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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βελτιώνοντας  και 
διασφαλίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της 
Ελλάδας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής 
ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), την προστασία της 
βιοποικιλότητας, και την υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν  την αειφόρο χρήση και 
διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν έργα, 
όπως μελέτες,  έρευνες,  δημιουργία μοντέλων, προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ‘ή 
ευαισθητοποίησης, προγράμματα παρακολούθησης  τοπικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης και άλλα επιδεικτικά ή πιλοτικά έργα που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας των εσωτερικών υδάτων και 
των θαλάσσιων πόρων σε Εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα προωθηθούν ενέργειες 
ευαισθητοποίησης οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, επιτόπιες επισκέψεις 
καθώς και υποτροφίες ή ενισχύσεις για σπουδές / εκπαίδευση / κατάρτιση σε συναφείς 
τομείς σε πανεπιστήμια / ιδρύματα / οργανισμούς των κρατών-χορηγών. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω έργων θα συμβάλει στην ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης  
ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής 
και της επιχειρηματικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και / ή οικονομικές δυσκολίες. 

Το αντικείμενο στο οποίο το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί είναι οι υδατικοί πόροι 
(επιφανειακοί  και υπόγειοι), των οποίων η κατάσταση δεν είναι η ενδεδειγμένη. Υψηλή 
προτεραιότητα θα δοθεί στη βελτίωση της παρακολούθησης, της προστασίας και της ορθής 
διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις παράκτιες 
περιοχές που απειλούνται από διάβρωση, καταστροφή και ρύπανση με στόχο την 
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων  σε τοπικό επίπεδο. 

Με σκοπό τη βελτίωση των διμερών σχέσεων της Ελλάδας και της Νορβηγίας θα 
προωθηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανταλλαγή  και μεταφορά 
τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων φορέων, των δύο 
χωρών.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων. 
Θα  υιοθετηθούν  πρακτικές ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
στην υλοποίηση των έργων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και σε ευάλωτες ομάδες ή ειδικές 
κατηγορίες του γενικού πληθυσμού. Περαιτέρω θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων 
αυτών που θα επηρεαστούν από τις παρεμβάσεις του προγράμματος, ενώ οι Δικαιούχοι θα 
έχουν αυτονόητα την υποχρέωση να συμμορφώνονται απόλυτα με το θεσμικό πλαίσιο και 
να λειτουργήσουν με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. 

 Ομάδες – στόχος του προγράμματος είναι όλοι οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως 
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τοπικές και περιφερειακές 
Αυτοδιοικήσεις.  Μπορούν επίσης να  συμμετάσχουν μη-κυβερνητικές οργανώσεις, 
επιχειρηματικές ενώσεις,  συνδικάτα, επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και φορείς/φυσικά 
πρόσωπα από τις τοπικές κοινωνίες ή το χώρο της εκπαίδευσης. Ο σημαντικότερος 
παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη για την προώθηση των έργων και προγραμμάτων 
αποκατάστασης είναι οι τοπικές κοινωνίες.   Το έργα ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης/κατάρτισης θα απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες καθώς και σε φυσικά 
πρόσωπα,  όπως πχ. τους βιο-ιχθυοκαλλιεργητές, τους ψαράδες, τους εκπαιδευτικούς, τους 
φοιτητές, τους μαθητές κλπ. 
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Στο Πρόγραμμα έχει περιληφθεί ένα  προκαθορισμένο έργο το οποίο αφορά  στην  
εφαρμογή προγράμματος  παρακολούθησης  των θαλασσίων υδάτων, σύμφωνα με τους 
στόχους της οδηγίας 2008/56/ΕΚ., το οποίο θα διασφαλίσει τη συνεχή εκτίμηση της 
περιβαλλοντικής κατάστασής τους. 
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ονομασία του Προγράμματος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών 
Υδάτων. 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών 
Δράσεων  (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
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3. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΟΧ 

Ως γενικός στόχος του χρηματοδοτικού μηχανισμού ορίζεται: «η μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και η ενίσχυση των σχέσεών 
του με την Ελλάδα». 

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση και η εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων και η συμβολή στη συνολική 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ικανοποιήσει τους παραπάνω στόχους, με 
δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων,  έργα 
βελτίωσης της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων, με έργα περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης τοπικής εμβέλειας ή με πρότυπα/επιδεικτικά έργα διαχείρισης υδατικών 
πόρων και με έργα προώθησης της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης/κατάρτισης που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων.  

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και των εσωτερικών 
υδατικών πόρων με την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου νερού στα  
επιφανειακά και υπόγεια αποθέματα, την προστασία και αποκατάσταση επιβαρημένων 
οικοσυστημάτων και την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης των παράκτιων 
περιοχών τόσο από άποψη διάβρωσης όσο και ρύπανσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
σκοπεύει να συμβάλει στην εξασφάλιση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των 
θαλάσσιων και των εσωτερικών υδατικών πόρων με τη δημιουργία προγραμμάτων 
παρακολούθησης της κατάστασής τους. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλύτερη εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά στην 
προστασία των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων υδάτων.  Αυτό θα επιτευχθεί με την 

 βελτίωση της παρακολούθησης και της ποιότητάς τους με στόχο την προστασία των 
υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας από τη ρύπανση, 

 ανάκτηση και προστασία εσωτερικών υδάτων (τόσο υπόγειων όσο και 
επιφανειακών) που χύνονται στη θάλασσα και βελτίωση της ποιότητάς τους. 

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα στάδια της υλοποίησης 
του προγράμματος, θα συμβάλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.   

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων και της διαφάνειας θα γίνουν απολύτως 
σεβαστές κατά την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος.  



 8 

 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 Προκλήσεις και ανάλυση αναγκών 
Η ζήτηση νερού σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν καλύπτεται με επάρκεια. Ιδιαίτερα σε 
ορισμένα νησιά και παράκτιες περιοχές, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις νερού 
δεδομένης της έντονης αστικοποίησης, της τουριστικής ανάπτυξης της αύξησης των 
αρδευόμενων εκτάσεων, αλλά και του ξηροθερμικού κλίματος. 

Είναι προφανώς αναγκαία η δημιουργία σχεδίου διαχείρισης  του νερού τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο λεκανών απορροής, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού 
προς στη θάλασσα, και την ενίσχυση της ανάκτησης και αξιοποίησης των επιφανειακών και 
υπόγειων υδατικών πόρων. Καλύτερη παρακολούθηση της ποιότητας και πρόληψη της 
ρύπανσης θα έχει ως αποτέλεσμα παροχή νερού για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. 

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας σε νερό καλύπτεται, από πηγάδια 
και γεωτρήσεις, δηλαδή από υπόγεια ύδατα, είναι κρίσιμο να αξιοποιηθεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό ο καρστικός υδροφόρος ορίζοντας.  

Μεταξύ άλλων η αναλυτική καταγραφή in situ όλων των σημείων άντλησης υπόγειων 
υδάτων (αδειοδοτημένων και μη) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ή η αξιοποίηση παράκτιων 
καρστικών δεξαμενών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα έργα στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και της επίλυσης 
οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. 

Επειδή η ευημερία των ανθρώπων που ζουν σε παράκτιες περιοχές εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ποιότητα του θαλασσίου οικοσυστήματος, η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
θαλάσσιων υδάτων είναι πολύ σημαντική για τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα  για  την 
Ελλάδα που έχει μεγάλη ακτογραμμή (15.000 χλμ.) και συνεπώς ένα μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού ζει κοντά στην ακτή. 

