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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΠ «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 2007 –2013 
(ΕΠΕΠ) περιλαµβάνει παρεµβάσεις που συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό των φυσικών 
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών, µε στόχο την 
ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας και των 
διεθνών και διευρωπαϊκών διασυνδέσεών της.  

Το ΕΠΕΠ περιλαµβάνει παρεµβάσεις/δράσεις που υπάγονται στον τοµέα των Μεταφορών 
και αφορούν σε όλα τα µεταφορικά υποσυστήµατα του τοµέα: τις οδικές, τις 
σιδηροδροµικές και συνδυασµένες µεταφορές, τις θαλάσσιες, τις αεροπορικές και τις 
αστικές µεταφορές. Οι κύριες κατηγορίες των παρεµβάσεων αφορούν στην ανάπτυξη 
µεταφορικών υποδοµών, στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και στη βελτίωση 
των µεταφορικών υπηρεσιών.  

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε ανέρχεται σε 
4.976.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.700.000.000 Ευρώ Κοινοτική Συνδροµή 
και 1.276.000.000 Ευρώ Εθνική Συµµετοχή.  

Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 
2.424.000.000 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε., όπως απαλλοτριώσεις (µεγαλύτερες από κάποιο 
ποσοστό του κόστους του έργου), προβλεπόµενα έσοδα κ.λ.π.. Για την υλοποίηση των 
έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική Συµµετοχή ύψους 3.626.000.000 
Ευρώ. 

Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 11.026.000.000 Ευρώ. 

 

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 
2013  

3.1 Στρατηγικοί – Γενικοί Στόχοι  

∆ύο είναι οι στρατηγικοί στόχοι του τοµέα των µεταφορών, στο πλαίσιο των 
διαπιστωµένων αναγκών και κενών που προκύπτουν από την ανάλυση: 

1. Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών 
της χώρας µε την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών κατά 
προτεραιότητα, καθώς και µε  την ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών σε 
Εθνικό/Περιφερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, 
αεροπορικών και αστικών µεταφορικών υποδοµών), µε γνώµονα τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και την αειφορία του συστήµατος µεταφορών.  

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήµατος 
µεταφορών, µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
µετακίνησης, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου και του κόστους 
µετακινήσεων, µε τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και µε την 
αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέµενης αξίας του 
συστήµατος. 

Το δίκτυο µεταφορών συµπληρώνεται, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», 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 σιδηροδροµικών 
έργων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών, καθώς και 
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στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µητροπολιτικών 
κέντρων της χώρας.  

Επιπρόσθετα, τίθενται δύο παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος: 

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 της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.  

Με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», µε 
τρόπο ώστε να αντιµετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τοµέα Μεταφορών.: 

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 πύλες της χώρας (µεθοριακοί 
σταθµοί και λιµάνια), καθώς και της ανάπτυξης 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 ταχύτητας, 
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 ελαχιστοποιούνται 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 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. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ):  Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της 
ασφάλειας του συστήµατος 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 
διαδικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα.     

3.2 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος  

Ο συνολικός αριθµός των Αξόνων Προτεραιότητας προκύπτει µε τη διαµόρφωση 
δύο Οµάδων Αξόνων Προτεραιότητας, µία για κάθε ένα από τα δύο Ταµεία 
χρηµατοδότησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε 
Οµάδα Αξόνων Προτεραιότητας, διαµορφώνονται θεµατικές Υποοµάδες για 
χερσαίες υπεραστικές µεταφορές / θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές / αστικές 
µεταφορές /  ασφάλεια - διαχείριση δικτύων µεταφορών και τεχνική υποστήριξη. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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1ος Άξονας -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α:  Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ 
∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος  Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 
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  & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆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  
12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Οι άξονες προτεραιότητας που χρηµατοδοτούνται από το “ΕΤΠΑ” υλοποιούνται σε 
Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, ενώ οι άξονες προτεραιότητας που 
χρηµατοδοτούνται από το “Ταµείο Συνοχής” υλοποιούνται τόσο σε Περιφέρειες αµιγούς 
στόχου σύγκλισης, όσο και σε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out και 
phasing in).  


