθώς θα υπάρ-
ξουν τοπικά αυξήσεις επιπέδων θορύβου, που 
αντισταθµίζονται στον ευρύτερο χώρο από τη 
µείωση των χρονοαποστάσεων. Οι συνολικές 
επιπτώσεις από την υλοποίηση των δράσεων 
αναµένεται να είναι συνδυασµός  των θετικών 
επιπτώσεων των ΑΠ Β & Η, ΙΑ, των αρνητικών 
επιπτώσεων των αξόνων Α & Ζ, Γ & Θ, ∆ & Ι και 
των ουδέτερων επιπτώσεων των Ε & ΙΒ, ΣΤ & 
ΙΓ. 

∆ιαφύλαξη της ποιότητας και 
της ποσότητας των εδαφών 

Μείωση της ρύπανσης των 
εδαφών 

! 

(πιθανόν) 

- 

(αρνητική) 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 
είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις, το 
µέγεθος και ο χαρακτήρας των οποίων εξαρτά-
ται από τις περιοχές ανάπτυξης των έργων. Οι 
επιπτώσεις αφορούν κυρίως στην υλοποίηση 
των δράσεων των ΑΠ Α & Ζ, Β & Η. 

Ελαχιστοποίηση της ρύπαν-
σης των υδάτων και της διά-

! Η υλοποίηση του προγράµµατος δεν σχετίζεται 
µε ουσιαστικές επιπτώσεις στο υδατικό περι-
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Περιβαλλοντικοί Στόχοι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επίπτωσης 

σπασης του υδρογραφικού 
δικτύου κατά την υλοποίηση 
και λειτουργία έργων µεταφο-
ρικών υποδοµών 

(πιθανόν) 

0 

(ουδέτερη) 

βάλλον. Σηµειακές επιπτώσεις που αναµένονται 
στις περιοχές που θα κατασκευαστούν ορισµέ-
νες από τις προτεινόµενες υποδοµές εκτιµάται 
ότι θα είναι ως επί το πλείστον µικρής κλίµακας 
και θα αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο των σχετι-
κών ΜΠΕ. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως στην 
υλοποίηση των δράσεων των ΑΠ Α & Ζ, Β & Η, 
∆ & Ι, ΙΑ.  

Ελαχιστοποίηση των αρνητι-
κών επιπτώσεων στο φυσικό, 
αισθητικό και πολιτιστικό χα-
ρακτήρα του τοπίου 

Αποφυγή του κατακερµατι-
σµού του τοπίου κατά την υ-
λοποίηση και λειτουργία έρ-
γων µεταφορικών υποδοµών 

! 

(πιθανόν) 

- 

(αρνητική) 

Η συνολική επίπτωση του προγράµµατος στα 
τοπιολογικά χαρακτηριστικά αναµένεται να είναι 
αρνητική καθώς οι προτεινόµενες παρεµβάσεις 
εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πιθανό κατακερ-
µατισµό του τοπίου. Οι επιπτώσεις αφορούν 
κυρίως στην υλοποίηση των δράσεων των ΑΠ Α 
& Ζ, Β & Η. 

Ελαχιστοποίηση των αρνητι-
κών επιπτώσεων των προτει-
νόµενων παρεµβάσεων στην 
αξία της ακίνητης περιουσίας 
στην ευρύτερη περιοχή πα-
ρέµβασης 

 

! 

(πιθανόν) 

+ 

(θετική) 

Η συνολική επίπτωση της υλοποίησης του προ-
γράµµατος στην επίτευξη του τιθέµενου στόχου 
αναµένεται να είναι θετική. Αφ’ ενός η επέκταση 
των υφιστάµενων υποδοµών και η δηµιουργία 
νέων αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της προσβασιµότητας των περιοχών 
στην ευρύτερη γειτονία και σε µικρή απόσταση 
από τις περιοχές παρέµβασης. Αφ’ ετέρου ο 
εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση των υπαρ-
χουσών υποδοµών αναµένεται να έχει θετική 
επίπτωση στην ελκυστικότητα του δικτύου και 
άρα των περιοχών παρέµβασης. Συνεπώς η 
αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη 
περιοχή υλοποίησης των προτεινόµενων πα-
ρεµβάσεων αναµένεται να αυξηθεί. Οι συνολικές 
επιπτώσεις από την υλοποίηση των δράσεων 
αναµένεται να είναι συνδυασµός των θετικών 
επιπτώσεων των ΑΠ Α & Ζ και των µικτών επι-
πτώσεων των ΑΠ Β & Η, ΙΑ. 

Βιώσιµη αύξηση του πληθυ-
σµού 

! 

(πιθανόν) 

0 

(ουδέτερη) 

Αναµένονται ουδέτερες επιπτώσεις ως προς την 
αύξηση του πληθυσµού σε επίπεδο χώρας, κυ-
ρίως από την ανάπτυξη υποδοµών θαλάσσιων, 
εναέριων και αστικών µεταφορών. Σε τοπικό 
επίπεδο, οι επιπτώσεις αναµένεται να είναι θετι-
κές. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως στην υλο-
ποίηση των δράσεων των ΑΠ Α & Ζ, Β & Η, Ε & 
ΙΒ, ΣΤ & ΙΓ.  

Ελαχιστοποίηση των ατυχη-
µάτων που προκαλούνται από 
τις µεταφορές 

Ελαχιστοποίηση των αερίων 
ρύπων και εκποµπών θορύ-
βου που προκαλούνται από 
τις µεταφορές και που είναι 
πιθανόν να έχουν επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία 

! 

(πιθανόν) 

+ 

(θετική) 

Η συνολική επίπτωση του προγράµµατος στην 
ανθρώπινη υγεία αναµένεται να είναι θετική, 
δεδοµένου ότι στοχεύει στην προώθηση συστη-
µάτων ασφάλειας σε όλα τα είδη µεταφορών. Οι 
επιπτώσεις αφορούν στην υλοποίηση των δρά-
σεων όλων των ΑΠ. 

Βιώσιµη προσβασιµότητα ! Αναµένονται θετικές επιπτώσεις από την υλο-
ποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων. Οι 
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Περιβαλλοντικοί Στόχοι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επίπτωσης 

Αύξηση χρήσης ΜΜΜ 

Βελτίωση πρόσβασης στην 
εργασία, εκπαίδευση, αγορές, 
υπηρεσίες, αναψυχή 

(πιθανόν) 

+ 

(θετική) 

επιπτώσεις αφορούν στην υλοποίηση των δρά-
σεων όλων των ΑΠ. 

∆ιατήρηση και προστασία ι-
στορικών κτιρίων, αρχαιολογι-
κών χώρων και άλλων χώρων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Βελτίωση συνθηκών πρόσβα-
σης σε χώρους και εκδηλώ-
σεις 

? 

(απροσδιόριστη)

Αναµένονται απροσδιόριστες επιπτώσεις από 
την υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβά-
σεων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτές 
υλοποιούνται στη γειτονία περιοχών ιδαίτερου 
πολιτιστικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος. Οι επιπτώσεις αφορούν στην υλο-
ποίηση των δράσεων των ΑΠ Α & Ζ, Β & Η, Γ & 
Θ, ∆ & Ι, ΙΑ. 

 

∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Ε.Π.  «Ενίσχυση 
της Προσπελασιµότητας» της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 πραγµατοποιήθηκε 
διαδικασία διαβούλευσης µε τις δηµόσιες αρχές και µε το ενδιαφερόµενο κοινό. Οι αρχές 
αυτές κλήθηκαν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, να διατυπώσουν εγγράφως την 
γνώµη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχοµένου της Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την σχετική ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ-
∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 
(παρ. 4 και 4.1).  

Ειδικότερα, η διαδικασία διαβούλευσης περιελάµβανε:  

Α) ∆ιαβούλευση µε τις δηµόσιες αρχές : Η αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.(ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) διαβιβάζει το φάκελο στις ακόλουθες δηµόσιες αρχές : 

1) στα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Πολιτισµού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας,  

2) στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 

3) στους Οργανισµούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, ή στους Οργανι-
σµούς του άρθρου 3 του ν.2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, 

4) στα Περιφερειακά Συµβούλια των 13 περιφερειών, τα οποία εκτός από τη διατύπωση 
σχετικής γνωµοδότησης, θέτουν και στη διάθεση του κοινού, όποτε τους ζητούνται, τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Σ.Μ.Π.Ε. 

Οι παραπάνω δηµόσιες αρχές είχαν στη διάθεσή τους 45 ηµέρες από την ηµέρα παραλα-
βής του φακέλου για να διατυπώσουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους. 

Β) ∆ιαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο κοινό : Η αρχή σχεδιασµού του Προγράµµατος (ΕΥ∆ 
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) 1) ανάρτησε το πλήρες κείµενο της ΣΜΠΕ του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπε-
λασιµότητας» στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της υπηρεσία (www.epoalaa.gr), και 2) δηµο-
σίευσε ανακοίνωση στον τύπο (σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας), σύµφωνα 
µε την οποία ενηµερώνει ότι η ΣΜΠΕ διατίθεται από τα Περιφερειακά Συµβούλια των 13 
Περιφερειών της χώρας και βρίσκεται αναρτηµένη στην παραπάνω ιστοσελίδα και καλείται 
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το ενδιαφερόµενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών 
από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης.   

Στη συνέχεια η αρµόδια αρχή (ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) αφού συγκέντρωσε και έλαβε υπόψη 
τις  γνωµοδοτήσεις των δηµόσιων αρχών και τις απόψεις του ενδιαφερόµενου κοινού συνέ-
ταξε σχέδιο απόφασης (ΚΥΑ) για την έγκριση της ΣΜΠΕ του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπε-
λασιµότητας», το οποίο υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσί-
ων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

Η Αρχή Σχεδιασµού (ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) αφού ανάρτησε την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του 
Ε.Π. «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» στην ιστοσελίδα της, δηµοσίευσε ανακοίνωση 
στον τύπο (σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας) για την ενηµέρωση του ενδια-
φερόµενου κοινού.  

2.6.4 ∆ιαφοροποιήσεις του προγράµµατος από τη διαδικασία της διαβούλευσης της 
ΣΜΠΕ 

Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στο πρόγραµµα από την διαδικασία ελέγχου της 
ΣΜΠΕ από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την προβλεπόµενη διαδικασία δια-
βούλευσης, αφορούν µικρής έκτασης διαφοροποιήσεις σε ορισµένους από τους στρατηγι-
κούς και γενικούς στόχους του προγράµµατος, ούτως ώστε να τονίζεται µε µεγαλύτερη έµ-
φαση η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο πρόγραµµα. 

Ειδικότερα, προέκυψαν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις στους στόχους του προγράµµατος: 

1. Ο Γενικός Στόχος (α) θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η βελτίωση της προ-
σβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας, µέσω της α-
νάπτυξης του βασικού οδικού δικτύου και µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό 
∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των οδικών του συνδέσεων µε τις κύριες πύλες 
της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια), µε µέριµνα για την περιβαλλοντική 
προστασία των περιοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν». 

2. Ο Γενικός Στόχος (β) θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η ανάπτυξη και ο εκ-
συγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης των καθα-
ρών µέσων µεταφοράς, µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο 
υψηλής ταχύτητας, η συµπλήρωση των ασυνεχειών και η µεγιστοποίηση του βαθ-
µού ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη των δια-
τροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών µε υποστήριξη στις µεταφορικές υποδοµές 
που επιδρούν θετικά στο περιβάλλον» 

3. Ο Γενικός Στόχος (δ) θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής : «Η ανάπτυξη του δι-
κτύου αεροπορικών µεταφορών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις σε 
αστικούς ιστούς, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελ-
τιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών». 

4. Ο Γενικός Στόχος (ε) θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η ανάπτυξη των αστι-
κών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγά-
λων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστι-
κότητας και της ποιότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη 
µείωση των σχετικών χρονοαποστάσεων και των συνολικά εκπεµπόµενων αέριων 
ρύπων από αυτές, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιµη κινητικότητα στον αστικό ιστό» 
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2.6.5 Περιβαλλοντικά µέτρα, όροι και περιορισµοί για την υλοποίηση του προγράµµα-
τος  

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η αρµό-
δια υπηρεσία για την έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράµµατος επέβαλε του ακόλουθους ό-
ρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις: 

1. Θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση υποδοµών εντός βιοτόπων και περιβαλ-
λοντικά ευαίσθητων περιοχών, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαµ-
βάνονται διορθωτικά µέτρα για την εξοµάλυνση των επιπτώσεων στην πανίδα και την 
ορνιθοπανίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε η διέλευση των έρ-
γων προσπελασιµότητας να µην θίγει κατά το δυνατόν την ακεραιότητα και συνεκτι-
κότητα των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

2. Κατά την ωρίµανση του σχεδιασµού  στα οδικά, σιδηροδροµικά και αερολιµενικά έρ-
γα, θα πρέπει να επιδιώκεται η µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου. Ενδεικτικές κα-
τευθύνσεις αποτελούν: 

2.1. Η κατά το δυνατόν αποµάκρυνση οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων, οριζο-
ντιογραφικά ή µηκοτοµικά, από ευαίσθητους δέκτες, καθώς και η επιλογή κα-
τάλληλων οδοστρωµάτων ή επιδοµής και τροχαίου υλικού αντίστοιχα. 

2.2. Πρόνοιες διαχειριστικών µέτρων κατά τη λειτουργία, όπως µειωµένες ταχύτητες 
συρµών και οχηµάτων κοντά σε οικιστικές ή ευαίσθητες χρήσεις, όσον αφορά 
στα οδικά και σιδηροδροµικά έργα, και διαδικασίες µείωσης θορύβου σε συνδυ-
ασµό µε κατάλληλα ίχνη πτήσης των αεροσκαφών όσον αφορά στα αερολιµενι-
κά έργα. 

3. Κατά το σχεδιασµό της λειτουργίας των έργων του ΕΠ, θα πρέπει να λαµβάνεται µέ-
ριµνα για σχέδια ορθής διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. 

4. Στις αρχές σχεδιασµού των έργων, θα πρέπει να ενταχθούν και οι ακόλουθες κατευ-
θύνσεις:  

4.1. Αποφυγή, κατά το δυνατόν, κατάληψης παραγωγικών εδαφών. 
4.2. Μέριµνα για την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση του υδρογραφικού δικτύου. 
4.3. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε ιδιαίτερης αξίας τοπία. 
 

5. Θα πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση αερολιµένων, σιδηροδροµικών σταθµών και λιµα-
νιών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

2.6.6  Ενδεικτικό πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού, προκειµένου και µε τη 
συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολού-
θησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου µεταξύ άλ-
λων να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κα-
τάλληλα επανορθωτικά µέτρα.  
Η ως άνω παρακολούθηση θα διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, στο στάδιο υλοποίησης 
που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες.  
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Τα µέτρα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρ-
µογή του Προγράµµατος περιγράφονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Προγράµµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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3 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιχειρησιακή διάρθρωση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», περιλαµβάνει Άξονες Προτεραιότητας, που σχετίζονται µε 
έξι διαφορετικές θεµατικές ενότητες κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα γενικό στόχο 
του ΕΠ. Οι ενότητες αυτές είναι: α) οδικές µεταφορές, β) σιδηροδροµικές & διατροπικές µε-
ταφορές, γ) θαλάσσιες µεταφορές, δ)  αεροπορικές µεταφορές, ε) αστικές µεταφορές και 
στ) ασφάλεια µεταφορών.  

Ο συνολικός αριθµός των Αξόνων Προτεραιότητας (Α.Π.) Προτεραιότητας (Α.Π.) προκύπτει 
µε τη διαµόρφωση δύο Οµάδων Αξόνων, µία για κάθε ένα από τα δύο Ταµεία χρηµατοδό-
τησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ αντίστοιχα. Και οι δύο οµάδες περιλαµβάνουν Άξονες Προτε-
ραιότητας που σχετίζονται µε τις οδικές, τις σιδηροδροµικές και συνδυασµένες, τις θαλάσ-
σιες και τις αεροπορικές µεταφορές.  

Επιπλέον, στην Οµάδα ΕΤΠΑ περιλαµβάνεται µία πρόσθετη θεµατική υπο-οµάδα µε την 
Αασφάλεια Μεταφορών  και µε την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής των Α.Π. της Οµά-
δας ΕΤΠΑ, ενώ στην Οµάδα ΤΣ περιλαµβάνονται δύο πρόσθετες θεµατικές υπο-οµάδες, 
µία Αστικών Μεταφορών και µία ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Μεταφορών και Τεχνικής Υποστήρι-
ξης της Εφαρµογής των Α.Π της Οµάδας ΤΣ.  

Με τη διαρθρωτική αυτή δοµή, διαµορφώνονται τέσσερις υπο-οµάδες: 

υπο-οµάδα (1) Χερσαίες Υπεραστικές Μεταφορές,  

υπο-οµάδα (2) Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές,  

υπο-οµάδα (3) Αστικές Μεταφορές και  

υπο-οµάδα (4) Ασφάλεια / ∆ιαχείριση ∆ικτύων Μεταφορών και Τεχνική Υποστήριξη.  

Στην Οµάδα Αξόνων ΕΤΠΑ διαµορφώνονται τρεις υπο-οµάδες µε βάση το γενικότερο θε-
µατικό τους αντικείµενο: (1), (2) και (4). Οι υπο-οµάδες αυτές περιλαµβάνουν από δύο Άξο-
νες Προτεραιότητας, οπότε προκύπτουν για την Οµάδα ΕΤΠΑ συνολικά έξι (6)  Άξονες 
Προτεραιότητας.  

Με όµοιο τρόπο στην Οµάδα Αξόνων ΤΣ διαµορφώνονται τέσσερις υπο-οµάδες µε βάση το 
γενικότερο θεµατικό τους αντικείµενο: (1), (2), (3) και (4). Οι υπο-οµάδες 1, 2 και 4 περι-
λαµβάνουν από δύο Άξονες Προτεραιότητας, ενώ η υπο-οµάδα 3 περιλαµβάνει ένα µόνο 
Άξονα Προτεραιότητας, οπότε προκύπτουν για την Οµάδα ΤΣ συνολικά επτά (7)  Άξονες 
Προτεραιότητας (Η διαφοροποίηση οφείλεται στο ότι οι παρεµβάσεις στις Αστικές Μεταφο-
ρές αφορούν κυρίως τις Περιφέρειες Αττικής –Αθήνα- και Κεντρικής Μακεδονίας - Θεσσα-
λονίκη, που λόγω µεταβατικού καθεστώτος, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το 
ΕΤΠΑ). 

Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν συνολικά για το ΕΠΕΠ δεκατρείς (13) Άξονες Προτεραιό-
τητας, ως ακολούθως: 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆Ι-
ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ζ:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ  

8ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Η:   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π  & ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ∆ΙΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   ΙΑ:  ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Για τη διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν επίσης υπόψη οι ειση-
γήσεις των ex-ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντι-
κής Εκτίµησης. 
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Η επιλογή των ειδικών στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας και η διάρθρωσή του σε προ-
τάσεις, παρεµβάσεις και δράσεις, γίνεται µε βάση τον γενικό στόχο και τις προτεραιότητές 
του Άξονα και µε γνώµονα τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται και ιεραρχούνται οι ειδικοί στόχοι του κάθε Άξονα ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αντίστοιχος γενικός στόχος και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται στο µεγαλύ-
τερο βαθµό όλοι οι κύριοι και παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ. 

Οι άξονες προτεραιότητας της πρώτης Οµάδας χρηµατοδοτούνται από το “Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ” και υλοποιούνται σε Περιφέρειες αµιγούς στόχου 
σύγκλισης, ενώ οι άξονες προτεραιότητας της δεύτερης Οµάδας χρηµατοδοτούνται από το 
“Ταµείο Συνοχής” και υλοποιούνται τόσο σε Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, όσο 
και σε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out και phasing in). 

Οι θεµατικές ενότητες του Προγράµµατος υλοποιούνται από τη συνδυασµένη εφαρµογή 
των δράσεων των Α.Π. της Οµάδας ΕΤΠΑ και της Οµάδας Ταµείου Συνοχής, όπως φαίνε-
ται στο ∆ιάγραµµα Υπο-οµάδες & Θεµατικές Ενότητες Αξόνων Προτεραιότητας, που 
ακολουθεί.  

Ειδικότερα: 

α) Οι οδικές µεταφορές, καλύπτονται από παρεµβάσεις στο ∆ιευρωπαϊκό και ∆ιαπεριφε-
ρειακό Οδικό ∆ίκτυο σε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Α 
και από παρεµβάσεις στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο στο σύνολο της χώρας, που εντάσ-
σονται στον Α.Π. Ζ. 

1ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Α:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆Ι-
ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

7ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ζ:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ 

β) Οι σιδηροδροµικές & πολυτροπικές µεταφορές, καλύπτονται από παρεµβάσεις στο 
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο σε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Β 
και από παρεµβάσεις στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται 
στον Α.Π. Η. 

2ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Β: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

8ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Η:   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π  & ΠΟΛΥΤΡΟ-
ΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

γ) Οι θαλάσσιες µεταφορές, καλύπτονται από παρεµβάσεις στα λιµάνια Περιφερειών µε-
ταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Γ και από παρεµβάσεις σε ∆ιευρωπαϊκά 
λιµάνια στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Θ. 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ∆ΙΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1ος   
Α .Π .

Α   Ο∆ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ∆ΙΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟ  ΚΑ Ι 
∆ΙΑΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΟ  Ο∆ ΙΚΟ  ∆ ΙΚΤΥΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  
ΑΜ ΙΓΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥ  ΣΥΓΚΛ ΙΣΗΣ

7ος  
Α .Π .

Ζ   Ο∆ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ∆ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
Ο∆ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  Ο∆ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2ος   
Α .Π .

Β   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜ ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ΠΑΘΕ /Π  &  
ΠΟΛΥΤΡΟΠ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  
ΑΜ ΙΓΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥ  ΣΥΓΚΛ ΙΣΗΣ

8ος  
Α .Π .

Η   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜ ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ΠΑΘΕ /Π  &  
ΠΟΛΥΤΡΟΠ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Σ Ι∆ΗΡΟ∆ΡΟΜ ΙΚΕΣ  &  
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

3ος  
Α .Π .

Γ  ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ΛΙΜΑΝ ΙΑ  ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  
ΑΜ ΙΓΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥ  ΣΥΓΚΛ ΙΣΗΣ

9ος  
Α .Π .

Θ   ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ΛΙΜΑΝ ΙΑ  
∆ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣ ΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4ος  
Α .Π .

∆   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  ΑΜ ΙΓΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥ  ΣΥΓΚΛ ΙΣΗΣ

10ος  
Α .Π .

Ι  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  –  ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΑ  
∆ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

11ος  
Α .Π .

ΙΑ   ΚΑΘΑΡΕΣ  ΑΣΤ ΙΚΕΣ  ΣΥΓΚΟ ΙΝΩΝ ΙΕΣ  – - ΜΕΣΑ  
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΑΣΤ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

5ος  
Α .Π .

Ε   Ο∆ ΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑ Ι ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ  ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  ΑΜ ΙΓΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥ  
ΣΥΓΚΛ ΙΣΗΣ

12ος  
Α .Π .

ΙΒ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΗ  
∆ ΙΑΧΕ ΙΡ ΙΣΗ  ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

6ος  
Α .Π .

ΣΤ   ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΞΟΝΩΝ  
ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟ ΤΗΤΑΣ  ΕΤΠΑ

13ος  
Α .Π .

ΙΓ   ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΑΞΟΝΩΝ  ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΞΗ

ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ  ΕΤΠΑ    
(ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ  Ε .Τ .Π .Α .)

ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ  ΤΣ     
(ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ  Τ .Σ .)

ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣ ΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "  ΕΝ ΙΣΧΥΣΗ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ "                                            
ΥΠΟ -ΟΜΑ∆ΕΣ  &  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΞΟΝΩΝ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ  / ∆ ΙΑΧΕ ΙΡ ΙΣΗ  ∆ ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΞΗ

ΘΑΛΑΣΣ ΙΕΣ  ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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ΧΕΡΣΑΙΕΣ  ΥΠΕΡΑΣΤ ΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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δ) Οι αεροπορικές µεταφορές, καλύπτονται από παρεµβάσεις στα αεροδρόµια Περιφε-
ρειών µεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. ∆ και από παρεµβάσεις σε ∆ιευ-
ρωπαϊκά αεροδρόµια στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Ι. 
4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ∆Ι-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ε) Οι αστικές µεταφορές καλύπτονται από παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα 
των µέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και παρεµβάσεις στο σύστηµα δηµόσιων µεταφορών 
της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εντάσσονται στον Α.Π. ΙΑ. 

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   ΙΑ:  ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 στ) Η ασφάλεια των µεταφορών καλύπτεται από παρεµβάσεις στις µεταφορικές υποδο-
µές, από διαχειριστικές παρεµβάσεις στα µεταφορικά δίκτυα και από παρεµβάσεις  περι-
βαλλοντικής διαχείρισης µεταφορικών κόµβων (λιµένων, αεροδροµίων, σταθµών κλπ.), 
που εντάσσονται στους Α.Π. Ε και Α.Π. ΙΒ. 

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Η Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής του προγράµµατος υλοποιείται από παρεµβάσεις 
υποστήριξης των  Α.Π. της Οµάδας ΕΤΠΑ, που εντάσσονται στον Α.Π. ΣΤ και από παρεµ-
βάσεις υποστήριξης των  Α.Π. της Οµάδας ΤΣ, που εντάσσονται στον Α.Π. ΙΓ. 

6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

13ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Οι κυριότερες πληροφορίες για κάθε Άξονα Προτεραιότητας που περιγράφονται στη συνέ-
χεια, περιλαµβάνουν τον γενικό και τους ειδικούς στόχους του Άξονα, τη συνάφεια του Άξο-
να µε Εθνικές και Ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τοµέα των Μεταφορών, µία συνοπτική 
αναφορά – περιγραφή των κυριότερων παρεµβάσεων, την ποσοτικοποίηση των στόχων 
και ποσοτικούς δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, το χρηµατο-οικονοµικά στοιχεία του 
Άξονα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα - επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα, και 
λοιπά κατά περίπτωση ειδικά θέµατα. 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ, διαµορφώνεται ένα σύστηµα δεικτών που 
αντιστοιχεί στις κυριότερες παρεµβάσεις και αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι δείκτες προσ-
διορίζονται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και αφορούν στο σύνολο του Προγράµµα-
τος.  Για την ποσοτικοποίηση των στόχων µε τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα χρη-
σιµοποιούνται δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, που είναι αντιπροσωπευτικοί των κυ-
ριότερων δράσεων του ΕΠ.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 158 από 305  

Οι ποσοτικοί δείκτες του ΕΠΕΠ και οι αντίστοιχοι ορισµοί τους φαίνονται στους Πίνακες που 
ακολουθούν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Ε) 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

Ε1.  Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκι-
νητοδρόµων  Εντός ΤΕΝ-Τ. Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των αυ-
τοκινητόδροµων εντός ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου 
(∆Ο∆), που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.   

Ε2.  Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκι-
νητοδρόµων Εκτός ΤΕΝ-Τ. Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των αυ-
τοκινητόδροµων εκτός ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου 
(∆Ο∆),  που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.   

Ε3.  Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής 
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Εντός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ 
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ του σι-
δηροδροµικού ΠΑΘΕ/Π, που ολοκληρώνονται στο πλαί-
σιο του Ε.Π.   

Ε4.  Κατασκευή και αναβάθµιση / Σιδηρο-
δροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ – Τ. Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των τµη-
µάτων του περιφερειακού  σιδηροδροµικού δικτύου που 
κατασκευάζεται / αναβαθµίζεται στο πλαίσιο του Ε.Π.   

Ε5.   Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου.   

 
Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ. των οδι-
κών τµηµάτων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου, που κατα-
σκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως προς τα γεωµετρικά 
τους χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του Ε.Π.*  

Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυ-
τοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Οδι-
κού ∆ικτύου.   

 
Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ. των οδι-
κών τµηµάτων του Περιφερειακού / Επαρχιακού Οδικού 
∆ικτύου που κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως προς 
τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του Ε.Π.* 

Ε7.   Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µετα-
φοράς  σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, 
ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ) . 

Χλµ 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ γραµµών 
των µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς, που 
δίδονται σε χρήση του επιβατικού κοινού στο πλαίσιο του 
Ε.Π.  

Ε7α. Αριθµός νέων/αναβαθµισµένων σταθ-
µών επιβατών µέσων µαζικής µεταφο-
ράς  σταθερής τροχιάς 

Αριθµός 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθµός σταθµών που 
δίδονται σε χρήση του επιβατικού κοινού στο πλαίσιο του 
Ε.Π. 

Ε8.    Νέα Εµπορευµατικά Κέντρα.  Αριθµός 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των Νέων Εµπορευµατι-
κών Κέντρων, που υλοποιούνται ολοκληρωµένα στο 
πλαίσιο των ενισχύσεων του Ε.Π. 

Ε9.    Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται.  Αριθµός Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των λιµένων, που ανα-
βαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Ε10.   Χώροι  αεροδροµίων που κατασκευά-
ζονται / αναβαθµίζονται. 

 

 

Τετρ. Μέ-
τρα. 

Ο δείκτης ορίζεται κατά περίπτωση ως η επιφάνεια κτη-
ρίων ή δαπέδων στάθµευσης που κατασκευάζονται / επε-
κτείνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.  

Ε10α. Μήκος διαδρόµου προσ/απογειώσεων 
 

 

Μέτρα 
Ο δείκτης ορίζεται ως το µήκος διαδρόµου προσγειο-
απογειώσεων που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

Ε11.   Ανανέωση στόλου ΜΜΜ (στο πλαίσιο 
του παρόντος ΕΠ) 

 
% Ο δείκτης ορίζεται ως το ποσοστό του στόλου οχηµάτων 

ΜΜΜ, που ανανεώνεται / αυξάνεται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

*  Για τον υπολογισµό του δείκτη προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου 
οδικού τµήµατος που κατασκευάζεται ή αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη κόµβων). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α)  
 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

Α1.   Xρονοαπόσταση  Ώρες  

Ο δείκτης ορίζεται ως η διάρκεια (σε ώρες) της διάνυσης 
του συνόλου των αυτοκινητοδρόµων ή των  νέ-
ων/αναβαθµιζόµενων οδών ή των σιδηροδροµικών γραµ-
µών, που ολοκληρώνονται  στο πλαίσιο του Ε.Π.** 

Α2.   Προσπελασιµότητα (ΙΤΕΓ/ESS) 

 

Χλµ / ώρα 

Ο δείκτης ορίζεται ως η Ισοδύναµη Ταχύτητα επί Ευθείας 
Γραµµής (ΙΤΕΓ) (Equivalent Straight-line Speed - ESS) 
(χλµ/ώρα) στο σύνολο των αυτοκινητοδρόµων η των νέ-
ων / αναβαθµιζόµενων οδών, που ολοκληρώνονται στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για 
τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις νέ-
ες/αναβαθµιζόµενες οδούς.** 

Α3.   Πρόσθετος πληθυσµός εξυπηρετού-
µενος από τα µέσα µαζικής µεταφο-
ράς σταθερής τροχιάς  

Αριθµός κατοί-
κων  

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος συνολικός πληθυσµός 
(σε χιλ. κατοίκους) στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσβασης πεζή στο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς 
στο πλαίσιο των σχετικών παρεµβάσεων του Ε.Π.** 

Α4. Χρόνος διαδροµής µέσου µαζικής µε-
ταφοράς σταθερής τροχιάς 

Ώρες 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο χρόνος µετακίνησης (σε ώρες) σε 
συγκεκριµένες διαδροµές του µέσου (π.χ. Μετρό, Σιδηρό-
δροµος, Τραµ).   

Α5.   Επικινδυνότητα Οδικού ∆ικτύου  
Αριθµός θανά-
των / 106 οχη-

µατο-
χιλιόµετρα 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο βαθµός επικινδυνότητας της αντί-
στοιχης κατηγορίας οδικού δικτύου, και υπολογίζεται ως ο 
σταθµισµένος, µε βάση το µήκος, µέσος όρος των βαθ-
µών επικινδυνότητας όλων των αυτοκινητοδρόµων και 
αντίστοιχα των λοιπών νέων/αναβαθµιζόµενων οδών, 
που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.**  

Α6.    Αεροδρόµια µε δυνατότητα υπερατ-
λαντικών πτήσεων Αριθµός 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των αεροδροµίων που 
έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υπερατλαντικών 
πτήσεων και αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

** Ο ∆είκτης υπολογίζεται µε βάση τη µεθοδολογία που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή όλων των Αξόνων προτεραιότητας του 
Προγράµµατος. 
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3.1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α. 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆Ι-
ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙ-
ΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

3.1.1 1ος Άξονας - Α.Π.   Α: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆Ι-
ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.1.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Α είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πρώτο γενικό στό-
χο του ΕΠ: 

(α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 
Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών 
της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου συµπερι-
λαµβανοµένων των συνδέσεών του µε τις κύριες πύλες της χώρας (µεθοριακοί 
σταθµοί και λιµάνια), καθώς και της ανάπτυξης του λοιπού Εθνικού και Περιφε-
ρειακού Οδικού ∆ικτύου, µε ταυτόχρονη µέριµνα για την περιβαλλοντική προ-
στασία των περιοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανά-
πτυξη του οδικού δικτύου της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α, αποκλειστικά 
για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α: 

Η ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεών του µε τις κύριες πύλες της χώρας και η ανάπτυξη του λοιπού Εθνι-
κού και Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύ-
γκλισης. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι  
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.   

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 
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Ειδικός Στόχος 1  

Η αποπεράτωση των τµηµάτων των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΙΟΝΙΑΣ Ο-
∆ΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΣΠΑΡΤΗ και η ολοκλήρωση τµηµάτων του ΒΟΑΚ-
ΝΟΑΚ και κύριων νησιωτικών οδικών αξόνων των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύ-
γκλισης, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε την περίοδο 2000-2006. 

Ειδικός Στόχος 2 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών και των ∆ιαπεριφερειακών  οδικών αξόνων 
των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, των τροφοδοτικών αξόνων τους και των 
συνδέσεων µε κοµβικά σηµεία / πύλες της Χώρας. 

Ειδικός Στόχος 3 

Η αντιµετώπιση των ασυνεχειών των κύριων Περιφερειακών οδικών αξόνων των Περι-
φερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης και η βελτίωση της σύνδεσης των περιοχών αυτών 
µε το ∆ιευρωπαϊκό δίκτυο  αυτοκινητοδρόµων. 

Ειδικός Στόχος 4 

Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία 
των µεταφορών και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε συγκοινωνιακούς 
κόµβους των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, όπως το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο λι-
µένων και τα αεροδροµίων, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη εµπορευ-
µατικά κέντρα (freight villages) των µητροπολιτικών περιοχών. 

Ειδικός Στόχος 5 

Οι παρακάµψεις των κύριων αστικών κέντρων και οι συνδέσεις των λιµένων τους µε το 
∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο. 