Η διάβρωση των ακτών είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην Ελλάδα το οποίο απειλεί τη 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Αν και η διάβρωση είναι εν μέρει ένα φυσικό 
φαινόμενο που δεν μπορεί να ελεγχθεί εξ’ ολοκλήρου, γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε 
ορισμένες περιοχές λόγω αυξημένης πίεσης που ασκείται από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκώς ελεγχόμενων τεχνικών έργων 
κυρίως στην  ακτογραμμή. Η διάβρωση της ακτογραμμής καταλήγει σε κινδύνους για 
παράκτιους οικισμούς καθώς και για ακτές κολύμβησης (τουριστικό προϊόν) προκαλώντας 
υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ή/και κινδύνους για τη ζωή και τη περιουσία των 
πολιτών. Επιπλέον, καταστροφικές και τεχνικές μέθοδοι αλιείας και υπεραλίευσης 
συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των ψαριών στην Ελλάδα. Η στήριξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης  για τη διαχείριση της 
αλιείας, την ενίσχυση των πόρων και την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Η καλή διαχείριση των παράκτιων περιοχών και των τοπίων συμβαδίζει με τη συστηματική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, την σε πραγματικό χρόνο 
παρακολούθηση των ακτών και των παράκτιων ζωνών, τον προσεκτικό σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και την αποκατάσταση των περιοχών όπου 
είναι δυνατό ή απαραίτητο οικονομικής /τουριστικής ανάπτυξης. 

Οι παράκτιοι πληθυσμοί είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
για την προώθηση των έργων του προγράμματος αυτού. Σεμινάρια/ενέργειες κατάρτισης 
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με θέμα την υποβάθμιση των θαλάσσιων πόρων, τους κινδύνους από την ρύπανση των 
υδατικών πόρων και τη διάβρωση της ακτογραμμής κρίνονται απαραίτητα. 

Η εκπαίδευση/κατάρτιση/ευαισθητοποίηση πάνω σε μέτρα για την προστασία και 
αποκατάσταση του υδατικού περιβάλλοντος, θα συμβάλει ώστε ο πληθυσμός των 
παράκτιων περιοχών να κατανοήσει καλύτερα τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή 
τους ή και να επενδύσει γνώση σε μεθόδους και τεχνικές αλιείας που αποφορτίζουν τις 
πιέσεις προς το αλιευτικό απόθεμα. 

 4. 2 Οργανισμοί που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το 
Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου μάθησης ή εποπτευόμενοι φορείς του, Ερευνητικά 
Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές που 
αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας. Επιπλέον, οι κάτοικοι των παράκτιων 
περιοχών, οι αλιείς, οι υδατοκαλλιεργητές, οι μαθητές, οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί 
επηρεάζονται όλοι από το πρόγραμμα και μπορούν να ωφεληθούν από την εκπαίδευση / 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος και τις ενέργειες 
κατάρτισης/ευαισθητοποίησης που αυτό θα ενισχύσει. 

4.3 Νομοθεσία που αφορά το Πρόγραμμα 
Η νομοθεσία που εφαρμόζεται είναι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία όπως 
καταγράφεται παρακάτω: 

 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

H oδηγία 2008/56/ΕΚ θεσπίζει το πλαίσιο με βάση το οποίο πρέπει να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέχρι το έτος 2020. 
Στόχος της οδηγίας είναι η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 
την υποβάθμιση ή, όπου αυτό είναι εφικτό, η αποκατάσταση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων σε περιοχές όπου έχουν επηρεαστεί αρνητικά, η πρόληψη και η μείωση 
των επιβαρυντικών εισροών στο θαλάσσιο περιβάλλον, με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές 
χρήσεις της θάλασσας. 

Η Οδηγία 2000/60 θεσπίζει νομοθεσία για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων 
και την προστασία των σχετικών οικοσυστημάτων.  
Ο πρωταρχικός στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη αποδεκτής ποιότητας στα ύδατα με την 
εφαρμογή σχεδίων ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η εφαρμογή της οδηγίας  
έχει μεγάλη σημασία για τις προστατευόμενες περιοχές, την ποιότητα του νερού και την 
υγεία του ανθρώπου. 
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Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα  
Στόχος της οδηγίας που αφορά  στη συλλογή, επεξεργασία και την διάθεση των αστικών 
λυμάτων, είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των απορρίψεων 
αστικών λυμάτων και τις απορρίψεις κάποιων βιομηχανικών μονάδων. 

Η οδηγία 2006/7/ΕΚ  για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 
Ο κύριος στόχος της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος από τη περιττωματική ρύπανση σε ύδατα κολύμβησης. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίσουν δημοφιλείς περιοχές κολύμβησης και να 
παρακολουθούν την ποιότητα του νερού σ’ αυτές, καθ 'όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής 
περιόδου. 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

Στοχεύει στην προστασία περίπου 220 οικοτόπων και περίπου 1.000 είδων που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της οδηγίας και είναι είδη και  οικότοποι που 
θεωρούνται ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
οδηγία. 

Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών  
Αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση 
στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών. Έχει αντικείμενο την προστασία και τη 
διαχείριση των ειδών αυτών και ρυθμίζει την εκμετάλλευσή τους. 

Οδηγία 78/659/ΕΟΚ, της 18ης Ιουλίου 1978 σχετικά με την ποιότητα των γλυκών υδάτων 
που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (και όπως  επιπλέον τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό 1882/2003 / ΕΚ) και τον Κανονισμό 807/2003/EC. 
Ο στόχος της ανωτέρω οδηγίας είναι η προστασία, βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή 
στάσιμων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία ζουν ψάρια ή, μπορούν να ζήσουν ψάρια (εάν η 
ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί) που ανήκουν σε:  
- ενδημικά είδη, 
ή  
- είδη που η παρουσία τους είναι επιθυμητή για σκοπούς διαχείρισης των υδάτων από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Η οδηγία για τα οστρακοειδή: οδηγία 79/923/ΕΟΚ, της 30ής Οκτωβρίου 1979, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (και περαιτέρω 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 1882/2003/EC) περί της απαιτούμενης ποιότητας των 
υδάτων για τα οστρακοειδή. 
Ο στόχος της οδηγίας για τα οστρακοειδή είναι η προστασία, βελτίωση της ποιότητας  των 
υδάτων, προκειμένου να υποστηρίζουν τη ζωή και ανάπτυξη των οστρακοειδών . Έχει 
σχεδιαστεί για την προστασία της υδάτινης πανίδας των διθύρων, και των γαστερόποδων 
μαλάκιων, τα οποία περιλαμβάνουν: στρείδια, μύδια, κυδώνια, χτένια και αχιβάδες. Η 
οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τα ύδατα που χρήζουν προστασίας, 
προκειμένου να υποστηρίξει τη ζωή και ανάπτυξη των οστρακοειδών.  

Εθνική Νομοθεσία 

Νόμος 3983/2011 «Εθνική Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος" 
Ο νόμος ενσωματώνει τις απαιτήσεις και τους στόχους της οδηγίας 2008/56/ΕΚ σχετικά με 
τα θαλάσσια ύδατα στο εθνικό Δίκαιο. 

Νόμος 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/glossary_en.htm#urbwastewater
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Ενσωματώνει τις απαιτήσεις και τους στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. 

Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 
Καθορίζει τα μέτρα και τις διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση 
των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος 
Ειδικότερα, το άρθρο 10 θεσπίζει γενικές κατευθύνσεις για την προστασία του νερού. Το 
άρθρο 28 καθορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους προκαλούν  τη ρύπανση των 
υδάτων και στις επιχειρήσεις που  λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. 

4.4 Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις 
Κρατικές ενισχύσεις είναι η οικονομική βοήθεια που παρέχεται από δημόσιους φορείς σε 
νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Μπορεί να αποτελείται από 
μέτρα δημόσιας στήριξης σε πολλές μορφές, όπως φορολογικές απαλλαγές, δάνεια με 
προνομιακούς όρους, κρατικές εγγυήσεις και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο από 
δημόσιες αρχές με όρους που θα ήταν αποδεκτοί για ιδιώτη επενδυτή. 

Για τυχόν μικρής κλίμακας επιχορηγήσεις, θα χρησιμοποιείται το καθεστώς "de minimis", 
όπως ισχύει στην ΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό 1998/2006, σε συνδυασμό με το σύστημα 
«κουπονιών» στην περίπτωση των φυσικών πρσώπων,  φοιτητών, μαθητών, αλιέων κλπ.  

Για την υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το παρόν πρόγραμμα θα 
πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις και η νομοθεσία που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις  
προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών καθώς και η Νομοθεσία που αφορά τα Δημόσια 
Έργα. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται από τη Διαχειριστή Αρχή του Προγράμματος. 

4.5 Στρατηγική του προγράμματος 
Με βάση τα παραπάνω έχουν εντοπιστεί τομείς, όπου χρειάζεται να αναληφθεί δράση, 
προκειμένου το Πρόγραμμα να συμβάλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων 
και των εσωτερικών υδατικών πόρων, στη βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων 
υδάτων και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης στον τομέα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.  

Τα έργα που θα χρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα ενδεικτικά μπορεί να είναι: 

 Παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Εφαρμογή τεχνικών σε συγκεκριμένες περιοχές για τη μείωση της απώλειας και την 
ανάκτηση και αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που χάνονται προς 
τη θάλασσα. 

 Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των 
θαλάσσιων και των εσωτερικών υδάτων σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα. 

 Έργα προστασίας υγροτόπων 

 Μελέτες, προγράμματα και έργα για τον έλεγχο της διάβρωσης ακτών. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης / κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο με 
ιδιαίτερη στόχευση σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές κλπ. 

 
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανεμήθηκε κατ αρχήν ως εξής: 

1. Περίπου το 54% του Προϋπολογισμού κατευθύνεται στην υλοποίηση έργων με 
στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και των εσωτερικών υδατικών 
πόρων. 
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2. Περίπου το 31% του Προϋπολογισμού κατευθύνεται στην καθιέρωση και εφαρμογή 
συστημάτων παρακολούθησης, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων, με την εφαρμογή προγραμμάτων 
παρακολούθησης σε θαλάσσιες περιοχές. Το προκαθορισμένο έργο εκτιμάται ότι 
θα καλύψει την παρακολούθηση σε δύο περιοχές, ενώ επιπλέον θαλάσσιες 
περιοχές θα μπορούσαν να καλυφθούν με την εγκατάσταση,  αναβάθμιση ή 
επέκταση πρόσθετων συστημάτων. 

Το προκαθορισμένο έργο με τίτλο «Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων», θα υλοποιηθεί από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, η οποία είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των υδατικών 
πόρων στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η συνεχής αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης και η τακτική επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών 
στόχων στο Ιόνιο Πέλαγος και Κεντρική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος σύμφωνα 
με την οδηγία 2008/56/ΕΚ, με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2017 και θα κοστίσει περίπου 2.500.000 €. 

3. Περίπου το 9,5% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε προγράμματα 
επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης / κατάρτισης / εκπαίδευσης / σε θέματα 
διαχείρισης υδατικών πόρων. Τέτοια προγράμματα θα απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς / σπουδαστές και μαθητές, επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα 
τοπικών κοινωνιών ιδιαίτερα σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Πρόσθετες 
δραστηριότητες θα είναι η κατάρτιση / εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση ατόμων που 
κατοικούν ή εμπλέκονται σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε παράκτιες 
περιοχές, στον τομέα της διαχείρισης θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, 
προκειμένου να επιμορφωθούν / καταρτιστούν σε ιδρύματα, πανεπιστήμια ή 
άλλους οργανισμούς  των δότριων χωρών. 

Με την εξαίρεση του προκαθορισμένου προγράμματος, όλα τα έργα θα επιλεγούν κατόπιν 
ανταγωνιστικών διαδικασιών μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Για τους 
δυνητικούς δικαιούχους των ανοιχτών προσκλήσεων θα διεξαχθούν ενημερωτικά 
σεμινάρια. Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, σύμφωνα με λίστα από συγκεκριμένα 
κριτήρια, ενώ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες 
οδηγίες. 

Η επιλογή των προτάσεων από την επιτροπή θα γίνει με βάση: 

 τη συμβολή του έργου στο γενικό στόχο του Προγράμματος 

 την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επάρκειας των υποψήφιων 

 την πληρότητα της πρότασης 

 τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης έργου εντός των προθεσμιών. 
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5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5.1 Στόχος του προγράμματος 
 
Θεματική Προτεραιότητα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 
 

Στόχος του προγράμματος: Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα θαλάσσια και τα 
εσωτερικά ύδατα 

 

 

5.2 Αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος 
 

Α/Α Αποτέλεσμα Δείκτης Περιγραφή Τιμή δείκτη Πηγή επαλήθευσης 

1 

Βελτίωση της  
διαχείρισης 
των 
θαλάσσιων 
και 
εσωτερικών 
υδατικών 
πόρων 

Αριθμός έργων που 
συμβάλλουν στην αειφόρο 
διαχείριση ή τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων 
και των εσωτερικών 
υδατικών πόρων. 

Ως έργο νοείται ένα έργο 
υποδομής, μία τοπική 
ολοκληρωμένη παρέμβαση 
αποκατάστασης, μια μελέτη, 
ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης, ένα μοντέλο, 
ένα πιλοτικό ή επιδεικτικό έργο 
ή η εφαρμογή μέτρων. Μόνο 
ολοκληρωμένα έργα έτοιμα 
προς χρήση ή λειτουργία για 
τον σκοπό που έχουν 
σχεδιαστεί μετρούνται στο 
δείκτη. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
επιβεβαιώσει την 
ολοκλήρωση των έργων 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης και 
θα υπολογίσει το 
δείκτη. 

0 6 

Αριθμός των «περιοχών» 
στις οποίες έχουν 
υλοποιηθεί έργα που 
συμβάλλουν στην βιώσιμη 
διαχείριση ή τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων 
και των εσωτερικών 
υδατικών πόρων. 

Μια «περιοχή» είναι μια ενιαία 
έκταση οποιουδήποτε 
μεγέθους, για την οποία έχει 
υλοποιηθεί ένα έργο. 

Μια «περιοχή» θα μπορούσε 
να είναι μια τοποθεσία, ένας 
αποδέκτης, μια περιφέρεια, 
ένας δήμος, ένα ή περισσότερα 
γειτονικά νησιά, ή ακόμα και 
όλη τη χώρα. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
υπολογίσει το δείκτη 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων. 

0 6 

2 

Βελτίωση της 
παρακολούθη
σης των 
θαλάσσιων 
υδάτων 

 

Αριθμός προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης. 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης είναι 
συστήματα για τη μέτρηση, τη 
συλλογή, την επεξεργασία και 
την παρουσίαση δεδομένων 
που αφορούν το υδατικό 
περιβάλλον. Αναβαθμίσεις ή 
επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων 
συστημάτων θα υπολογίζονται 
επίσης. Ο δείκτης αναφέρεται 
σε ένα σύστημα που έχει 
ολοκληρωθεί και είναι 
λειτουργικό. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
επιβεβαιώσει την 
υλοποίηση των 
προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης μέσω 
των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων και θα 
υπολογίσει το δείκτη. 

 

 

0 3 
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Α/Α Αποτέλεσμα Δείκτης Περιγραφή Τιμή δείκτη Πηγή επαλήθευσης 

Αριθμός των θαλάσσιων 
περιοχών όπου έχει 
υλοποιηθεί πρόγραμμα ή 
σύστημα παρακολούθησης. 

Μια «περιοχή» είναι μια ενιαία 
έκταση οποιουδήποτε 
μεγέθους, για την οποία ένα 
σύστημα παρακολούθησης έχει 
υλοποιηθεί, αναβαθμιστεί ή 
επεκταθεί. 
Μια «περιοχή» θα μπορούσε 
να είναι ένας κόλπος, ένα νησί, 
μια θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
υπολογίσει το δείκτη 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων. 

0 5 

3 

Προώθηση της 
ευαισθητοποί
ησης / 
εκπαίδευσης / 
κατάρτισης 
σχετικά με την 
ολοκληρωμέν
η διαχείριση 
θαλάσσιων 
και 
εσωτερικών 
υδάτων 

 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σχετικά με 
τη διαχείριση θαλάσσιων 
και εσωτερικών υδάτων. 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
θα μπορούσε να αφορά 
διαλέξεις, εργασίες ή/και 
επισκέψεις σε συγκεκριμένες 
θαλάσσιες περιοχές ή 
εσωτερικά υδατικά συστήματα. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
υπολογίσει το δείκτη 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων. 