Για την υλοποίηση του ειδικού στόχου 3 γίνεται επιλογή των παρεµβάσεων στο περιφε-
ρειακό οδικό δίκτυο µε γνώµονα την ενίσχυση της προσπελασιµότητας και τη βελτίωση 
της σύνδεσης των περιοχών που δεν εξυπηρετούνται άµεσα, από το ∆ιευρωπαϊκό Οδικό 
∆ίκτυο (∆Ο∆), λόγω της σχετικής τους απόστασης από αυτό. Οι παρεµβάσεις σε επιλεγ-
µένους περιφερειακούς άξονες του εθνικού οδικού δικτύου (όπως π.χ στον  άξονα Λάρι-
σας – Κοζάνης και Τρικάλων Άρτας), ενισχύουν τη διασύνδεση των περιοχών της βορειο-
ανατολικής Θεσσαλίας και της νοτιο-δυτικής Ηπέιρου µε το ∆Ο∆ (Εγνατία Οδός µε ΠΑΘΕ  
και Ιόνια Οδός µε Ε65) και δηµιουργούν την απαραίτητη «πύκνωση» του τροφοδοτικού 
στη λειτουργία του ∆Ο∆ δικτύου, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία των κύριων παρεµ-
βάσεων του Α.Π. Επιπλέον οι επιλεγµένες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
3, ενισχύουν τη λειτουργία του ακτινικού υπεραστικού οδικού δικτύου της Λάρισας προς 
Κοζάνη, Τρίκαλα, Βόλο και Λαµία και συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του συστήµατος µεταφορών σε σχέση µε το Θεσσαλικό κέντρο οικονοµικής ανάπτυξης 
και τους περιφερειακούς πόλους του. 

Σε ότι αφορά τον οδικό άξονα του ΒΟΑΚ, επιλέγονται παρεµβάσεις που εξασφαλίζουν τη 
λειτουργική ολοκλήρωση του άξονα και την επαρκή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας µε 
βάση την κατανοµή της στα διάφορα τµήµατα του άξονα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η 
δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθµισης πρόσθετων τµηµάτων µε τη συµµε-
τοχή ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω Σύµβασης(εων) Παραχώρησης. 
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3.1.1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Α, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκο-
νται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, 
ενώ συµβάλλουν  στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών 
της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 
και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(ΟΚΓ). 

Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική 
συµβολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη 
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµα-
τος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση 
των ασυνεχειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς 
στόχους 1, 2 και 3), «..ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρε-
τείται από τον ειδικό στόχο 4), «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δί-
κτυα µεταφορών» και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στό-
χους 1, 2, 3, 4 και 5). 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4 και 5 του ΑΠ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς 
στόχους του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επεν-
δύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, που εντάσσονται 
στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι 
στόχοι αυτοί προωθούνται από τη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών της 
χώρας, που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου και τις οδικές συν-
δέσεις µε τις πύλες της χώρας και τους λοιπούς κύριους συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµάνι-
α, αεροδρόµια, κλπ). Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετα-
κίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
επενδύσεων και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. 

Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 συµβάλλουν 
στην Χωρική Προτεραιότητα 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασί-
α» (και άρα βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφε-
ρειακή συνεργασία») καθώς προωθούν τα ∆ιευρωπαϊκά Οδικά ∆ίκτυα και τις συνδέσεις µε 
τις πύλες και σηµαντικούς διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας ενώ ο ειδικός στόχος 5 
του ΑΠ συµβάλλει στην Χωρική Προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ για «βιώσιµη αστική ανάπτυξη» 
καθώς αποσυµφορίζει τα κύρια αστικά κέντρα από την υπεραστική κυκλοφορία. 

Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 
1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση, 
βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνορια-
κών έργων προτεραιότητας...» ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του 
ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας 
...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και 
στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ). 
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Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητα εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση 
µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και 
συµβάλλουν επίσης έµµεσα στους γενικούς στόχους 6, 9 και 14 του ΕΣΠΑ (βλ. παρ. 2.2.1). 

Ο γενικός στόχος και ο  Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στις χωρικές προτεραιότητες 1 και 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

 

Ο ειδικός στόχος 5 θα συµβάλει: 

 Στις θεµατική προτεραιότητα 5 και το Γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.1.1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε επτά από τις οκτώ περιφέρειες 
του αµιγούς στόχου σύγκλισης, ενώ σε συµφωνία µε τους κανονισµούς δεν περιλαµβάνει 
παρεµβάσεις στις µεταβατικές περιφέρειες. Έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις των περιφε-
ρειών της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της ∆υτ. Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, 
ενώ χαµηλότερη βαρύτητα δίδεται σε παρεµβάσεις στα Ιόνια νησιά και στο Βόρειο Αιγαίο. 

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων του Α.Π. Α (βλ. και Χάρτη Συστήµατος Μεταφορών στο Πα-
ράρτηµα 4) είναι οι εξής: 

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης οδικών αξόνων και τµηµάτων της προ-
ηγούµενης περιόδου 

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του Ε.Π., περιλαµβάνει σηµαντι-
κές παρεµβάσεις σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) και αφορά στην 
ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν 
εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και συµβάλλουν στην άρση των ασυ-
νεχειών και στην λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆. 
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Στην κατηγορία περιλαµβάνεται ενδεικτικά: 
- η συνέχιση της υλοποίησης του ΠΑΘΕ στο τµήµα Κόρινθος – Πάτρα µέσω της 

σύµβασης παραχώρησης «Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα»,  
- η συνέχιση της υλοποίησης της ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ στο τµήµα Αντίρριο – Ιωάννινα, 

µέσω σύµβασης παραχώρησης και στο τµήµα Πάτρα – Τσακώνα, µέσω της σύµ-
βασης παραχώρησης «Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», 

- η κατασκευή τµηµάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, 
- η συνέχιση της υλοποίησης τµήµατος του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα / 

Σπάρτη  µέσω της σύµβασης παραχώρησης «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα»,   
- οι συνδέσεις της οδικής παράκαµψης Πάτρας µε την πόλη και το λιµάνι, 
- η ολοκλήρωση της κατασκευής τµηµάτων του Βόρειου και του Νότιου Οδικού Ά-

ξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ), 
- η συνέχιση της κατασκευής τµηµάτων των κυρίων οδικών αξόνων σε µεγάλα νη-

σιά του Βορείου Αιγαίου (π.χ. Μυτιλήνη) και στα Ιόνια (π.χ. Κέρκυρα). 

2. Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του ∆ιευρωπαϊκού και του 
Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου  

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του Ε.Π. και  περιλαµβά-
νει νέες σηµαντικές παρεµβάσεις σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου αλλά και 
του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.  

Στην κατηγορία περιλαµβάνεται ενδεικτικά: 

- η συνέχιση της αναβάθµισης του ΒΟΑΚ (βλ. τµήµατα στον Πίνακα Μεγάλων Έρ-
γων) και του ΝΟΑΚ κατά τµήµατα, 

- η κατασκευή τµήµατος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Κοµοτηνή - Νυµφαία  

3. Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του Περιφερειακού Οδικού 
∆ικτύου  

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων περιλαµβάνει βελτιώσεις και νέες παρεµβάσεις σε  τµήµα-
τα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.  

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για τη σύνδεση πόλεων µε την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο 
και τον ΠΑΘΕ, καθώς και βελτιώσεις Εθνικών Οδών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- η σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας και της Λευκάδας µε την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο, 
- το έργο βελτίωσης των Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (τµήµα Τύρναβος – Εγνατία Ο-

δός) και Λάρισας - Φαρσάλων  
- η κατασκευή της νέας οδού Τρικάλων – Άρτας 

∆ικαιούχοι του Α.Π. Α είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ, ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε, ∆1/ΓΓ∆Ε. 

3.1.1.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας Α βρίσκονται σε συνέργεια µε δράσεις που 
προγραµµατίζονται από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και Προ-
γράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
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Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ο ΑΠ Α περιλαµβάνει δράσεις για την 
ανάπτυξη καθέτων αξόνων σύνδεσης της Εγνατίας µε τα βόρεια σύνορα, ενώ οι δράσεις 
αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του αντίστοιχου ΠΕΠ για ανάπτυξη του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου µε σκοπό την σύνδεση της Εγνατίας µε περιοχές οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και γενικότερα την βελτίωση της προσβασιµότητας σε όλη την έκταση της 
Περιφέρειας συµπεριλαµβανοµένων των αποµακρυσµένων περιοχών. Επίσης είναι σε συ-
νέργεια µε το ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάς – Βουλγαρία», που προωθεί παρεµβάσεις 
για την διευκόλυνση των διασυνοριακών διελεύσεων των δύο χωρών. 

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου ο ΑΠ Α  προωθεί έργα ανάπτυξης του ∆Ο∆ (Εγνατία και Ιόνια 
Οδός), ενώ οι δράσεις αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ για ανάπτυξη και βελ-
τίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου µε προτεραιότητα στις συνδέσεις µε τα 
∆ιευρωπαϊκά δίκτυα, την βελτίωση της προσπελασιµότητας των παραµεθόριων και ορεινών 
περιοχών. Επίσης συµπληρώνονται από δράσεις του ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάς – 
Αλβανία», που προωθεί παρεµβάσεις για την διευκόλυνση των διασυνοριακών διελεύσεων 
των δύο χωρών. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο ΑΠ Α περιλαµβάνει δράσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση 
οδικών αξόνων του εθνικού δικτύου οι οποίοι διασυνδέουν τα ∆Ο∆. Οι παρεµβάσεις αυτές 
συµπληρώνονται από τις αντίστοιχες παρεµβάσεις του ΠΕΠ στην Περιφέρεια οι οποίες α-
φορούν ανάπτυξη εθνικού και περιφερειακού δικτύου και στοχεύουν στην βελτίωση των 
συνδέσεων µε τις όµορες Περιφέρειες και τα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και των ενδοπεριφε-
ρειακών συνδέσεων (συνδέσεις νοµών και αστικών κέντρων). 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ο ΑΠ Α  εστιάζει σε δράσεις ανάπτυξης ∆Ο∆ (Ιόνια Οδός, 
Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα) και συνδέσεων σηµαντικών αστικών κέντρων µε 
τα ∆Ο∆ (Πάτρα, Λευκάδα, Πρέβεζα). Οι δράσεις αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του 
ΠΕΠ για ανάπτυξη του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου οι οποίες θα εξασφαλίσουν την 
σύνδεση µε κόµβους µεταφορών (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, εµπο-
ρευµατικά κέντρα) και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. 

Στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου ο ΑΠ Α  περιλαµβάνει έργα ανάπτυξης ∆Ο∆ (Κόρινθος 
– Τρίπολη – Καλαµάτα, Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα), ενώ οι δράσεις αυτές 
συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ για ανάπτυξη και βελτίωση του εθνικού και επαρχι-
ακού οδικού δικτύου τα οποία συµβάλουν στην διασύνδεση των ∆Ο∆ και στην βελτίωση της 
προσπελασιµότητας των περιοχών της Περιφέρειας. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο ΑΠ Α περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν 
στην ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου και συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ, 
που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε νοµού, 
παρακάµψεις σηµαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και µικρότερων κέντρων της ενδοχώ-
ρας, βελτιώσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου οδικού δικτύου, 
παρεµβάσεις για την εξασφάλιση βελτιωµένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών, ηµιαστικών 
κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε το βασικό οδικό άξονα, ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που 
διασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση των συγκοινωνιακών κόµβων (λιµάνια-αεροδρόµια), 
καθώς και σηµαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών της ενδοχώρας, και 
παρεµβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των µετακινουµένων και τη διαχείριση της κυκλο-
φορίας. 
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Οι παρεµβάσεις του ΑΠ Α στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης, αφορούν στην ανά-
πτυξη των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων της Κρήτης (ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ). Οι παρεµβάσεις 
αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ, οι οποίες περιλαµβάνουν ανάπτυξη και βελ-
τίωση του περιφερειακού και τοπικού οδικού δικτύου της Κρήτης. 

Στην Περιφέρεια Νήσων Βορείου Αιγαίου ο ΑΠ Α περιλαµβάνει έργα ανάπτυξης και βελτίω-
σης βασικών οδικών αξόνων των µεγάλων νησιών, ενώ οι δράσεις αυτές συµπληρώνονται 
από δράσεις του ΠΕΠ, που περιλαµβάνουν ανάπτυξη και βελτίωση του εθνικού, περιφερει-
ακού και τοπικού οδικού δικτύου των νησιών µε προτεραιότητα στη σύνδεση αστικών κέ-
ντρων µε κύριους κόµβους και τουριστικούς προορισµούς ή προορισµούς σηµαντικού πολι-
τιστικού ή και οικολογικού ενδιαφέροντος, παρακαµπτήριες οδούς αστικών κέντρων και 
δράσεις βελτίωσης ασφάλειας και συνθηκών κυκλοφορίας. 

3.1.1.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007* 

ΤΙΜΗ ΣΤΟ-
ΧΟΥ 2013 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ Γ’ 

ΚΠΣ** 

Ε1.  Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκι-
νητοδρόµων  Εντός ΤΕΝ-Τ. Χλµ 237,0 817,0*** 141,7 

Ε2.  Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκι-
νητόδροµων Εκτός ΤΕΝ-Τ. 

Χλµ 7,73 17,0 7,73 

Ε5. Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου   

Χλµ 25,3 367,0 16,0 

Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυ-
τοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Ο-
δικού ∆ικτύου   

Χλµ 5,9 28,8 5,9 

*  Περιλαµβάνει το άθροισµα των ισοδυνάµων τµηµάτων και των ολοκληρωµένων έως 31-12-2008 πα-
ρεµβάσεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (σε περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης). 

**  Αφορά «ισοδύναµα µήκη» οδικών τµηµάτων για τα οποία έχει εκτελεσθεί µέρος των εργασιών στο  
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζονται στην περίοδο 2007-2013. Ο σχετικός υπολογισµός έγινε α-
ναλογικά επί του συνολικού µήκους του τµήµατος µε βάση το προβλεπόµενο ποσοστό απορρόφησης 
της ∆ηµόσιας ∆απάνης έως 31-12-2008. 

*** Από τα 817 χλµ τα 483 χλµ αφορούν κατασκευή αυτοκινητοδρόµων σε νέες χαράξεις ενώ τα υπόλοι-
πα 334 χλµ αφορούν κατασκευή αυτοκινητοδρόµων µε βελτίωση υφιστάµενων οδών    
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
 

ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΧΛΜ/ΩΡΑ) 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 
Νεκροί/100Χ106 Οχη-

µατοχιλιόµετρα   

Τιµή Βάσης 
2007 

Τιµή Στόχος 
2013 

Τιµή Βάσης 
2007 

Τιµή Στόχος 
2013 

Τιµή Βάσης 
2007 

Τιµή Στόχος 
2013 

Κόρινθος - Πάτρα 1:12 1:00 91 109 

Πάτρα - Πύργος 1:12 0:48 57 85 

Πύργος - Καλαµάτα 1:28 0:59 62 93 

Πάτρα - Αγρίνιο 1:23 0:42 37 74 

Αγρίνιο - Άρτα 1:25 0:42 49 99 

Άρτα - Ιωάννινα 1:15 0:38 45 90 

Τρίπολη - Καλαµάτα 1:17 0:45 32 76 

Λαµία - Τρίκαλα 1:54 0:57 49 97 

Τρίκαλα - Ιωάννινα 2:26 1:03 27 76 

Ηράκλειο - Ρέθυµνο 0:54 0:40 74 89 

Ρέθυµνο - Χανιά 0:45 0:30 59 88 

Ηράκλειο - Σητεία 1:38 1:05 54 81 

Ηράκλειο-Αγ.∆έκα-Ιεράπετρα 2:18 1:23 29 48 

  

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. Α 19:06* 11:21* 46,5*  82,0* 0,816 0,568 

* Αθροίσµατα δεικτών µε θεωρητική και όχι φυσική ερµηνεία, που παρέχονται για σύγκριση. 

3.1.1.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την υλοποίηση των σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού 
Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) και την ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι 
διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, επι-
τυγχάνεται η κεφαλαιοποίηση των έως σήµερα επενδύσεων και η αξιοποίηση των ωφε-
λειών και της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων τόσο σε οικονοµικό όσο και σε λει-
τουργικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου 
και εξασφαλίζεται η λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆, που εµπίπτει στις περιφέρειες όπου 
εφαρµόζονται οι παρεµβάσεις του Α.Π. 

Σηµαντικές ανάλογες επιπτώσεις επίσης επιτυγχάνονται από την υλοποίηση και  λειτουργία 
νέων σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού αλλά και του Βα-
σικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου. Επίσης θετικές επιπτώσεις επέρχονται κυρίως 
στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών και της οδικής ασφάλειας από βελ-
τιώσεις και νέες παρεµβάσεις σε  τµήµατα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.  
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3.1.1.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

 

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

21 Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ) 

22 Εθνικές οδοί 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 

 

3.1.1.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – 
ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ 
Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας 

ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ 

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ Πελοποννήσου 

ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: 

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ 

∆υτικής Ελλάδας, Ηπεί-
ρου 

Α 

 

ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
Β.Ο.Α.Κ. 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΟΑΚ 
(κατά τµήµατα): 
- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
- ΒΡΥΣΕΣ – Α/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 
- ΦΟ∆ΕΛΕ – Α/Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 
- ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ–ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ / 

ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ 
- ΚΑΒΟΥΣΙ-ΑΓΚΑΘΙΑΣ 
 

ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ Κρήτης 
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Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ: 

Ν.Ο.Α.Κ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ.  ∆ΕΚΑ ΤΟΥ ΚΑ-
ΘΕΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 
ΜΕΣΣΑΡΑ   

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο-
∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. 
∆ΕΚΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 
ΠΑΧEΙΑ ΑΜΜΟΣ (κατά τµήµατα)        

ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ Κρήτης 

ΕΡΓΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο 

ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε ∆υτικής Ελλάδας 

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ 
– ΚΟΖΑΝΗΣ (από Τύρναβο µέχρι Ε-
ΝΑΤΙΑ Ο∆Ο)  

ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε Θεσσαλίας 

Α 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑ-
ΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ 
* 

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ ∆υτικής Ελλάδας 

Α 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 
ΝΥΜΦΑΙΑ * 

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. 

Ανατ. Μακεδονίας - 
Θράκης 
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3.1.2 2ος Άξονας Α.Π.  Β:  ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & ΠΟΛΥΤΡΟ-
ΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.1.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Β είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον δεύτερο γενικό 
στόχο του Ε.Π.: 

(β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου, στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης των καθαρών µέσων µεταφοράς µε προτεραιό-
τητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, κα-
θώς και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών µε 
υποστήριξη στις µεταφορικές υποδοµές που επιδρούν θετικά στο πε-
ριβάλλον. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανά-
πτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας, εξειδικεύεται ο γενικός στόχος του ΕΠ, ως 
ακολούθως: 

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β: 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου του ΠΑΘΕ/Π 
στις ηπειρωτικές Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης µε προτεραιότητα στην 
αποπεράτωση της γραµµής υψηλών ταχυτήτων του ∆ιευρωπαϊκού Σιδηροδρο-
µικού ∆ίκτυου στη περιοχή των Πατρών. Επι πλέον περιλαµβάνεται η ανάπτυξη 
των διατροπικών εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών στις περιφέρειες 
αυτές. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.   

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1 

Η αποπεράτωση τµηµάτων των Βασικού Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π (έργο 
προτεραιότητας της Λισσαβόνας). 

Ειδικός Στόχος 2   

Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής, 
αύξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακί-
νησης των σιδηροδροµικών µεταφορών. 
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Ειδικός Στόχος 3 

Ανάπτυξη εµπορευµατικών κέντρων και των συνδέσεών τους µε ΒΙ.ΠΕ., σηµα-
ντικά λιµάνια και αεροδρόµια. 

Ειδικός Στόχος 4 

Μελέτη και ανάπτυξη συστηµάτων αστικών µεταφορών σταθερής τροχιάς στα 
σηµαντικότερα κέντρα των εν λόγω περιφερειών σε συνδυασµό µε την ανάπτυ-
ξη του σιδηροδροµικού δικτύου. 

Ειδικός Στόχος 5 

Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές 
και µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων. 

3.1.2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊ-
κής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισ-
σαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απα-
σχόληση (ΟΚΓ). 

Ο ειδικός στόχος 1 του Α.Π. Β καλύπτει άµεσα τις ανάγκες ολοκλήρωσης τόσο του βασικού 
σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµβάνεται στα ∆.∆.Μ., όσο και της αύξησης 
της προσβασιµότητας σε σιδηροδροµικές µεταφορές, ενώ ο ειδικός στόχος 2 εξυπηρετεί 
την ανάγκη προσέλκυσης µεταφορικού έργου. Ο ειδικός στόχος 3 εξυπηρετεί τις ανάγκες 
που αφορούν στις συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές, ενώ η ανάγκη προώθησης 
των επενδύσεων σε τεχνολογία, εφαρµογές τηλεµατικής και σε κατάλληλα εξειδικευµένο 
προσωπικό εξυπηρετείται από το στόχο 2 έµµεσα. Ο ειδικός στόχος 4 εξυπηρετεί τη δια-
συνδεσιµότητα των υπεραστικών και αστικών δικτύων και την ανάγκη αύξησης του µεριδί-
ου των αστικών ΜΜΜ. Τέλος, ο ειδικός στόχος 5 θα συµβάλλει στη βελτίωση της ασφάλει-
ας των σιδηροδροµικών µεταφορών. 

Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυ-
ξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµα-
τος µεταφορών...» και ειδικότερα στους εξειδικευµένους στόχους «αντιµετώπιση των ασυ-
νεχειών στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», «ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφο-
ρών…», «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», «α-
νάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» και «αναβάθµιση υποδοµών». Επίσης 
συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των σιδηροδρόµων, καθώς και η ανάπτυξη 
των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέ-
ντρων, ενισχύει έµµεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, τη διαµετακόµιση 
αγαθών µέσα από την Ελληνική επικράτεια, την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην 
περιοχή επιρροής του δικτύου και την δηµιουργία επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι Ειδικοί Στόχοι 
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του Α.Π. Β εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 1 του ΕΣΠΑ για «αύξηση της εξωστρέφειας και 
των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων». 

Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π και η σύνδεσή του 
µε σηµαντικά λιµάνια και αεροδρόµια, καθώς και η ανάπτυξη του περιφερειακού δικτύου θα 
συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία». 

Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Β βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16 
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των 
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµα-
τος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέ-
σης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή 
πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δι-
κτύων µεταφορών. 

Επίσης εξυπηρετούν έµµεσα και τον Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης», καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, µε ειδικές προβλέψεις για την εξυπηρέτησή τους στους σιδηροδροµικούς σταθ-
µούς και στα οχήµατα. 

Ο ειδικός στόχος 4 βρίσκεται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 11 «…ενίσχυση της συνέργιας µετα-
ξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης…» ενώ συµβάλλει επιπλέον και στην ΚΣΚΓ 
2.1 «η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» καθώς και στη χωρική 
προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη». 

Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι  θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 1, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1, 2.1  και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  11η και στη 16η   ΟΚΓ 

3.1.2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Οι παρεµβάσεις στις περιφέρειες του αµιγούς στόχου σύγκλισης, περιλαµβάνουν την ολο-
κλήρωση της σιδηροδροµικής γραµµής του άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
 Ειδοµένη - Προµαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) ο οποίος αποτελεί τον σιδηροδροµικό άξονα υψηλής 
ταχύτητας της χώρας και εντάσσεται στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύ-
τητας.  

Συγκεκριµένα θα ολοκληρωθεί πλήρως η νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή κανονικού εύ-
ρους Αθήνα – Πάτρα, µε  την κατασκευή, εντός της 4ης προγραµµατικής περιόδου, αφενός 
του τµήµατος Αίγιο - Πάτρα, µήκους 41 χλµ (υποδοµή – επιδοµή – σηµατοδότηση -
ηλεκτροκίνηση) και αφετέρου της ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο, µήκους 70 χλµ. 
Η ολοκλήρωση της γραµµής απαιτεί σειρά έργων για την καλύτερη διασύνδεση του συνό-
λου των µεταφορικών υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, οι οποίες αναβαθµί-
ζονται µε την κατασκευή του νέου λιµένα Πατρών (βλέπε αντίστοιχο άξονα λιµένων του ΕΠ 
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ΕΠ) και των οδικών συνδέσεων παράκαµψης Πατρών και αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου - 
Πατρών. Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατότητων που προσφέρονται στην 4η προ-
γραµµατική περίοδο, θα δοθεί έµφαση στη διατροπικότητα του µεταφορικού συστήµατος. 
Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης συστήµατος µέσων στα-
θερής τροχιάς στην Πάτρα. Μια τέτοια παρέµβαση απαιτεί επικαιροποίηση της γενικότερης 
κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης Πατρών, που εκπονήθηκε την προηγούµενη δεκαετία, 
καθώς και σχετική διερεύνηση ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα των προτεινόµενων 
συγκοινωνιακών δράσεων µε το εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό και Ρυθµιστικό Σχέδιο της 
περιοχής. Επίσης θα προωθηθεί η σιδηροδροµική σύνδεση µε το νέο λιµένα Πατρών. Η 
τεχνική λύση του προτεινόµενου έργου προβλέπει υποβιβασµό της γραµµής, σε ένα µήκος 
περίπου 5 χλµ. στην αστική περιοχή της Πάτρας, ώστε να εξαλειφθεί η διχοτόµηση της πό-
λης από την επίγεια χάραξη, όπως είναι σήµερα  και να αποδοθεί το παραλιακό µέτωπο σε 
χρήσεις αστικής ανάπλασης. Στη συνέχεια η νέα γραµµή συναρµόζεται µε την υφιστάµενη 
µετρική γραµµή Πάτρας – Πύργου στην περιοχή του νέου λιµένα Πατρών, όπου θα γίνεται 
και η µετεπιβίβαση από την κανονική στη µετρική, έως ότου η τελευταία αναβαθµιστεί.  

Εκτός της παρέµβασης της ολοκλήρωσης της σιδηροδροµικής σύνδεσης Αθηνών – Πα-
τρών, ο άξονας προτεραιότητας Β περιλαµβάνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης προπα-
ρασκευαστικών δράσεων για την ανάπτυξη διατροπικών µεταφορών στις περιφέρειες αµι-
γούς στόχου σύγκλισης, ώστε να µπορεί να προωθηθεί η υλοποίηση σχετικών έργων, εάν 
εξασφαλιστεί η συνέργεια µε τις αντίστοιχες περιφέρειες και τα ΠΕΠ. 

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Β (βλ. και Χάρτη Συστή-
µατος Μεταφορών στο Παράρτηµα 4) είναι οι εξής: 
1. Αποπεράτωση σιδηροδροµικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π του τµήµατος ΤΕΝΤ-Τ.   

Περιλαµβάνει τα έργα κατασκευής του ΠΑΘΕ/Π στο τµήµα Αίγιο - Πάτρα (υποδοµή – επι-
δοµή – σηµατοδότηση - ηλεκτροκίνηση) και της ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο, 
για τη δηµιουργία διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµςή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη 
σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), πυλώνες του 
συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα.  

2. Σύνδεση µε κοµβικά λιµάνια της χώρας και µε ΒΙ.ΠΕ. 

Η σιδηροδροµική σύνδεση µε βιοµηχανικές περιοχές και κοµβικά λιµάνια, θα συµβάλλει 
στην ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών του ΠΑΘΕ/Π. Προω-
θούνται κυρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υπο-
δοµών και υπηρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες εµποδίζουν την λειτουρ-
γία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην Χώρα, όπως οι παρεµ-
βάσεις για δηµιουργία σιδηροδροµικών συνδέσεων στους λιµένες.  

3. Ανάπτυξη συστηµάτων διατροπικών και  αστικών µεταφορών  

Τα εν λόγω συστήµατα θα συµπληρώσουν τα υπεραστικά δίκτυα σιδηροδροµικών µεταφο-
ρών και, λειτουργώντας συνδυαστικά, θα αυξήσουν την προστιθέµενη αξία των λοιπών ε-
πενδύσεων. 

∆ικαιούχοι του Α.Π. Β είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΑΣΑ Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε. 
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3.1.2.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας που πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αφορούν την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού σιδηροδροµικού 
άξονα ΠΑΘΕΠ (τµήµα Αίγιο – Πάτρα) και βρίσκονται σε συνέργεια µε αντίστοιχες δράσεις 
που προγραµµατίζονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και αφορούν βελ-
τίωση του περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου (µετρική γραµµή), αύξηση της ασφάλειας 
και της αξιοπιστίας και µείωση του χρόνου διαδροµής. 

3.1.2.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε3.  Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής 
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής Γραµ-
µής εντός ΤΕΝ-Τ 

Χλµ 104 215 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟ-
ΧΟΥ 2013 

Α4. Χρόνος ∆ιαδροµής Αθήνα - Πάτρα Ώρες 3:05 2:20 

 

3.1.2.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Α.Π. Β και την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής 
γραµµής Κιάτο – Πάτρα, επιτυγχάνεται η µείωση της χρονο-απόστασης της πόλης των Πα-
τρών και των παραθεριστικών περιοχών της βόρειας ακτής της Πελοποννήσου από την 
µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, µε θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των περιοχών 
αυτών. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική µεταφορά επιβατών και 
εµπορευµάτων από και προς το λιµένα των Πατρών και διευκολύνεται εκείθεν η διασύνδε-
ση µε την Ιταλία και την ∆υτική Ευρώπη. Επίσης, η διασύνδεση των υπεραστικών δικτύων 
µε το αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του συνολικού 
µεταφορικού συστήµατος και θα παράσχει στο επιβατικό κοινό ένα σύστηµα ενιαίας µετα-
φορικής εξυπηρέτησης  

Τέλος, η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Α.Π. Β, καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικές 
τις σιδηροδροµικές µεταφορές σε σχέση µε τις οδικές µεταφορές και αναµένεται να συµ-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 175 από 305  

βάλλει στην αποφυγή της συµφόρησης και στην οµαλή λειτουργία του νέου οδικού άξονα 
Κορίνθου- Πατρών. 

3.1.2.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

16 Σιδηρόδροµοι 

17 Σιδηρόδροµοι (TEN-T) 

52 Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών 

3.1.2.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Β 
 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟ-
∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ 

 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

 

∆υτικής Ελλάδας- Πε-
λοποννήσου 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

 

3.1.3 3ος Άξονας - Α.Π. Γ:   ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.1.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Γ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή  µε τον τρίτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:  

Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλλη-
λων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις α-
νάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανά-
πτυξη του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Ά-
ξονα Γ, αποκλειστικά για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, ως ακολού-
θως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Γ: 

Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών των Περιφερειών αµιγούς 
στόχου σύγκλισης, µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα 
εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.   

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1  

Η ολοκλήρωση του δικτύου των κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών και η 
διασύνδεση τους µε τα λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 
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Ειδικός Στόχος 2 

Η βελτίωση των λιµενικών υποδοµών, µε σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγ-
χρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτίωση των προσβάσεων των 
χερσαίων µέσων µεταφοράς µε κατάλληλη σύνδεσή των λιµένων µε το οδικό και 
σιδηροδροµικό δίκτυο, για την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. 

Ειδικός Στόχος 3 

Η ανάδειξη των κύριων λιµένων σε διαµετακοµιστικούς κόµβους, η κατασκευή 
επιβατικών σταθµών και γενικότερα η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας 
των λιµένων, όπως απαιτείται για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών. 

Ειδικός Στόχος 4 

Η συµµετοχή των κατάλληλων ελληνικών λιµένων στην ανάπτυξη των θαλάσ-
σιων λεωφόρων της Μεσογείου (Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων, ∆ιώρυγας Σουέζ-
Μαύρης Θάλασσας, Μέσης Ανατολής-Αδριατικής). 

3.1.3.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Γ, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκο-
νται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ 
ενώ συµβάλλουν  στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών 
της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 
και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(ΟΚΓ). 

Αναλυτικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική 
συµβολή στον Γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη 
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµα-
τος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση 
των ασυνεχειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό 
στόχο 1 του Α.Π. Γ), «ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότη-
τας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 2, και 4), «σύν-
δεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται από 
τους ειδικούς στόχους 1 και 3) και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους 
ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4, 5 και 6). 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του ΑΠ Γ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς 
στόχους 1 και 3 του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση 
στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της ε-
ξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος της χώρας» προωθούνται από την βελτίωση του συστήµατος θα-
λάσσιων µεταφορών που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών 
και την παράλληλη αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την διασφάλιση ικανοποιη-
τικής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφο-
ρών. Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις µετακινή-
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σεις επιβατών και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων ενθαρρύνει την ανάπτυξη ε-
πενδύσεων και βελτιώνει τις τουριστικές υπηρεσίες. Επίσης η συµµετοχή ελληνικών λιµέ-
νων στην ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου ενισχύει την προβολή της 
χώρας ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχει-
ρηµατικότητας. Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Γ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στο γενικό 
στόχο 14 του ΕΣΠΑ για τον «ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας µε γνώµονα την α-
ειφορία», µέσω της συµµετοχής των θαλασσίων µεταφορών στην ανάπτυξη των ενεργεια-
κών δικτύων. 

Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Γ συµβάλλουν στις 
Χωρικές Προτεραιότητες 2: «Ανάπτυξη της υπαίθρου» και 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία» καθώς έχουν µεγάλη εφαρµογή στις νησιωτικές περιοχές, 
προωθούν τις συνδέσεις µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, αναπτύσσουν σηµαντικές πύλες και 
διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας, υποστηρίζουν την συνεργασία µε γειτονικά κράτη 
και αναβαθµίζουν την συµµετοχή της χώρας στις θαλάσσιες λεωφόρους της Μεσογείου. 
Κατά συνέπεια βρίσκονται σε συνάφεια και µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ια-
περιφερειακή συνεργασία».  

Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας Γ και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 
1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση, 
βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνορια-
κών έργων προτεραιότητας...», ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του 
ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας 
...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και 
στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ). 

Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον το-
µέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. 

Ο άξονας προτεραιότητας, ο  γενικός στόχος και όλοι  οι ειδικοί του στόχοι  θα συµβάλλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 13 & 14  του ΕΣΠΑ. 
 Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.1.3.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε τέσσερις από τις οκτώ περιφέρει-
ες του αµιγούς στόχου σύγκλισης, ενώ σε συµφωνία µε τους κανονισµούς δεν περιλαµβά-
νει παρεµβάσεις στις µεταβατικές περιφέρειες. Παρεµβάσεις γίνονται σε λιµένες των περι-
φερειών της Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, της ∆υτ. Ελλάδας, της Ηπείρου και του Βορείου 
Αιγαίου. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει ενδεικτικά παρεµβάσεις στα λιµάνια Πάτρας, Η-
γουµενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου.  

∆ικαιούχοι του Α.Π. Γ είναι οι παρακάτω φορείς: 
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∆4/ΓΓ∆Ε, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙ-
ΤΣΑΣ Α.Ε. 

3.1.3.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση 
κύριων λιµένων των περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της ∆υτικής Ελλά-
δας, της Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται σε συνέργεια µε δράσεις των αντί-
στοιχων ΠΕΠ που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών συµπεριλαµ-
βανόµένων των συνδέσεων των λιµένων µε τα δίκτυα µεταφορών (οδικά και σιδηροδροµι-
κά).  

Αναλυτικότερα, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, προγραµµατίζονται από το ΠΕΠ δρά-
σεις για τις θαλάσσιες µεταφορές που περιλαµβάνουν τη βελτίωση λιµενικών υποδοµών 
και ανωδοµών για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών, 
την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων, την προώθηση συνδυασµένων µεταφορών, τη 
βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό και 
επιχειρηµατικό ιστό, τον εκσυγχρονισµό λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο 
της ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας και εγκατάσταση πληροφοριακών 
συστηµάτων, τη δηµιουργία υποδοµών για την προστασία του θαλάσσιου και λιµενικού πε-
ριβάλλοντος και τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών µέτρων για την αποφυγή ρύπαν-
σης. 

Για την Περιφέρεια Νήσων Βορείου Αιγαίου προγραµµατίζονται από το ΠΕΠ δράσεις για τις 
θαλάσσιες µεταφορές οι οποίες περιλαµβάνουν παρεµβάσεις βελτίωσης των χερσαίων και 
των θαλάσσιων υποδοµών σε επιβατικά κυρίως λιµάνια των νησιών της Περιφέρειας για 
εκσυγχρονισµό και επέκταση των εγκαταστάσεών τους, µε σκοπό την αναβάθµιση της λει-
τουργικότητάς τους και την αύξηση της δυναµικότητάς τους. Αφορά κυρίως έργα σε µικρής 
κλίµακας λιµενικές υποδοµές και δηµιουργία ή αναβάθµιση των χερσαίων εγκαταστάσεων 
για αύξηση της λειτουργικότητας των λιµένων της Περιφέρειας. 

Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προγραµµατίζονται δράσεις 
ανάπτυξης λιµενικών υποδοµών κύριων λιµένων της Περιφέρειας και σύνδεσή τους µε τα 
δίκτυα µεταφορών σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ. 

3.1.3.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε9.   Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται. Αριθµός 0 4 
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3.1.3.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση του Α.Π. θα συµβάλλει στην προώθηση της ολοκλήρωσης του δικτύου των 
κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης και 
στη διασύνδεση τους µε τα λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. Επίσης συµβάλλει στη βελτίωση 
υπαρχόντων και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών στις παραπάνω περιφέρειες, µε 
σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών (λιµάνια Πάτρας, Ηγουµενίτσας και Καβάλας-Ν. 
Καρβάλης).  

Θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Α.Π. εξασφαλίζονται µε τις παρεµβάσεις για 
την ικανοποιητική σύνδεση των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα αυτών 
που παρουσιάζουν χαµηλό µεταφορικό έργο (λιµένας Χίου). 

3.1.3.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

 

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

30 Λιµένες 
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3.1.4 4ος Άξονας - Α.Π. ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.1.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας ∆ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τέταρτο γενικό 
στόχο του Ε.Π.: 

(δ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 

Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιούνται οι επιδράσεις σε αστικούς ιστούς, η βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του 
βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανά-
πτυξη του συστήµατος αεροπορικών µεταφορών της χώρας, ο γενικός στόχος εξειδικεύεται 
στον Άξονα ∆ για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης , ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας ∆: 

Η επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου αεροπορικών µεταφορών στις Πε-
ριφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδρά-
σεις σε αστικούς ιστού, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
και η βελτιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών στις 
περιφέρειες αυτές.  

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1  

Αναβάθµιση περιφερειακών αεροδροµίων για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπη-
ρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. 

Ειδικός Στόχος 2  

Αναβάθµιση των υποδοµών ασφαλείας (security) των περιφερειακών αεροδρο-
µίων . 

3.1.4.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις Αεροπορικές Μεταφορές εξυπηρετούν τις προσδι-
ορισµένες ανάγκες, ήτοι τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µε-
ταφορών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και τη 
βελτίωση της ασφάλειας των αεροµεταφορών. 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. ∆, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στό-
χους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύν-
σεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών 
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Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Συγκεκριµένα, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. ∆, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) 
του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέ-
κταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». Ειδικότερα, η αναβάθµιση αεροδροµίων 
πρωταρχικής σηµασίας και περιφερειακών αεροδροµίων (Ειδικοί Στόχοι 1 και 2) εξυπηρε-
τούν τους στόχους για «αναβάθµιση των υποδοµών» και «προώθηση θεσµικών και οργα-
νωτικών παρεµβάσεων», ενώ ταυτόχρονα, θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, 
∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία». 

Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι των υπό ανάλυση Α.Π. βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση 
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προ-
γράµµατος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολι-
τικής θέσης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευ-
ρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπα-
ϊκών δικτύων µεταφορών. 

Η στρατηγική ανάπτυξης θέτει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου εξυπη-
ρέτησης των περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας που αποτελούν συγχρόνως και τµή-
µα του διεθνούς δικτύου αεροµεταφορών (15 αερολιµένες από το σύνολο των 41). Στο άρ-
θρο 9 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναγνωρίζεται εν γένει ότι οι αερολιµένες έχουν α-
ντίκτυπο στην άνθιση των τοπικών κοινωνιών και ευνοούν τις οικονοµικές δραστηριότητες 
και την κοινωνικοοικονοµική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Η αεροπορική επιβατική 
κίνηση και η αεροπορική µεταφορά φορτίου είναι ουσιαστικές για την ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη των περιφερειών.  

Στα πλαίσια της 4ης  προγραµµατικής περιόδου, η στοιχειοθέτηση της συµβατότητας της 
χρηµατοδότησης των προτεινόµενων έργων αεροµεταφορών θα γίνεται λαµβάνοντας υπό-
ψη όλες τις παραµέτρους της ανωτέρω Ανακοίνωσης της Επιτροπής περί κρατικών ενι-
σχύσεων.    

Υπογραµµίζεται ότι οι προγραµµατιζόµενες παρεµβάσεις έχουν στόχο να διασφαλίσουν τη 
µεγαλύτερη αποδοτικότητα των υφιστάµενων δηµοσίων αγαθών και να διευκολύνουν την 
περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως µέσω των θέσεων απασχόλησης και του του-
ρισµού. Επίσης ευνοούν το χωροταξικό σχεδιασµό και την καλύτερη χρήση των υφιστάµε-
νων αερολιµένων σε σχέση µε την κατασκευή νέων υποδοµών.Τέλος, συµβάλλουν στους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάγκη ανάπτυξης του αερολιµενικού δυναµι-
κού.    
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Ο άξονας προτεραιότητας, ο  γενικός στόχος και όλοι  οι ειδικοί του στόχοι  θα συµβάλλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 4 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 12 & 13  του ΕΣΠΑ. 
 Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.1.4.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. ∆ είναι οι εξής: 

Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων 

Περιλαµβάνει την επέκταση, βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων των αε-
ροδροµίων, µε στόχο τη βελτίωση του υφιστάµενου δικτύου των αεροπορικών µεταφορών 
και την υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας τάσης για επιµερισµό της διεθνούς αεροπορικής 
κίνησης ή και της διερχόµενης (transit) κίνησης σε περισσότερα αεροδρόµια της χώρας.  

Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου δικτύου µεταφορών, θα επιτευχθεί η βελτίωση της 
σύνδεσης της χώρας µε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., καθώς και µε τον υπόλοιπο κόσµο, µέ-
σω της αναβάθµισης επιλεγµένων αεροδροµίων πρωταρχικής σηµασίας.  

Τα έργα που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν στην επέκταση  / εκσυγχρονισµό κτιρίων αε-
ροσταθµών, δαπέδων στάθµευσης αεροσκαφών, βοηθητικών εγκαταστάσεων και του πε-
ριβάλλοντος χώρου αεροδροµίων,  κατασκευή νέων πύργων ελέγχου αεροσκαφών κ.λ.π. 

Κατασκευή νέων αεροδροµίων 

Η αεροπορική σύνδεση είναι απαραίτητη για τη σύνδεση της περιφέρειας µε τα αστικά κέ-
ντρα, και κατ’ επέκταση για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιο-
χών. Στόχος της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση 
της προσπελασιµότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από 
τον κεντρικό άξονα ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευ-
καιριών, του τουρισµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών. Η κατα-
σκευή και νέων αεροδροµίων αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση των εξυπη-
ρετούµενων επιβατών, τόσο στο σύνολο του έτους όσο και στις ώρες αιχµής. 

Εγκατάσταση Ειδικών Συστηµάτων στο δίκτυο των αεροδροµίων 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη / εγκατά-
σταση συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών. 
Μεταξύ των άλλων θα εγκατασταθούν συστήµατα ασφαλείας φυσικής πρόσβασης, συστή-
µατα αυτοµάτου ελέγχου αποσκευών κλπ. 

∆ικαιούχοι του Α.Π. ∆ είναι οι παρακάτω φορείς: 
Υ.Π.Α./ ΥΜΕ,  ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙ-
ΩΝ Ν. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.1.4.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ο ΑΠ ∆ υλοποιεί παρεµβάσεις ανάπτυξης αεροδροµίων κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλί-
ας, Ιονίων νήσων και Κρήτης, σε συνέργεια µε τις παρεµβάσεις των αντίστοιχων ΠΕΠ που 
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αφορούν στην ανάπτυξη των οδικών συνδέσεων των αεροδροµίων µε αστικά κέντρα και 
την ενδοχώρα των νησιών. Άλλα συναφή µε τις δράσεις του Άξονα έργα είναι η αναβάθµι-
ση του Α/∆ Ανδραβίδας ή Αράξου (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας) και τα έργα στο Α/∆ Ιωαν-
νίνων (Περιφέρεια Ηπείρου) τα οποία περιέχονται στα αντίστοιχα ΠΕΠ. 

3.1.4.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε10.   Χώροι  αεροδροµίων που κατασκευά-
ζονται/αναβαθµίζονται (κτήρια αερο-
σταθµών). 

τετρ. µ. 

 

20.300 

 

48.660 

 

Ε10.   Χώροι  αεροδροµίων που κατασκευά-
ζονται/αναβαθµίζονται (δάπεδα στάθ-
µευσης). 

τετρ. µ. 

 

78.250 168.250 

3.1.4.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών µεταφορών, θα επιτευχθεί 
η βελτίωση των συνδέσεων της χώρας µε την Ε.Ε. και των λοιπών διεθνών συνδέσεων, η 
βελτίωση της διασύνδεσης των περιφερειών της χώρας µε τα µητροπολιτικά κέντρα, καθώς 
και η βελτίωση των συνδέσεων των περιφερειών αυτών µε άλλες χώρες της Ε.Ε. κατά την 
τουριστική περίοδο. 

Η αεροπορική σύνδεση των αποµακρυσµένων περιφερειών της χώρας µε τα µεγάλα αστι-
κά κέντρα, συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών. 
Στόχος της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της 
προσπελασιµότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από τον 
κεντρικό άξονα ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευκαι-
ριών, του τουρισµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυ-
τών. 

3.1.4.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

29 Aερολιµένες 

3.1.4.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕ-
ΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε 
Αεροδροµίων 
Ν. Ελλάδος 

Κρήτης 

∆ 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕ-
ΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε 
Αεροδροµίων 
Ν. Ελλάδος 

Ιονίων Νήσων 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε:   Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

 

 

3.1.5 5ος Άξονας - Α.Π. Ε:   Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.1.5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Ε είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή  µε τον έκτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(στ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστή-
µατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης 
της οδικής, σιδηροδροµικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, η ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιµένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδι-
κασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ασφά-
λεια του συστήµατος µεταφορών, τη διαχείριση των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας 
και διάσωσης στη θάλασσα τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Ε, ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Ε: 
Η προώθηση δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφο-
ρών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης 
των ατυχηµάτων και η ενίσχυση των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του ΕΠ.  

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:  
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Ειδικός Στόχος 1 

Η βελτίωση της οδικής υποδοµής και του εξοπλισµού των οδών  σε επικίνδυνες 
θέσεις του δίκτύου για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και περιορισµό των 
θανατηφόρων ατυχηµάτων. 

Ειδικός Στόχος 2 

Η βελτίωση της αστυνόµευσης τµηµάτων του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού 
δικτύου, καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων παροχής πληροφόρησης προς 
τους χρήστες του . 

Ειδικός Στόχος 3 

Η προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής 
ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων. 

Ειδικός Στόχος 4 

Η βελτίωση της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές και τη ναυσιπλοΐα µε τον 
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων ασφάλειας και η βελτίωση της Έρευνας και 
∆ιάσωσης στη θάλασσα.  

Ειδικός Στόχος 5 

Η ενίσχυση των µηχανισµών παρακολούθησης των κινδύνων, πρόληψης και 
αντιµετώπισης των θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων. 

Ειδικός Στόχος 6 

Η εισαγωγή συστήµατος συντηρήσεως των λιµένων, των λιµενικών εγκαταστά-
σεων και των αεροδροµίων.  

Ειδικός Στόχος 7 

Κατασκευή υποδοµών κέντρων εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών.  

Οι παρεµβάσεις για την επίτευξη των ειδικών στόχων 1, 2, 3 και 7 που σχετίζονται ειδικότε-
ρα µε την οδική ασφάλεια, θα γίνονται µε βάση τις προβλέψεις και το σχέδιο δράσης του 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2005-2010, που 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2005-2010 
(Ε.Μ.Π. 2005) διαπιστώνονται τα παρακάτω κρίσιµα θέµατα που λαµβάνονται υπόψη στο 
Προγραµµατισµό της 4ης προγραµµατικής περιόδου και στις επιλογές των παρεµβάσεων / 
δράσεων του Α.Π. Ε:  

Τα οδικά ατυχήµατα αποτελούν πολύ σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα στην 
Ελλάδα αλλά κα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινωνικό και οικονοµικό κόστος των οδικών 
ατυχηµάτων για την χώρα είναι τεράστιο, δεδοµένου ότι την τελευταία δεκαετία στην Ελλά-
δα έχουν χάσει την ζωή τους σε οδικά ατυχήµατα περισσότερα από 20.000 άτοµα, ενώ το 
οικονοµικό κόστος ανέρχεται ετησίως σε περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια euro. Μεταξύ 
των 25 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέχει σταθερά µια από τις τελευταίες 
θέσεις, όσον αφορά στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. 
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Με το 2ο Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια τίθεται ποσοτικός στόχος στην Ελλάδα 
για τη περίοδο 2006-2010, ο οποίος καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό στόχο 
για την οδική ασφάλεια :  

Ο αριθµός των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα το έτος 2010 να είναι µειωµέ-
νος κατά 50% σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του έτους 2000. 

Το 2ο Στρατηγικό Σχέδιο περιλαµβάνει έξι κύριες κατευθύνσεις για την βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας που αντιστοιχούν σε έξι επιµέρους προγράµµατα δράσεων. Η εκπόνηση και υ-
λοποίηση κάθε προγράµµατος αποτελεί ευθύνη ενός Υπουργείου. Συγκεκριµένα, οι έξι κύ-
ριες κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2006-2010 
(και τα αρµόδια υπουργεία) είναι: 

• Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήµατα. 
(Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) 

• Επιτήρηση  για την οδική ασφάλεια  
(Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης) 

• Ασφαλές οδικό περιβάλλον 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων)  

• Περίθαλψη µετά το ατύχηµα 
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

• Κυκλοφοριακή αγωγή – επιµόρφωση σχετικά µε την οδική ασφάλεια 
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων) 

• ∆ράσεις οδικής ασφάλειας και αυτοδιοίκηση 
(Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης)  

Για θέµατα που αποτελούν συναρµοδιότητα διαφόρων Υπουργείων είναι απαραίτητο να 
επιτυγχάνεται η κατάλληλη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων τµηµάτων για τη βελτιστοποί-
ηση των αποτελεσµάτων ενώ σηµαντικό ρόλο θα έχει και ο συντονισµός των περιφερεια-
κών υπηρεσιών και δράσεων,. 

Οι δράσεις Οδικής Ασφάλειας που προγραµµατίιζονται στο πλαίσιο στο ΕΠΕΠ αναφέρο-
νται ενδεικτικά στα ακόλουθα : 

1. Ασφάλεια του Χρήστη της Οδού και Ασφαλή Οχήµατα (Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών) 

Βραχυπρόθεσµες ∆ράσεις 

 1.1 Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς των Οδηγών 
 1.2 Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των νέων οδηγών 
 1.3 Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδηγών δικύκλων 
 1.4 Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωµένων οδηγών 
 1.5 Κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

Μεσοπρόθεσµες ∆ράσεις 

 1.6 Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και παρακολούθησης 
 1.7 Αναβάθµιση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων 
 1.8 Βάσεις δεδοµένων οχηµάτων και οδηγών 

1.9 Ανάπτυξη Μητρώου ιατρικών δεδοµένων οδηγών 
1.10 Έρευνα των αιτίων των οδικών ατυχηµάτων 
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2. Ασφαλές Οδικό Περιβάλλον (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η-
µοσίων Έργων) 

Βραχυπρόθεσµες ∆ράσεις 

2.1 Μέτρα Χαµηλού Κόστους (π.χ. βελτίωση σήµνσης) 
2.2 Πρόγραµµα βελτίωσης του οδικού δικτύου 

Μεσοπρόθεσµες ∆ράσεις 

2.3 Προγράµµατα επεµβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις 
2.4 ∆ηµιουργία Μητρώου Οδών 
2.5 Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης ταχυτήτων 
2.6 Επεµβάσεις οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές 
2.7 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας 
2.8 Σύνταξη Κανονισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών 

Στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου εκτός από τις παρεµβάσεις του Α.Π. Ε, συµβάλ-
λουν οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ, που αφορούν τη βελτίωση της διαχείρισης 
της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και δράσεις των ΠΕΠ, που αφορούν τη βελτίωση της οδι-
κής ασφάλειας του περιφερειακού  και τοπικού οδικού δικτύου. 

3.1.5.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Ε, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν  στην προώθηση 
των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), 
των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των 
ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυ-
ντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Ειδικότερα οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 6 και 7 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) 
του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέ-
κταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση 
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...», την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πο-
λιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ι-
ασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», η οποία αποτελεί και τον 5ο χωρικό 
στόχο του ΕΣΠΑ. 

Οι ειδικοί στόχοι 4 και 5 εξυπηρετούν επιπρόσθετα τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 15 «Η 
Αειφόρος ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλο-
ντικής πολιτικής», ενώ παράλληλα εξυπηρετούν την 2η χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 
«ανάπτυξη της υπαίθρου». Συµβάλλουν στην  Ευρωπαϊκή πολιτική για ανάπτυξη περιβαλ-
λοντικά βιώσιµων µεταφορικών υποδοµών και στις ΚΣΚΓ 1.1.2 και ΟΚΓ 11 «Ενίσχυση των 
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και βρίσκονται 
σε συνάφεια µε την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική «Περιβάλλον και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη».  
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Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι  θα συµβάλουν: 

 Στη θεµατική προτεραιότητα 5 και τους Γενικούς Στόχους 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ. 6 και 7) 
 Στις 1.1.1, 1.1.2 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  11η  και 16η   ΟΚΓ 

3.1.5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Περιλαµβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατασκευής κέντρων εξέτασης υποψηφίων οδηγών) και την αντιµετώπιση των οδικών ατυ-
χηµάτων. Επίσης περιλαµβάνει παρεµβάσεις για την τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 
ασφάλειας στις σιδηροδροµικές, αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές,  καθώς και συστή-
µατα και διαδικασίες για την αντιµετώπιση των συνεπειών των ατυχηµάτων του συστήµα-
τος µεταφορών.  

∆ικαιούχοι του Α.Π. Ε είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΜΕ, ΥΕΝ, Υ∆ΗΤΑ, ΥΥΚΠ, ΥΠΑ, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

3.1.5.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι παρεµβάσεις του ΑΠ Ε για την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις µεταφορές (οδι-
κές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές και θαλάσσιες) οι οποιες χωροθετούνται στις οκτώ Πε-
ριφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, βρίσκονται σε συνέργεια µε αντίστοιχες δράσεις των 
ΠΕΠ στις Περιφέρειες αυτές που εστιάζονται κυρίως στην βελτίωση της ασφάλειας των οδι-
κών, σιδηροδροµικών και θαλάσσιων µεταφορών. 

Επιπλέον αναφέρονται τα κέντρα εκπαίδευσης οδηγών που προβλέπεται να κατασκευα-
στούν σε διάφορες Περιφέρειες, π.χ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, ∆υτ. 
Ελλάδας, Ηπείρου κλπ. 

3.1.5.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

Συµβολή στο στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για µείωση του αριθµού 
των νεκρών την περίοδο 2000-2010 κατά 50%. 

Ειδικότερα στους οδικούς άξονες όπου θα γίνουν παρεµβάσεις στο πλαίσιο του Α.Π. Ε, τί-
θεται ο στόχος της µείωσης του αριθµού των νεκρών από το 1ο έτος µετά τη βελτίωση κατά 
50%. 

3.1.5.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην 
βελτίωση της αντιµετώπισης των συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων.   
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Επίσης η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις της ασφάλειας στις σιδηροδροµικές, 
θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές µε τη βελτίωση των συστηµάτων ασφάλειας. 

3.1.5.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

11 

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  
(πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής  ε-
ναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 
καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.) 

22 Βελτίωση/αναβάθµιση εθνικών οδών 

23 Βελτίωση/αναβάθµιση Περιφερειακών/τοπικών οδών 

53 

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένης της κα-
τάρτισης και εφαρµογής σχεδίων και µέτρων για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τε-
χνολογικών κινδύνων) 
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3.1.6 6ος Άξονας - Α.Π.  ΣΤ:      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

3.1.6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ: 
Στόχος του άξονα είναι και η εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την απρό-
σκοπτη εφαρµογή των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Γ, ∆, και Ε του Προγράµµα-
τος.  

Ο γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε ένα ειδικό στόχο, µε την επίτευξη του οποίου 
πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι στρατηγι-
κοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος.  

Ο ειδικός στόχος του άξονα είναι ο εξής:  

Ειδικός Στόχος 1 

Η παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα για 
την αποτελεσµατική Εφαρµογή των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Γ, ∆, και Ε 
του Προγράµµατος, και την εξασφάλιση υπηρεσιών συµβούλου και µελετητικών 
υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, 
ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος.   

3.1.6.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας συµβάλλει στην αποτελεσµατική και έγκαιρη εφαρµογή µεγάλου µέρους του 
Προγράµµατος ΕΠΕΠ, εποµένως βρίσκεται σε συνάφεια µε το σύνολο των σχετικών στρα-
τηγικών στόχων του ΕΠΜ, του ΕΣΠΑ και του ΕΠ, µε όλες τις σχετικές Κοινοτικές Στρατηγι-
κές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για τη συνοχή, καθώς και τις σχετικές Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, µε τις οποίες βρί-
σκονται σε συνάφεια οι λοιποί Α.Π. του Προγράµµατος.  

3.1.6.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Περιλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής τµήµατος του Ε.Π.Ε.Π, και εξασφαλί-
ζει τους πόρους, τα µέσα και το κατάλληλα ειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό για την επι-
τυχή ωρίµανση των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακο-
λούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος. 

∆ικαιούχοι του Α.Π. ΣΤ είναι οι παρακάτω φορείς: 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ-
ΜΕ.   
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3.1.6.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

∆εν έχουν εφαρµογή. 

3.1.6.5 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την ενσωµάτωση της τεχνικής υποστήριξης του Προγράµµατος, ο Α.Π. ΣΤ έχει σηµαντι-
κές θετικές επιπτώσεις στο Ε.Π.Ε.Π, καθώς εξασφαλίζει την υποστήριξη του Προγράµµα-
τος για την επιτυχή εφαρµογή του 

3.1.6.6 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επι-
θεώρηση 

86 Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 
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3.2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7ος  Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ:   Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ  

8ος  Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η:   ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π  & ΠΟΛΥ-
ΤΡΟΠΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

3.2.1 7ος Άξονας - Α.Π.  Ζ: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ   Ο∆Ι-
ΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

3.2.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Ζ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πρώτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 
Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της 
χώρας, µέσω της ανάπτυξης του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου συµπεριλαµβα-
νοµένων των συνδέσεών του µε τις κύριες πύλες της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί 
και λιµάνια), καθώς και της ανάπτυξης του λοιπού Εθνικού και Περιφερειακού Ο-
δικού ∆ικτύου, µε ταυτόχρονη µέριµνα για την περιβαλλοντική προστασία των πε-
ριοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Ζ τίθεται µε βάση τα κενά και τις ανάγκες του τοµέα, καθώς και τις 
προτεραιότητες για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Ζ: 

Η ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων και των 
συνδέσεών του µε τους κύριους συγκοινωνιακούς κόµβους, αστικά κέντρα και α-
ναπτυξιακούς πόλους. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.   

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 
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Ειδικός Στόχος 1  

Η αποπεράτωση των τµηµάτων των ∆ιευρωπαϊκών οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, και 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε την περίοδο 2000-2006. 

Ειδικός Στόχος 2 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων, των τροφοδοτικών 
αξόνων τους και των συνδέσεων των ∆ιευρωπαϊκών κόµβων (λιµάνια, αεροδρόµι-
α) µε αστικά κέντρα και αναπτυξιακούς πόλους. 

Ειδικός Στόχος 4 

Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουρ-
γία των µεταφορών σε ∆ιευρωπαϊκούς συγκοινωνιακούς κόµβους, όπως λιµένες, 
αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη µητροπολιτικά εµπο-
ρευµατικά κέντρα (freight villages). 

Ειδικός Στόχος 5 

Η προώθηση έργων παρακάµψεων των αστικών κέντρων που είναι σε επαφή µε 
το ∆ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και ή/και κοµβικά του σηµεία. 

3.2.1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Ζ, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται 
σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, ενώ 
συµβάλλουν  στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ 
για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική συµ-
βολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µετα-
φορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση των ασυνε-
χειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2 
και 3), «..ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρετείται από τον 
ειδικό στόχο 4), «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» 
(εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2 και 3), και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυ-
πηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4 και 5). 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 του ΑΠ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς στόχους 
του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 
3: «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», που εντάσσονται στην 1η Θεµα-
τική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι στόχοι αυτοί 
προωθούνται από τη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας, που επι-
τυγχάνεται µε την ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου και τις οδικές συνδέσεις µε τις πύλες 
της χώρας και τους λοιπούς κύριους συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια, κλπ). 
Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη 
µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων και ενισχύει την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. 
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Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 συµβάλλουν στην 
Χωρική Προτεραιότητα 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» (και 
άρα βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συ-
νεργασία») καθώς προωθούν τα ∆ιευρωπαϊκά Οδικά ∆ίκτυα και τις συνδέσεις µε τις πύλες και 
σηµαντικούς διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας ενώ ο ειδικός στόχος 5 του ΑΠ συµβάλ-
λει στην Χωρική Προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ για «βιώσιµη αστική ανάπτυξη» καθώς αποσυµ-
φορίζει τα κύρια αστικά κέντρα από την υπεραστική κυκλοφορία. 

Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 
«Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση, βελτίω-
ση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων 
προτεραιότητας...» ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για 
«...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτι-
κές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και στην πολιτική για 
«Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ). 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητα εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε 
τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και συµ-
βάλλουν επίσης έµµεσα στους γενικούς στόχους 6, 9 και 14 του ΕΣΠΑ. 

Ο γενικός στόχος και ο  Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στις χωρικές προτεραιότητες 1 και 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

 
Ο ειδικός στόχος 5 θα συµβάλει: 

 Στις θεµατική προτεραιότητα 5 και το Γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.2.1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε έξι συνολικά περιφέρειες: µία από τις 
οκτώ περιφέρειες του αµιγούς στόχου σύγκλισης, στις δύο µεταβατικές περιφέρειες phasing-in 
και στις τρεις περιφέρειες phasing-out . Ειδικότερα, έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις των πε-
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ριφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, σοβαρές παρεµβάσεις περι-
λαµβάνονται στη ∆υτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, ενώ µικρότερης έκτασης παρεµβάσεις 
προβλέπονται στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.  

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων του Α.Π. Ζ (βλ. και Χάρτη Συστήµατος Μεταφορών στο Παράρ-
τηµα 4) είναι οι εξής: 

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης οδικών αξόνων και τµηµάτων της προη-
γούµενης περιόδου 

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του Ε.Π. και του Άξονα, περιλαµ-
βάνει σηµαντικές παρεµβάσεις σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου και αφορά στην 
ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκ-
κινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. 

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 
- Η συνέχιση της κατασκευής/αναβάθµισης τµηµάτων του ΠΑΘΕ και της ΕΝΑΤΙΑΣ 

Ο∆ΟΥ,  
- η συνέχιση της υλοποίησης του οδικού άξονα του ΠΑΘΕ στις περιοχές  των Τεµπών 

και του Πλαταµώνα µέσω της σύµβασης παραχώρησης, «Μαλιακός – Κλειδί»,  
- η κατασκευή του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) µέσω αντίστοιχης 

σύµβασης παραχώρησης, 
- η συνέχιση της αναβάθµισης του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – 

Σέρρες – Προµαχώνας. 

2. Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ι-
κτύου 

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του Ε.Π. και  περιλαµβάνει 
νέες σηµαντικές παρεµβάσεις σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου αλλά και του 
Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας. 

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 

- η αναβάθµιση του άξονα του ΠΑΘΕ στο τµήµα Πολύκαστρο – Εύζωνοι, 
- η ολοκλήρωση του κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι – Χαλκίδα περιλαµβανοµένης της 

παράκαµψης Χαλκίδας, 
- η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Σιάτιστα – Ιεροπηγή, 
- η ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσης της Εγνα-

τίας Οδού µε το Αεροδρόµιο «Μακεδονία», 
- η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, 
- η κατά τµήµατα βελτίωση των οδικών αξόνων Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο και Αγρίνιο – 

Καρπενήσι, 
- Η σύνδεση του Α/∆ Ρόδου µε την πόλη και το λιµάνι της Ρόδου περιλαµβανοµένης 

και της παράκαµψης Ρόδου. 

  ∆ικαιούχοι του Α.Π. Ζ είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ, ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ∆1/ΓΓ∆Ε.   
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3.2.1.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας υλοποιούνται κυρίως στις πέντε περιφέρειες µετα-
βατικής σύγκλισης και τη Θεσσαλία και εστιάζουν στην ανάπτυξη ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ι-
κτύων και κάθετων αξόνων τους, συνδέσεων αστικών κέντρων µε αυτά, ανάπτυξη οδικών α-
ξόνων εθνικού δικτύου που αποσκοπούν στην σύνδεση των ∆Ο∆ µεταξύ τους καθώς επίσης 
και παρεµβάσεις για την παράκαµψη µεγάλων αστικών κέντρων ή την σύνδεσή τους µε µετα-
φορικούς κόµβους (π.χ. αεροδρόµια). Οι παρεµβάσεις αυτές συµπληρώνονται από δράσεις 
που προγραµµατίζονται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα στις Περιφέρειες 
αυτές όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην συνέχεια. 

Στην Κεντρική Μακεδονία ο ΑΠ Ζ περιλαµβάνει παρεµβάσεις ανάπτυξης ∆Ο∆ (ΠΑΘΕ, Εγνατί-
α, Κάθετοι Αξονες) καθώς και παρεµβάσεις ανάπτυξης αστικών και περιαστικών οδικών υπο-
δοµών στο πολεοδοµικο συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (υποθαλάσια αρτηρία, εξωτερική περιφε-
ρειακή Θεσσαλονίκης και σύνδεση Εγνατίας µε το αεροδρόµιο Μακεδονία). Οι παρεµβάσεις 
αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ στην Κεντρική Μακεδονία που αφορούν ανά-
πτυξη επιµέρους τµηµάτων των ∆Ο∆, συνδέσεις των ∆Ο∆ µε το εθνικό οδικό δίκτυο και πύλες 
τις χώρας και βελτίωση υποδοµών του περιφερειακού οδικού δικτύου µε σκοπό την σύνδεση 
των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων µε το εσωτερικό της Περιφέρειας και την βελτίωση του επιπέδου 
προσπελασιµότητας. Επίσης στην Θεσσαλονίκη το ΠΕΠ προγραµµατίζει δράσεις ανάπτυξης 
αστικών µεταφορών (ΜΕΤΡΟ) σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΠ. Επίσης οι 
παρεµβάσεις του ΑΠ Ζ συµπληρώνονται από δράσεις του προγράµµατος Εδαφικής Συνεργα-
σίας «Ελλάδα – FYROM» για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών διελεύσεων. 

Στην ∆υτική Μακεδονία ο ΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη των ∆Ο∆ (Εγνατία, Αυτοκινητόδροµος 
Κεντρικής Ελλάδας, Κάθετοι Άξονες) και οι παρεµβάσεις του συµπληρώνονται από δράσεις 
του ΠΕΠ στην περιφέρεια που αφορούν την ανάπτυξη των διαπεριφερειακών  και ενδοπερι-
φερειακών οδικών συνδέσεων κυρίως µε παρεµβάσεις στο εθνικό και επερχιακό οδικό δίκτυο. 
Επίσης οι παρεµβάσεις του συµπληρώνονται από δράσεις του προγράµµατος Εδαφικής Συ-
νεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών διελεύσεων. 

Η ανάπτυξη των ∆Ο∆ στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον ΑΠ Ζ συµπληρώνονται από δρά-
σεις του ΠΕΠ στην Περιφέρεια οι οποίες αφορούν ανάπτυξη εθνικού και περιφερειακού δικτύ-
ου και στοχεύουν στην βελτίωση των συνδέσεων µε τις όµορες Περιφέρειες και τα ∆ιευρωπαϊ-
κά δίκτυα αλλά και των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (συνδέσεις νοµών και αστικών κέ-
ντρων). 

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο ΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ι-
κτύων, στην µεταξύ τους διασύνδεση µε εθνικούς οδικούς άξονες και στη σύνδεση αστικών 
κέντρων µε αυτά. Οι παρεµβάσεις αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ στην Περι-
φέρεια που αφορούν κυρίως στην αναβάθµιση των υποδοµών του ενδοπεριφερειακού οδικού 
δικτύου. 

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ΑΠ Ζ υλοποιεί παρεµβάσεις οδικών παρακάµψεων µεγά-
λων αστικών κέντρων και συνδέσεών τους µε µεταφορικούς κόµβους (αεροδρόµια). Οι δρά-
σεις αυτές συµπληρώνονται από δράσεις του ΠΕΠ στην Περιφέρεια οι οποίες περιλαµβάνουν 
ανάπτυξη και βελτίωση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οδικών δικτύων µε προτεραιότη-
τα στις συνδέσεις αστικών κέντρων µε σηµαντικούς οικονοµικούς προορισµούς και πύλες ει-
σόδου των νησιών. 
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3.2.1.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007* 

ΤΙΜΗ ΣΤΟ-
ΧΟΥ 2013 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ Γ’ 

ΚΠΣ** 

Ε1.  Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκι-
νητοδρόµων Εντός ΤΕΝ-Τ. Χλµ 292,4 677,7*** 131,0 

Ε5. Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου  (χαρακτηρισµένο 
ΤΕΝ) 

Χλµ 7,9 260,5 4,4 

Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυ-
τοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Ο-
δικού ∆ικτύου   

Χλµ 0 2,5 0 

* Περιλαµβάνει το άθροισµα των ισοδυνάµων τµηµάτων και των ολοκληρωµένων έως 31-12-2008 παρεµ-
βάσεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 

**  Αφορά «ισοδύναµα µήκη» οδικών τµηµάτων για τα οποία έχει εκτελεσθεί µέρος των εργασιών στο  ΕΠ-
ΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζονται στην περίοδο 2007-2013. Ο σχετικός υπολογισµός έγινε αναλογικά 
επί του συνολικού µήκους του τµήµατος µε βάση το προβλεπόµενο ποσοστό απορρόφησης της ∆ηµόσι-
ας ∆απάνης έως 31-12-2008. 