0 15 

Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης σχετικά με τη 
διαχείριση θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων. 

Ένα πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης ή 
κατάρτισης θα μπορούσε να 
είναι ένα σεμινάριο, ένα 
συνέδριο, μια ημερίδα ή μια 
εκδήλωση που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει διαλέξεις, 
εργασίες ή/και επισκέψεις σε 
συγκεκριμένες θαλάσσιες 
περιοχές ή εσωτερικά υδατικά 
συστήματα. Υπουργεία, 
κυβερνητικές αρχές, αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, 
πανεπιστήμια, σχολεία, 
επαγγελματικές ομάδες, 
σύλλογοι γυναικών ή ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, συλλογικοί 
φορείς παράκτιων περιοχών ή 
περιοχών πλησίον των 
υδάτινων αποδεκτών ή το ευρύ 
κοινό θα μπορούσε να είναι οι 
ομάδες-στόχος αυτών των 
προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης / 
κατάρτισης. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
υπολογίσει το δείκτη 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων. 

0 10 

Αριθμός φοιτητών / 
μαθητών / εκπαιδευτικών 
που έχουν λάβει βοήθεια 
για σπουδές / κατάρτιση / 
εκπαίδευση / πρακτική 
άσκηση στον τομέα 
διαχείρισης θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων σε 
ιδρύματα ή πανεπιστήμια ή 
γενικά οργανισμούς των 
δοτριών χωρών 

Θα δοθούν ενισχύσεις σε 
Έλληνες φοιτητές / μαθητές / 
εκπαιδευτικούς για εκπαίδευση 
/ άσκηση / επιμόρφωση σε 
ιδρύματα, πανεπιστήμια, 
οργανισμούς των δοτριών 
χωρών στον τομέα της 
διαχείρισης θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος θα 
υπολογίσει το δείκτη 
μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης των 
έργων. 

0 20 
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5.3 Εκροές του προγράμματος 
 

Αποτέλεσμα Εκροή Δείκτης Τιμή δείκτη Περιγραφή 

Βελτίωση 
της  
διαχείρισης 
των 
θαλάσσιων 
και 
εσωτερικών 
υδατικών 
πόρων 

Έργα που συμβάλλουν στην 
αειφόρο διαχείριση ή/και 
προστασία των εσωτερικών 
υδατικών πόρων. 

Αριθμός μελετών, μοντέλων, 
προγραμμάτων παρακολούθησης, 
ή εφαρμογής μέτρων ή άλλων 
παρεμφερών δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην αειφόρο 
διαχείριση ή/και προστασία των 
εσωτερικών υδατικών πόρων. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Μια μελέτη, ένα μοντέλο ή ένα 
πρόγραμμα παρακολούθησης 
υλοποιείται από έναν 
δικαιούχο και συνήθως 
ανατίθεται σε έναν ανάδοχο. 
Τέτοιες δραστηριότητες θα 
μπορούσαν να υλοποιούνται 
σε μία ή περισσότερες 
περιοχές και να αφορούν σε 
υδροφόρους ορίζοντες, 
υδατικά συστήματα, λεκάνες 
απορροής, επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα, στη χρήση ή 
εξοικονόμηση νερού, στις 
επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στους υδάτινους 
πόρους, στη διάβρωση ακτών, 
κ.α. 

0 4 

Αριθμός έργων υποδομής ή 
τοπικών ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων αποκατάστασης που 
συμβάλλουν στην αειφόρο 
διαχείριση, προστασία ή τη 
βελτίωση της ποιότητας των 
εσωτερικών υδατικών πόρων. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Ένα έργο υποδομής ή μια 
ολοκληρωμένη παρέμβαση 
αποκατάστασης υλοποιείται 
συνήθως σε μία περιοχή και 
οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση 
του νερού ή προστατεύει ή 
αναβαθμίζει την ποιότητα των 
υδατικών πόρων. Τέτοια έργα 
θα μπορούσαν να αφορούν 
στη βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων, στην προστασία 
των υδατικών πόρων από τη 
ρύπανση, στην αφθονία των 
ψαριών σε μεταβατικά ή 
εσωτερικά ύδατα κ.α. 

0 1 

Αριθμός των «περιοχών» για τις 
οποίες έχουν υλοποιηθεί έργα που 
συμβάλλουν στην αειφόρο 
διαχείριση, προστασία ή τη 
βελτίωση της ποιότητας των 
εσωτερικών υδατικών πόρων. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Μια «περιοχή» είναι μια 
ενιαία έκταση οποιουδήποτε 
μεγέθους, για την οποία έχει 
υλοποιηθεί ένα έργο. 

Μια «περιοχή» θα μπορούσε 
να είναι μια τοποθεσία, ένας 
αποδέκτης, μια περιφέρεια, 
ένας δήμος, ή ακόμα και όλη η 
χώρα. 

 

0 5 
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Αποτέλεσμα Εκροή Δείκτης Τιμή δείκτη Περιγραφή 

 

Έργα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της 
περιβαλλοντικής 
κατάστασης των 
θαλάσσιων υδάτων. 

Αριθμός έργων που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
κατάστασης των θαλάσσιων 
υδάτων. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Ως έργο νοείται ένα έργο 
υποδομής, μία τοπική 
ολοκληρωμένη παρέμβαση 
αποκατάστασης, μια μελέτη, 
ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης, ένα 
μοντέλο, ένα πιλοτικό ή 
επιδεικτικό έργο ή η εφαρμογή 
μέτρων. Μόνο ολοκληρωμένα 
έργα έτοιμα προς χρήση ή 
λειτουργία για τον σκοπό που 
έχουν σχεδιαστεί μετρούνται 
στο δείκτη. Ενδεικτικά ένα 
έργο θα μπορούσε να αφορά 
στην αποκατάσταση των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
με βάση την οδηγία 92/43/EE, 
ή θα μπορούσε να συμβάλει 
στη διατήρηση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας ή τη 
διατήρηση των οικοτόπων και 
στην αφθονία των ειδών και 
των άλλων έμβιων θαλάσσιων 
πόρων. Θα μπορούσε επίσης 
να αφορά στην προστασία από 
την ρύπανσης, τις διαρροές 
πετρελαίου ή τις επιπτώσεις 
από την εξορυκτική 
δραστηριότητα. 

 

0 1 

Αριθμός των «περιοχών» στις 
οποίες έχουν υλοποιηθεί έργα που 
συμβάλουν στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
θαλάσσιων υδάτων. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Μια «περιοχή» είναι μια 
ενιαία έκταση οποιουδήποτε 
μεγέθους, για την οποία έχει 
υλοποιηθεί ένα έργο. 

Μία «περιοχή» θα μπορούσε 
να είναι ένας κόλπος, ένα 
μικρό νησί, μια θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή 

0 1 
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Αποτέλεσμα Εκροή Δείκτης Τιμή δείκτη Περιγραφή 

Βελτίωση της 
παρακολούθη
σης των 
θαλάσσιων 
υδάτων 

 

Εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου 
προγράμματος 
παρακολούθησης των 
θαλάσσιων υδάτων. 

[Προκαθορισμένο έργο] 

 

Αριθμός ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων παρακολούθησης 
των θαλασσίων υδάτων που έχουν 
εφαρμοστεί, πρβλ. Οδηγία Πλαίσιο 
για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(ΟΠΘΣ) άρθρο 5 (2iv) 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος Η έννοια του προγράμματος 

παρακολούθησης ορίζεται στο 
άρθρο 5 της ΟΠΘΣ και στο 
προκαθορισμένο έργο. 0 1 

Αριθμός θαλάσσιων υποπεριοχών 
[βλ. ΟΠΘΣ, άρθρο 4 (2)], όπου ένα 
πρόγραμμα παρακολούθησης έχει 
εφαρμοστεί. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Η έννοια της θαλάσσιας 
υποπεριοχής ορίζεται στο 
άρθρο 4 του ΟΠΘΣ. Στο δείκτη 
μπορεί να μετρηθεί και τμήμα 
της υποπεριοχής που είναι 
υπό τη δικαιοδοσία της 
Ελλάδας.. 