*** Από τα 677,7 χλµ τα 395 χλµ αφορούν κατασκευή αυτοκινητοδρόµων σε νέες χαράξεις ενώ τα υπόλοιπα 
282,7 χλµ αφορούν κατασκευή αυτοκινητοδρόµων µε βελτίωση υφιστάµενων οδών.   
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΧΛΜ/ΩΡΑ) 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 
Νεκροί/100Χ106 Οχη-

µατοχιλιόµετρα   
Τιµή Βάσης 

2007 
Τιµή Στόχος 

2013 
Τιµή Βάσης 

2007 
Τιµή Στόχος 

2013 
Τιµή Βάσης 

2007 
Τιµή Στόχος 

2013 
Θερµοπύλες - Λαµία 0:12 0:09 70 94 
Λαµία - Στυλίδα 0:21 0:16 45 59 
Θεσσαλονίκη - Σέρρες 1:08 0:55 62 78 
Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο  0:32 0:29 83 92 
Θεσσαλονίκη - Έδεσσα 1:38 1:13 48 63 
Αµφίπολη - Καβάλα 0:48 0:32 62 93 
Κοζάνη - Γρεβενά 0:28 0:23 84 101 
Λάρισα - Κατερίνη 1:40 1:21 42 52 
Λαµία - Τρίκαλα 1:38 1:26 57 65 
Κοζάνη - Καστοριά 1:18 0:47 38 64 
Λαµία - Αντίρριο 3:12 2:12 27 39 

Αγρίνιο - Καρπενήσι 1:44 1:05 27 43 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. Ζ 15:13* 10:46* 41,3*  55,6* 0,840 0,583 

* Αθροίσµατα δεικτών µε θεωρητική και όχι φυσική ερµηνεία, που παρέχονται για σύγκριση. 

3.2.1.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την υλοποίηση των σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού 
Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆), των οποίων οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκκινήσει την προηγού-
µενη προγραµµατική περίοδο, επιτυγχάνεται η κεφαλαιοποίηση των έως σήµερα επενδύσεων 
και η αξιοποίηση των ωφελειών και της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων τόσο σε οικο-
νοµικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η άρση των ασυνεχειών 
του ∆ιευρωπαϊκού οδικού δικτύου και εξασφαλίζεται η λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆, που 
εµπίπτει στις περιφέρειες όπου εφαρµόζονται οι παρεµβάσεις του Α.Π. 

Σηµαντικές ανάλογες επιπτώσεις επίσης επιτυγχάνονται από την υλοποίηση και  λειτουργία 
νέων σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε  τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού. Επίσης θετικές επι-
πτώσεις επέρχονται από την υλοποίηση παρακάµψεων αστικών κέντρων µε την αποσυµφό-
ρηση της οδικής κυκλοφορίας και τον περιορισµό της ρύπανσης.  

3.2.1.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

21 Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ) 

22 Εθνικές οδοί (∆ιευρωπαϊκού δικτύου) 
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3.2.1.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ  : 
ΠΑΘΕ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥ-
ΤΟΚ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ: "ΑΡΧΗ 
Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ - Α.Κ. 
ΡΑΧΩΝ  

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ Στερεάς Ελλάδας 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ : 
ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ: ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙ∆Ι 

ΕΥ∆Ε / ΟΑΠ Θεσσαλίας 

ΠΑΘΕ: ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛ-
ΚΙ∆Α & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ-
∆ΑΣ 

ΕΥ∆Ε / ΠΑΘΕ Στερεά Ελλάδα 

ΠΑΘΕ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆Α ΕΡΓΑ ΕΥ∆Ε / ΠΑΘΕ Αττική 

ΠΑΘΕ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ "ΚΛΕΙ∆Ι-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-
ΕΥΖΩΝΟΙ" 

ΕΥ∆Ε / ΠΑΘΕ Κεντρ. Μακεδονία 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ : 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. ∆υτ. Μακεδονία 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ : 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. 

Ανατ. Μακεδονίας - Θρά-
κης 
 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ : 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ Α-
ΞΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ - 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-
∆ΕΣΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟ-
∆ΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. Κεντρ. Μακεδονία 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΙΕΡΟΠΗ-
ΓΗ/ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. ∆υτ. Μακεδονία 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ :  
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ  
:ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ ∆υτ. Μακεδ. – Θεσσαλία -
Στερεά Ελλάδα 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ - 
ΙΤΕΑ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ (κατά τµήµατα) ∆1/ΓΓ∆Ε Στερεά Ελλάδα 

Ζ 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΑΓΡΙ-
ΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  (κατά τµήµα-
τα)      

∆1/ΓΓ∆Ε Στερεά Ελλάδα, ∆υτ. Ελ-
λάδα 
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Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟ∆ΟΥ ΜΕ ΑΕ-
ΡΟ∆ΡΟΜΙΟ & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

∆1/ΓΓ∆Ε Νοτίου Αιγαίου 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 203 από 305  

 

3.2.2 8ος Άξονας - Α.Π.   Η: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & ∆ΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3.2.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Η είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον δεύτερο και έκτο γε-
νικό στόχο του Ε.Π.: 

(β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε προ-
τεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, 
και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών, µε υπο-
στήριξη στις µεταφορικές υποδοµές που επιδρούν θετικά στο περιβάλ-
λον. 

(στ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 

Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του 
συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της 
διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, των σιδηροδροµικών λειτουργιών 
της θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και η ενίσχυση των δια-
δικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και η ενίσχυση των µέσων έρευ-
νας και διάσωσης στη θάλασσα. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω γενικών στόχων και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη 
του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας, των δράσεων για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και τη 
διαχείριση της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Η, ως ακο-
λούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Η: 

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας, µε 
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π του ∆ιευ-
ρωπαϊκού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου υψηλής ταχύτητας, η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ 
σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες και το Π∆ 41/2005 και η ανάπτυξη πολυτροπι-
κών (συνδυασµένων) µεταφορών. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ. 

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1  

Εξάλειψη των ασυνεχειών του σιδ/κού δικτύου και περαιτέρω ανάπτυξη & βελτίω-
ση των τµηµάτων των ∆ιευρωπαϊκών Σιδηροδροµικών ∆ικτύων (έργα προτεραιό-
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τητας της Λισσαβόνας) - διασφάλιση διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Συστήµατος ∆ιαχείρισης των Σιδηροδροµικών Μεταφορών. 

Ειδικός Στόχος 2  

Η εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για το διοικητικό εκ-
συγχρονισµό του ΟΣΕ.  

Ειδικός Στόχος 3  

Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής, αύ-
ξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακίνησης 
των σιδηροδροµικών µεταφορών. 

Ειδικός Στόχος 4   

∆ηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων. 

Ειδικός Στόχος 5 

Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και 
µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων. 

Ειδικός Στόχος 6 

Ανάπτυξη σιδηροδροµικών συνδέσεων µε σηµαντικά λιµάνια και εµπορευµατικά 
κέντρα. 

3.2.2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Η, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ 
για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ο-
λοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Ο ειδικός στόχος 1 του Α.Π Η καλύπτει άµεσα τις ανάγκες ολοκλήρωσης τόσο του βασικού 
σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµβάνεται στα ∆.∆.Μ., όσο και της αύξησης της 
προσβασιµότητας σε σιδηροδροµικές µεταφορές. Ο ειδικός στόχος 2 καλύπτει την ανάγκη εκ-
συγχρονισµού του Οµίλου των εταιρειών του ΟΣΕ ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή 
αξιοποίηση των σιδηροδροµικών υποδοµών που έχουν κατασκευαστεί  / θα κατασκευαστούν. 
Ο ειδικός στόχος 3 εξυπηρετεί την ανάγκη προσέλκυσης µεταφορικού έργου. Οι ειδικοί στόχοι 
4 και 6 εξυπηρετούν τις ανάγκες που αφορούν στις συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές, 
ενώ η ανάγκη προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογία, εφαρµογές τηλεµατικής και σε κα-
τάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό εξυπηρετείται από το στόχο 1 έµµεσα. Τέλος, ο ειδικός 
στόχος 5 θα συµβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών. 

Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Η, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µε-
ταφορών...» και ειδικότερα στους εξειδικευµένους στόχους «αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», «ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών…», «σύνδεση 
των περιοχών της χώρας µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», και «αναβάθµιση υποδο-
µών». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 4.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υπο-
δοµών». 
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Ειδικότερα, η ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των σιδηροδρόµων, καθώς και η ανάπτυξη των 
συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων, ε-
νισχύει έµµεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, τη διαµετακόµιση αγαθών 
µέσα από την Ελληνική επικράτεια, την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην περιοχή 
επιρροής του δικτύου και την δηµιουργία επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Η 
εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 1 του ΕΣΠΑ για «αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών 
Ξένων Άµεσων Επενδύσεων».  

Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π και οι διασυνοριακές 
συνδέσεις του, καθώς και η ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη θα συµβάλ-
λουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία». 

Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Η βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16 
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των δι-
ασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της 
χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και 
«Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέ-
ση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. 

Επίσης εξυπηρετούν έµµεσα και τον Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης», καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, µε ειδικές προβλέψεις για την εξυπηρέτησή τους στους σιδηροδροµικούς σταθµούς 
και στα οχήµατα. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι  θα συµβάλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 1, 9 & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.2.2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει δράσεις αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ, που αφορούν σε 
όλες τις εξυπηρετούµενες από το σιδηρόδροµο περιφέρειες της χώρας. Επί πλέον περιλαµ-
βάνει παρεµβάσεις µε υλοποίηση σιδηροδροµικών έργων σε πέντε συνολικά περιφέρειες, εκ 
των οποίων σε δύο από τις οκτώ περιφέρειες του αµιγούς στόχου σύγκλισης, σε µία από τις 
δύο µεταβατικές περιφέρειες phasing-in και σε δύο από τις τρεις περιφέρειες phasing-out. Ει-
δικότερα, οι παρεµβάσεις γίνονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις των περιφερειών της 
Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ µικρότερης κλίµακας παρεµβάσεις περι-
λαµβάνονται στην Αττική, Πελοπόννησο και Θεσσαλία.     

Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Η (βλ. και Χάρτη Συστήµατος Μεταφορών 
στο Παράρτηµα 4) είναι οι εξής: 
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1. Αναδιοργάνωση ΟΣΕ.  

Περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων πληροφορικής, απαραίτητων για 
τον εκσυγχρονισµό του Οµίλου ΟΣΕ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του, σύµφωνα µε τις 
κοινοτικές οδηγίες. 

Σε εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 41/2005 περί εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθε-
σίας µε τις Οδηγίες της Ε.Ε. για τους σιδηροδρόµους (2001/12, 2001/13, 2001/14) η οργανω-
τική δοµή του ΟΣΕ άλλαξε µε το διαχωρισµό της εκµετάλλευσης από την υποδοµή. Στο πλαί-
σιο αυτό ιδρύθηκαν από τον ΟΣΕ οι νέες θυγατρικές εταιρείες Ε∆ΙΣΥ Α.Ε. (Εταιρεία διαχείρι-
σης της σιδηροδροµικής υποδοµής) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Εταιρεία λειτουργίας παροχής υπη-
ρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών), ενώ ο ΟΣΕ διατηρεί την κυριότητα της σιδηροδροµικής 
και µη σιδ/κής υποδοµής και του τροχαίου υλικού. Ο Όµιλος ΟΣΕ απαρτίζεται από τη µητρική 
εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. και τις θυγατρικές   Ε∆ΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. 

Η υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου και των εγκαταστάσε-
ων του Οµίλου ΟΣΕ γίνεται από τις θυγατρικές του εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και Ε∆ΙΣΥ Α.Ε., οι 
αρµοδιότητες των οποίων διαµορφώνονται ως εξής : 

• ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται το Επενδυτικό Πρόγραµµα του ΟΣΕ που συγχρηµατοδοτεί-
ται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταµείο Συνοχής και που αφορά στην α-
νάπτυξη της σιδηροδροµικής υποδοµής.  

• Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.  ασκεί κατ΄ αποκλειστικότητα τη διαχείριση και εκµετάλλευση  της εθνικής 
σιδηροδροµικής υποδοµής µε αρµοδιότητες: τη βελτίωση, επέκταση και συντήρηση 
της σιδηροδροµικής υποδοµής, τη διαχείριση των σχετικών επενδύσεων και τον υπο-
λογισµό, τιµολόγηση, επιβολή και είσπραξη τελών χρήσης της οικείας υποδοµής από 
τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που την χρησιµοποιούν. 

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. µετά από 10ετή δραστηριοποίησή της έχει αποκτήσει µια αξιόλογη τεχνο-
γνωσία στη διαχείριση µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων σιδηροδροµικής υποδοµής, 
ενώ τα τελευταία χρόνια ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων της Γ΄ Προγραµµατικής Περιό-
δου και της προετοιµασίας των έργων της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου έχει δροµολογήσει µε 
επιτυχία όλες τις αναγκαίες οργανωτικές, δοµικές, διαχειριστικές και συστηµικές βελτιωτικές 
προσαρµογές, στη βάση των οποίων η Εταιρεία έχει πλέον εξασφαλίσει την επάρκεια για να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά και µε αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων.  

Η εφαρµογή όλων των ανωτέρω έχει σαν απόρροια µια ορατή βελτίωση σε όρους παραγωγής 
αποτελέσµατος, όπως ενδεικτικά προκύπτει από τα κατωτέρω : 

- Το Σχέδιο ∆ράσης (Action Plan) που εκπόνησε η ΕΡΓΟΣΕ τον Ιανουάριο του 2006 µε 
δεσµευτικά χρονικά ορόσηµα εξέλιξης των επιµέρους έργων υλοποιείται χωρίς ουσια-
στικές αποκλίσεις.  

- Κατά το συστηµατικό έλεγχο της ΕΡΓΟΣΕ ως Τελικού ∆ικαιούχου συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων, που διενεργήθηκε το Σεπτέµβριο του 2006 από κλιµάκιο της Ε∆ΕΛ, το 
σύστηµα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ κρί-
θηκε επαρκές και ικανοποιητικό.  

- Προωθηµένη µελετητική ωρίµανση των έργων ολοκλήρωσης του σιδηροδροµικού ά-
ξονα ΠΑΘΕ/Π (άξονας προτεραιότητας υπ΄ αριθµ. 22 των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Με-
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ταφορών) που προτείνονται για ένταξη σε Προγράµµατα της ∆΄ Προγραµµατικής Πε-
ριόδου.   

 Η Ε∆ΙΣΥ Α.Ε. αποτελεί νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΟΣΕ, οι υπηρεσίες της 
οποίας, ως τµήµα της παλαιάς δοµής του ΟΣΕ, διαθέτουν εµπειρία στη διαχείριση σιδηρο-
δροµικών έργων. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Ε∆ΙΣΥ παραλαµβάνει τα έργα από την 
ΕΡΓΟΣΕ και τα θέτει σε λειτουργία.  

Προκειµένου να εξασφαλισθεί αφενός µεν η έγκαιρη αφετέρου δε η ποιοτική παραλαβή των 
επιµέρους σιδηροδροµικών έργων, ώστε να αποδοθούν σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, 
θα  αναπτυχθούν από την Ε∆ΙΣΥ και την ΕΡΓΟΣΕ, από κοινού, κατάλληλα συστήµατα παρα-
κολούθησης της εξέλιξης των έργων αλλά και του επιχειρησιακού σχεδιασµού της ΕΡΓΟΣΕ, 
που θα επιτρέψουν την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 

2. Ολοκλήρωση της αναβάθµισης του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότη-
τα στα τµήµατα ΤΕΝΤ-Τ.   

Περιλαµβάνει όλα τα υπολειπόµενα έργα κάλυψης των ασυνεχειών του σιδηροδροµικού ΠΑ-
ΘΕ/Π, σύµφωνα µε το σχεδιασµό που υπάρχει στο Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων του σιδη-
ροδροµικού ΠΑΘΕ/Π (π.χ νέα γραµµή Τιθορέα – ∆οµοκός, αναβάθµιση γραµµής Θεσσαλονί-
κης – Προµαχώνα κλπ), το οποίο θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, µε διπλή ηλεκτρο-
κινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων, µε σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS 
Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικό-
τητα 

3. Σύνδεση µε κοµβικά λιµάνια της χώρας και µε ΒΙ.ΠΕ. 

Η σιδηροδροµική σύνδεση µε βιοµηχανικές περιοχές και κοµβικά λιµάνια, θα συµβάλλει στην 
ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών του ΠΑΘΕ/Π. Προωθούνται κυ-
ρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υποδοµών και υπη-
ρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες αποκλείουν την λειτουργία ενός ολοκληρω-
µένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην Χώρα, όπως οι παρεµβάσεις για δηµιουργία 
σιδηροδροµικών συνδέσεων στους λιµένες (π.χ. Θεσσαλονίκης).  

4. ∆ηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων (µελέτες, κατασκευές και προµήθεια εξοπλισµού) 

Περιλαµβάνεται η δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε/Κ) σε οριοθετηµένες ζώνες παρο-
χής υπηρεσιών συναφών µε τις µεταφορές, όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να 
εγκατασταθούν και να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους. Η ανάπτυξη των συνδυασµένων 
µεταφορών και η επένδυση σε εµπορευµατικά κέντρα αποτελεί σαφή προτεραιότητα στον ε-
θνικό σχεδιασµό των µεταφορικών υποδοµών. Η έµφαση των συνδυασµένων µεταφορών δί-
νεται στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, όπου είναι δυνατόν, τριών µεταφορικών µέσων, δηλ. σι-
δηροδροµικών, θαλάσσιων και οδικών. Οι µελέτες και νοµοθετικές δράσεις που έχουν γίνει για 
την ανάπτυξη ενός δικτύου εµπορευµατικών κέντρων σε όλη τη χώρα περιλαµβάνουν: 

1. µελέτες και έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από το Ταµείο Συνοχής και από την Γραµµή 
Β5-700 στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. 

2. τη δηµοσίευση του Νόµου 3333/2005 µε τις προδιαγραφές και διαδικασίες ανάπτυξης 
και λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων στην Ελλάδα (εκκρεµούν δύο νοµοθετικές 
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ρυθµίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την χωροθέτηση των κέντρων -νέο χωροταξικό 
σχέδιο Ελλάδος- και τους όρους πολεοδόµησης αυτών). 

3. την απόκτηση της σύµφωνης γνώµης – έγκρισης των υπηρεσιών της ΕΕ ότι η δηµόσια 
συµµετοχή στα Ε/Κ που θα αναπτύσσονται βάσει του ανωτέρω νόµου, αν και θεωρεί-
ται κρατική ενίσχυση, συµβιβάζεται µε τη Συνθήκη της ΕΚ. 

4. την επιδίωξη του ΥΜΕ για συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα στο θέµα αυτό. 

Με βάση τα ανωτέρω προωθείται η ανάπτυξη Ε/Κ, συνδυάζοντας τα υπάρχοντα ή υπό ανά-
πτυξη λοιπά δίκτυα µεταφορών (οδικά, σιδηροδροµικά, λιµάνια) στη Θεσσαλονίκη µε σιδηρο-
δροµική σύνδεση µε τον 6ο προβλήτα εµπορευµατοκιβωτίων και οδική σύνδεση µε περιφερει-
ακή Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται ότι εφεξής οι διαδικασίες ανάπτυξης νέων εµπορευµατικών 
κέντρων θα ακολουθούν το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη 
του ανταγωνισµού.. 

 ∆ικαιούχοι του Α.Π. Η είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, Ε∆ΙΣΥ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

3.2.2.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ο ΑΠ Η εστιάζει στην ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, στη σύν-
δεσή του µε πρωτεύοντα λιµάνια της χώρας και στην ανάπτυξη εµπορευµατικών κέντρων. Οι 
παρεµβάσεις εντοπίζονται κυρίως στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονί-
ας (και λιγότερο σε άλλες Περιφέρειες) και βρίσκονται σε συνέργεια µε τις παρεµβάσεις των 
ΠΕΠ για την ανάπτυξη των περιφερειακών σιδηροδροµικών δικτύων, και την ενίσχυση των 
συνδυασµένων µεταφορών: αναβάθµιση σιδ/κών γραµµών (π.χ.  σιδ. γραµµή Πολύκαστρο - 
Ειδοµένη και Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη), σηµατοδότηση περιφερειακού σιδ/κού δικτύ-
ου, κατασκευή Ε/Κ (Θριάσιο Πεδίο στην Αττική και Αλε/ξπολης στη Θράκη), συνδέσεις µε ΒΙ-
ΠΕ και λιµάνια (Αλεξ/πολη, Βόλος) κλπ. 
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3.2.2.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε3.  Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής 
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής Γραµ-
µής Εντός ΤΕΝ-Τ 

Χλµ 520,0 * 587,50 * 

Ε4.  Αναβάθµιση / Εκσυγχρονισµός Σιδηρο-
δροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ – Τ. Χλµ 110 112,0 

Ε8.    Νέα Εµπορευµατικά Κέντρα.  Αριθµός 0 1 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

*  Η τιµή βάσης περιλαµβάνει το άθροισµα των σιδηροδροµικών τµηµάτων (πλην ΣΚΑ - Α/∆ και ΣΚΑ - Πειραιάς) 
στα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της υποδοµής (όχι υποχρεωτικά επιδοµής ή ηλεκτροκίνησης) στα 
τέλη 2008 και είναι ενδεικτική, καθόσον περιλαµβάνει έργα γέφυρα µε το Γ’ ΚΠΣ.  
Η τιµή στόχος αφορά το άθροισµα των  ολοκληρωµένων ως προς την υποδοµή, επιδοµή και ηλεκτροκίνηση 
τµηµάτων σιδηροδροµικής γραµµής στα τέλη 2013.  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟ-
ΧΟΥ 2013 

Α4. Χρόνος ∆ιαδροµής Αθήνα - Θεσσαλονίκη Ώρες 4:30 3:30 

 

3.2.2.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Βασικό στοιχείο του Α.Π. Η αποτελεί η προώθηση της ολοκλήρωσης του σιδηροδροµικού ά-
ξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Προµαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) και ο διοικητικός εκσυγ-
χρονισµός του ΟΣΕ.  

Περιλαµβάνει τα έργα ολοκλήρωσης του «κορµού» του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας 
(Π.Α.Θ.Ε. / Π.), σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατο-
δότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), (σύστηµα ERTMS για 
διαλειτουργικότητα) καθώς και την εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
για την αναδιοργάνωση και το διοικητικό εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ.  
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Ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του Άξονα ΠΑΘΕ/Π είναι η διαµόρφωση ενός σιδηροδρό-
µου υψηλών ταχυτήτων που θα εξυπηρετεί την «ραχοκοκαλιά» του ηπειρωτικού κορµού της 
χώρας και θα  συνδέει τις µεγάλες πόλεις µε τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, παρέχοντας 
σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης ανταγωνιστικό των οδικών µεταφορών. Παράλλη-
λα, µε την εξασφάλιση των συνδέσεων του σιδηροδροµικού άξονα µε µεγάλα λιµάνια της χώ-
ρας, καθώς και µε τα Εµπορευµατικά Κέντρα προωθείται η ανάπτυξη του συστήµατος συνδυ-
ασµένων  µεταφορών. 

Οι σιδηροδροµικές συνδέσεις µε βιοµηχανικές περιοχές και τα λιµάνια, είναι βέβαιο ότι θα ση-
µάνουν την ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών. Προωθούνται κυ-
ρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υποδοµών και υπη-
ρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες περιορίζουν την λειτουργία ενός ολοκλη-
ρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην χώρα, όπως οι παρεµβάσεις για δηµιουρ-
γία σιδηροδροµικών συνδέσεων στα Ε/Κ και τους λιµένες.  

Με την ίδρυση και την οργάνωση Εµπορευµατικών Κέντρων σε κατάλληλες περιοχές, µπορεί 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνδυασµένες µεταφορές της χώρας, για την εξυπηρέτηση των 
εξωτερικών και διαµετακοµιστικών µεταφορών, καθώς και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως 
κύρια Βαλκανική πύλη και τη σύνδεσή της µε άλλες χώρες της Ευρώπης σε συνδυασµό µε τη 
συνέργια των µεταφορικών συστηµάτων (π.χ. σιδηροδροµικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, λιµένες). 

Τα σύγχρονα συστήµατα σηµατοδότησης / τηλεπικοινωνιών που θα εγκατασταθούν σε περι-
βάλλον ERTMS θα εξασφαλίσουν την αυξηµένη διαλειτουργικότητα, την αύξηση της χωρητι-
κότητας των γραµµών και την αυξηµένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εισαγωγή υψηλής τεχνο-
λογίας θα αλλάξει πλήρως την εικόνα των σιδηροδροµικών µεταφορών και επιπλέον θα µειώ-
σει θεαµατικά τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης. 

 
3.2.2.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

11 
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   (πρόσβαση, α-
σφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής  εναλλαγής συστηµάτων, πρό-
ληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.α.) 

16 Σιδηρόδροµοι 

17 Σιδηρόδροµοι (ΤΕΝ-Τ) 

19 Κινητός Σιδηροδροµικός Εξοπλισµός (ΤΕΝ-Τ) 

26 Πολύτροπες Μεταφορές 

27 Πολύτροπες Μεταφορές (ΤΕΝ-Τ) 

3.2.2.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΈΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ:  
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ Σ.Γ.Υ.Τ. 
ΤΙΘΟΡΕΑ – ∆ΟΜΟΚΟΣ 

ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. Στερεάς Ελλάδας 

ΈΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ:  
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆Ο-
ΤΗΣΗΣ / ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑ-
ΘΕ/Π 

ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. 

Αττικής, Στερεάς 
Ελλάδας, Θεσσα-
λίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Γ. ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 

ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. 

Κεντρικής Μακε-
δονίας 

ΈΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ:  
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΚΑ - ΚΙΑΤΟ 

ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. 

Αττικής, Πελο-
ποννήσου 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΠΑΘΕ/Π ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΟΣΕ Α.Ε. Κεντρικής Μακε-
δονίας 
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ΈΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ:  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΟΣΕ 

ΟΣΕ Α.Ε. Πολλές Περιφέ-
ρειες 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2:   ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

  9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ:   ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Ι:   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ∆Ι-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

 

3.2.3 9ος Άξονας - Α.Π. Θ:  ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ   ∆ΙΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

3.2.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Θ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τρίτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:  

Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλληλων 
λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες 
για µεταφορά εµπορευµάτων. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη 
του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Θ, ως 
ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Θ: 

Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, µε την ανάπτυξη 
∆ιευρωπαϊκών λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και 
τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ. 

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1 

Η βελτίωση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων κύριων λιµενικών υποδοµών, για 
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών.  
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Ειδικός Στόχος 2 

Η βελτίωση των προσβάσεων των κύριων λιµένων στα χερσαία µέσα µεταφοράς 
µε κατάλληλη σύνδεσή τους µε το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο. 

Ειδικός Στόχος 3 

Η ανάδειξη των κύριων λιµένων σε διαµετακοµιστικούς κόµβους, η κατασκευή επι-
βατικών σταθµών και η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των λιµένων. 

3.2.3.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Θ, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται 
σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ ενώ συµ-
βάλλουν  στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετα-
φορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη 
Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκλη-
ρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Αναλυτικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική συµβο-
λή στον Γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη και ο εκ-
συγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφο-
ρών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για  «σύνδεση των περιοχών της 
χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό στόχο 2) και για 
«αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3 και 4). 

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, και 3 του Α.Π. Θ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς στό-
χους 1 και 3 του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον 
παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέ-
φειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του τουριστι-
κού προϊόντος της χώρας» προωθούνται από την βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µε-
ταφορών που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών και την πα-
ράλληλη αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την προώθηση των συνδυασµένων 
µεταφορών. Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις µετα-
κινήσεις επιβατών και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων ενθαρρύνει την ανάπτυξη ε-
πενδύσεων και βελτιώνει τις τουριστικές υπηρεσίες.  

Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Θ συµβάλλουν στις 
Χωρικές Προτεραιότητες 2: «Ανάπτυξη της υπαίθρου» καθώς έχουν µεγάλη εφαρµογή στις 
νησιωτικές περιοχές.  

Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας Θ και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 
1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση, 
βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
έργων προτεραιότητας...», ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για 
«...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτι-
κές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και στην πολιτική για 
«Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ). 
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Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα 
των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. 

Ο άξονας προτεραιότητας, ο  γενικός στόχος και όλοι  οι ειδικοί του στόχοι  θα συµβάλλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, & 13 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 2 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.2.3.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις στα λιµάνια του Νοτίου Αιγαίου (π.χ. 
Μυκόνου). 

Ενδεικτικά, στο λιµάνι της Μυκόνου θα κατασκευασθούν τα θαλάσσια κρηπιδώµατα και τα κτι-
ριακά έργα της λιµενικής ζώνης, ενώ παρόµοιας φύσης εργασίες θα εκτελεσθούν και σε άλλα 
λιµάνια. 

  ∆ικαιούχοι του Α.Π. Θ είναι οι παρακάτω φορείς: 

∆4 / ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2.3.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Θ περιλαµβάνει παρεµβάσεις ανάπτυξης λιµένων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και είναι σε συνέργεια µε αντίστοιχες παρεµβάσεις του ΠΕΠ για την ανάπτυξη 
των θαλασσίων µεταφορών, παρεµβάσεις σε χερσαίες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 
των επιβατών και των αλιέων, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων. 

3.2.3.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε9.   Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται. Αριθµός 0 4 

 

3.2.3.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Α.Π. εξασφαλίζονται µε την ανάπτυξη κατάλληλων 
λιµενικών υποδοµών και την παράλληλη αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. Με τις παρεµβάσεις σε κύριους τουριστικούς λι-
µένες (π.χ. λιµένας Μυκόνου), εξασφαλίζεται η ικανοποιητική εξυπηρέτηση των κατοίκων και 
των επισκεπτών της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 215 από 305  

3.2.3.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

 

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

30 Λιµένες 
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3.2.4 10ος Άξονας - Α.Π.   Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ∆ΙΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

3.2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας Ι είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τέταρτο γενικό στόχο 
του Ε.Π.: 

(δ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 

Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της ποιό-
τητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του βαθµού 
ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη 
του συστήµατος αεροπορικών µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Ι, 
για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Ι: 

Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των αερο-
πορικών µεταφορών.  

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι 
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.   

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1  

Αναβάθµιση σηµαντικών αεροδροµίων της χώρας για την παροχή της δυνατότητας 
υποδοχής µεγαλύτερων αεροσκαφών,και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
και ασφάλειας των επιβατών 

Ειδικός Στόχος 2  

Αναβάθµιση και επέκταση των περιφερειακών αεροδροµίων για την βελτίωση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης και των υποδοµών ασφαλείας (security) . 

3.2.4.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις Αεροπορικές Μεταφορές εξυπηρετούν τις προσδιορι-
σµένες ανάγκες, ήτοι τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µεταφο-
ρών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και τη βελτίωση 
της ασφάλειας των αεροµεταφορών. 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. Ι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της 
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Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυ-
ντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Συγκεκριµένα, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Ι, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) του 
ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπη-
ρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και 
βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». Ειδικότερα, η αναβάθµιση αεροδροµίων πρωταρχι-
κής σηµασίας και περιφερειακών αεροδροµίων (Ειδικοί Στόχοι 1 και 2) εξυπηρετούν τους στό-
χους για «αναβάθµιση των υποδοµών» και «προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβά-
σεων», ενώ ταυτόχρονα, θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφε-
ρειακή συνεργασία». 

Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Ι, βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16 
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των 
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της 
χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 
και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε 
σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. 

Η στρατηγική ανάπτυξης θέτει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέ-
τησης των περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας, που αποτελούν συγχρόνως και τµήµα του 
διεθνούς δικτύου αεροµεταφορών (15 αερολιµένες από το σύνολο των 41). 

Στο άρθρο 9 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 2005/C 312/01 αναγνωρίζεται εν γένει ότι οι αε-
ρολιµένες έχουν θετικό αντίκτυπο στην άνθιση των τοπικών κοινωνιών και ευνοούν τις οικονο-
µικές δραστηριότητες και την κοινωνικοοικονοµική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Η αερο-
πορική επιβατική κίνηση και η αεροπορική µεταφορά φορτίου είναι ουσιαστικές για την αντα-
γωνιστικότητα και την ανάπτυξη των περιφερειών.  

Στο πλαίσιο της 4ης προγραµµατικής περιόδου, η στοιχειοθέτηση της συµβατότητας της χρη-
µατοδότησης των προτεινόµενων έργων αεροµεταφορών θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη όλες 
τις παραµέτρους της ανωτέρω Ανακοίνωσης της Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων. 

Υπογραµµίζεται ότι οι προγραµµατιζόµενες παρεµβάσεις έχουν στόχο να  διασφαλίσουν τη 
µεγαλύτερη αποδοτικότητα των υφιστάµενων δηµοσίων αγαθών και να διευκολύνουν την πε-
ριφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως µέσω των θέσεων απασχόλησης και του τουρισµού. 
Επίσης ευνοούν το χωροταξικό σχεδιασµό και την καλύτερη χρήση των υφιστάµενων αερολι-
µένων σε σχέση µε την κατασκευή νέων υποδοµών. Τέλος, συµβάλλουν στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάγκη ανάπτυξης του αερολιµενικού δυναµικού.  
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Ο άξονας προτεραιότητας, ο  γενικός στόχος και όλοι  οι ειδικοί του στόχοι  θα συµβάλλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 4 & 5 και τους Γενικούς στόχους 12, & 13  του ΕΣΠΑ. 
 Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  16η   ΟΚΓ 

3.2.4.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Ι είναι οι εξής: 

1. Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων (π.χ. 
Κτιριακές εγκαταστάσεις, επέκταση διαδρόµων κλπ) 

Περιλαµβάνει την επέκταση, βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων υφιστάµε-
νων αεροδροµίων, µε στόχο τη βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών µεταφο-
ρών και την εξυπηρέτηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης στις περιόδους αιχµής από τα 
αεροδρόµια του τελικού προορισµού. Τα έργα που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν στην επέ-
κταση / εκσυγχρονισµό κτιρίων αεροσταθµών, δαπέδων στάθµευσης αεροσκαφών, βοηθητι-
κών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αεροδροµίων,  κατασκευή πύργων ελέγ-
χου αεροσκαφών κλπ. 

2. Κατασκευή νέων αεροδροµίων 

Η κατασκευή νέων αεροδροµίων αφορά περιφερειακά αεροδρόµια σε περιοχές που είτε δεν 
διαθέτουν σήµερα αεροπορική σύνδεση ή αφορά επιλογή για κατάργηση υφιστάµενων αερο-
δροµίων και ανακατασκευή τους σε νέα θέση. 

3. Συστήµατα ασφαλείας στο δίκτυο των αεροδροµίων 

Ο συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη συστηµάτων 
υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών. Μεταξύ των άλλων θα 
εγκατασταθούν συστήµατα ασφαλείας φυσικής πρόσβασης, συστήµατα αυτόµατου ελέγχου 
αποσκευών κλπ. 

 
 ∆ικαιούχοι του Α.Π. Ι είναι οι παρακάτω φορείς: 

Υ.Π.Α./ΥΜΕ, ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε και  ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
Ν. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2.4.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Ι περιλαµβάνει παρεµβάσεις ανάπτυξης αεροδροµίων στις Περιφέ-
ρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου οι οποίες βρίσκονται σε συνέργεια µε δράσεις 
των ΠΕΠ στις Περιφέρειες αυτές που αφορούν την ανάπτυξη του περιφερειακού οδικού δικτύ-
ου συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων µε µεταφορικούς κόµβους. 
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3.2.4.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε10.   Χώροι  αεροδροµίων που κατασκευάζο-
νται/αναβαθµίζονται. 

 
τετρ.µ. 5.900 9.900 

Ε10α. Μήκος διαδρόµου προσ/απογειώσεων µ. 2.440 3.440 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Α6.   Α/∆ µε δυνατότητα υπερατλαντικών 
πτήσεων.  Αριθµός 1 2 

 

3.2.4.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών µεταφορών, θα επιτευχθεί η 
βελτίωση των συνδέσεων της χώρας µε την Ε.Ε. και των λοιπών διεθνών συνδέσεων, η βελ-
τίωση της διασύνδεσης των περιφερειών της χώρας µε τα µητροπολιτικά κέντρα, καθώς και η 
βελτίωση των συνδέσεων των περιφερειών αυτών µε άλλες χώρες της Ε.Ε. κατά την τουριστι-
κή περίοδο. 

Η αεροπορική σύνδεση των αποµακρυσµένων περιφερειών της χώρας µε τα µεγάλα αστικά 
κέντρα, συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών. Στόχος 
της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της προσπελασι-
µότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από τον κεντρικό άξονα 
ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, του τουρισµού 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. 

3.2.4.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

29 Aερολιµένες 
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3.2.4.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΈΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕ-
ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ-
∆ΟΝΙΑ» 

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε 
Αεροδροµίων 
Β. Ελλάδος 

Κεντρικής Μακε-
δονίας 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 221 από 305  

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ  3:    ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

11ος Άξονας –  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ:      ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –  ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

3.2.5 11ος Άξονας - Α.Π.   ΙΑ: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙ-
ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

3.2.5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πέµπτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:  

Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος 
αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση 
των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των 
αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση των σχετικών 
χρονοαποστάσεων και των συνολικά εκπεµπόµενων αέριων ρύπων από 
αυτές, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιµη κινητικότητα στον αστικό ιστό.  

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη 
των αστικών µεταφορικών υποδοµών των µητροπολιτικών αστικών κέντρων, τίθεται ο γενικός 
στόχος του Άξονα ΙΑ, ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας ΙΑ: 

Η ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µητροπολιτικών αστικών 
κέντρων, ως ενιαίο σύνολο λειτουργίας των µέσων, για τη βελτίωση των αστικών 
µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των δηµόσιων συγκοινω-
νιών µε έµφαση στις υποδοµές του Μετρό και στις καθαρές αστικές συγκοινωνίες. 

Οι ειδικοί στόχοι που συµβάλουν στην υλοποίηση του παραπάνω γενικού στόχου του άξονα 
είναι κατά προτεραιότητα οι εξής: 

Ειδικός Στόχος 1 

Η ανάπτυξη του δικτύου των µέσων σταθερής τροχιάς και των υποδοµών λειτουρ-
γίας και υποστήριξής του στα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας. 

Ειδικός Στόχος 2 

Η Αύξηση του µεριδίου των αστικών Μ.Μ.Μ. και η κάλυψη των µελλοντικών ανα-
γκών κυρίως µέσω της επέκτασης των Μ.Μ.Μ. και της διασύνδεσής τους µε το ο-
δικό δίκτυο και τα κοµβικά σηµεία του συστήµατος µεταφορών (λιµάνια, σιδ. σταθ-
µοί και Α/∆). 
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Ειδικός Στόχος 3 

Η βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος µε µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
της οδικής κυκλοφορίας (τροχαία ατυχήµατα, µείωση ρυπογόνων εκποµπών, θό-
ρυβος, κ.α.) και η ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής διάστασης των Μ.Μ.Μ. µέσω 
της προώθησης των "καθαρών" αστικών συγκοινωνιών ειδικά στις υποβαθµισµέ-
νες περιοχές των πόλεων. 

Ειδικός Στόχος 4  

Βελτίωση της ποιότητας και της άνεσης των µετακινήσεων στις πόλεις µε Μ.Μ.Μ. 
µέσω της προµήθειας νέων λεωφορείων, της αύξησης των συχνοτήτων και της 
βελτίωσης των συνθηκών µεταφοράς. 

Ειδικός Στόχος 5 

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεµατική, ΟΠΣ κ.α.) για τη βελτίωση υπηρε-
σιών παρακολούθησης και διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας. 

Ειδικός Στόχος 6 

Η ενίσχυση της εφαρµογής των µέτρων που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των 
εποχουµένων και των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και για τον 
έλεγχο και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών στο περι-
βάλλον. 

Οι παρεµβάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω ειδικών στόχων και κυρίως του ειδι-
κού στόχου 1, επιλέγονται µε βάση τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφο-
ρών Αττικής, που περιγράφεται στην παραγ. 1.3.3.5.1 του παρόντος. 

3.2.5.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται 
σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, ενώ 
συµβάλλουν  στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ 
για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική συµ-
βολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µετα-
φορών της χώρας», καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους «..ενίσχυση της διατροπικότη-
τας του συστήµατος µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό στόχο 2), «ανάπτυξη και επέ-
κταση των αστικών µεταφορών» » (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4, 5 και 6) 
και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1 και 2). Επίσης, ο 
Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέ-
κταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». 

Ο ειδικός στόχος 1 του Α.Π. ΙΑ έχει έµµεση συµβολή στο γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξη-
ση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», που εντάσσεται στην 1η 
Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», καθώς προω-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 223 από 305  

θεί την κινητικότητα και συµβάλλει στη µείωση των χρονοαποστάσεων στα αστικά κέντρα. Ε-
πιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη 
µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων. 

Οι εδικοί στόχοι 2, 3 και 6 του Α.Π. ΙΑ συµβάλλουν έµµεσα στους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 
15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλ-
λοντικής πολιτικής», καθώς οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν την προώθηση έργων παρα-
κάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης της 
οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφο-
ρών (θόρυβος, ρύπανση) και την προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το πε-
ριβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος). Στο πλαίσιο αυτό συµβάλλουν έµµεσα στην 
ΚΣΚΓ 1.1.2 «ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη» και την ΟΚΓ 11 «... ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας 
και ανάπτυξης». 

Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 συµβάλλουν 
στην Χωρική Προτεραιότητα 1: «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» και βρίσκονται σε συνάφεια µε την 
ΚΣΚΓ 2.1 «Συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση», καθώς βελτιώνουν 
τις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες και αποσυµφορίζουν τα κύρια αστικά κέντρα από την υπε-
ραστική κυκλοφορία. 

Ο γενικός στόχος και ο  Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλουν: 

 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ. 
 Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7) 
 Στις 1.1.1, 1.1.2. και 2.1 ΚΣΚΓ 
 Στην  11   ΟΚΓ 

3.2.5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Οι παρεµβάσεις του Α.Π. ΙΑ γίνονται κυρίως στην Αττική και στη Κεντρική Μακεδονία και αφο-
ρούν έργα Μετρό και Προαστιακού σιδηροδρόµου. Παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν και στις 
αστικές συγκοινωνίες περιφερειακών πόλεων. 

Ολοκλήρωση  ή/και επέκταση υφιστάµενου δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς 

Στα έργα µετρό περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Α-
θηνών και των σταθµών µετεπιβίβασης στη Γραµµή 3 και στην ολοκλήρωση των εργασιών 
των επεκτάσεων των Γραµµών 2 και 3 της προηγούµενης περιόδου. Περιλαµβάνεται και η κα-
τασκευή της νέας γραµµής επέκτασης της γραµµής 3 του Μετρό «Χαϊδάρι – Πειραιάς». 

Περιλαµβάνει επίσης έργα για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού αλλά και την επέκταση 
του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακός σιδηρόδροµος, τραµ, ΗΣΑΠ), τα οποία θα 
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τα υπόλοιπα µέσα µεταβλητής και ηµι-σταθερής τροχιάς, 
δηλαδή τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αντίστοιχα. Οι δράσεις, που προτείνονται, στοχεύουν στην 
ορθολογική ανάπτυξη του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς, έτσι ώστε να καλύψει νέες περιο-
χές και νέες ανάγκες των επιβατών και να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Προωθούνται παρεµβάσεις 
που θα συµβάλλουν τόσο στη µείωση του επιπέδου της ατµοσφαιρικής και ηχητικής ρύπαν-
σης όσο και στη βελτίωση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης µε χρήση µέσων φιλι-
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κών προς το περιβάλλον, καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών, µέσω 
της προσβασιµότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Σε ότι αφορά τον προαστιακό Αττικής, στον παρόντα άξονα περιλαµβάνεται το έργο ολοκλή-
ρωσης του τµήµατος ΣΚΑ – Τρεις Γέφυρες, ως «έργο- γέφυρα» της προηγούµενης περιόδου, 
στον άξονα Η του ΕΠΕΠ περιλαµβάνεται το έργο ολοκλήρωσης της ηλεκτροκίνησης του τµή-
µατος ΣΚΑ – Κιάτο, ως «έργο- γέφυρα» της προηγούµενης περιόδου, ενώ στο ΠΕΠ Αττικής 
2007-2013 περιλαµβάνεται το έργο ολοκλήρωσης του τµήµατος Τρεις Γέφυρες – Πειραιάς. Με 
το σιδηροδροµικό έργο του ΠΕΠ εµπλέκονται και δύο σηµαντικά υδραυλικά έργα αντιπληµµυ-
ρικής προστασίας της Αθήνας α) η εκτροπή του Κυκλοβόρου αγωγού οµβρίων και β) η εκτρο-
πή του Ιλισσού.Για την υλοποίηση των έργων αυτών θα απαιτηθεί συντονισµός των ∆ιαχειρι-
στικών Αρχών τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό και κατασκευαστικό επίπεδο. 

Σε ότι αφορά το έργο  του Προαστιακού Θεσσαλονίκης, περιλαµβάνεται η αναβάθµιση του υ-
φιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου της περιαστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, µε την κα-
τασκευή ανισόπεδων διαβάσεων, απαραίτητων συµπληρωµατικών συνδέσεων και ηλεκτροκί-
νησης της γραµµής Στρυµώνας – Σέρρες (η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκη-Στρυµώνας εντάσσεται στον άξονα Η) για την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπη-
ρέτηση της προαστιακής κίνησης της περιοχής. 

Εκσυγχρονισµός παλαιών αµαξοστασίων / κατασκευή νέων 

Στις επεκτάσεις περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδοµές για τη λειτουργία των νέων 
τµηµάτων δικτύου, καθώς και ο εκσυγχρονισµός παλαιών αµαξοστασίων ή δηµιουργία νέων 
αµαξοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Προµήθεια τροχαίου υλικού και λεωφορείων 

Η δροµολόγηση σύγχρονου τροχαίου υλικού και σύγχρονων λεωφορείων θα συµβάλλει πε-
ρισσότερο στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς υψηλού επιπέδου στον πολίτη, αλλά και στη 
µείωση του χρόνου διαδροµής. 

Οργάνωση συστήµατος ΜΜΜ – ∆ιαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα δικτύων 

Η προώθηση βιώσιµων από περιβαλλοντική άποψη µεταφορικών δικτύων συνεπάγεται εγκα-
ταστάσεις δηµόσιων µεταφορών (δηµιουργία και οργάνωση σταθµών διακίνησης, µετεπιβίβα-
σης, των υποδοµών στάθµευσης και εξυπηρέτησης υποδοµών), δράσεις για την οργάνωση 
του συστήµατος ΜΜΜ για εξυπηρέτηση του επιβάτη (συστήµατα συλλογής κοµίστρου, τηλε-
µατικής κλπ.), καθώς και δράσεις για την πρόσβαση στις συνήθεις δηµόσιες µεταφορικές υ-
πηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων (όπως είναι οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε ειδικές α-
νάγκες). 

Με την πρόοδο ή/και ολοκλήρωση των έργων υποδοµής των αστικών συγκοινωνιών στην πε-
ριοχή της πρωτεύουσας (επεκτάσεις και νέοι σταθµοί µετρό και ΗΣΑΠ, επέκταση της λειτουρ-
γίας και νέοι σταθµοί του προαστιακού) προωθείται από το ΟΑΣΑ η µελέτη για την οργάνωση 
της κυκλοφορίας και της στάθµευσης στους σταθµούς των µέσων σταθερής τροχιάς. Σκοπός 
της δράσης αυτής είναι η αποτελεσµατική διαχείριση της οδικής υποδοµής και η δηµιουργία 
συνθηκών κατάλληλων για την εξασφάλιση της διασυνδεσιµότητας µεταξύ των µέσων, προς 
όφελος των µετεπιβιβαζοµένων επιβατών. 
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∆ικαιούχοι του Α.Π. ΙΑ είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι Ε.Φ.Σ.Ε. του (ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε.), 
ΑΜΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. 

3.2.5.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ περιλαµβάνει παρεµβάσεις που συµπληρώνονται απο αντίστοι-
χες δράσεις του ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες αφορούν στην επέκταση του δικτύου 
των αστικών συγκοινωνιών στην Περιφέρεια. Ειδικότερα υπάρχει συνέργεια µε τις  δράσεις 
ολοκλήρωσης του προαστιακού σιδηροδρόµου Αττικής στο τµήµα Πειραιάς - Τρείς Γέφυρες 
και επέκτασής του στο τµήµα Κορωπί – Λαύριο, καθώς και µε τις πράξεις κατασκευής της επι-
σκευαστικής βάσης των ΗΣΑΠ στον Πειραιά και επέκτασης του τραµ στο τµήµα ΣΕΦ – Πει-
ραιάς και στο τµήµα Λ.Ποσειδώνος–Λ.Βουλιαγµένης (στο πλαίσιο της Σύµβασης Παραχώρη-
σης των Αστικών Οδικών Έργων Αττικής). 

3.2.5.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 
2013 

Ε7.  Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µετα-
φοράς  σταθερής τροχιάς (Μετρό). Χλµ 21,6 29,8 

Ε7.  Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µετα-
φοράς  σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Προα-
στιακός Σιδηρόδροµος Αττικής). 

Χλµ 55 65 

Ε11.  Ανανέωση στόλου ΜΜΜ  
         (στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ στην 

Αττική) 
% 0% 20% 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
(α)  Τα τµήµατα του Προαστιακού Σιδηρόδροµου, που περιλαµβάνουν περισσότερες ή λιγότερες των δύο Σ.Γ. 

έχουν υπολογισθεί ανηγµένα σε µήκος διπλής Σ.Γ. 
(β)   Η τιµή βάσης του δείκτη Ε7 για τον ΗΣΑΠ και τον προαστιακό είναι ενδεικτική, καθόσον περιλαµβάνει έρ-

γο - γέφυρα µε το Γ’ ΚΠΣ. 
(γ)  Περιλαµβάνονται και τα τµήµατα των οποίων η υποδοµή και επιδοµή έχουν κατασκευασθεί και προβλέ-

πεται η υλοποίηση των λοιπών παρεµβάσεων (σηµατοδότηση – τηλεδιοίκηση – ηλεκτροκίνηση). 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α) ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

2007 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

Α3.   Πρόσθετος πληθυσµός εξυπηρετού-
µενος από τα µέσα µαζικής µεταφο-
ράς σταθερής τροχιάς (Μετρό Αθήνας) 

Αριθµός 
κατοίκων  

 

0 

 

514.000 

Α4. Χρόνος διαδροµής µέσου µαζικής µε-
ταφοράς σταθερής τροχιάς 

         (Προαστιακός: Αθήνα – Α/∆) 
Ώρες 

 

0:45 

 

 

0:30 
 

3.2.5.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση του Α.Π. θα έχει σηµαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του δικτύου των µέσων 
σταθερής τροχιάς και των υποδοµών λειτουργίας και υποστήριξής του στην µητροπολιτική 
περιοχή της Αθήνας. Η ανάπτυξη αυτή θα συµβάλλει στη µείωση των χρονοαποστάσεων των 
αστικών µετακινήσεων, στην αποσυµφόρηση της οδικής κυκλοφορίας σε κορεσµένα σηµεία 
του οδικού δικτύου, στον περιορισµό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εκποµπές 
αέριων ρύπων και θορύβου της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των µετακινήσεων που εξυπηρετούνται µε δηµόσια µέσα συγκοινωνίας. 

Η ολοκλήρωση του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, θα συµβάλλει στη βελτί-
ωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην αύξηση του µεριδίου των δηµόσι-
ων συγκοινωνιών µε αντίστοιχο περιορισµό των µετακινήσεων µε ιδιωτικά µέσα. 

Η δηµιουργία Προαστιακού Σιδηρόδροµου Θεσσαλονίκης θα συµβάλλει στην µείωση των 
χρονο-αποστάσεων της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Θεσσαλονίκης από το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα  της Θεσσαλονίκης και την κεντρική περιοχή της πόλης σε συνδυασµό µε το Με-
τρό, καθώς και παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των µετακινήσεων της ευρύτερης περιο-
χής από/προς Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Αθήνα µέσω του σιδηροδροµικού δικτύου 
χωρίς την ανάγκη µετεπιβίβασης από οδικά µέσα.  

Η δροµολόγηση σύγχρονου τροχαίου υλικού θα συµβάλει περισσότερο στην παροχή υπηρε-
σιών µεταφοράς υψηλού επιπέδου στον πολίτη, αλλά και στη µείωση του χρόνου διαδροµής. 

3.2.5.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

16 Σιδηρόδροµοι  

17 Σιδηρόδροµοι TEN-T 
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23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 

25 Αστικές Μεταφορές 

52 Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών  

3.2.5.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Άξονας Προτε-
ραιότητας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Υ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ  (Τρεις σταθµοί 
ΜΕΤΡΟ Γραµµής 3) 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ Α.Ε 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 (ΤΜΗΜΑ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪ∆ΑΡΙ), ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΧΑΪ∆ΑΡΙ» ΚΑΙ 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ«ΕΛΑΙΩΝΑ»  

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ Α.Ε 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΪ∆ΑΡΙ - ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ) 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ Α.Ε 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (Η-
ΣΑΠ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΗΣΑΠ Α.Ε. 
 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α/∆-
ΣΚΑ-ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ) 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ:  
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟ-
ΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ  

ΟΑΣΑ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΑ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙ-
∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ  4:  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

12ος Άξονας –  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ:    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13ος Άξονας –  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ:    ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

3.2.6   12ος Άξονας - Α.Π.   ΙΒ:  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή  µε τον έκτο γενικό στόχο 
του ΕΠ: 

(στ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π: 
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµα-
τος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης της 
οδικής, σιδηροδροµικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης των λιµένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών δι-
αχείρισης των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.   

Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ασφάλεια 
του συστήµατος µεταφορών, τη κυκλοφοριακή διαχείριση των µεταφορικών υπο συστηµάτων, 
τη περιβαλλοντική διαχείριση λιµένων, καθώς και την ενίσχυση της διαχείρισης των ατυχηµά-
των και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα 
ΙΒ, ως ακολούθως:  

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ: 
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος 
µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια,  η βελτίωση της ασφάλειας του συστή-
µατος µαζικών µεταφορών, η βελτίωση της διαχείρισης της οδικής, της σιδηροδροµι-
κής και της θαλάσσιας κυκλοφορίας και του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, η ε-
νίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης λιµένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδι-
κασιών διαχείρισης των περιβαλλοντικών και άλλων ατυχηµάτων και των µέσων έ-
ρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. 

Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των 
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι στρα-
τηγικοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του ΕΠ.  

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι οι εξής:  
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Ειδικός Στόχος 1 

Η βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της αστυνόµευσης τµηµάτων του 
οδικού δικτύου, καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων παροχής πληροφόρησης 
προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και η αξιοποίηση άλλων "ευφυών συστηµά-
των" (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. 

Ειδικός Στόχος 2 

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µέσω παρεµβάσεων στο στρατηγικό σχεδιασµό, 
εγκατάστασης συστηµάτων νέων τεχνολογιών και του απαραίτητου εξοπλισµού (η-
λεκτρονικού κλπ.).    

Ειδικός Στόχος 3 

Η εισαγωγή σύγχρονων συστηµάτων σηµατοδότησης και τηλε-διοίκησης της σιδη-
ροδροµικής κυκλοφορίας και η βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
µε την εγκατάσταση ειδικών συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας. 

Ειδικός Στόχος 4 

Η µείωση των ατυχηµάτων στα Μέσα Μαζικών Μεταφορών µε χρήση συστηµάτων 
ελέγχου της κυκλοφορίας και βελτίωση της ασφάλειας των οχηµάτων.  

Ειδικός Στόχος 5 

Η βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων µεταφορών µε τον εκσυγχρονισµό των 
συστηµάτων ασφάλειας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, µε την ενίσχυση των µη-
χανισµών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφάλειας, καθώς και µε 
τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα για την αντιµετώπιση των θα-
λάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων.  

Ειδικός Στόχος 6 

Η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες της χώρας 
και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση, κατά τη φάση 
κατασκευής και λειτουργίας των λιµένων, καθώς και η εισαγωγή συστήµατος  

3.2.6.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν  στην προώθηση των 
στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοι-
νοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεω-
µένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων 
Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

Ειδικότερα οι ειδικοί στόχοι εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) του ΕΣΠΑ για «την 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συ-
στήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των 
µεταφορικών υποδοµών» και βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση, βελτίωση 
και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προ-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 230 από 305  

τεραιότητας...», την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινω-
νική Συνοχή». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή 
συνεργασία», η οποία αποτελεί και τον 5ο χωρικό στόχο του ΕΣΠΑ. 

Οι ειδικοί στόχοι 5 και 6 εξυπηρετούν επιπρόσθετα τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 15 «Η 
Αειφόρος ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής», ενώ παράλληλα εξυπηρετούν την 2η χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «ανάπτυξη 
της υπαίθρου». Συµβάλλουν στην  Ευρωπαϊκή πολιτική για ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσι-
µων µεταφορικών υποδοµών και στις ΚΣΚΓ 1.1.2 και ΟΚΓ 11 «Ενίσχυση των συνεργιών ανά-
µεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και βρίσκονται σε συνάφεια µε 
την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη».  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι  θα συµβάλουν: 

 Στη θεµατική προτεραιότητα 5 και τους Γενικούς Στόχους 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ 
 Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ. 6 και 7) 
 Στις 1.1.1, 1.1.2 και 2.3 ΚΣΚΓ 
 Στην  11η  και 16η   ΟΚΓ 

3.2.6.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Περιλαµβάνει δράσεις για την εφαρµογή συστηµάτων τηλεµατικής, τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και την ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας. Σε σχέση µε την οδική α-
σφάλεια περιλαµβάνονται πρόσθετες δράσεις προετοιµασίας και εξειδίκευσης του Στρατηγικού 
Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, εναρµόνισης της νοµοθεσίας µε Κοινοτικές Οδηγίες, και χρήσης 
νέων τεχνολογιών  / εξοπλισµού για τη βελτίωση του συστήµατος έκδοσης αδειών,  και διαχεί-
ρισης των παραβάσεων των οδηγών (καλύπτονται ο εντοπισµός και η καταγραφή των παρα-
βάσεων, το σύστηµα ποινών, η συνολική παρακολούθηση και ανάδραση για λήψη διορθωτι-
κών και προληπτικών µέτρων).  

Επιπλέον, περιλαµβάνει παρεµβάσεις για την επέκταση του εθνικού συστήµατος διαχείρισης 
της θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS, µε εφαρµογή στο σύνολο του ελληνικού χώρου, καθώς 
και συστήµατα και διαδικασίες για την περιβαλλοντική διαχείριση των λιµένων και την προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση. 

Περιλαµβάνονται επίσης δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδροµικής κυκλο-
φορίας, τη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας µε την εγκατάσταση ειδικών 
συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας, και γενικά για τη βελτίωση της ασφάλειας του συστή-
µατος µαζικών µεταφορών. 

 

∆ικαιούχοι του Α.Π. ΙΒ είναι οι παρακάτω φορείς: 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΕΝ, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Υ.Π.Α.   
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3.2.6.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι παρεµβάσεις του ΑΠ ΙΒ για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της αστυνό-
µευσης τµηµάτων του οδικού δικτύου, καθώς και την εγκατάσταση συστηµάτων παροχής 
πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και η αξιοποίηση άλλων "ευφυών συ-
στηµάτων" (ITS), βρίσκονται σε συνέργεια µε αντίστοιχες παρεµβάσεις των Περιφερειακών 
Προγραµµάτων. 

Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του ΑΠ ΙΒ για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας βρί-
σκονται σε συνέργεια µε τις παρεµβάσεις των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής 
Μακεδονίας και Αττικής που αφορούν την κατασκευή κέντρων εκπαίδευσης οδηγών και περιέ-
χονται στα αντίστοιχα ΠΕΠ. 

3.2.6.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆εν έχουν εφαρµογή. 

3.2.6.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην 
αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας.   

Η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές και τη 
ναυσιπλοΐα σε εθνικό επίπεδο, καθώς η εφαρµογή του συστήµατος VTMIS βελτιώνει τα συ-
στήµατα ασφάλειας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας.  

Επιπλέον, η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ασφάλειας και 
της αποτελεσµατικότητας  των σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και στη 
βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µαζικών µεταφορών.  

Ειδικότερα, µε την ανάπτυξη των συστηµάτων αεροναυτιλίας θα βελτιωθεί η αποτελε-
σµατική διαχείριση της χωρητικότητας, της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των αε-
ροδροµίων, παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας, µεγαλύτερη 
οικονοµική ανταποδοτικότητα των αεροδροµίων µε ανταγωνιστικό κόστος, ουσιαστική 
µείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου αναµονής και καλύτερη σύνδεση µε τα υπό-
λοιπα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

3.2.6.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

11 

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   
(πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής  ε-
ναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 
καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.) 
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53 

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένης της κα-
τάρτισης και εφαρµογής σχεδίων και µέτρων για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τε-
χνολογικών κινδύνων) 
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3.2.7 13ος Άξονας - Α.Π.   ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ  

3.2.7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ: 
Στόχος του άξονα είναι και η εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την απρό-
σκοπτη εφαρµογή των Αξόνων Προτεραιότητας Ζ, Η, Θ , Ι, ΙΑ και ΙΒ του Προγράµµα-
τος.  

Ο γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε ένα ειδικό στόχο, µε την επίτευξη του οποίου 
πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι στρατηγικοί 
στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος.  

Ο ειδικός στόχος του άξονα είναι ο εξής:  

Ειδικός Στόχος 1 

Η παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα για την 
αποτελεσµατική Εφαρµογή των Αξόνων Προτεραιότητας Ζ, Η, Θ , Ι, ΙΑ και ΙΒ του 
Προγράµµατος, µε την εξασφάλιση υπηρεσιών συµβούλου και µελετητικών υπηρε-
σιών για την υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου 
και αξιολόγησης του Προγράµµατος.   

3.2.7.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Άξονας συµβάλλει στην αποτελεσµατική και έγκαιρη εφαρµογή µεγάλου µέρους του Προ-
γράµµατος ΕΠΕΠ, εποµένως βρίσκεται σε συνάφεια µε το σύνολο των σχετικών στρατηγικών 
στόχων του ΕΠΜ, του ΕΣΠΑ και του ΕΠ, µε όλες τις σχετικές Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυ-
ντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για τη συνοχή, καθώς και τις σχετικές Ολοκληρωµένες Κατευθυντήρι-
ες Γραµµές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, µε τις οποίες βρίσκονται σε συνά-
φεια οι λοιποί Α.Π. του Προγράµµατος.  

3.2.7.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Περιλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής τµήµατος του Ε.Π.Ε.Π, και εξασφαλίζει 
τους πόρους, τα µέσα και το κατάλληλα ειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό για την επιτυχή 
ωρίµανση των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, 
διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος. 

∆ικαιούχοι του Α.Π.  ΙΓ είναι οι παρακάτω φορείς: 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΜΕ.   
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3.2.7.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

∆εν έχουν εφαρµογή. 

3.2.7.5 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με την ενσωµάτωση της τεχνικής υποστήριξης του Προγράµµατος, ο Α.Π. ΙΓ έχει σηµαντικές 
θετικές επιπτώσεις στο Ε.Π.Ε.Π, καθώς εξασφαλίζει την υποστήριξη του Προγράµµατος για 
την επιτυχή εφαρµογή του.  

3.2.7.6 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων: 

Κωδικός Κατηγορία παρέµβασης 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επι-
θεώρηση 

86 Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 

. 
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3.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-

ΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙ-
ΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΑ. 

3.3.1 Γενικά 

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των 
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το 
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενί-
σχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η 
αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύ-
γκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκ-
παιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνα-
νται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από  «διαχειριστική» λο-
γική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτι-
κή, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεά-
ζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νη-
σιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων 
των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµά-
δες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης 
της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

 Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσε-
ων:  

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ  

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής 
στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  
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Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που παρουσιά-
ζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών και 
διοικητικών κριτηρίων. 

Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν  στις περιοχές  εφαρµογής του  Άξονα Προτεραιό-
τητας 4  Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013,  µε νοµική 
βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στή-
ριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση 
Leader.   

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο 
πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε 
νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το 
«Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή  καθ’ 
εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης φυτικής 
και ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), κατεύθυνσης 
φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµα-
τοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
δασοκοµικών προϊόντων  (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και γενικότερα 
όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν 
αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, 
καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. 
Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, 
τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επι-
τροπής21 καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλ-
λήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €.  

Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές επι-
χειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.  

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων  και της 
θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. χρηµατοδο-
τούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ. 
 
                                                 
21 Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και τον κύκλο 

εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα: 

 Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της οποίας ο 
κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

 Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο κύκλος εργασιών 
της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

 Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και της οποίας ο κύ-
κλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευ-
ρώ.  
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Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται 
στον Καν. 1198/200522. 

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΤΠΑ. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε 
χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµό-
σια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή). 
 

3.3.2  Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

3.3.2.1 Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής 
του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη  (ΠΑΑ) 2007 -2013 
σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως 
ακολούθως: 

3.3.2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας  και τη διατήρηση και 
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ) 

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και πλη-
ροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε περι-
οχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµά-
των των περιοχών.  

• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύ-
ρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως ανα-
βαθµίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις 
σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€.  

Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

3.3.2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  
(άξονας 3 ΠΑΑ) 

Α)  Παρεµβάσεις σε  κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές -  εκθετήρια 
που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική  κληρονοµιά, κέντρα φροντί-

                                                 
22 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επι-

χειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχο-
λούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.  
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δας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (θέατρο,  κινηµατογράφος). 

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€. 
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού 
του ορίου, θα συγρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Β)   Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπι-
κής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµή-
θεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 
300.000€. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του 
ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα.  

3.3.2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική ανα-
βάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και µειονε-
κτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης α-
ναβάθµισης23 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, πλα-
κοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστο-
ρικής αξίας 

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο συ-
νολικός προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € . 

∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» 
θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

3.3.2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.  

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

3.3.2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ). 

Το ΕΤΑ  θα χρηµατοδοτεί: 

                                                 
23  Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης 
δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν  ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέ-
τευσης) 
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(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις  ελλιµενισµού και 
προϋπολογισµού  µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται 
στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013. 

(β)  Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.  

3.3.2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών ΤΠΕ για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.  

3.3.2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ. 

3.3.3 Ανθρώπινο δυναµικό  

3.3.3.1 Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, εξειδι-
κεύεται ως ακολούθως: 
 

ΕΓΤΑΑ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που 
θα αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους 
των παρακάτω µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-
2013. 

ΕΚΤ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά στη 
θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του άξονα 
1 καθώς και  των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ  2007-2013 

 

211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 
στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε 
µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιο-
χών. 

121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

 

213 Natura 2000 123 Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και δασο-
κοµικά προϊόντα 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 
(Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγρο-
τικής οικονοµίας – Προσέγγιση Leader), όπως αυτοί καθορίζονται 
στον Καν. 1698/05. 

 

215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων 

 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 
(γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών  

222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων σε γεωργική γή 
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223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµι-
κού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης. 

 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 
(δάση) 

 

  
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–πληροφόρησης-
εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, 
πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, 
υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.  
Ειδικότερα: 

• Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν Πε-
ριβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000, 
Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό 
πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, 
Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα 
δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γε-
ωργία και κτηνοτροφία, βιοενέργεια,  θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

• Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε-
πιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατο-
δοτηθούν από το ΕΚΤ. 

 

3.3.3.2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές δράσεις 
θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.  

3.3.4 Περιβάλλον  

3.3.4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση, 
έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική προ-
στασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).  

Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για τα 
οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης συ-
µπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τοµέα:  
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Τοµέας «Φύση»:  

 Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα 
θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα σηµαντικό-
τερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των προγραµµάτων 
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. 
ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί). 

 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και οργα-
νισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτη-
θούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των προγραµµατικών 
κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου 
σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 

 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα 
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω 
του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστα-
σίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστρο-
φές.  

 Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και πίνακα 1). 

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»: 

 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους κινδύ-
νους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).  

 Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί  δράσεις για την πρόληψη των δασικών  πυρκαγιών, 
ως ανωτέρω. 

Τοµέας «Kλιµατική  Aλλαγή »: 

 Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα συγ-
χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως 
300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς 
και για ίδια κατανάλωση,  στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ. 

Επενδύσεις  στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ για την 
πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, θα συγχρηµατοδοτη-
θούν από το ΕΤΠΑ.  

Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των ενεργεια-
κών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα  Προτεραιό-
τητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του όζο-
ντος:  

 Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε  ε-
πενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής)  καθώς και 
των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των  προϊόντων του Πα-
ραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 
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Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ, 
µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής γεωργοπεριβαλ-
λοντικών µέτρων. 

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»: 

Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ. 

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»: 

 Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεµβά-
σεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτά-
σεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε 
ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος 
που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ. 
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Πίνακας 1: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ   
 ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥ-
ΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Αντιπληµµυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής υδρονοµίας σε 
δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα24   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση    ♦ 

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές περιοχές 
υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 200025 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής αξίας, 
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις 
θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις 
θέας (περιοχές Natura 2000) 

♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦   

Βιολογικοί καθαρισµοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριµµάτων ♦ ♦  

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής γεωργοπερι-
βαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 26 ♦  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του παραρτήµατος 1 
της συνθήκης) 

  ♦ 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 
25 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 (2006) 
26 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται στους πίνα-

κες 1 και 2. 
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Πίνακας 1(συν.): ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ.   
 ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:    
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥ-
ΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος ♦   

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση   ♦ 

Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  προέλευσης   ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   

 

3.3.4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, 
στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως 
αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, υγρότο-
ποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές 
δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο 
και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχω-
ρισµού. 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura 
2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυ-
ση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο 
Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). 
Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της 
συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρη-
µατοδοτικών µέσων, καθώς και την αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι 
αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του 
δικτύου και χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα. 

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής: 

 Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς διαχεί-
ρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών έργων θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ. 

 Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της 
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤ-
ΠΑ. 
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 ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπερι-
βαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

 Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, 
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤ-
ΠΑ. 

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται 
στον Πίνακα 2, που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον προσδιορισµό και 
την κήρυξη περιοχών 

+   

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης +   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε Γαιο-
κτήµονες 

+   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης +   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών +   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   
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Πίνακας 2 (συνέχεια):  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΝΑΤURΑ 2000 

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες  +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και Περιφερειακής εµβέλειας +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας   +  

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς ∆ιαχείρισης +   

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση περιοχών 
Natura 2000 

+   

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα ανάπτυξης +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών µέσω γεωργοπερι-
βαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων  

 +  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών  +  

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών  +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60  +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη  +  

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντι-
κών µέτρων 

 +  
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Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση +   

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)   +  

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το συντο-
νισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της Ειδικής 
Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας αναµένε-
ται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη 
συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα 
πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.  