0 2 

Εγκατάσταση, επέκταση ή 
αναβάθμιση συστημάτων 
παρακολούθησης ή 
πρόγνωσης στα θαλάσσια 
ύδατα. 

Αριθμός των συστημάτων 
παρακολούθησης / πρόγνωσης των 
θαλασσίων υδάτων που έχουν 
εγκατασταθεί, αναβαθμιστεί ή 
επεκταθεί. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Ένα σύστημα 
παρακολούθησης ή 
πρόβλεψης είναι ένα σύστημα 
που συλλέγει και αναλύει 
δεδομένα ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για το 
σχεδιασμό μέτρων ή την 
πρόβλεψη μελλοντικών 
συνθηκών. Ο δείκτης 
αναφέρεται σε όλα τα είδη 
των συστημάτων (σε 
πραγματικό χρόνο, 
τηλεπισκόπηση, in situ 
μετρήσεις κλπ). 

0 2 

Αριθμός των «περιοχών» όπου ένα 
σύστημα παρακολούθησης ή 
πρόγνωσης των θαλασσίων υδάτων 
έχει εγκατασταθεί, αναβαθμιστεί ή 
επεκταθεί. 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Μια «περιοχή» είναι μία 
ενιαία έκταση οποιουδήποτε 
μεγέθους, στην οποία έχει 
εγκατασταθεί, επεκταθεί ή 
αναβαθμιστεί ένα σύστημα 
παρακολούθησης ή 
πρόγνωσης. 

Μία «περιοχή» θα μπορούσε 
να είναι ένας κόλπος, ένα 
μικρό νησί, μια θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή. 

0 3 

 



 18 

 

Αποτέλεσμα Εκροή Δείκτης Τιμή δείκτη Περιγραφή 

Προώθηση της 
ευαισθητοποί
ησης / 
εκπαίδευσης / 
κατάρτισης 
σχετικά με την 
ολοκληρωμέν
η διαχείριση 
θαλάσσιων και 
εσωτερικών 
υδάτων 

 

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην 

πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σχετικά με τη 

διαχείριση θαλάσσιων και 

εσωτερικών υδάτων 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σχετικά με τη 

διαχείριση θαλάσσιων και 

εσωτερικών υδάτων 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

θα μπορούσε να αφορά 

διαλέξεις, εργασίες ή/και 

επισκέψεις σε συγκεκριμένες 

θαλάσσιες περιοχές ή 

εσωτερικά υδατικά συστήματα  

Όλοι οι συμμετέχοντες σε 

τέτοια προγράμματα θα 

πρέπει να μετρηθούν στο 

δείκτη 

(συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών ή των γονέων) 

0 200 

Ποσοστό ΑΜΕΑ στους 

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σχετικά με τη διαχείριση 

θαλάσσιων και εσωτερικών 

υδάτων. 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 

Όλοι οι συμμετέχοντες με 

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

μετρηθούν στον δείκτη. 0 30 

Ποσοστό των γυναικών στους 

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σχετικά με τη διαχείριση 

θαλάσσιων και εσωτερικών 

υδάτων. 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 
Όλες οι γυναίκες που 

συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα θα πρέπει να 

μετρηθούν στο δείκτη. 0 50% 

Ενισχύσεις σε Έλληνες 

φοιτητές/ μαθητές / 

εκπαιδευτικούς για 

σπουδές / κατάρτιση / 

εκπαίδευση / πρακτική 

άσκηση στον τομέα 

διαχείρισης θαλάσσιων και 

εσωτερικών υδάτων σε 

ιδρύματα ή πανεπιστήμια ή 

γενικά οργανισμούς των 

δοτριών χωρών 

Αριθμός των αρρένων φοιτητών / 

μαθητών / εκπαιδευτικών στους 

οποίους έχει δοθεί ενίσχυση για 

σπουδές / κατάρτιση / εκπαίδευση 

/ πρακτική άσκηση στον τομέα 

διαχείρισης θαλάσσιων και 

εσωτερικών υδάτων σε ιδρύματα ή 

πανεπιστήμια ή γενικά 

οργανισμούς των δοτριών χωρών 

(δείκτης διμερών σχέσεων) 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 

Θα δοθούν ενισχύσεις σε 
Έλληνες φοιτητές / μαθητές / 
εκπαιδευτικούς για 
εκπαίδευση / άσκηση / 
επιμόρφωση σε ιδρύματα, 
πανεπιστήμια, οργανισμούς 
των δοτριών χωρών στον 
τομέα της διαχείρισης 
θαλάσσιων και εσωτερικών 
υδάτων 

0 10 

Αριθμός των θηλέων φοιτητών / 

μαθητών / εκπαιδευτικών στις 

οποίες έχει δοθεί ενίσχυση για 

σπουδές / κατάρτιση / εκπαίδευση 

/ πρακτική άσκηση στον τομέα 

διαχείρισης θαλάσσιων και 

εσωτερικών υδάτων σε ιδρύματα ή 

πανεπιστήμια ή γενικά 

οργανισμούς των δοτριών χωρών 

(δείκτης διμερών σχέσεων) 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 

0 10 
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Αποτέλεσμα Εκροή Δείκτης Τιμή δείκτη Περιγραφή 

 

Προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης για τη δημόσια 
διοίκηση, τους κοινωνικούς 
εταίρους και το ευρύ κοινό 
σχετικά με τη διαχείριση 
θαλάσσιων και εσωτερικών 
υδάτων. 

Αριθμός συμμετεχόντων σε 
προγράμματα ευαισθητοποίησης 
και κατάρτισης σχετικά με τη 
διαχείριση θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων 

Τιμή 
βάσης 

Τιμή – 
στόχος 

Ένα πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης ή 
κατάρτισης θα μπορούσε να 
είναι ένα σεμινάριο, ένα 
συνέδριο, μια ημερίδα ή μια 
εκδήλωση που θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει διαλέξεις, 
εργασίες ή/και επισκέψεις σε 
συγκεκριμένες θαλάσσιες 
περιοχές ή εσωτερικά υδατικά 
συστήματα. Υπουργεία, 
κυβερνητικές αρχές, αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, 
πανεπιστήμια, σχολεία, 
επαγγελματικές ομάδες, 
σύλλογοι γυναικών ή ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, συλλογικοί 
φορείς παράκτιων περιοχών ή 
περιοχών πλησίον των 
υδάτινων αποδεκτών ή το 
ευρύ κοινό θα μπορούσε να 
είναι οι ομάδες-στόχος αυτών 
των προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης / 
κατάρτισης. 

0 500 

Ποσοστό γυναικών στους 
συμμετέχοντες σε προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 
σχετικά με τη διαχείριση 
θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 

Τιμή 

βάσης 

Τιμή – 

στόχος 

0 50% 
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6. ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) 

 

Α) Βελτίωση της Διαχείρισης των Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδατικών Πόρων 

- Κύριες Ομάδες – Στόχος που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι 
οι εξής: Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων, Δημόσιες 
Αρχές, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές και Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

- Δευτερεύουσες Ομάδες – Στόχος που θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα 
μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να είναι οι εξής: Στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι τοπικές κοινωνίες, 
Αγρότες, ψαράδες, ιχθυοκαλλιεργητές, μικρές τοπικές επιχειρήσεις.  

 Β) Βελτίωση της Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων 

Κύριες Ομάδες – Στόχος που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι 
οι εξής: Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΥΠΕΚΑ), οι Δημόσιες Αρχές, Οργανισμοί, Τοπικές και 
Περιφερειακές Αρχές και τα Ερευνητικά & Επιστημονικά Ινστιτούτα. 

Δευτερεύουσες Ομάδες – Στόχος που θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα 
μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να είναι οι εξής: Στελέχη της Κεντρικής και Τοπικής Δημόσιας 
Διοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Επιστημονικά Ιδρύματα, Ερευνητές, και το 
ευρύ κοινό. 

Γ) Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης / κατάρτισης σχετικά με την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων 

Κύριες Ομάδες – Στόχος που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι 
οι εξής: Το προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων, Σχολεία – Πανεπιστήμια – 
Μαθητές – Σπουδαστές , Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Τοπικές και Περιφερειακές 
Αρχές και ΜΚΟ. 