3.3.4.3 Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής Αλιευτι-
κής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των 
δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούν δρά-
σεις για το περιβάλλον. 

Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτη-
θούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του 
ΕΤΑ και περιλαµβάνουν: 

 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το 
θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα υ-
δατοκαλλιέργειας. 

 Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη 
του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος. 

 Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων 
και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και 
των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορι-
σµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα 
µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

 Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων. 

 ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών εξό-
δων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της ελ-
κυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και προ-
στασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

 Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους 
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), 
(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 248 από 305  

στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την 
προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, δι-
ενέργεια σχετικών µελετών κλπ.  

 Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη 
Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για:  

(i) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφη-
θούν  οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 του Κανονισµού,  

(ii) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίη-
ση και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι 
οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και  

(iii) την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε 
τα  άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού. 

3.3.5 Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του 
ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν : 

- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορί-
ζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωρ-
γούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα 
παρακάτω σηµεία. 

3.3.5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες -   Επενδύσεις από γεωργούς  

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, 
οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,  µπορούν να χρηµατοδοτη-
θούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον εκ-
συγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύ-
στασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 
• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες  

• Χώροι εστίασης και αναψυχής  

• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαί-
θρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλο-
παιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 
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• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονά-
δες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, ε-
κτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται απο-
κλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύ-
τερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδο-
τηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτού-
νται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. 
Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των 
υπηρεσιών, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

3.3.5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς  

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, 
όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και 
τουρισµού είναι οι παρακάτω: 

 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµ-
µάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, 
κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση 
µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το 
ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  µεταποί-
ηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολι-
κός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονι-
σµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµα-
τοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους 
συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.  

 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίη-
σης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3, ο οποίος α-
φορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το 
ΕΓΤΑΑ. .  

Πίνακας 3: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 
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Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆27 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 
158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 
158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 
158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 
159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 
172 Υφαντήρια  
175.1 Ταπητουργία 
182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 
192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 
203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 
205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 
212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 
245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  
246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 
261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 
262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 
262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 
286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 
286.2 Κατασκευή εργαλείων 
293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 
361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 
361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 
361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 
361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 
362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 
363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 
521.2 Παντοπωλεία 
522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 
525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 
528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 
923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 
923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 
923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 
930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  
930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 
930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

                                                 
27 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας.  
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3.3.6 Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο  του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) 

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών 
και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και 
µέσω του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλι-
ευτικών Περιοχών». 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ 
των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Προ-
σέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Πε-
ριοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που 
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω προ-
σέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα 
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Ποιό-
τητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» και 
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 
2007 – 2013. 

Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε περιο-
χές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού: 

• Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατο-
δοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά 
προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιό-
τητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν 
από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές 
και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» 

• Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του, για 
κάθε περιοχή παρέµβασης.  

3.3.7   Οριζόντια ∆ιάταξη 

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε 
βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προ-
κηρύξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµα-
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τος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµε-
ρώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κα-
τά περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική διαδικα-
σία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν 
να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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4 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

4.1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και 
προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύ-
στηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής 
ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της 
εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού συ-
νεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υ-
πουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η 
εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης 
και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα 
εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και 
ελέγχου ασκούνται µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η απαιτούµενη 
διάκριση καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών. 

Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων 
ΕΚΤ και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την 
άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην 
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 
(ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για 
θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις ελληνικές 
αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.  Η διαχειριστική αρχή έχει 
την ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

4.1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013 

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της 
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, µε 
στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο 
πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού: 

(i) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των 
ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές πολι-
τικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(ii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την κοινο-
ποίησή του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06, συνο-
δευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την 
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εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να δια-
σφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του, 

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει 
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, 
την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστο-
λή των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ, 

(iv) παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη 
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµο-
γή των αποφάσεων τους, 

(v) συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, 
την αρχή ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις δια-
χείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και 
ενηµέρωσης της Επιτροπής, 

(vi) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται 
µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορί-
σµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά 
µε την αναθεώρηση των ΕΠ, 

(vii) ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, παρακο-
λουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για τη δι-
ασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως 
σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβά-
σεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση 
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 
ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού και εισηγείται στη 
∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική ε-
φαρµογή αυτών, 

(viii) διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού αποθε-
µατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(ix) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που συγ-
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας 
και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και τή-
ρηση του πλαισίου αυτού, 

(x) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επι-
τροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xi) παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην 
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού, 
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(xii) µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Με-
ταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των 
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, προκειµένου 
να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται 
στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των 
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται 
στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυ-
ντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,  

(xiv) διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων Τα-
µείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των πα-
ρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτι-
κών µέσων, 

(xv) έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο Πε-
ριφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής 
εισόδου) 

(xvi) µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής 
της παρ. 4.1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµε-
νων δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαι-
σίου σε ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,  

(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της 
συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του, 

(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξι-
µότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών 
και των δικαιούχων, 

(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση κα-
λών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας, 

(xx) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών, 
καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 
ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση 
κοινών θεµάτων, 

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτρο-
πών παρακολούθησης των ΕΠ 

(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης 
που συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 
9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,  
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(xxiii) παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους ανάπτυ-
ξης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.  

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των δια-
χειριστικών αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τους. 

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών 
που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτι-
κής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

4.1.2 Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού  

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρ-
χών για θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 
4.1.1, προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, µε 
στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πο-
λιτικές κάθε τοµέα, καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και 
άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού: 

(i) Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και πα-
ρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών, 

(ii) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού 
για την ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τοµέα αρµο-
διότητάς τους, 

(iii) παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή 
τους στην επίτευξη των τεθέντων στόχων, 

προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον απαιτεί-
ται. 

4.1.2.1 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απα-
σχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις 
αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 

(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηµατο-
δοτούνται από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
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(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα 
που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις 
άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της 
Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης 
και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.  

(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά 
ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, στατιστικής 
σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).  

(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δρά-
σεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε 
την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια Υ-
πουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµό-
διους φορείς.  

(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµά-
των και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθω-
τικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του 
κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2. 

(vi) Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου 
ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 
15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευ-
ξη συνεργιών. 

(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των 
δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο 
επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και 
τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτι-
κές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της 
Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της ισότητας. 

(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις 
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο 
ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρ-
µόδιους φορείς. 

(ix) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,  που 
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 
του Γεν. Κανονισµού 1083/2006. 

(x) Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 
σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές 
των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.  
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(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκει-
µένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς 
και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζε-
ται προς τούτο, κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της 
Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές 
αρχές για όλα τα ζητήµατα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ. 

(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για 
την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση 
µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα αν-
θρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.  

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής 
στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ 
τα οποία θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 
15%), ορίζονται στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και 
τη συνεργασία τους µε την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων υπουργείων 
για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της 
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η 
ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της 
EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την 
κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα πα-
ρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», 
προωθείται ο µετασχηµατισµός  της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου ∆η-
µόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε κύριο 
αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής 
ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την 
ανασυγκρότησή τους.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές Προτεραιότητες» 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-
νωνικής Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, αρµό-
δια δοµή για το σχεδιασµό την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολό-
γησης των δράσεων του εν λόγω άξονα.  

4.1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσί-
ας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα παρακολουθεί 
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σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και 
δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία 
συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επι-
πλέον θα συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύν-
σεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύ-
ου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές & 
Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έρ-
γων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονι-
σµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και ανα-
φορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την 
Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει 
στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δη-
µόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και 
τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα. 

Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
ΕΠ και αφορούν στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την εφαρµογή του ΕΠ. 

4.1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω: 

(α)  του ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των 
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουρ-
γείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό 
επίπεδο, τις αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις προτεραιό-
τητες του συνόλου των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής 
τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµ-
βάσεων,  

(β)  ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί µετε-
ξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της προγραµµατικής 
περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το διυπουργικό όργανο για 
θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου την εφαρµογή των δρά-
σεων του τοµέα υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του 
ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του συντονισµού θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδια-
σµό και τις τροποποιήσεις των παρεµβάσεων των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνι-
κής αρχής συντονισµού και των εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.   

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 4.1.4. 
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4.1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης 

Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την α-
ντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η ο-
ποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του το-
µέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

4.1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλι-
ση»  του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο Γενικός 
Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ι-
ακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός 
Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστά-
µενος της εθνικής αρχής συντονισµού και οι προϊστάµενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. 
Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισµός των δύο ΕΠ στον προγραµµατισµό των προ-
σκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή των αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επι-
τροπής. 

4.1.2.6 Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµα-
τοοικονοµικής τεχνικής  και δανείων ΕΤΕπ 

Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση ενι-
σχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή 
εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην 
οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του 
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της δια-
χειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περί-
πτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της ορ-
γάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού. 

Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων 
έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που προω-
θούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων µικρότερου µεγέ-
θους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε 
συνεργασία µε την ανωτέρω επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές. 
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4.1.2.7 Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας 

Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της Γενι-
κής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη χάραξη και 
άσκηση πολιτικής στους τοµείς αυτούς.  

4.1.2.8 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική υπη-
ρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δρά-
σεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

4.1.2.9 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από 
το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες δι-
αχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συ-
νεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. 

Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί 
σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και 
γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της συ-
µπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής 
τους, θεµατικά και γεωγραφικά.  

Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν 
τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετή-
σια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων 
µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανι-
σµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την 
πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη αναθεώρη-
σης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις 
προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και ει-
σηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 

4.1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος 

Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότη-
τας», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή απόφαση 
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ 
«Οδικοί Άξονες, Λιµένες, Αστική Ανάπτυξη» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-
2006 στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε / Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και η οποία µετονοµάζε-
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ται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελα-
σιµότητας». 

H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής δια-
χείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

(i) ∆ιασφαλίζει την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που εφαρµόζονται στο ΕΠ καθώς και τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο 
υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λε-
πτοµερών πληροφοριών σχετικά µε: 

− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες 
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 

− τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης, 

− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετι-
κών χρονικών περιόδων, 

− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων, 

− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ, 

− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, 
οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που 
εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έ-
χουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύναται να ενταχθούν 
στο ΕΠ. Ως οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πρά-
ξης, τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή 
της πράξης στους στόχους του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούµενης πρόσκλησης, την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. 
Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµ-
βάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης σύµφωνα µε το 
σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του υποκεφαλαίου 4.1.1, πριν 
ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις 
οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές 
δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρ-
ξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από 
αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια 
που εφαρµόζονται για το ΕΠ. 

• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. 
(5.000.000) ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώ-
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µη εντός δέκα πέντε ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ προτεινόµε-
νες προς ένταξη πράξεις, γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για διατύπωση γνώµης, 
όταν είναι προϋπολογισµού άνω των δύο εκατ. (2.000.000) ευρώ. Η απόφαση έ-
νταξης εκδίδεται µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής µετά την παρέλευση της προ-
θεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. 
(25.000.000) ευρώ στον τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. 
(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από 
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον δικαι-
ούχο για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης γραπτώς µε 
επαρκή αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους. 

• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά 
τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η διαχειριστική 
αρχή εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών ή εντός 
δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι 
πέντε εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της 
πράξης. 

• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού, την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία 
συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητεί-
ται. 

(ii) Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και 
την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πρά-
ξεις, καθώς και τη συµµόρφωσή τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανό-
νες. 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα 
τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων 
πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί: 

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από 
τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, 
ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφα-
ση ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατο-
δότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα 
ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 
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Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµα-
τοληψίας.  

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστι-
κή αρχή επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που ενδε-
χοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων 
συµβάσεων. Η διαχειριστική αρχή παρακολουθεί τη συµµόρφωση της σύµβα-
σης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησής 
της. 

(β)  επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι 
οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµε-
νες υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή 
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση 
των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα, καθώς και η ακρίβεια 
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικο-
νοµική πρόοδο της πράξης.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η 
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµα-
τοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, 
προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και κα-
νονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που δια-
πιστώνεται από την διαχειριστική αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων 
και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε 
ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε. 

Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό 
Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες 
επαληθεύσεις της διαχειριστικής αρχής και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην 
εκτίµηση του δείγµατος. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλή-
θευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµερο-
µηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις πε-
ριπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι 
αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 

• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι 
και δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από 
µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επα-
ληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων η διαχειριστική αρχή: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα 
τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων 
πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δή-
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λωση δαπανών που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβε-
βαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφα-
ση ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατο-
δότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα 
ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµα-
τοληψίας.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η 
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµα-
τοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, 
προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και κα-
νονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που δια-
πιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστι-
κή αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε 
τους κανόνες του Σ∆Ε. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση α-
ναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και 
τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιού-
νται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύ-
σεων. 

(iii) διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών 
για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ 
των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, συµπεριλαµβα-
νοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο  ΟΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί στο 
ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και 
δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περι-
πτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται 
για την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία. 
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• παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή 
όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατο-
οικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και 
την αξιολόγηση των δράσεων, 

• έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται 
στο ΟΠΣ. 

• διασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν 
λόγω στοιχεία. 

(iv) παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσι-
µων ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφω-
νηµένης περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγ-
χων. 

(v) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση 
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση 
για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνι-
κών λογιστικών κανόνων,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε: 

• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λο-
γιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδι-
κή λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, 

• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρη-
ση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη 
λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί 
από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,  

(vi) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. 
(ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου 
Κανονισµού,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

 προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 
4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, µερι-
µνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και 
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

 οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την δι-
εξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων πλη-
ροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης, 

 κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού και 
στην ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις 
τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή 
παρακολούθησης και την Επιτροπή, 
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 εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσε-
ων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα, 

 λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των αξιο-
λογήσεων, 

 προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως 
στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από 
τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής 
συντονισµού, 

(vii) καθορίζει διαδικασίες, σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & ελέγ-
χου, για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και 
τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής 
ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο 
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιού-
χος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συ-
στήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφά-
λειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς 
κανόνες και είναι αξιόπιστα, 

• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη 
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης 
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που 
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, 

• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζο-
νται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και  αντίγραφα ή 
αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειρι-
στικής αρχής, του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρ-
χής ελέγχου, της Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων, 

• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται 
για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται 
οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή, τον ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης και τηρούνται στο ΟΠΣ. 

(viii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για 
την πιστοποίηση των δαπανών, 

• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδή-
ποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών, 
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(ix) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα 
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας 
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για 
την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης 
του ΕΠ από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,  

• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, 

(x) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολού-
θησης, την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ σχετικά µε την υλοποίηση, κατά 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα στοιχεία του 
ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 
2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης 
που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφό-
σον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω 
της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), το οποίο οριστικοποιείται µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής,  

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις, ενηµε-
ρώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιο-
λογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006, 

• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η υλοποί-
ηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν 
στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υπο-
χρεώσεων αυτών, 

(xii) υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα 
µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,  

(xiii) συντονίζει την εξειδίκευση του ΕΠ και παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµα-
τικότητα της υλοποίησης του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2, 

(xiv) συντάσσει και υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης προτάσεις για αναθεώρηση 
του ΕΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις 
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 
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(xv) παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και ενηµε-
ρώνει σχετικά την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν εί-
ναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, 

(xvi) συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, 
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και παρακολου-
θεί τη συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της, 

(xvii) προβαίνει σε  ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης 
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής 
ελέγχου,  

(xviii) εισηγείται  στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διε-
νεργεί, 

(xix) µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική από-
φαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.  

Επιπλέον των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης της ενότητας 1.4 και έχει 
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ειδικότερα:  

(xx) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων δια-
χείρισης της ενότητας 4.1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 
για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό: 

 µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και παρακο-
λούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους 
φορείς διαχείρισης,  

 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδο-
µένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

(xxi) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό ε-
ποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληρο-
φοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης, 

παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ τις οποίες συνθέτει, επεξεργάζεται 
και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης. 

4.1.4 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», η ειδική 
υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006 
ορίζεται ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του ΕΠ για τις δράσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Μεταφορών & Επικοινωνιών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παρ. 6 και το άρθρο 59 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 270 από 305  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο 
συνολικός προϋπολογισµός αυτών 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Ο ανωτέρω ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης αναλαµβάνει σύµφωνα µε το υφιστάµενο κανονι-
στικό πλαίσιο, τις αρµοδιότητες διαχείρισης (i), (ii), (iii), (v), (vii), (viii), (ix), (xii), (xv), (xvi), (xvii) 
και (xviii) όπως έχουν οριστεί στην ενότητα 4.1.3 του παρόντος κεφαλαίου.  

Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή και παρέχει σε αυτή 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της συµπεριλαµβανοµένων των 
στοιχείων για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικής έκθεσης εκτέλεσης του ΕΠ, τη διενέργεια 
των προβλεπόµενων αξιολογήσεων, των στοιχείων που αιτείται η Επιτροπή κλπ. 

Επιπλέον ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

 ∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορί-
ζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν 
στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υπο-
χρεώσεων αυτών. 

 Παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των αξόνων 
προτεραιότητας του ΕΠ που διαχειρίζεται, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2. 

Συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση του ΕΠ σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

4.1.4.1 Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Με κοινή απόφαση των καθ΄ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µετά από εισήγηση της διαχειριστι-
κής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν 
την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση 
µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής 
αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ 

(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντί-
στοιχος προϋπολογισµός αυτών 

(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα 
µε το είδος των δράσεων 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής 

(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 
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Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων. 

Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης 
βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή 
κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά 
από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης 
υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανο-
µένου και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια 
έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του  Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

4.1.4.2 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες δι-
αχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43 
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση 

(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων  

(γ)  τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή 
αυτή 

(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του δη-
µοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρ-
χής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών 

(ε) τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου. 

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα 
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη 
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσω-
πείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ. 

Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επι-
χορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που α-
παιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006.  

4.1.5 Αρχή πιστοποίησης 

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και 
αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πι-
στοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 
Ειδικότερα: 
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(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις 
πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. 
(ΕΚ) 1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(ii) πιστοποιεί ότι:  

• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστη-
µάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,  

• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και ε-
θνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατο-
δότηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν 
τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, 

στο πλαίσιο αυτό δύναται: 

- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιά-
ζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς 
τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση 
πληρωµών από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη 
και αξιολογείται η ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου 
για τις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:  

i. τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχει-
ριστικής αρχής ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόµα-
τος ή για λογαριασµό της, 

ii. τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,   

iii. τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, 

iv. τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής, 

v. τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ, 

vi. τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, 

vii. τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),   

viii. κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής 
Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),  

- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους 
φορείς και στους δικαιούχους, 

(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο 
ΟΠΣ και στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώ-
σεις δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,  
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(v) τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή,  

(vi) τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρο-
νται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα α-
νακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δα-
πανών. 

(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πλη-
ρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(viii) αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 
2008, δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην 
οποία αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής: 

• Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά 
το προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας συ-
νεισφοράς για µια πράξη, 

• Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών, 

• ∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγού-
µενου έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων είσπραξης, 

(ix) αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 
του Καν. (ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, 
προκειµένου να προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ, 

(x) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων 
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµο-
ποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορί-
ζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του 
Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πι-
στοποίησης. 

4.1.6 Αρχή ελέγχου 

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργί-
ας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,  

(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για 
την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό δια-
µορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006, 
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(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική 
ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο 
ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, 
τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προ-
γραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων 
φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προ-
γραµµατισµού. 

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρη-
σιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου. 

(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επι-
τροπή: 

• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συ-
στηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκά-
µηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατη-
γική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα 
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος.  Η πρώτη έκθεση, που θα 
υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ε-
λέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική 
έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος, 

• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη 
της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγ-
χου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι κατα-
στάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι 
οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές, 

• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, 
παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονι-
κότητα των σχετικών δαπανών.  

(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµα-
τος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής 
του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλ-
λαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται 
από τελική έκθεση ελέγχου,  

(vi) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες 
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.  

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση 
αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 
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Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγ-
χου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και 
είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης  
και την αρχή πιστοποίησης. 

4.1.6.1 Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου 

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆η-
µοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις: 

(i) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων 
που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταµείο Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προ-
γραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, 

(ii) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµα-
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 
και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµά-
των και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο 
στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 

(iii) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη µεθοδο-
λογίας επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδο-
τήσεων, την παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς και για 
την αξιολόγηση των ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος ΕΠ. 

Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που καθορί-
ζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης ποσο-
τική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές 
και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησια-
κού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθη-
καν.  

Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τη-
ρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την 
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικό-
τητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους· 

(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο· 
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(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους 
εθνικούς κανόνες 

(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 
του Κανονισµού. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρ-
µόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι 
εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται. 

Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο 
του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, 
συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να 
προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.  

4.1.6.2 Όργανα ελέγχου 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των 
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 4.1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γε-
νικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συ-
νεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι 
δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγε-
γραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.  

Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοί-
κησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε α-
πόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την 
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία 
σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου ε-
µπειρογνωµόνων. 

Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου προ-
ϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε 
ελεγκτικές εταιρείες.  

Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγ-
χου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανε-
ξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την 
αρχή πιστοποίησης. 

4.1.7 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρι-
σης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να 
αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης 
σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου 
κανονισµού.  
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Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου 
είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος δι-
αχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από 
διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

4.1.8 Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή 

Φορέας υπεύθυνος  για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή πιστο-
ποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του παρόντος. Η 
Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστο-
ποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα 
συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για 
το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης: 

(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από 
την Επιτροπή 

(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που ει-
σπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,  

(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους 
και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία 
κράτηση  

4.1.9 Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν 
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προ-
γράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών 
στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, οι Περιφέ-
ρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης 
κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που εκδίδο-
νται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότη-
σης. 

Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή 
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών. 
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4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

4.2.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ) 

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται 
στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (Νόµος 
3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρ-
µογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµα-
τικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών 
κονδυλίων. 

Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές σχήµα 
διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία 
και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθ-
µίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του 
ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευ-
θύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. 

Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι 
υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-
Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως ειση-
γητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα 
κοινοτικών προγραµµάτων. 

Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίη-
σης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού. 

4.2.2 Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων (Ε∆ΙΠ) 

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους 
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.  

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών 
από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης 
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Οικονοµίας 
& Οικονοµικών. 

Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής συ-
ντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβο-
λής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς. 

Ως µέλη συµµετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανο-
µένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία 

• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ 
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• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης  

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή) 

• Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο Πολιτι-
σµού, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ) 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της 
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ) 

• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.  

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να προ-
σκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης. 

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:  

• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή 
τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχε-
τική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων. 

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώ-
νει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.  

• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντο-
νισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρµοδιο-
τήτων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση επιτρο-
πών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις 
οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων 
του ΕΚΤ γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 
των ΕΠ αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της 
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως 
πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού χαρα-
κτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό 
και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε 
Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια 
ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων 
µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η 
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εθνική αρχή συντονισµού, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίω-
σης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτι-
κών που τηρούνται. 

4.2.3 Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή παρακο-
λούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότη-
τας υλοποίησης του ΕΠ.  

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία κοινο-
ποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ. 

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της δια-
χειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράµµα-
τος. 

Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έρ-
γων του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν: 

• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού 

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 
δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ  

• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδι-
ες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος  

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων  

• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος Ελλη-
νικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Ε-
µπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 
(Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση 
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταί-
ες συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο). 
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• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνοµο-
σπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.). 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα 
µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστη-
µονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.  

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική 
αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διε-
ξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρού-
νται. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 
στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία 
µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της 
επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της 
η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα : 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων 
εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κρι-
τηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδι-
κών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,  

• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που κα-
θορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της στρατη-
γικής της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την 
επίτευξή τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγρα-
φος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο  υποκεφάλαιο 3, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,  

• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που 
αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώ-
σει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,  

• προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία 
ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της 
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,  

• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων, 

• προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 
τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των 
Ταµείων. 
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4.2.4 ∆είκτες παρακολούθησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενερ-
γείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυ-
ρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που 
έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, 
περ. (γ) του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή µεθο-
δολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ αντα-
ποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις κοινωνικο-
οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής 
του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής σύγκλι-
σης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του  Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση 
του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προ-
τεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποί-
ησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδοµένα 
που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά 
οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµά-
των. 

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το 
πρόγραµµα.  

4.2.5 Ετήσια έκθεση  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλο-
ποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από 
την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περι-
λαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσ-
σεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής 
συντονισµού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συ-
ντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δρά-
σεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακο-
λούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξι-
ολόγηση του ΕΠ. 
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4.2.6 Ετήσια εξέταση ΕΠ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσι-
ας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο 
υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη 
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε 
βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυ-
νατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που 
επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 
περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, 
η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την επιτροπή 
παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυ-
τά. 

4.2.7 Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης 

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται 
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι 
που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και 
στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).  

Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Τα-
µείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω: 

• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤ-
ΠΑ) και  

• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν 
από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε 
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο Πε-
ριφερειών, ως εξής:  

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια 
που περιλαµβάνουν.  

• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και 
τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής σύγκλιση, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσο-
δος) έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για 
κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση 
των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 
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4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

4.3.1 Γενικά  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδρά-
µουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρ-
κεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις 
αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της  βιώσιµης ανά-
πτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή 
της Επιτροπής και διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από 
την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιο-
ποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα. 

4.3.2 Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν α-
ξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω παρα-
κολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν 
υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις επι-
χειρησιακής φύσης). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ 
του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο 
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να 
πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση 
των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper 
No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated 
management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό  σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου  2007-2013, 
όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότη-
τας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε ευθύ-
νη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνι-
κή αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνερ-
γασία µε την  ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις 
τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να  πραγµατοποιηθούν, 
κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που 
θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του 
ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιή-
σεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότη-
τας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τρο-
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ποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.  

Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφό-
σον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης 
της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013 πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

4.3.3 Εκ των υστέρων αξιολόγηση  

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτε-
λεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως 
η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού 
των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος 
µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοι-
νωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την 
αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολο-
γητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η 
εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης 
παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013 
 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΧΡΟΝΟ- 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Τεκµηρίωση της 
συµβολής των ΕΠ 
στην εφαρµογή του 
εθνικού προγράµ-
µατος µεταρρυθµί-

σεων 

 Απαίτηση άρθρου 29  
του Καν. 1083/2006 
για τη στρατηγική 
υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη µέλη 

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του  
άρθρου 29  του Καν. 1083/2006  

Συµβολή στην υπο-
βολή των στρατηγι-
κών εκθέσεων του 
άρθρου 29  του Καν. 

1083/2006 

2ο  εξάµηνο 2007   
2ο εξάµηνο 2009    
2ο εξάµηνο 2012 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική Βοή-
θεια 

Γραφείο Πρωθυπουρ-
γού, Ειδική Τεχνική 

Επιτροπή για την Αξιο-
λόγηση, Ε.Ε., αρχή 
συντονισµού, ∆ιαβου-
λεύσεις µε αρχές δια-

χείρισης ΕΠ 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΣΠΑ στο µέσο  
της προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσε-
ων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στό-
χους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποι-
ους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευ-
ξης για το τέλος της προγραµµατικής περιόδου  
και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση 
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθε-
σίας στο ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να 
υπάρξει βελτίωση του προγραµµατισµού και 
της στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  αναθεώρη-
ση του ΕΣΠΑ και 

των ΕΠ του 

1ο εξάµηνο 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική Βοή-
θεια 

Ειδική Τεχνική Επιτρο-
πή για την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή συντονι-
σµού, ∆ιαβουλεύσεις 
µε αρχές διαχείρισης 

ΕΠ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΣΠΑ πριν τη 
λήξη  της προγραµ-
µατικής περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

  
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσε-
ων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στό-
χους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποι-
ους στόχους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευ-
ξης  και ποιες  είναι οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση 
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθε-
σίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι 
µε ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίω-
ση του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου ; 
 
 
 
 
 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  αναθεώρη-
ση του ΕΣΠΑ και 

των ΕΠ του 

1ο εξάµηνο 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική Βοή-
θεια 

Ειδική Τεχνική Επιτρο-
πή για την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή συντονι-
σµού, ∆ιαβουλεύσεις 
µε αρχές διαχείρισης 

ΕΠ 

ΕΙ∆ΟΣ  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗ 

∆ΟΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ : 

1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

3. ΕΠ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ  

4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ-
ΓΚΛΙΣΗ 

5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆Η-
ΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΠ στο µέσο  

της προγραµµατικής 
περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΠ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύ-
τερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε 
σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και 
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στό-
χους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για 
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου  και 
ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµ-
βάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; 
Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας 
στο ΕΠ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει 
βελτίωση του προγραµµατισµού και της στοχο-
θεσίας ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  αναθεώρη-

ση του ΕΠ 
1ο εξάµηνο 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟ-

ΛΟΓΗΣΗ 
Τεχνική Βοή-

θεια 

Αρχή συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  διαχείρισης 

του κάθε ΕΠ 

8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ  

9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
∆ΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ 

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΠ πριν την 

λήξη  της προγραµ-
µατικής περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύ-
τερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων σε 
σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και 
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στό-
χους εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης  και 
ποιες  είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµ-
βάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; 
Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας 
στο ΕΠ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε 
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση 
του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  αναθεώρη-

ση του ΕΠ 
1ο εξάµηνο 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟ-

ΛΟΓΗΣΗ 
Τεχνική Βοή-

θεια 

Αρχή συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  διαχείρισης 

του κάθε ΕΠ 

 

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενερ-
γηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα. 
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4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειρι-
στική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πρά-
ξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. 
Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιού-
χους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της 
συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίη-
σης του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται 
µε δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµ-
βάνει τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των 
µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυ-
νητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του 
επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρ-
µόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρό-
πους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την προβο-
λή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως µε τις ανάγκες του ΕΠ για 
πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε 
εξωτερικούς εξειδικευµένους σύµβουλους. 

Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια  δηµοσι-
οποίησης  σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά: ηµερί-
δα, δηµοσιότητα στον τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται ε-
νέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως 
που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες, 
συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµε-
ρωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και άλ-
λα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. 

Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία 
της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας  ένας  τουλάχιστον πολ-
λαπλασιαστής πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες που 
καλύπτει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06. 

Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται 
από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού 
και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλο-
ποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) και υ-
ποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  

Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιό-
τητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που συνδράµουν 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει ενιαίες αρχές 
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προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, επο-
πτεία και συντονισµό τους.  

Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται 
στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 
παρ. 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).  

Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την πληρο-
φόρηση και την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και ενηµερώνει 
σχετικά την Επιτροπή. 

4.5 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  Οι πιστώσεις των 
Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα ∆η-
µοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφο-
ράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους δι-
καιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν ιδιω-
τική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ. 

Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου 
να είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ.  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική από-

φαση του φορέα χρηµατοδότησης 

2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φο-

ρέα διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατο-

δότησης 

3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµί-

ας και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης 

4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα 

και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης  

5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης 

προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοι-

νοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης 

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαι-
ούχο, ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδί-



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 290 από 305  

δοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν 
άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 

Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της 
πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιού-
χους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου  µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 
εκδίδεται εντολή µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογα-
ριασµό του Νοµικού Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά 
των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
(περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου). 

Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως. 

Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε πα-
ρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου 
αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.  

Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την επα-
λήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή 
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .  

Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ προκει-
µένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται 
στο άρθρο 78.  

Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του 
ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που δια-
χειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργού-
µενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, 
µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνη-
σης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της. 

4.6 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο 
καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που 
αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006. 

Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και 
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατο-
οικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους 
και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
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και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, συµπερι-
λαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκε-
ντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’ αντιστοιχία στο 
άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει δη-
µιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006. 

Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που 
αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και 
θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων 
µε την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναπτυχθεί 
σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις διαδι-
κασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 
και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, 
θα αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύ-
πτει και τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.  

Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανά-
πτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδο-
νται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.  

Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί 
πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk. 

4.7 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στό-
χων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επι-
τροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµε-
νων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση 
της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης 
του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως: 

(i) Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε 
στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών α-
νάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλό-
γου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

(ii) Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτι-
κών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού 
στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο 
µηχανισµό για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του 
προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους στόχους και τις 
δράσεις του προγράµµατος φορείς. 
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Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το 
βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την 
εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώ-
θησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να 
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και 
υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των 
διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο. 

4.8 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΤΗΣ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν 
την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστα-
σης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Τα-
µείων. Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση 
εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, 
της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα 
στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ει-
δικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτή-
ρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από 
τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.  

Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την απο-
τροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν: 

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 
αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυ-
σµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)   

(ii) Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των ει-
δικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά 
το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. 
Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξε-
ων σε όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο 
των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για 
τη λήψη της. 

(iii) Τη παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του 
ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέ-
τρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, 
την αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται 
ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

(iv) Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά 
την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα 293 από 305  

4.9 ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µό-
νο από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο 
Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους 
ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και 
εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας 
(ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφό-
σον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέο-
νται άµεσα µε αυτή. 

Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατι-
κής περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά 
άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική 
Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος 
Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες οι 
αρµόδιες αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται: 

 ∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύ-
ξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην 
στρατηγική  του υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνονται στο ΕΠ «Ε-
πιχειρηµατικότητα-Ανταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αµιγούς Στό-
χου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης 
(π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία περιφερειακών πόλων καινοτοµί-
ας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, βελτίωση της εποπτείας 
της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών στήριξης 
της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας). 

 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προ-
γράµµατα τύπου «Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική 
των αξόνων προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για 
την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιφερειών και την 
ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

 Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας 
του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλι-
σµού µε στόχο τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων φυσικών επιστηµών ιδιαίτερα για ΑµεΑ, 
εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά λύκεια και σχολές, εξοπλι-
σµός για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση). 

 Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 
του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφορια-
κών συστηµάτων όπως TΑΧIS). 
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 Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 
3 του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού ε-
ξοπλισµού, δικτύωσης, διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµου λογι-
σµικού κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω από 
ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους (επιχει-
ρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο). 

Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το ενδε-
χόµενο και η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες κατηγορίες 
παρεµβάσεων (όπως π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, ολο-
κληρωµένες παρεµβάσεις µε στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, ολοκλη-
ρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).  

Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω 
του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό 
συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορι-
σµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).   

Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά 
µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα 
προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης 
της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συν-
δροµής του αντίστοιχου Ταµείου. 

4.10 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ28 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως  από το Υπουργείο Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού», µε την  κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοι-
νωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή 
της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την αντιπρο-
σωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπε-
δο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που α-
ναπτύσσονται στο ΕΠ.  

Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο: 

• στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). 

• στις διαδικασίες  εκπόνησης  και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων  

• στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ). 

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταί-

                                                 
28 Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου ∆υναµικού». 
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ρους για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση 
του ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή  τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτή-
ρα.    

Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει 
έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες ε-
νέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποί-
ηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων. 

4.11  ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, ορ-
γάνωση και λειτουργία  ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 
του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από 
πρόταση των Υπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουρ-
γού.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 
Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη 
συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.  

4.12 ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ 

Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων µέρος του φυσικού αντικειµένου συγ-
χρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της προγραµµατικής 
περιόδου 2007-2013. 

Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

− η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή τµήµα-
τα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό και φυσικό 
αντικείµενο,  

− πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο πρό-
κειται να συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα, 

− πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε 
αρχικά συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων 
µέσων, προκύπτει ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση 
κατά την περίοδο 2000-2006, η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για συγ-
χρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-2013,   

− αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,  

− για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά συγχρη-
µατοδότησης του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 ανά περίπτωση, 
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− στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος επένδυ-
σης και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε εκατ. 
(25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. 
(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, 
στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδι-
ου Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας φυσικού και οικονοµι-
κού αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων. 

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του άρ-
θρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.  

Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά 
στοιχεία σε ότι αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια 
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000-
2006 προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µη-λειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους στόχους 
και τις προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος υποχρεού-
ται να τα ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε εθνικούς πόρους. 

Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την πε-
ρίοδο 2007-2013, ως προς την τήρηση των  περιφερειακών κατανοµών και των στόχων της 
Λισσαβόνας.  

4.13 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4.13.1 Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες 
ευκαιρίες και το περιβάλλον 

Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα 
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο 
αυτό θα εκδοθούν και οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συ-
µπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής 
χρηµατοδότησης. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφο-
ρά τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις 
µεταφορές και την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού και την κοινωνική 
φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά την έγκριση της απόφασης χορήγησης της ενί-
σχυσης.  

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης 
και υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν στην κω-
δικοποίηση και απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων. 

4.13.2 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ  

Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των 
φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων 
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επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέ-
λεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το 
πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, λαµβάνοντας µέριµνα του µεγέθους και των ιδιαι-
τεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και των δικαιούχων 
που θα τα υλοποιήσουν.  

Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει την 
1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 
2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε ο-
δηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. 
πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρ-
κεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία των 
δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή 
δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί 
τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον φορέα που 
αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες 
δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον προϋπο-
λογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τε-
χνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο πα-
ραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 
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5 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

5.1 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι δαπάνες του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
ανά κατηγορία παρέµβασης.     

Η κατηγοριοποίηση των κονδυλίων του ΕΠΕΠ µε βάση τη µορφή χρηµατοδότησης και τον 
εδαφικό τύπο των περιοχών παρέµβασης παρουσιάζεται στους Πίνακες 10α και 10β.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΩ∆Ι-
ΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

(εκατ. €)

11
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   (πρόσβαση, ασφάλεια, 
δυνατότητα λειτουργικής  εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, 
έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)

32.285.000

16 Σιδηρόδροµοι 16.500.000
17 Σιδηρόδροµοι (ΤΕΝ-Τ) 729.000.000
18 Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός 0,0
19 Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (TEN-T) 0,0
20 Αυτοκινητόδροµοι 0,0
21 Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ) 1.800.800.000
22 Εθνικές οδοί 343.650.000
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 54.650.000
24 Ποδηλατόδροµοι 0,0
25 Αστικές µεταφορές 24.500.000
26 Πολύτροπες µεταφορές. 0,0
27 Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T) 25.000.000
28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα. 0,0
29 Aερολιµένες 169.000.000
30 Λιµένες 105.000.000
31 Ποτάµιοι οδοί (περιφερειακές και τοπικές) 0,0
32 Ποτάµιοι οδοί  (TEN-T) 0,0

52 Καθαρές αστικές µεταφορές 326.050.000

53
Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και εφαρµογής 
σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των 
τεχνολογικών κινδύνων)

32.950.000

85 Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση 20.350.000
86 Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 20.425.864

3.700.160.864
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10α - ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

ΚΩ∆Ι-
ΚΟΣ Μορφή χρηµατοδότησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

(εκατ. €)

01 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 3.700.160.864

02 Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις) 0

03 Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου) 0

04 Άλλες µορφές χρηµατοδότησης 0

ΣΥΝΟΛΟ 3.700.160.864

ΠΙΝΑΚΑΣ 10β - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΝΑ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΚΩ∆Ι-
ΚΟΣ Εδαφικός τύπος ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

(εκατ. €)

01 Αστική περιοχή 815.500.000

02 Βουνά 316.790.000

03 Νησιά 217.700.000

04 Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές 0,0

05 Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και πολύ αρ 2.141.940.000

06 Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (µετά τις 30.4.2004) 0,0

07 Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη Περιφέρεια 0,0

08 Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας 43.000.000

09 Ζώνη διακρατικής συνεργασίας 15.000.000

10 Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας 50.220.000

00 Άνευ αντικειµένου 100.010.864

ΣΥΝΟΛΟ 3.700.160.864
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5.2 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Με βάση τα στοιχεία κόστους των προγραµµατιζόµενων δράσεων προκύπτουν τα ακόλου-
θα στοιχεία χρηµατοδότησης του Ε.Π.Ε.Π., που αφορούν την Ετήσια κατανοµή της κοινοτι-
κής Συνδροµής (Πίνακας 11) και τα στοιχεία ∆απανών ανά Άξονα προτεραιότητας (Πίνακας 
12). Στον Πίνακα 12 ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η 
επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8). 
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Πίνακας 11 - Ετήσια κατανοµή κοινοτικής συνδροµής

Ποσά σε ΕΥΡΩ   
τρέχουσες τιµές

ΕΤΠΑ / ΕΚΤ Ταµείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 225.609.683

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

σύνολο 225.609.683 284.783.449 510.393.132
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 230.121.881
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

σύνολο 230.121.881 290.479.119 520.601.000
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 221.534.894
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

σύνολο 221.534.894 296.288.701 517.823.595

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 222.124.385

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη
σύνολο 222.124.385 302.214.475 524.338.860
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 225.363.294
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη
σύνολο 225.363.294 308.258.763 533.622.057
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 228.692.588
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

σύνολο 228.692.588 314.423.939 543.116.527
Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 229.553.275
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

σύνολο 229.553.275 320.712.418 550.265.693

Γενικό Σύνολο Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 1.583.000.000

2007 - 2013
Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη

ΣΥΝΟΛΟ 1.583.000.000 2.117.160.864 3.700.160.864

2010

2011

2012

2013

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2007

2008

2009
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Παραρτήµατα  
 

1.   Συµπληρωµατικές πληροφορίες ανάλυσης 
υφιστάµενης κατάστασης τοµέα µεταφο-
ρών 

 
2.   Μεθοδολογία υπολογισµού ∆εικτών Απο-

τελεσµάτων Ε.Π. 
 
3.  ∆είκτες Κορµού (Core indicators) 
 
4. Χάρτης Συστήµατος Μεταφορών



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα Π-2   

 

1.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Στην ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν σηµαντικά τα δηµοσιονοµικά µέ-
τρα για την εξασφάλιση µακροοικονοµικής σταθερότητας, η ανάπτυξη της ναυτιλίας, του 
τουρισµού και των κατασκευών και η επέκταση της τραπεζικής πίστης που, παράλληλα µε 
τη µείωση των επιτοκίων, συνέβαλε στην αύξηση της κατανάλωσης (και των ιδιωτικών κα-
τασκευών). Σηµαντικά επίσης συνέβαλε η µείωση του πληθωρισµού, από 8,2% το 1996 σε 
περίπου 3% σήµερα. 
Παρά τη σχετική πρόοδο των τελευταίων ετών, η Ελλάδα γενικά υστερεί ως προς τους 
στόχους της Λισσαβόνας για την απασχόληση: Μόνο σε δύο περιφέρειες (Πελοπόννησο 
και Κρήτη) το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης διαµορφώνεται σε επίπεδο άνω του 
60%, ενώ στο σύνολο της χώρας το 2004 ανήλθε σε 59,4%, σηµαντικά χαµηλότερο από τα 
µέσα ποσοστά της Ε.Ε. των 15 ή των 25 (64,7% και 63,3% αντίστοιχα). Οι περισσότερες 
περιφέρειές της χώρας (ιδιαίτερα οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και ∆υτικής Μακεδονίας) 
έχουν να διανύσουν σηµαντική απόσταση µέχρι να υλοποιηθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας 
που είναι 65% απασχόληση το 2005 και 70% το 2010. 
Μια από τις βασικές αιτίες του χαµηλού επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα είναι η «επί-
σηµα» χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό – µε ορισµένες 
περιφέρειες της χώρας να υστερούν των Κοινοτικών µέσων όρων κατά περισσότερο από 
10 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο σχετικός στόχος για το 2010 είναι 60%. 
Παρά τις σηµαντικές µειώσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί 
να µετέχει στο ΑΕΠ και στην απασχόληση της Ελλάδας κατά ποσοστά σηµαντικά υψηλότε-
ρα από τα αντίστοιχα µέσα της Ε.Ε. Στην Ελλάδα γενικά εξακολουθούν να κυριαρχούν οι-
κονοµικές δραστηριότητες έντασης εργασίας και χαµηλής προστιθέµενης αξίας και ανταγω-
νιστικότητας, ευάλωτες στο διεθνή ανταγωνισµό (π.χ. αγροτική παραγωγή, κλωστοϋφα-
ντουργία κλπ.). 
Σε περιφερειακό επίπεδο: 

• Με εξαίρεση την Αττική, το ποσοστό του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ και στην απα-
σχόληση είναι υψηλό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα στην Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη, στη Θεσσαλία, στη ∆υτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. 

• Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιοµηχανίας / δευτερογενή τοµέα είναι στην Αττική, 
στην Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα (κυρίως περιοχή Οινοφύτων / «δο-
ρυφόρο» της Αττικής). 

• Περί το 59% της προστιθέµενης αξίας του τριτογενή τοµέα (υπηρεσιών κλπ.) συγκε-
ντρώνεται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Τα ποσοστά του τοµέα, πάντως, 
αυξάνουν σε όλες τις περιφέρειες, εν πολλοίς ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, αλλά 
και λόγω της αντίστοιχης πτώσης των ποσοστών κυρίως του πρωτογενή τοµέα. 

Ο τουρισµός σήµερα αναλογεί σε περίπου 17% του ΑΕΠ της Ελλάδας και σε 18% της συ-
νολικής απασχόλησης (800.000 θέσεις). Όµως, το τουριστικό προϊόν της χώρας δεν έχει 
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, µε συνεχή κυριαρχία του τουρισµού «ήλιου 
και θάλασσας» και χαµηλή ως ελάχιστη ανάπτυξη (µόνο τα τελευταία χρόνια) εναλλακτικών 
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µορφών, όπως ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο συ-
νεδριακός τουρισµός, ο ιατρικός τουρισµός κλπ. – ενώ αναξιοποίητες παραµένουν εν πολ-
λοίς οι δυνατότητες της χώρας για την ανάπτυξη του τουρισµού σκαφών αναψυχής, του 
τουρισµού κρουαζιέρας (µε ελληνικό λιµένα ως home port) κλπ. 

Σχετικά µε τα βασικά µακροοικονοµικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά που πα-
ρουσιάσθηκαν στον Πίνακα 1 του Κεφαλαίου 1.2, πέραν των αναφεροµένων στο κεφάλαιο 
αυτό, παρατηρούνται επίσης τα εξής: 

• Το ελληνικό ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 1995) αυξήθηκε κατά την περίοδο 1999-2004 
κατά 24,3%, έναντι αντίστοιχης αύξησης 10,6% για το ΑΕΠ της Ε.Ε. των 15 και 
11,0% για το ΑΕΠ της Ε.Ε. των 25. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ελληνικού 
ΑΕΠ την περίοδο 1996-2002 ήταν 3,8%, υψηλότερος κατά 50% του µέσου ρυθµού 
της Ευρωζώνης, µε τη χώρα στη 2η θέση, πίσω από την Ιρλανδία. Το 2003 ο ρυθµός 
ανήλθε στο 4,7% (µε την Ελλάδα στην 1η θέση), το 2004 στο 4,2%, ενώ η αύξηση του 
2005 εκτιµάται στο επίπεδο του 3,7%. 

• Σχετικά µε τους αναφερόµενους σηµαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τα εξής: 

♦ Εν µέρει, η επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ βασίσθηκε και στην επέ-
κταση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους. 

♦ Στην ανάπτυξη του τοµέα των κατασκευών συνέβαλαν σηµαντικά η προετοιµα-
σία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η επέκταση της στεγαστικής πίστης και η 
εισροή Κοινοτικών πόρων. 

• Ενώ η χώρα έχει χαµηλές επιδόσεις στον τοµέα των ξένων άµεσων επενδύσεων, α-
ξιόλογες είναι αντίθετα οι ελληνικές επενδύσεις κυρίως σε γειτονικές χώρες (Κύπρο, 
Βουλγαρία, Ρουµανία, FYROM, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία) στις τηλεπικοινωνίες, στις 
τραπεζικές υπηρεσίες, στη µεταλλουργία και στη βιοµηχανία τροφίµων. 

• Η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση στην Ε.Ε. ως προς την ανά ώρα παραγωγι-
κότητα της εργασίας, κυρίως λόγω των χαµηλών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυ-
ξη, των χαµηλών βαθµών διάχυσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών, του περιορισµένου ανταγωνισµού στις υπηρεσίες δικτύων και της έλλειψης επι-
χειρηµατικού δυναµισµού. 

• Βασική αιτία της ανεργίας στην Ελλάδα είναι ότι «παραδοσιακοί» κλάδοι έχουν περι-
ορισµένες δυνατότητες απορρόφησης εργατικού δυναµικού και ότι οι Έλληνες εργα-
ζόµενοι εµφανίζουν χαµηλή ευελιξία στην µεταβολή κλάδου και τόπου απασχόλησης 
– παράλληλα µε τις αδυναµίες της χώρας στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτή-
των βάσης στις νέες τεχνολογίες. 
Εντονότερα προβλήµατα ανεργίας εµφανίζουν οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερο πρόβληµα είναι η µακροχρόνια ανεργία που είναι υψη-
λότερη των Κοινοτικών µέσων όρων σε όλες τις περιφέρειες, µε εξαίρεση το Νότιο Αι-
γαίο, την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά – δηλαδή τις περισσότερο αναπτυγµένες τουριστι-
κά περιφέρειες της χώρας. 
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Η ανεργία εξακολουθεί να παραµένει υψηλή στις γυναίκες (παρά τη χαµηλή συµµετο-
χή τους στην αγορά εργασίας) και στους νέους. 

• Η Ελλάδα γενικά υστερεί ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας για την απασχόλη-
ση, αλλά εµφανίζει πρόοδο την περίοδο 2000-2004, όταν η σχετική απόσταση από 
την Ε.Ε. µειώθηκε: Ο δείκτης του ελληνικού ποσοστού ως προς το µέσο Κοινοτικό 
αυξήθηκε από 89% σε 91% ως προς την Ε.Ε. των 15 και από 92% σε 94% ως προς 
την Ε.Ε. των 25. 

• Το 2003 ο αγροτικός τοµέας εξακολουθούσε στην Ελλάδα να µετέχει στο ΑΕΠ και στη 
συνολική απασχόληση µε ποσοστά (6,6% και 14,6% αντίστοιχα) σηµαντικά υψηλότε-
ρα από τα αντίστοιχα µέσα της Ε.Ε. των 15 (2,0% και 3,9%) και της Ε.Ε. των 25 
(2,1% και 5,2%). 
Αντίθετα, η Ελλάδα υστερεί στα ποσοστά των δύο άλλων τοµέων και κυρίως: 

♦ Ως προς το ΑΕΠ, στο ποσοστό της βιοµηχανίας (δευτερογενή τοµέα). 
Αυτό συνδυάζεται µε τη σχετική στασιµότητα (αύξηση µόλις 0,5%) της βιοµηχα-
νικής παραγωγής (πλην κατασκευών) στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2004, 
έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 1,2% για την Ε.Ε. των 15 και 2,4% για την Ε.Ε. 
των 25. 

♦ Ως προς την απασχόληση, στο ποσοστό των υπηρεσιών (τριτογενή τοµέα). 

• Το 57% των εισαγωγών της χώρας (σε αξία το 2004) προέρχεται από κράτη-µέλη της 
Ε.Ε. των 25, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις εξαγωγές είναι 52%. Γενικά, η συµµε-
τοχή της χώρας στο εξωτερικό εµπόριο της Ε.Ε. είναι χαµηλή – 1,4% της αξίας των 
εισαγωγών και µόλις 0,4% της αξίας των εξαγωγών της Ε.Ε. των 25 το 2004.  
Στο πλαίσιο αυτό, ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές µειώνεται τα 
τελευταία χρόνια – από 38% το 1999 σε 30% το 2004 – ενώ παραµένει σταθερά χα-
µηλός ο βαθµός εξωστρέφειας της οικονοµίας, µε τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 
να µειώνονται από 9% το 1999 σε 8% το 2004. 

• Το 2002, έτος διαθεσιµότητας στοιχείων και για το σύνολο της Ε.Ε., οι διανυκτερεύ-
σεις τουριστών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 53,1 εκατοµµύρια, 4,1% του αντίστοιχου 
συνόλου της Ε.Ε. των 15 και 3,8% του συνόλου της Ε.Ε. των 25. Ιδιαίτερα υψηλή εί-
ναι η κίνηση των αλλοδαπών τουριστών της χώρας. 
Στο πλαίσιο της γενικότερης τουριστικής ανάπτυξης, η Ελλάδα είναι µεταξύ των ση-
µαντικότερων χωρών στην υποδοχή αλλοδαπών τουριστών που το 2004 αναλογού-
σαν στο 74,3% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Το 2002 η Ελλάδα αναλογούσε 
στο 7,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στην Ε.Ε. των 
15 και στο 6,4% του αντίστοιχου συνόλου της Ε.Ε. των 25. Υπήρξαν χρόνια κατά το 
παρελθόν που τα ποσοστά αυτά ήταν ακόµη υψηλότερα – π.χ. 1995 και 2000, όταν 
ανήλθαν σε 7,9% και 7,2% αντίστοιχα. 

Η κατανοµή των βασικών κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών στις περιφέρειες της χώρας πα-
ρουσιάζεται στον Πίνακα Π.1 κατωτέρω. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι το 55% 
περίπου του ΑΕΠ της χώρας είναι συγκεντρωµένο στην Αττική και στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας (κυρίως πέριξ της Θεσσαλονίκης), ενώ το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ 
εµφανίζεται στο νοµό-δορυφόρο της Αττικής, το Νόµο Βοιωτίας (λόγω συγκέντρωσης οικο-
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νοµικών δραστηριοτήτων στα Οινόφυτα). Υψηλό κατά κεφαλή ή σχετικά υψηλή συγκέ-
ντρωση ΑΕΠ εµφανίζεται σε Περιφέρειες µε έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως στο Νότιο 
Αιγαίο και στην Κρήτη. 

Οι φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας είναι διαχρονικά οι Περιφέρειες Ηπείρου µε κατά κε-
φαλή Α.Ε.Π. σε µονάδες PPS ίσο µε 57,9% του µέσου όρου της Ε.Ε.25 και 52,8% του µέ-
σου όρου της Ε.Ε.15, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε 58,3% και 53,2%, ∆υτικής Ελλά-
δας µε 58,5% και 53,4%, Θεσσαλίας µε 65,9% και 60,1% και Ιονίων Νήσων µε 66,4% και 
60,6% αντίστοιχα (Πίνακας Π.2). 

Μεταξύ των περιφερειών διακρίνονται ορισµένοι νοµοί (εκτός της Αττικής) για τους εξής λό-
γους: 

• Νοµός Θεσσαλονίκης: Αναλογεί στο 56% του πληθυσµού, στο 67% του ΑΕΠ και στο 
52% των αφίξεων τουριστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – στην οποία το 
47% των διανυκτερεύσεων τουριστών καταγράφεται στο Νοµό Χαλκιδικής. 

• Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νοµού Βοιωτίας είναι µακράν το υψηλότερο µεταξύ όλων 
των νοµών της χώρας, 2,6 φορές περίπου όσο το µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλά-
δας. Αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτή-
των στην περιοχή των Οινοφύτων, κατά κύριο λόγο εξ αιτίας των κινήτρων (επιχορη-
γήσεων κλπ.) που επί δεκαετίες ισχύουν εκεί (έστω και σε χαµηλότερο βαθµό από 
άλλες περιοχές της χώρας), παράλληλα µε τις απαγορεύσεις που ισχύουν µακρο-
πρόθεσµα για την ίδρυση νέων και τις επεκτάσεις παραγωγικών µονάδων της βιοµη-
χανίας στην Αττική. Σχεδόν το σύνολο, όµως, των επιχειρηµατιών των µονάδων αυ-
τών και το µεγαλύτερο µέρος των σχετικά απασχολουµένων εδράζονται στην Αττική – 
µε τα Οινόφυτα ουσιαστικά να λειτουργούν ως «δορυφόρος» της Πρωτεύουσας. 
Αυτό έχει σηµασία, δεδοµένου του υψηλού ποσοστού (41%) µε το οποίο ο Νοµός 
Βοιωτίας µετέχει στο συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – η οποία κατά 
τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013 µετατίθεται στις περιφέρειες «phasing in». 
Παρόµοια – αν και σε µικρότερη κλίµακα – είναι η κατάσταση όσον αφορά στην οικο-
νοµική ανάπτυξη και στο κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νοµού Κορινθίας. 

Θετικά στοιχεία που µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας είναι: 

• Η συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη που δηµιουργεί προϋποθέσεις για αυξη-
µένη οικονοµική σταθερότητα και βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας, ως µέλος µιας 
ευρύτερης εσωτερικής αγοράς µε δυνατότερες αντιστάσεις στις εξωτερικές πιέσεις. 

• Η Ελλάδα είναι το νοτιοανατολικό χερσαίο σύνορο της Ε.Ε. µε σηµαντικότατες προ-
σβάσεις στη Μέση Ανατολή (τόσο δια θαλάσσης όσο και δια ξηράς µε την Εγνατία 
Οδό) και στην Αφρική (δια θαλάσσης). Το πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεται µε την πρό-
σφατη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε., οπότε και αποκα-
θίσταται η άµεση χερσαία σύνδεση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ήδη έ-
χουν τεθεί οι βάσεις για βελτίωση των προσβάσεων στην Τουρκία, την Π.Γ.∆.Μ. και 
την Κροατία, καθώς και µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. 
Τα πλεονεκτήµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα να αποτελέσει διαµετακοµι-
στικό κέντρο της περιοχής. 
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• Μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται προς άλλες χώρες του εξωτερικού (κυ-
ρίως σε χώρες της Βαλκανικής και στην Κύπρο) στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, 
των τραπεζικών υπηρεσιών, της µεταλλουργικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας 
τροφίµων, χωρίς να περιορίζουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. 

• Ο τουρισµός σηµειώνει αυξητικές τάσεις παρά τον έντονο ανταγωνισµό από νέους 
προορισµούς, ενώ γίνεται σηµαντική προσπάθεια για την αναδιαµόρφωση και προ-
σαρµογή του τουριστικού προφίλ και των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας στις δι-
εθνείς τάσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο σε κορεσµένους όσο και σε νέους 
προορισµούς να αναδειχτούν – πάντα σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των προσβά-
σεων. 
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Πίνακας Π.1 
Βασικά Στοιχεία ανά Περιφέρεια 

 
        Τουριστική Κίνηση 
    Α.Ε.Π. 2003 Ξενοδοχειακών 
      Κατά Καταλυµάτων 2004 
  Πληθυσµός Σύνολο - Κεφαλή -   ∆ιανυκτε- 
  2001 Εκατ. € € Αφίξεις ρεύσεις 

Μεγέθη 
Αν.Μακεδονία-Θράκη 611.067 6.570 10.842 541.382 1.392.571 
Κεντρική Μακεδονία 1.874.632 26.070 13.681 1.251.796 4.231.813 
  Νοµός Θεσσαλονίκης 1.057.825 17.404 15.699 653.656 1.335.811 
  Νοµός Χαλκιδικής 107.156 1.555 15.556 300.486 1.978.725 
∆υτική Μακεδονία 301.539 4.136 14.039 189.915 353.470 
Θεσσαλία 753.848 9.386 12.722 625.785 1.519.111 
Ήπειρος 353.820 3.919 11.545 275.127 599.737 
Ιόνια Νησιά 212.984 2.819 12.967 635.711 4.466.290 
∆υτική Ελλάδα 740.351 7.945 10.896 589.518 1.346.862 
Στερεά Ελλάδα 605.254 11.266 20.116 490.278 1.246.973 
  Νοµός Βοιωτίας 131.085 4.605 36.639 45.023 73.504 
Πελοπόννησος 638.942 8.082 13.464 829.776 2.048.790 
  Νοµός Κορινθίας 154.624 2.931 20.077 219.241 613.707 
Αττική 3.761.810 59.169 15.063 2.405.102 5.859.656 
Βόρειο Αιγαίο 206.016 2.873 14.110 292.089 1.686.968 
Νότιο Αιγαίο 302.686 4.701 15.560 1.876.802 13.684.442 
Κρήτη 601.131 8.489 14.162 1.877.054 13.153.110 
Σύνολο Χώρας 10.964.080 155.425 14.100 11.880.335 51.589.793 

Ποσοστό Συνόλου Χώρας 
Αν.Μακεδονία-Θράκη 5,6% 4,2% 76,9% 4,6% 2,7% 
Κεντρική Μακεδονία 17,1% 16,8% 97,0% 10,5% 8,2% 
  Νοµός Θεσσαλονίκης 9,6% 11,2% 111,3% 5,5% 2,6% 
  Νοµός Χαλκιδικής 1,0% 1,0% 110,3% 2,5% 3,8% 
∆υτική Μακεδονία 2,8% 2,7% 99,6% 1,6% 0,7% 
Θεσσαλία 6,9% 6,0% 90,2% 5,3% 2,9% 
Ήπειρος 3,2% 2,5% 81,9% 2,3% 1,2% 
Ιόνια Νησιά 1,9% 1,8% 92,0% 5,4% 8,7% 
∆υτική Ελλάδα 6,8% 5,1% 77,3% 5,0% 2,6% 
Στερεά Ελλάδα 5,5% 7,2% 142,7% 4,1% 2,4% 
  Νοµός Βοιωτίας 1,2% 3,0% 259,9% 0,4% 0,1% 
Πελοπόννησος 5,8% 5,2% 95,5% 7,0% 4,0% 
  Νοµός Κορινθίας 1,4% 1,9% 142,4% 1,8% 1,2% 
Αττική 34,3% 38,1% 106,8% 20,2% 11,4% 
Βόρειο Αιγαίο 1,9% 1,8% 100,1% 2,5% 3,3% 
Νότιο Αιγαίο 2,8% 3,0% 110,4% 15,8% 26,5% 
Κρήτη 5,5% 5,5% 100,4% 15,8% 25,5% 
Σύνολο Χώρας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίνακας Π.2 
Σύγκριση περιφερειακού κατά κεφαλή ΑΕΠ σε PPS 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ΕΕ15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ήπειρος 48,0 47,2 51,2 51,7 52,7 52,6 53,5 57,7 60,9 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 53,8 52,9 52,3 51,9 51,8 51,4 52,1 55,0 57,2 
∆υτική Ελλάδα 54,8 54,7 53,4 53,0 50,8 50,2 51,4 54,4 57,5 
Θεσσαλία 58,3 58,1 59,3 60,4 59,1 56,5 59,2 63,2 67,1 
Ιόνια Νησιά 56,0 55,9 61,1 59,5 59,4 58,7 61,3 64,9 68,4 
Βόρειο Αιγαίο 54,9 55,5 58,6 58,5 60,6 63,7 62,8 68,3 74,4 
Πελοπόννησος 59,5 58,9 62,6 63,7 63,0 64,5 63,4 66,8 71,0 
Κρήτη 65,1 66,3 65,9 64,9 65,2 64,5 64,8 68,6 74,7 
Κεντρική Μακεδονία 64,2 67,3 68,7 67,5 67,0 67,3 67,4 69,4 72,1 
∆υτική Μακεδονία 66,3 65,5 70,0 70,2 68,3 67,8 66,6 72,4 74,1 
Αττική 71,3 68,1 67,7 67,9 68,3 69,9 70,7 75,5 79,5 
Νότιο Αιγαίο 71,4 74,1 78,1 76,3 77,8 77,9 77,8 79,5 82,0 
Στερεά Ελλάδα 98,8 100,8 98,8 96,4 90,9 92,7 94,7 100,1 106,0 

 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία των δικτύων και µέσων µεταφορών, 
για τα οποία υπάρχουν διάφορες αναφορές στο Κεφάλαιο 1.1 της Ενότητας 1, µε συγκριτι-
κή θεώρηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. των 15 και των 25. Συγκεκριµένα: 

• Στον Πίνακα Π.3 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για τα οδικά κυκλοφορού-
ντα οχήµατα. 

• Στον Πίνακα Π.4 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για το µεταφορικό έργο 
των οδικών οχηµάτων (επιβατοχιλιόµετρα και τοννοχιλιόµετρα). 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Σελίδα Π-9   

Πίνακας Π.3 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Κυκλοφορούντα Οδικά Οχήµατα 

 
  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Σύνολο (000)               
  1970 227 14 18 62.477 64.370 Γερµανία 15.107 
  1980 863 13 17 104.284 111.052 Γερµανία 25.870 
  1990 1.735 12 15 143.946 156.215 Γερµανία 35.502 
  1999 2.811 11 13 175.349 194.926 Γερµανία 42.324 
  2000 3.156 11 13 179.020 199.587 Γερµανία 42.840 
  2001 3.424 11 13 183.695 204.968 Γερµανία 43.772 
  2002 3.646 11 13 187.163 209.360 Γερµανία 44.383 
  2003 3.840 11 12 189.672 212.496 Γερµανία 44.657 
  2004           Γερµανία 45.023 
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους               
  1970 26 15 19 183 158 Σουηδία 283 
  1980 89 15 20 293 259 Γαλλία 354 
  1990 170 15 19 394 355 Ιταλία 483 
  1999 258 15 21 465 431 Λουξεµβούργο 608 
  2000 289 15 21 473 440 Λουξεµβούργο 622 
  2001 312 15 20 486 452 Λουξεµβούργο 633 
  2002 331 15 20 493 461 Λουξεµβούργο 641 
  2003 348 15 20 495 465 Λουξεµβούργο 650 
  2004           Λουξεµβούργο 659 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΠΟΥΛΜΑΝ 
Σύνολο (000)               
  1970 10,5 8 8 331,6   Ην.Βασίλειο 84,2 
  1980 18,0 7 12 437,6   Γερµανία 95,8 
  1990 21,4 6 11 479,4   Γερµανία 100,4 
  1999 26,8 6 7 519,4 685,9 Ιταλία 85,8 
  2000 28,0 6 7 529,7 699,0 Ιταλία 88,0 
  2001 27,1 6 7 538,4 706,0 Ιταλία 89,9 
  2002 27,2 6 7 543,6 714,9 Ην.Βασίλειο 92,3 
  2003 27,1 6 7 549,1 719,4 Ην.Βασίλειο 96,1 
  2004           Ην.Βασίλειο 99,8 
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους               
  1970 1,20 6   0,98   Σουηδία 1,78 
  1980 1,88 2 8 1,23   Εσθονία 4,35 
  1990 2,12 1 8 1,32   Εσθονία 5,03 
  1999 2,47 2 7 1,38 1,52 Λετονία 4,82 
  2000 2,57 2 7 1,41 1,55 Λετονία 4,83 
  2001 2,48 3 8 1,42 1,56 Λετονία 4,78 
  2002 2,48 3 8 1,44 1,58 Λετονία 4,76 
  2003 2,46 3 8 1,45 1,59 Λετονία 4,71 
  2004           Λετονία 4,63 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
Σύνολο (000)               
  1970 105,0 12 12 7.710,6   Ην.Βασίλειο 1.749,0 
  1980 401,0 7 7 10.975,6   Γαλλία 2.457,0 
  1990 743,2 7 7 17.784,9   Γαλλία 4.670,0 
  1999 1.010,0 7 8 20.930,1 26.489,4 Γαλλία 4.763,0 
  2000 1.043,0 7 8 21.775,3 27.700,1 Γαλλία 4.781,0 
  2001 1.085,8 7 8 22.846,8 28.978,0 Γαλλία 4.814,0 
  2002 1.109,1 7 8 23.557,6 29.909,0 Γαλλία 4.881,0 
  2003 1.131,0 7 8 24.177,0 30.702,5 Γαλλία 4.926,0 
  2004           Γαλλία 4.976,0 
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους               
  1970 11,96 15   22,68   ∆ανία 49,93 
  1980 41,84 4 5 30,95   Αυστρία 68,53 
  1990 73,43 4 5 48,90   Κύπρος 129,79 
  1999 92,99 3 5 55,71 58,78 Κύπρος 162,75 
  2000 95,66 3 5 57,77 61,31 Πορτογαλία 167,36 
  2001 99,33 2 4 60,36 63,92 Πορτογαλία 176,45 
  2002 100,94 2 4 62,26 66,02 Πορτογαλία 182,73 
  2003 102,65 3 5 63,71 67,67 Πορτογαλία 187,53 
  2004               

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT 
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Πίνακας Π.4 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικές Μεταφορές – 

Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα 
 

  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα               
  1970 3,8 14   1.552,5   Γερµανία 394,6 
  1980 14,5 13   2.226,9   Γερµανία 513,7 
  1990 29,0 13   3.114,1   Γερµανία 683,1 
  1999 47,0 13 15 3.836,3 4.160,0 Γερµανία 853,7 
  2000 53,0 13 15 3.902,2 4.238,4 Γερµανία 836,4 
  2001 57,0 13 15 3.971,5 4.316,2 Γερµανία 856,4 
  2002 61,0 11 13 4.055,3 4.413,7 Γερµανία 866,5 
  2003 64,0 11 13 4.071,9 4.444,0 Γερµανία 854,1 
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο               
  1970 433 15   4.566   Σουηδία 7.009 
  1980 1.513 15   6.281   Γαλλία 8.422 
  1990 2.865 15   8.562   Λουξεµβούργο 10.546 
  1999 4.327 15 19 10.211 9.230 Γαλλία 11.960 
  2000 4.861 15 18 10.352 9.380 Λουξεµβούργο 12.915 
  2001 5.214 15 18 10.492 9.521 Λουξεµβούργο 13.212 
  2002 5.552 15 18 10.718 9.743 Λουξεµβούργο 13.287 
  2003 5.808 15 18 10.730 9.795 Λουξεµβούργο 13.384 
Επιβατοχιλιόµετρα ανά               
Μικρό Επιβατικό Όχηµα               
  1970 16.748 14   24.849   Φινλανδία 33.287 
  1980 16.809 14   21.354   Φινλανδία 28.385 
  1990 16.715 12   21.633   ∆ανία 30.063 
  1999 16.720 13 18 21.878 21.341 ∆ανία 32.116 
  2000 16.793 13 18 21.798 21.236 ∆ανία 31.890 
  2001 16.649 13 18 21.620 21.058 ∆ανία 31.287 
  2002 16.730 13 18 21.667 21.082 ∆ανία 31.713 
  2003 16.669 13 18 21.468 20.913 ∆ανία 32.196 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΟΥΛΜΑΝ 
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα               
  1970 9,4 7   269,3   Γερµανία 67,7 
  1980 15,6 6   347,8   Γερµανία 90,0 
  1990 17,7 6   374,6   Ιταλία 84,0 
  1999 21,5 6 7 397,5 474,4 Ιταλία 92,2 
  2000 21,7 6 7 402,7 480,6 Ιταλία 93,3 
  2001 22,0 6 7 406,9 484,8 Ιταλία 94,8 
  2002 22,4 6 7 405,7 481,0 Ιταλία 96,5 
  2003 22,5 6 7 407,7 483,0 Ιταλία 97,6 
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο               
  1970 1.073 6   792   Λουξεµβούργο 2.068 
  1980 1.630 3   981   Εσθονία 2.486 
  1990 1.751 4   1.030   Σλοβενία 3.228 
  1999 1.979 2 2 1.058 1.053 Λουξεµβούργο 2.317 
  2000 1.990 2 2 1.068 1.064 Λουξεµβούργο 2.306 
  2001 2.014 2 2 1.075 1.069 Λουξεµβούργο 2.301 
  2002 2.034 2 2 1.072 1.062 Λουξεµβούργο 2.297 
  2003 2.042 2 2 1.074 1.065 Λουξεµβούργο 2.298 
Χιλιάδες επιβατοχιλιόµετρα ανά               
Λεωφορείο - Πούλµαν               
  1970 894 9   812   Ιρλανδία 1.640 
  1980 867 10   795   Ιρλανδία 1.653 
  1990 827 9   781   Σλοβενία 2.079 
  1999 802 8 10 765 692 Αυστρία 1.498 
  2000 775 9 10 760 688 Αυστρία 1.496 
  2001 812 7 8 756 687 Αυστρία 1.495 
  2002 820 7 8 746 673 Αυστρία 1.610 
  2003 829 7 8 742 671 Αυστρία 1.598 
Χιλιάδες επιβατοχιλιόµετρα ανά               
τετρ. χλµ. επιφάνειας 2003 170 9 11 126 122 Μάλτα 525 
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Πίνακας Π.4 (συνέχεια) 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικές Μεταφορές – 

Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα 
 

  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Σύνολο-δισεκατ.τοννοχιλιόµετρα               
  1999 21,4 13 15 1.277,6 1.444,0 Γερµανία 278,4 
  2000 21,5 13 15 1.321,4 1.490,8 Γερµανία 280,7 
  2001 21,6 13 15 1.345,8 1.521,0 Γερµανία 289,0 
  2002 21,7 13 15 1.376,1 1.562,7 Γερµανία 285,2 
  2003 21,8 13 15 1.375,5 1.574,9 Γερµανία 290,8 
  2004 22,0 13 15 1.460,4 1.683,7 Γερµανία 303,8 
Τοννοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο               
  1999 1.970 15 20 3.400 3.204 Λουξεµβούργο 14.772 
  2000 1.972 15 21 3.505 3.299 Λουξεµβούργο 17.548 
  2001 1.976 15 22 3.555 3.355 Λουξεµβούργο 19.818 
  2002 1.975 15 22 3.637 3.450 Λουξεµβούργο 20.671 
  2003 1.979 15 22 3.625 3.471 Λουξεµβούργο 21.515 
  2004 1.993 15 23 3.812 3.683 Λουξεµβούργο 21.202 
Τοννοχιλιόµετρα ανά Φορτηγό               
  1999 21.188 15 23 61.042 54.514 Λουξεµβούργο 279.794 
  2000 20.614 15 23 60.682 53.818 Λουξεµβούργο 308.469 
  2001 19.893 15 23 58.905 52.489 Λουξεµβούργο 330.748 
  2002 19.565 15 23 58.416 52.249 Λουξεµβούργο 340.556 
  2003 19.275 15 23 56.892 51.296 Λουξεµβούργο 345.340 
  2004           Λουξεµβούργο 336.840 
Χιλιάδες Τοννοχιλιόµετρα               
ανά Τετρ.Χλµ. Επιφανείας 2004 167 13 20 451 424 Λουξεµβούργο 3.683 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT. 
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• Στον Πίνακα Π.5 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για τα ατυχήµατα µε τραυ-
µατισµούς στο οδικό δίκτυο. 