Δευτερεύουσες Ομάδες – Στόχος που θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα 
μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να είναι οι εξής: Στελέχη της Κεντρικής και Τοπικής Δημόσιας 
Διοίκησης, Εκπαιδευτικούς / Μαθητές – Σπουδαστές, Γυναίκες από τις παράκτιες 
κοινότητες, υδατοκαλλιεργητές (Βιολογική υδατοκαλλιέργεια) και άλλοι αρμόδιοι φορείς. 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) θα πραγματοποιεί 
δημόσια διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Ομάδων – Στόχος κατά τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του προγράμματος.  

Ο σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις και οι προτάσεις 
των εκπροσώπων των Ομάδων – Στόχου, έτσι ώστε η ΕΥΣΠΕΔ να προσαρμόσει μερικώς την 
προσέγγισή της στις  ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των Ομάδων – Στόχου αλλά και να 
δοθεί η ευκαιρία να υπάρξουν καλύτερες προτάσεις. 

Θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας με τις Ομάδες – Στόχος, 
συμπεριλαμβανομένων των online ερωτηματολογίων, ημερίδων πληροφόρησης, 
συνεντεύξεις, επικοινωνία με e-mails και ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα κατά το σχεδιασμό 
του προγράμματος θα αποσταλεί το σχέδιο του προγράμματος στους εκπροσώπους των 
Ομάδων – Στόχου για διαβούλευση.  
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Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα οργανωθεί μια ενημερωτική ημερίδα 
με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των Ομάδων – 
Στόχου με σκοπό την ενθάρρυνση και την διευκόλυνση της πιο αποτελεσματικής 
επικοινωνίας μεταξύ των παραπάνω εμπλεκόμενων μερών για μια πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή του προγράμματος. 

Επιπλέον κατά την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα οργανωθεί ένα 
εργαστήριο με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την ενθάρρυνση της 
αμοιβαίας κατανόησης και τις αναληφθείσες  κοινές δεσμεύσεις κατά την διαδικασία της 
ανάπτυξης του προγράμματος. Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπρόσωποι των ομάδων-
στόχου θα κληθούν σε ενημερωτική ημερίδα που θα διοργανωθεί από την ΕΥΣΠΕΔ για να 
ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές από την εφαρμογή του 
προγράμματος. 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Α/Α 
Αποτέλεσμα Περιγραφή κινδύνου 

Αξιολόγηση 
 

Σχέδιο μείωσης κινδύνου Πιθανότητα 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

Επιπτώσεις 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

1 

Βελτίωσης της 
διαχείρισης 

των θαλάσσιων 
και εσωτερικών 

υδάτων 

Ελλείψεις στη νομοθεσία 
που μπορεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα 
ή την ολοκλήρωση των 

έργων 

Χαμηλή μεσαία 

Καθιέρωση σχετικών κριτηρίων κατά την 
επιλογή των έργων. Θα ζητηθούν, εκτός των 
άλλων η υποβολή ανάλυσης κινδύνου για το 
έργο και σχεδίου μείωσης κινδύνου. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

    

Κακός συντονισμός με τις 
γειτονικές χώρες που 

μπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα ενός έργου 

στο οποίο απαιτείται η 
συνεργασία και των δύο 

μερών (π.χ. λόγω των 
απαιτήσεων της 

νομοθεσίας της ΕΕ) 

μεσαία χαμηλή 

Καθιέρωση σχετικών κριτηρίων κατά την 
επιλογή των έργων. Θα ζητηθούν, εκτός των 
άλλων η υποβολή ανάλυσης κινδύνου για το 
έργο και σχεδίου μείωσης κινδύνου. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Ανεπαρκής συμμετοχή 
υποψηφίων δικαιούχων 

στις ανοικτές 
προσκλήσεις 

μεσαία υψηλή 

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στη φάση 
προγραμματισμού 

Καλή δημοσιότητα 

α) του προγράμματος με εφαρμογή του 
επικοινωνιακού σχεδίου και 

β) κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
στους Δυνητικούς Δικαιούχους. 

Κακή ποιότητα των 
προτάσεων που θα 

υποβληθούν στις ανοικτές 
προσκλήσεις 

χαμηλή υψηλή 

Ενημερωτικές συναντήσεις με Δυνητικούς 
Δικαιούχους. 

Εντατική δημοσιότητα – ανοιχτή δημόσια 
διαβούλευση στη φάση προγραμματισμού 
και υλοποίησης 

Καλή λειτουργία του συστήματος 
αξιολόγησης των προτάσεων έργων 

Καθυστερήσεις σε 
διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 

που θα προκαλέσουν την 
παράταση του έργου 

πέρα από τη διάρκεια της 
περιόδου επιλεξιμότητας 

χαμηλή υψηλή 

Καθιέρωση διαδικασίας στο σύστημα 
διαχείρισης για την έγκριση των Τευχών 
Δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Απένταξη έργων – Ανοιχτές / κυλιόμενες 
προσκλήσεις για ένταξη νέων έργων 
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Α/Α 
Αποτέλεσμα Περιγραφή κινδύνου 

Αξιολόγηση 
 

Σχέδιο μείωσης κινδύνου Πιθανότητα 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

Επιπτώσεις 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

  

Χαμηλή ποιότητα των 
παραδοτέων ή μη 
ολοκλήρωση ενός 

έργου, λόγω 
ανεπαρκούς 

διαχείρισής του ή 
αδυναμίας του φορέα 

υλοποίησής του 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
επάρκειας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Απένταξη έργων – ανοιχτές / κυλιόμενες 
προσκλήσεις για ένταξη νέων έργων 

Σημαντικές 
τροποποιήσεις κατά τη 

διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου 
(χρονική παράταση ή 
αύξηση του κόστους) 

που προκαλούν 
προβλήματα 

επιλεξιμότητας 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Απένταξη έργων – ανοιχτές / κυλιόμενες 
προσκλήσεις για ένταξη νέων 

2 

Βελτίωση της 
παρακολούθησης 
των θαλάσσιων 
υδάτων 

Ελλείψεις στη 
νομοθεσία που μπορεί 

να επηρεάσουν την 
ποιότητα ή την 

ολοκλήρωση των έργων 

χαμηλή μεσαία 

Καθιέρωση σχετικών κριτηρίων κατά την 
επιλογή των έργων. Θα ζητηθούν, εκτός των 
άλλων η υποβολή ανάλυσης κινδύνου για το 
έργο και σχεδίου μείωσης κινδύνου. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών 

    

Κακός συντονισμός με 
τις γειτονικές χώρες 

που μπορεί να 
επηρεάσει τα 

αποτελέσματα ενός 
έργου στο οποίο 

απαιτείται η 
συνεργασία και των 

δύο μερών (π.χ. λόγω 
των απαιτήσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ) 

μεσαία χαμηλή 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 
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Α/Α 
Αποτέλεσμα Περιγραφή κινδύνου 

Αξιολόγηση 
 

Σχέδιο μείωσης κινδύνου Πιθανότητα 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

Επιπτώσεις 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

  

Μεγάλες καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση 

προαπαιτούμενων 
σταδίων για την 

υλοποίηση ενός έργου 
(ειδικά για το 

προκαθορισμένο 
πρόγραμμα) 

μεσαία υψηλή 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Ανεπαρκής συμμετοχή 
υποψηφίων στις ανοικτές 

προσκλήσεις 
μεσαία υψηλή 

Καλή δημοσιότητα 
α) του προγράμματος με εφαρμογή του 

επικοινωνιακού σχεδίου και 
β) κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

στους Δυνητικούς Δικαιούχους 
γ) ευρεία δημόσια διαβούλευση κατά τη 

φάση προγραμματισμού 

Κακή ποιότητα των 
αιτήσεων που θα 

υποβληθούν στις ανοικτές 
προσκλήσεις 

χαμηλή υψηλή 
Ενημερωτικές συναντήσεις με Δυνητικούς 
Δικαιούχους 

Καθυστερήσεις σε 
διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 

που θα προκαλέσουν την 
παράταση του έργου 

πέρα από τη διάρκεια της 
περιόδου επιλεξιμότητας 

χαμηλή υψηλή 

Καθιέρωση διαδικασίας στο σύστημα 
διαχείρισης για την έγκριση των Τευχών 
Δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Χαμηλή ποιότητα των 
παραδοτέων ή μη 