 

Πίνακας Π.5 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικά Ατυχήµατα µε Τραυµατισµούς 

Κατάταξη κατά Φθίνουσα Σειρά Ατυχηµάτων 
 

  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. - αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 
Σύνολο (000)               
  1970 18,3 11   1.388,5   Γερµανία 378 
  1980 18,2 10   1.400,1   Γερµανία 413 
  1990 19,6 10 13 1.342,8 1.471,4 Γερµανία 389 
  1999 24,2 10 12 1.329,4 1.461,5 Γερµανία 396 
  2000 23,0 10 12 1.286,3 1.417,6 Γερµανία 383 
  2001 19,7 10 12 1.284,4 1.415,6 Γερµανία 375 
  2002 16,8 10 12     Γερµανία 362 
  2003 15,8 10 12     Γερµανία 355 
Αριθµός ανά εκατοµµύρια κατοίκους               
  1970 2.083 13   4.084   Βέλγιο 7.968 
  1980 1.902 11   3.949   Βέλγιο 6.165 
  1990 1.937 13 17 3.692 3.355 Βέλγιο 6.277 
  1999 2.231 10 14 3.538 3.243 Αυστρία 5.305 
  2000 2.109 9 12 3.412 3.137 Αυστρία 5.264 
  2001 1.800 11 16 3.393 3.123 Αυστρία 5.370 
  2002 1.530 13 20     Αυστρία 5.371 
  2003 1.430 13 21     Σλοβενία 5.853 
Αριθµός ανά 100.000               
µικρά επιβατικά αυτοκίνητα               
  1970 8.061 1   2.222   Ελλάδα 8.061 
  1980 2.114 2   1.343   Πορτογαλία 2.670 
  1990 1.130 5 8 933 942 Κύπρος 1.776 
  1999 862 6 7 758 750 Βέλγιο 1.126 
  2000 729 6 11 719 710 Βέλγιο 1.049 
  2001 575 7 13 699 691 Σλοβενία 1.066 
  2002 461 9 18     Σλοβενία 1.167 
  2003 410 10 19     Σλοβενία 1.313 
Αριθµός ανά 100 εκατοµ.επιβατοχιλ.               
µικρών & µεγάλων επιβατικών οχηµ.               
  1970 13.829 2   7.622   Βέλγιο 15.255 
  1980 6.053 5   5.438   Πορτογαλία 9.258 
  1990 4.197 6   3.849   Πορτογαλία 8.880 
  1999 3.537 5 11 3.140 3.154 Κύπρος 7.485 
  2000 3.079 6 13 2.988 3.004 Κύπρος 6.968 
  2001 2.489 8 17 2.933 2.949 Κύπρος 6.666 
  2002 2.017 10 19     Κύπρος 6.438 
  2003 1.821 10 19     Σλοβενία 7.049 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT. 
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• Στον Πίνακα Π.6 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για σιδηροδροµικά οχήµα-
τα. 

• Στον Πίνακα Π.7 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για το µεταφορικό έργο 
του σιδηροδρόµου σε επιβατοχιλιόµετρα και τοννοχιλιόµετρα. 
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Πίνακας Π.6 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Σιδηροδροµικά Οχήµατα 

 
  Ελλάδα         
    Θέση στην ΕΕ Ε.Ε. – Αριθµός 1η Χώρα ΕΕ 25 
  Αριθµός Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 Όνοµα Αριθµός 
Σιδηροδροµικές Γραµµές Έλξης               
ή Αυτοκινούµενες               
Αριθµός Συνολικά               
  1970 514 12   45.891   Γερµανία 14.071 
  1980 313 13   41.753   Γερµανία 14.086 
  1990 400 13 16 43.710 60.347 Γερµανία 14.703 
  2000 244         Γερµανία 9.656 
  2001 290         Γερµανία 9.514 
  2002 278 13 20 36.628 49.099 Γερµανία 9.149 
  2003 237 14 22 35.519 47.944 Γερµανία 9.533 
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους               
  1970 58,5 14   135   Λουξεµβούργο 281 
  1980 32,7 15   118   Λουξεµβούργο 234 
  1990 39,5 15 23 120 138 Λετονία 277 
  2000 22,4 15 23     Τσεχία 350 
  2001 26,5 15 23     Τσεχία 339 
  2002 25,3 15 23 97 108 Τσεχία 323 
  2003 21,5 15 23 94 106 Τσεχία 321 
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ. 2003 1,8 14 22 11,0 12,1 Λουξεµβούργο 54,2 
Σιδηροδροµικά Οχήµατα Μεταφοράς               
Επιβατών (βαγόνια, αυτοκινούµ.κ.α.)               
Αριθµός Συνολικά               
  1970 574 13   97.726   Γερµανία 31.506 
  1980 660 13   95.907   Γερµανία 29.118 
  1990 810 12 15     Γερµανία 24.139 
  2000 475 12 18     Γερµανία 21.097 
  2001 509 13 19 78.705 100.450 Γερµανία 21.139 
  2002 660 12 16     Γερµανία 21.728 
  2003 457 12 18     Γερµανία 20.992 
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους               
  1970 65 15   287   Αυστρία 553 
  1980 69 15   270   Αυστρία 533 
  1990 80 15       Αυστρία 483 
  2000 44 15 23     Τσεχία 511 
  2001 47 15 23 208 222 Τσεχία 509 
  2002 60 15 23     Τσεχία 500 
  2003 41 15 23     Τσεχία 498 
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ.               
  2001 3,9 13 21 24,3 25,3 Βέλγιο 114 
  2003 3,5 13 21     Βέλγιο 110 
Σιδηροδροµικά Βαγόνια Μεταφοράς               
Εµπορευµάτων (χιλιάδες)               
Αριθµός Συνολικά               
  1970 9,0 14   1.540,6   Γερµανία 459,0 
  1980 10,9 11   1.205,5   Γερµανία 476,4 
  1990 11,0 10   825,4   Γερµανία 366,7 
  2000 3,5 12       Γερµανία 189,6 
  2001 3,5 11 19 503,3 764,2 Γερµανία 182,8 
  2002 3,5 11 19 471,5 693,7 Γερµανία 179,0 
  2003 3,5 12 20     Γερµανία 176,8 
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους               
  1970 1.028 15   4.531   Λουξεµβούργο 12.496 
  1980 1.134 12   3.400   Λουξεµβούργο 10.043 
  1990 1.084 12   2.269   Πολωνία 7.245 
  2000 317 14 22     Λουξεµβούργο 6.056 
  2001 324 13 21 1.329 1.686 Λουξεµβούργο 6.556 
  2002 322 14 22 1.246 1.531 Λουξεµβούργο 6.963 
  2003 315 14 22     Εσθονία 12.858 
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ.               
  2001 26,8 14 22 156 192 Λουξεµβούργο 1.107 
  2002 26,8 13 21 146 175 Λουξεµβούργο 1.189 
  2003 26,3 13 21     Λουξεµβούργο 1.280 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT 
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Πίνακας Π.7 
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα 
 

    Ε.Ε. Ελλάδα % Ε.Ε. 
  Ελλάδα Των 15 Των 25 Των 15 Των 25 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα           
  1970 2,0 220,2 302,4 0,89% 0,65% 
  1980 1,5 246,9 335,7 0,59% 0,44% 
  1990 2,0 268,8 381,6 0,74% 0,52% 
  1999 1,6 294,1 337,7 0,54% 0,47% 
  2000 1,9 304,1 350,4 0,62% 0,54% 
  2001 1,7 307,9 352,7 0,57% 0,50% 
  2002 1,8 306,3 349,0 0,60% 0,53% 
  2003 1,6 304,2 345,2 0,52% 0,46% 
  2004 1,7 310,9 350,6 0,55% 0,48% 
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο           
  1970 222 648 743 34% 30% 
  1980 153 696 788 22% 19% 
  1990 195 739 870 26% 22% 
  1999 146 783 749 19% 19% 
  2000 173 807 775 21% 22% 
  2001 160 814 778 20% 21% 
  2002 167 810 770 21% 22% 
  2003 143 802 761 18% 19% 
  2004 154 812 767 19% 20% 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
Σύνολο-δισεκατ.τοννοχιλιόµετρα           
  1970 0,7 282,5 494,3 0,2% 0,1% 
  1980 0,8 289,8 559,0 0,3% 0,1% 
  1990 0,6 254,9 461,7 0,2% 0,1% 
  1999 0,3 237,4 357,7 0,1% 0,1% 
  2000 0,4 249,4 374,2 0,2% 0,1% 
  2001 0,4 242,2 358,7 0,2% 0,1% 
  2002 0,3 239,9 358,0 0,1% 0,1% 
  2003 0,5 240,6 363,9 0,2% 0,1% 
  2004 0,6 254,3 379,5 0,2% 0,2% 
Τοννοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο           
  1970 78 831 1.215 9% 6% 
  1980 85 817 1.312 10% 6% 
  1990 60 701 1.053 9% 6% 
  1999 30 632 794 5% 4% 
  2000 39 662 828 6% 5% 
  2001 35 640 791 5% 4% 
  2002 30 634 790 5% 4% 
  2003 41 634 802 7% 5% 
  2004 53 664 830 8% 6% 
Χιλιάδες Τοννοχιλιόµετρα           
ανά Τετρ.Χλµ. Επιφανείας 2004 4,5 78,6 95,5 6% 5% 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy 
and Transport in Co-operation with EUROSTAT 

 

• Η αντίστοιχη εξέλιξη των ποσοτήτων εµπορευµάτων που µεταφέρθηκαν µε σιδηρό-
δροµο ήταν (σύµφωνα µε τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας του 2005) η εξής: 

♦ 1971: 3.358 χιλιάδες τόννοι. 
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♦ 1981: 2.995 χιλιάδες τόννοι. 

♦ 1991: 3.542 χιλιάδες τόννοι. 

♦ 2001: 2.784 χιλιάδες τόννοι. 

♦ 2002: 2.027 χιλιάδες τόννοι. 

♦ 2003: 2.592 χιλιάδες τόννοι. 

• Στον Πίνακα Π.8 παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για το έργο των θαλάσσιων µετα-
φορών στην Ελλάδα. 

Πίνακας Π.8 
Βασικά Στοιχεία Σύνθεσης της Κίνησης Ελληνικών Λιµένων 2001-2004 

 
        2001 2002 2003 2004 
Κατάπλοι Πλοίων         
  Αριθµός 278.568 484.915 513.599 546.643 
  ΚΚΧ (000) 333.873 453.264 512.634 575.238 
Κίνηση Ακτοπλοΐας         
  Επιβάτες (000)         
   Αποβιβάσεις 13.852 13.124 14.905 17.306 
   Επιβιβάσεις 13.852 13.124 14.905 17.306 
   Σύνολο 27.704 26.248 29.810 34.612 
  Εµπορεύµατα (000 τόννοι)         
   Εκφορτώσεις 34.578 37.596 41.820 40.174 
   Φορτώσεις 34.578 37.596 41.820 40.174 
   Σύνολο 69.156 75.192 83.640 80.348 
Κίνηση Εξωτερικού         
  Επιβάτες (000)         
   Αποβιβάσεις 1.514 1.505 1.471 1.236 
   Επιβιβάσεις 1.375 1.363 1.311 1.111 
   Σύνολο 2.889 2.868 2.782 2.347 
  Εµπορεύµατα (000 τόννοι)         
   Εκφορτώσεις 46.902 50.861 52.350 51.938 
   Φορτώσεις 22.977 21.806 26.025 24.448 
   Σύνολο 69.879 72.667 78.375 76.386 
Τοπικά Πορθµεία         
  Επιβάτες (000) 35.852 36.022 34.883 31.233 
  Τροχοφόρα (000) 10.387 10.346 10.400 9.879 
Σύνολο         
  Επιβάτες (000) 66.445 65.138 67.475 68.192 
  Εµπορεύµατα (000 τόννοι) 139.035 147.859 162.015 156.734 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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2.   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Π. 

 

Α)  Ο δείκτης αποτελέσµατος ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ  υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως 
εξής: 

Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων 

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων 
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν  στο πλαίσιο 
του Ε.Π. 

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λα-
µία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων 
διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. 
µέση ταχύτητα 45χµλ/ώρα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων}. 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των τµηµάτων 
του ∆Ο∆ που ολοκληρώνονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδρο-
µών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα) 
και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}. 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 2: Μήκος Αυτοκινητόδροµων του ∆Ο∆ 

Η χρονοαπόσταση υπολογίζεται µε ανάλογο τρόπο µε τον προηγούµενο δείκτη ε-
κροών. ∆ηλαδή: 

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων 
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν / αναβαθµισθούν  σε αυτοκι-
νητοδρόµους στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ ΠΑΘΕ: τµήµα Κόριν-
θος-Πάτρα και βόρεια ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ τµήµα: Αντίρριο-Ιωάννινα, υπολογίζεται το άθροι-
σµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές 
συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του 
υφιστάµενου µήκους των αξόνων.} 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των αυτοκινητο-
δρόµων του ∆Ο∆ που ολοκληρώνονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδρο-
µών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 100χµλ/ώρα) 
και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}. 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 3: Μήκος νέων / αναβαθµιζόµενων Οδών του Εθνικού / Περι-
φερειακού ∆ικτύου 

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων 
τµηµάτων του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου που πρόκειται να κατασκευασθούν / 
αναβαθµισθούν  στο πλαίσιο του Ε.Π. Για τον υπολογισµό της τιµής βάσης του δείκτη 
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χρησιµοποιείται το υφιστάµενο µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδι-
κού τµήµατος, που πρόκειται να κατασκευασθεί / αναβαθµισθεί (µεταξύ διαδοχικών ή 
µη κόµβων) και η υφιστάµενη µέση λειτουργική ταχύτητα κάθε τµήµατος.  

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες Ε.Ο. 77 
ΧΑΛΚΙ∆Α - ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ  (κατά τµήµατα)  και Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ (κατά τµήµατα), προσδιορίζονται τα αυτοτελή λειτουργικά τµήµατα του κάθε 
άξονα, όπου λαµβάνουν χώρα παρεµβάσεις (π.χ. Χαλκίδα – Ψαχνά, Ψαχνά – Μα-
ντούδι, Μαντούδι – Αγ. Άννα, Αγ. Άννα – Ιστιαία, Ιστιαία – Αιδηψός και αντίστοιχα Λά-
ρισα – Τύρναβος, Τύρναβος – Ελασσόνα, Ελασσόνα – Σέρβια, Σέρβια – Κοζάνη) και 
υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις 
σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 45χλµ/ώρα) και διάνυση του υ-
φιστάµενου µήκους των λειτουργικά αυτοτελών οδικών τµηµάτων. 

Σηµειώνεται ότι τα αυτοτελή λειτουργικά τµήµατα µπορεί να ορίζονται και µεταξύ µικρό-
τερων πόλεων και οικισµών ανάλογα µε την διασπορά των σχεδιαζόµενων παρεµβά-
σεων κατά µήκος των οδικών αξόνων.  

Επίσης σηµειώνεται ότι τα λειτουργικά αυτοτελή τµήµατα των αξόνων, όπου δεν λαµ-
βάνουν χώρα παρεµβάσεις δεν περιλαµβάνονται στους υπολογισµούς.} 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των 
τµηµάτων του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου, που κατασκευάζονται / αναβαθµίζο-
νται στο πλαίσιο του Ε.Π. Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου του δείκτη χρησιµο-
ποιείται το νέο µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδικού τµήµατος που 
πρόκειται να κατασκευασθεί / αναβαθµισθεί (µεταξύ διαδοχικών ή µη κόµβων) και η 
νέα µέση λειτουργική ταχύτητα κάθε τµήµατος.  

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδρο-
µών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα) 
και διάνυση του νέου µήκους των λειτουργικά αυτοτελών οδικών τµηµάτων}. 

 

Εποµένως για τον σωστό υπολογισµό της τιµής βάσης και της τιµής στόχου 
του δείκτη αποτελέσµατος «Χρονοαπόσταση» είναι αναγκαία η εξ’ αρχής  
γνώση της έκτασης των παρεµβάσεων κατά µήκος του κάθε οδικού άξονα, στο 
πλαίσιο του ΕΠ. 

 

Β) Ο δείκτης αποτελέσµατος ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών 
ως εξής: 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσµατος των αποστάσεων επί ευθείας γραµ-
µής (αεροπορική απόσταση) των κοµβικών σηµείων που συνδέουν τους οδικούς άξονες, 
δια του συνολικού απαιτούµενου χρόνου για τη διάνυση του πραγµατικού µήκους των συν-
δέσµων των κοµβικών σηµείων µε βάση τη µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας κάθε 
συνδέσµου / οδικού τµήµατος.  

 

Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις νέες / 
αναβαθµιζόµενες οδούς. 
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Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως εξής: 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων  

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων 
του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λα-
µία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζονται κατ’ αρχήν τα µήκη επί 
ευθείας γραµµής από αρχή τµήµατος στη Λαµία έως τέλος τµήµατος στο  Αντιρρίο και 
αντίστοιχα για τον άξονα Τρίπολη – Ολυµπία από αρχή τµήµατος στην Τρίπολη έως 
τέλος τµήµατος στην Ολυµπία. Τα µήκη αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µή-
κος επί ευθείας γραµµής.  

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική 
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο 
διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. 
µέση ταχύτητα 45χµλ/ώρα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων}. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους 
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου. Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογί-
ζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων}. 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των νέων τµηµάτων του ∆Ο∆ 
που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυ-
κλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο διάνυσης των 
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 
70χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί 
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.  

Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδι-
κούς άξονες των παρεµβάσεων}. 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 2: Μήκος Αυτοκινητόδροµων του ∆Ο∆ 

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων 
του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν  στο πλαίσιο του Ε.Π. 
σε αυτοκινητόδροµους. 

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ ΠΑΘΕ: τµήµα Κόριν-
θος-Πάτρα και βόρεια ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ τµήµα: Αντίρριο-Ιωάννινα, υπολογίζονται κατ’ αρ-
χήν για τον ΠΑΘΕ τα µήκη επί ευθείας γραµµής από αρχή τµήµατος στην Κόρινθο έως 
τέλος τµήµατος στην Πάτρα και αντίστοιχα για την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο τα µήκη επί ευθείας 
γραµµής από αρχή τµήµατος στο Αντίρριο έως τέλος τµήµατος στον Α/Κ Ιωαννίνων 
της Εγνατίας Οδού. Τα µήκη αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µήκος επί ευθεί-
ας γραµµής.  
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Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική 
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο 
διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. 
µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του υφιστάµενου 
µήκους των αξόνων. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους 
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.  

Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδι-
κούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο 
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων ∆Ο∆, που θα συνοδεύει το ΕΠ}. 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των νέων αυτοκινητοδρόµων 
του ∆Ο∆ που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυ-
κλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο διάνυσης των 
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 
100χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί 
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.  

Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδι-
κούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο 
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων ∆Ο∆, που θα συνοδεύει το ΕΠ}. 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 3: Μήκος νέων / αναβαθµιζόµενων Οδών του Εθνικού / Περι-
φερειακού ∆ικτύου 

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων 
του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου που πρόκειται να κατασκευασθούν / αναβαθµι-
σθούν  στο πλαίσιο του Ε.Π.  

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες Ε.Ο. 77 
ΧΑΛΚΙ∆Α - ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ  (κατά τµήµατα)  και Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ (κατά τµήµατα), υπολογίζονται κατ’ αρχήν για τον την Ε.Ο 77 τα µήκη επί ευ-
θείας γραµµής από αρχή τµήµατος στη Χαλκίδα έως τέλος τµήµατος στην Αιδηψό και 
αντίστοιχα από αρχή τµήµατος στη Λάρισα έως τέλος τµήµατος στην Κοζάνη. Τα µήκη 
αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µήκος επί ευθείας γραµµής.  

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική 
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο 
διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. 
µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του υφιστάµενου 
µήκους των αξόνων. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους 
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.  
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Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδι-
κούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο 
περιφερειακό οδικό δίκτυο, που θα συνοδεύει το ΕΠ}. 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των αξόνων του Εθνικού / Πε-
ριφερειακού ∆ικτύου που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα 
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυ-
κλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό  χρόνο διάνυσης των 
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 
70χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}. 

Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί 
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.  

Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδι-
κούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο 
περιφερειακό δίκτυο, που θα συνοδεύει το ΕΠ}. 

Εποµένως για τον σωστό υπολογισµό της τιµής βάσης και της τιµής στόχου του 
δείκτη αποτελέσµατος «Προσπελασιµότητα» είναι αναγκαία η εξ’ αρχής  γνώση της 
έκτασης των παρεµβάσεων κατά µήκος του κάθε οδικού άξονα, στο πλαίσιο του ΕΠ, 
καθώς και ο καθορισµός των κοµβικών σηµείων και των συνδέσεών τους στο Βασι-
κό και Περιφερειακό Οδικό ∆ίκτυο της χώρας. 

 

Γ)  Ο δείκτης αποτελέσµατος ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΜΜ ΣΤΑ-
ΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ υπολογίζεται µε βάση την πυκνότητα κατοικίας περί την περιοχή 
των νέων σταθµών/στάσεων που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ και σε προ-
καθορισµένη ακτίνα για κάθε µέσο σταθερής τροχιάς (π.χ. για Μετρό 600µ., για Τραµ 
200µ κλπ.)  

Ειδικά για το Μετρό η µεθοδολογία υπολογισµού του πρόσθετου πληθυσµού εί η παρακά-
τω: 
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Πληθυσµός και Θέσεις Εργασίας για το έτος 2010  

γύρω από τους µελλοντικούς σταθµoύς του Μετρό 
 

Επιλογή γηπέδων όπου η Clipped επιφάνεια και η (τµηµένη) επιφάνεια του γηπέδου >=200 ή η Clipped επιφά-
νεια του γηπέδου να είναι το 10% της Αρχικής επιφάνειας 

 Πληθυσµός 2010  Θέσεις Εργασίας 2010 

        

 (1) (2) (1)+(2)  (3) (4) (3)+(4) 

ΓΡΑΜΜΗ 2 (600m) (600-800m) Σύνολο (600m) (600-800m) Σύνολο

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  19,537 5,984 25,521  5,416 1,175 6,591

ΑΛΙΜΟΣ  10,944 4,368 15,312  7,496 1,150 8,646

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  9,494 2,971 12,465  2,627 1,252 3,879

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  8,632 2,447 11,079  12,793 1,247 14,040

        

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ  16,642 5,395 22,037  3,611 778 4,389

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  17,484 5,493 22,977  5,885 1,029 6,914

        

        

ΓΡΑΜΜΗ 3 (600m) (600-800m) Σύνολο (600m) (600-800m) Σύνολο

ΧΟΛΑΡΓΟΣ  19,150 5,922 25,072  5,454 996 6,450

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ  11,304 4,688 15,992  5,452 485 5,937

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8,616 3,762 12,378  3,696 1,565 5,261

        

ΧΑΪ∆ΑΡΙ         19,072 5,600 24,672  3,163 1,596 4,759

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ    24,161 7,586 31,747  2,349 835 3,184

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ      37,129 9,651 46,780  5,665 1,484 7,149

ΝΙΚΑΙΑ          28,664 6,505 35,169  4,507 578 5,085

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ       28,171 5,771 33,942  1,452 552 2,004

ΠΕΙΡΑΙΑΣ        226 924 1,150  11,764 1,553 13,317

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 16,882 3,597 20,479  20,857 1,801 22,658

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ   25,437 3,274 28,711  6,923 1,036 7,959

(1) 100%  του Πληθυσµού της ζώνης επιρροής του σταθµού µέχρι τα 600µ γύρω από το σταθµό 
(2) 50%  του Πληθυσµού στη ζώνη των 600-800µ 
(3) 100%  των Θέσεων Εργασίας της ζώνης επιρροής του σταθµού µέχρι τα 600µ γύρω από το σταθµό 
(4) 50%  των Θέσεων Εργασίας στη ζώνη των 600-800µ 
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100%  του Πληθυσµού και των Θέσεων Εργασίας της ζώνης επιρροής του σταθµού µέχρι τα 600µ γύρω από 
το σταθµό 

50%  του Πληθυσµού και των Θέσεων Εργασίας στη ζώνη των 600-800µ 

 

∆)  Ο δείκτης αποτελέσµατος ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟ-
ΧΙΑΣ υπολογίζεται για παράδειγµα, σε διαδροµή που συνδέει το κέντρο της Αθήνας 
(Οµόνοια, Σύνταγµα κλπ.) µε τον πιο αποµακρυσµένο από το κέντρο σταθµό/στάση, 
που ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του ΕΠ. 

Ε)  Ο δείκτης ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ υπολογίζεται µε βάση προκαθορισµένο εύρος διακύ-
µανσης της επικινδυνότητας ανά λειτουργική κατηγορία οδού σε συνδυασµό µε το 
βαθµό βελτίωσης των λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε τµήµατος. Τα στοιχεία αυ-
τά προέρχονται από ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία οδικής ασφάλειας ανά κατηγορία 
οδού µε βάση τους παρατηρηµένους δείκτες ατυχηµάτων (∆ιεθνής Βάση ∆εδοµένων 
Οδικής Κυκλοφορίας και Ατυχηµάτων - IRTAD).  

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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∆είκτης Αριθµού Θανάτων  
ανά 106 οχηµατοχιλιόµετρα σε αυτοκινητόδροµους 

Χώρα ∆είκτης 

Αυστρία 0,52 

Βέλγιο 0,45 

∆ανία 0,30 

Φιλανδία 0,42 

Γαλλία 0,35 

Γερµανία 0,36 

Μέσος Όρος 0,40 

 

Αντίστοιχοι δείκτες επικινδυνότητας µε βάση στοιχεία της FHWA των ΗΠΑ είναι:  

∆είκτης Αριθµού Θανάτων  
ανά 100Χ106 οχηµατοµίλια σε διάφορους τύπους οδών 

Τύπος Άξονα ∆είκτης 

Κλειστοί Αυτοκινητόδροµοι 0,46 

Αστικοί Αυτοκινητόδροµοι 0,49 

Κύριες Αρτηρίες 1,03 

Σύνολο ∆ικτύου 0,40 

 

Με βάση τα παραπάνω διαµορφώθηκαν οι δείκτες επικινδυνότητας που χρησιµοποιήθηκαν 
για τον υπολογισµό του ∆είκτη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ, που φαίνονται στον επόµενο Πίνακα: 

∆ιατοµή Υπεραστικό ∆ίκτυο Αστικό ∆ίκτυο

2Χ2 + ΛΕΑ & 2Χ3 + ΛΕΑ 0,40 – 0,50 0,50 – 0,60 

2Χ2  & 2Χ3  0,50 – 0,60 0,60 – 0,70 

2Χ1 + ΛΕΑ 0,60 – 0,70 0,70 – 0,80 

2Χ1 (ΠΕΟ) 0,70 – 0,80 0,80 – 1,20 

2Χ1 (Επαρχιακό) 1,00  1,00 – 1,20 
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Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις 
νέες/αναβαθµιζόµενες οδούς. 

Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως εξής: 

 

Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων  

Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η επικινδυνότητα του συνόλου των υφιστάµενων 
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν  στο πλαίσιο 
του Ε.Π. 

{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λα-
µία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζεται η επικινδυνότητα των 
τµηµάτων αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες, ως ο σταθµισµένος µέ-
σος όρος της επικινδυνότητας των επιµέρους τµηµάτων:  

π.χ οδός 2Χ1 χωρίς ενδιάµεση νησίδα και πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά σε µή-
κος 200χλµ δείκτης 1,2, οδός 2Χ1 µε ΛΕΑ σε µήκος 50χλµ δείκτης 0,9, οδός 2Χ2 χω-
ρίς ενδιάµεση νησίδα σε µήκος 20χλµ δείκτης 0,6 

Σταθµ. µέσος όρος = 200/270 Χ 1,2 + 50/270 Χ 0,9 + 20/270 Χ 0,6 = 1,1}. 

 

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η επικινδυνότητα του συνόλου των νέων τµηµάτων 
του ∆Ο∆ που κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται υπολογίζεται η επικινδυνότητα των τµηµάτων 
αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες, ως ο σταθµισµένος µέσος όρος της ε-
πικινδυνότητας των επιµέρους τµηµάτων: 

π.χ οδός 2Χ1 χωρίς ενδιάµεση νησίδα και πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά σε µή-
κος 200χλµ αναβαθµίζεται σε οδό 2Χ1 µε ΛΕΑ δείκτης 0,9, οδός 2Χ1 µε ΛΕΑ σε µήκος 
50χλµ αναβαθµίζεται σε οδό 2Χ2 χωρίς ενδιάµεση νησίδα δείκτης 0,6, οδός 2Χ2 χωρίς 
ενδιάµεση νησίδα σε µήκος 20χλµ σε οδό 2Χ2 + ΛΕΑ δείκτης 0,5 

Σταθµ. µέσος όρος = 200/270 Χ 0,9 + 50/270 Χ 0,6 + 20/270 Χ 0,5 = 0,81}. 
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3.  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (CORE INDICATORS) 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) * 
 

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
2013 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Μεταφορές  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ & ΕΠ-ΣΑΑΣ ΕΠ-ΕΠ  

Αριθµός Έργων  198 81 
Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο 
τοµέα των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρό-
δροµοι, αεροδρόµια, κ.λπ.) 

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινη-
τοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)  529 966 

Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε 
χλµ των αυτοκινητοδρόµων  του ∆ιευρωπαϊκού 
Οδικού ∆ικτύου (ΤΕΝ) που ολοκληρώνονται στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΠ.   

Κατασκευή / αναβάθµιση οδών εκτός 
αυτ/µων ΤΕΝ (χλµ) 80 596 

Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε 
χλµ των οδών εκτός αυτ/µων ΤΕΝ, που κατα-
σκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΠ.  

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηρο-
δρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 624 178,5 

Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε 
χλµ των σιδηροδρόµων του ∆ιευρωπαϊκού Σι-
δηροδροµικού ∆ικτύου (ΤΕΝ) που κατασκευά-
ζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ.  

Κατασκευή και αναβάθµιση σιδηροδρό-
µων εκτός ΤΕΝ  (χλµ) 110 2 

Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε 
χλµ των σιδηροδρόµων εκτός ΤΕΝ, που κατα-
σκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΠ 

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρε-
τείται από τα µέσα µαζικής µεταφοράς 
σταθερής τροχιάς (Μετρό) 
 

0 514.000 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος συνολικός 
πληθυσµός (σε χιλ. κατοίκους) στον οποίο πα-
ρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης πεζή στο δί-
κτυο µέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό) στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΠ. 

* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical 
Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη των έργων.    
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4. ΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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