ολοκλήρωση ενός έργου, 
λόγω ανεπαρκούς 
διαχείρισής του ή 

αδυναμίας του φορέα 
υλοποίησής του 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη φάση υλοποίησής τους 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Απένταξη έργων – ανοιχτές / κυλιόμενες 
προσκλήσεις για ένταξη νέων έργων 

Σημαντικές 
τροποποιήσεις κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου (χρονική 

παράταση ή αύξηση του 
κόστους) που προκαλούν 

προβλήματα 
επιλεξιμότητας 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη φάση υλοποίησής τους 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Απένταξη έργων / Ανοιχτές – κυλιόμενες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
ένταξη νέων 
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Α/Α 
Αποτέλεσμα Περιγραφή κινδύνου 

Αξιολόγηση 
 

Σχέδιο μείωσης κινδύνου Πιθανότητα 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

Επιπτώσεις 
[Χαμηλή / 
μεσαία / 
υψηλή] 

3 

Προώθηση της  
ευαισθητοποίη
σης και 
εκπαίδευσης / 
κατάρτισης 
σχετικά με την 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση 
θαλάσσιων και 
εσωτερικών 
υδάτων 

Χαμηλό ενδιαφέρον από 
ομάδες-στόχους για 

συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικά 

προγράμματα ή 
υποτροφίες 

χαμηλή υψηλή 

Καλή δημοσιότητα του προγράμματος με 
βάση το επικοινωνιακό σχέδιο. 

Καθιέρωση σχετικών κριτηρίων στην 
πρόσκληση υποβολής πρότασης. 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Ανεπαρκής συμμετοχή 
υποψηφίων στις ανοικτές 

προσκλήσεις 
μεσαία υψηλή 

Καλή δημοσιότητα 

α) του προγράμματος με εφαρμογή του 
επικοινωνιακού σχεδίου και 

β) κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
στους Δυνητικούς Δικαιούχους 

Κακή ποιότητα των 
προτάσεων που θα 

υποβληθούν στις ανοικτές 
προσκλήσεις 

χαμηλή υψηλή 
Ενημερωτικές συναντήσεις με Δυνητικούς 
Δικαιούχους 

Χαμηλή ποιότητα των 
παραδοτέων ή μη 

ολοκλήρωση ενός έργου, 
λόγω ανεπαρκούς 
διαχείρισής του ή 

αδυναμίας του φορέα 
υλοποίησής του 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη φάση υλοποίησης 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 

Σημαντικές 
τροποποιήσεις κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου (χρονική 

παράταση ή αύξηση του 
κόστους) που προκαλούν 

προβλήματα 
επιλεξιμότητας 

χαμηλή υψηλή 

Αξιολόγηση της ομάδας διαχείρισης του 
έργου καθώς και της εμπειρίας και της 
ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των 
έργων και κατά τη φάση υλοποίησης 

Έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων μέσω 
των διαδικασιών παρακολούθησης των 
έργων και εφαρμογή διορθωτικών 
ενεργειών. 
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8. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων αποτελεί κεντρικό στόχο των οικονομικών μηχανισμών 
του ΕΟΧ 2009 - 2014. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρήση 
εργαστηρίων, ημερίδων πληροφόρησης, επιμορφωτικών επισκέψεων και μέσα από την 
προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των 
δημόσιων φορέων της Δότριας Χώρας και της Ελλάδας, θα συμβάλει στην επίτευξη του  
παραπάνω γενικού στόχου. 

Ειδικότερα θα οργανωθεί ενημερωτικό σεμινάριο στην αρχή του προγράμματος, με 
σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων φορέων υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι έργων του 
προγράμματος, εκπρόσωποι των δημοσίων φορέων της Δότριας Χώρας, εκπρόσωποι των 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και εκπρόσωποι των ομάδων - στόχου του 
Προγράμματος. Η ΕΥΣΠΕΔ θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τη συστηματική και 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να βρεθεί 
κοινό έδαφος για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος 

Στο ενδιάμεσο της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος θα οργανωθεί εργαστήριο 
με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, εκπροσώπων της Δότριας χώρας και 
εκπροσώπους δικαιούχων. Στόχος είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 
αποτελεσματικότητας, αλλά και της ενθάρρυνσης της αμοιβαίας κατανόησης και της κοινής 
δέσμευσης στη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος. Επίσης, θα συμβάλει στη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης του 
προγράμματος  με την ενημέρωση για διαδικασίες, κριτήρια, δείκτες και κατευθυντήριες 
γραμμές, καθώς και πιθανή μεθοδολογία για την καλύτερη αποτίμηση των έργων. 

Στο τέλος του προγράμματος, θα οργανωθεί ενημερωτική ημερίδα με τους Διακαιούχους 
φορείς υλοποίησης, τους εκπροσώπους των ομάδων-στόχων του προγράμματος και τους 
εκπροσώπους των ΜΚΟ προκειμένου να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος και να επιδείξουν τις καλύτερες πρακτικές 
των έργων. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα είναι σε θέση να μοιραστούν καλές πρακτικές και 
να αναπτύξουν προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων και  εσωτερικών 
υδάτων. 

Τέλος, θα διοργανωθούν επιμορφωτικές επισκέψεις στη Δότρια χώρα ώστε να προωθηθεί 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών. 

8.1 Εταίροι του Προγράμματος 
Δεν προβλέπεται διμερής διακρατική συνεργασία στο επίπεδο του προγράμματος. 

8.2 Έργα Συνεργασίας  
Δεν προβλέπεται διμερής διακρατική συνεργασία στο επίπεδο των έργων. 

8.3 Υποψήφιοι Δότριας Χώρας 
Δεν προβλέπονται υποψήφιοι της Δότριας χώρας σε επίπεδο έργου. 
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9. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Ο τίτλος του Προκαθορισμένου Έργου είναι: “Εφαρμογή ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων”. Το έργο θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2008/56. Θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 11 αυτής σχετικά με τη διαρκή 
αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και την τακτική ενημέρωση των 
περιβαλλοντικών στόχων στις θάλασσες του Ιονίου, του Αιγαίου και της Κεντρικής 
Μεσογείου (μόνο περιοχές και υπο-περιοχές που αφορούν στην ελληνική επικράτεια). 

Όνομα του 

Έργου 

Φορέας 

Υλοποίησης 

Εκτιμώμενος 

Προϋπολογισμός 

(€) 

Περίοδος 

Εφαρμογής 

 

Εφαρμογή 

ολοκληρωμένου 

προγράμματος 

παρακολούθησης  

θαλάσσιων 

υδάτων 

Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων – 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής 

2.500.000 2013-2016 

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να συμβάλει στο αποτέλεσμα του Προγράμματος 
«βελτίωση παρακολούθησης θαλάσσιων υδάτων». Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
παροχής πληροφορίας σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων στις 
προαναφερθείσες περιοχές και υπο-περιοχές βάσει των Παραρτημάτων ΙΙΙ και V της 
Οδηγίας 2008/56/ΕΕ. Η δημιουργία αυτού του συστήματος παρακολούθησης είναι κρίσιμη 
για την κατανόηση, αποτίμηση και πρόβλεψη μελλοντικών πιέσεων, όπως επίσης και για τη 
βελτίωση της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση των ανθρωπογενών 
πιέσεων σε αυτό, με στόχο την αειφορία.    

Σχετικά επισυνάπτεται το Παράρτημα ΙΙ. 
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10. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Τα χαμηλού προϋπολογισμού σχήματα θα αφορούν δράσεις που έχουν σχέση κυρίως με 

τον τρίτο άξονα. Θα απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα: σπουδαστές, μαθητές και άλλους. 

Όλα αυτά θα διέπονται από τον Κανονισμό 1998/2006 (de minimis) σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση του συστήματος των «κουπονιών». 
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11. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Υπάρχουν τρία γενικού ενδιαφέροντος θέματα που διέπουν το Πρόγραμμα: η χρηστή 
διακυβέρνηση, η αειφόρος ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων (σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο 3 Β και το Άρθρο 1.6 των Κανονισμών). 

Παρακάτω περιγράφεται πώς αυτά τα θέματα αξιολογούνται και πώς προβλέπεται να 
αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένες πρακτικές και μέτρα, που θα εφαρμοστούν για να 
διασφαλίσουν ότι αφενός οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης ενσωματώνονται στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος και αφετέρου οι αρχές της αειφορίας και 
της ισότητας των φύλων ενσωματώνονται στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με σκοπό να 
ικανοποιούνται οι γενικοί στόχοι του χρηματοδοτικού μηχανισμού. 

11. 1 Χρηστή διακυβέρνηση 
Η χρηστή διακυβέρνηση βασίζεται στις εξής αρχές: Είναι συμμετοχική, χωρίς αποκλεισμούς, 
υπεύθυνη, διαφανής, αποτελεσματική, αποδοτική, και ακολουθεί τις αρχές του κράτους 
δικαίου. Επίσης χαρακτηρίζεται από μηδενική ανοχή στη διαφθορά και βασίζεται στην  
αρχή ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες ευάλωτων τμημάτων του γενικού 
πληθυσμού. 

Η ικανοποίηση των παραπάνω αρχών οδηγούν στα ακόλουθα: 

 Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς – συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, η οποία 
περιλαμβάνει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. 

 Υπευθυνότητα – οργανισμοί και φορείς γενικά θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι 
απέναντι σε αυτούς που θα επηρεάζονται από την υλοποίηση των έργων του 
Προγράμματος. 

 Διαφάνεια – οι αποφάσεις και η υλοποίησή τους λαμβάνονται κατά τρόπο που 
ακολουθεί τους νόμους και τους κανονισμούς, η πληροφορία είναι ελεύθερη, 
διαθέσιμη και  άμεσα προσβάσιμη σε όλους. 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα – τα όργανα/φορείς και οι διαδικασίες 
παράγουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, 
επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που έχουν στη διάθεσή 
τους. 

 Κανόνας δικαίου - ένα δίκαιο νομικό πλαίσιο επιβάλλεται αμερόληπτα, βασίζεται 
στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είναι αδιάφθορο. 
 

Επίπεδο του Προγράμματος: 
Θα δημιουργηθεί ειδικός κόμβο για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Αυτή η 
ιστοσελίδα θα είναι το κύριο μέσο ενημέρωσης του ευρέως κοινού καθώς και της 
επικοινωνίας με γενικές και ειδικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών 
εταίρων. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: 

 Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
και τον διαχειριστικό – χρηματοοικονομικό μηχανισμό, τα σημεία επαφής. 

 Η πρόοδος του Προγράμματος καθώς και τα έργα. 

 Νομοθεσία και εργαλεία διαχείρισης. 

 Έγγραφα, όπως προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, επιλεγμένα έργα 
Δημόσια διαβούλευση κλπ. 

Η ιστοσελίδα θα είναι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας. Οι δράσεις αυτές θα ενισχυθούν 
επίσης από τη δημόσια διαβούλευση. Πρακτικά, η δημόσια διαβούλευση για το 
Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω του Διαδικτύου και μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, πριν από την τελική υποβολή του, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι και κυρίως 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά και να 
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προετοιμαστούν για την υποβολή καλής ποιότητας προτάσεων έργων. Δημόσια 
διαβούλευση οφείλει επίσης να πραγματοποιηθεί για την ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του προγράμματος, ως η κείμενη Νομοθεσία ορίζει. Θα 
υπάρξουν και συμπληρωματικές δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, την ένταξη, την 
υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, όπως αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο 
Επικοινωνίας» (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Επίπεδο έργου: Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα διασφαλίσει ότι οι 
προαναφερθείσες δράσεις θα υιοθετηθούν σε επίπεδο έργου (κατά περίπτωση). 
Συγκεκριμένα, κάθε φορέας υλοποίησης του έργου θα δεσμευτεί μεταξύ άλλων να 
δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο κάθε πληροφορία σχετική με το έργο του. 

Επιπλέον προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, 
η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ελέγχει εκ των προτέρων τη διαδικασία 
δημοπράτησης και συμβασιοποίησης, με στόχο να αποτρέψει πιθανά λάθη (προέγκριση). 
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα διενεργεί ελέγχους σε κάθε έργο 
(τουλάχιστον έναν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και έναν μετά την ολοκλήρωσή 
του), με στόχο να διασφαλιστεί ότι  τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία. 

11.2 Περιβαλλοντική εκτίμηση 
Αυτή η ενότητα εκτιμάται ότι πιθανά να επικαιροποιηθεί μετά την εκπόνηση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί το πλαίσιο για ένα μακρόπνοο όραμα της βιωσιμότητας 
στην οποία η οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία είναι 
στοιχεία αλληλένδετα που αλληλοϋποστηρίζονται. 

Η αειφόρος ανάπτυξη στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της σημερινής γενιάς χωρίς την 
υπονόμευση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών, με τη διασφάλιση της 
ικανότητας του οικοσυστήματος να συντηρεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλομορφία. 

Όλα τα έργα του Προγράμματος πρέπει να λάβουν εκ των προτέρων υπόψη τους τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνουν έργα υποδομής, μελέτες, 
οικονομικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, το βασικό ζήτημα είναι να αξιολογηθούν 
συστηματικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να ενσωματωθούν τα μέτρα για τον 
περιορισμό πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν. 

Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό του προγράμματος καταρχήν εκτιμάται 
ότι: 

 Δεν θα υπάρχει καμία χρήση φυσικών πόρων με τρόπους που θα προκαταλάβει τη 
ανάλωση για μελλοντική χρήση αυτών των πόρων 

 Δεν θα υπάρχει παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων 

 Η χωροθέτηση των έργων δεν θα επηρεάσει αρνητικά περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές, όπως εθνικά πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, σημαντικούς 
αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, ευπαθή οικοσυστήματα που παρέχουν 
σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος ή με είδη που απειλούνται με εξαφάνιση 

 Το αποτέλεσμα στις αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον, όπως 
αλλαγές σε αλιευτικές / γεωργικές πρακτικές, χρήσεις νερού, ενέργειας κλπ θα είναι 
μόνο θετικό 

 Δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
(πετρελαιοκηλίδες, διαρροές χημικών κλπ) ή την επαγγελματική υγεία και την 
ασφάλεια. 
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Είναι επίσης κρίσιμο να τονιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για το περιβάλλον, όχι 
μόνο μετά την ολοκλήρωση των έργων, αλλά και κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

Συμπερασματικά, το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, 
μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων και των εσωτερικών υδάτων. Οι κύριοι 
στόχοι είναι: η προστασία της βιοποικιλότητας, η επίτευξη καλής κατάστασης της ποιότητας 
του νερού, η προστασία της δημόσιας υγείας, και η πρόληψη της ρύπανσης και των 
φυσικών καταστροφών. 

Επίπεδο έργου: Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα καθορίσει τις διαδικασίες για 
τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας σε επίπεδο έργου με βάση την κείμενη 
νομοθεσία. 

11.3 Οικονομική εκτίμηση 
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που πρωταρχικά και δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό 
επίπεδο. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν 
θετικά την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως η αλιεία, ο τουρισμός, η γεωργία κλπ. Οι 
εκροές θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες σε σχέση με το κόστος, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης του κόστους σε σχέση με τις εναλλακτικές τοποθετήσεις πόρων ενώ η 
Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να προγραμματίσει τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης των 
δομών / προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν, μετά την λήξη της υποστήριξης από τους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ, όπου απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. 

Επίπεδο έργου: Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 
παραπάνω δεσμεύσεις σε επίπεδο έργου.  

11.4 Κοινωνία 
Η αειφορία επιτυγχάνεται και μέσω της κοινωνικής συνοχής. Η υλοποίηση του 
προγράμματος θα οδηγήσει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό θα γίνει κυρίως 
μέσω της συμβολής στον περιορισμό της μετανάστευσης των τοπικών πληθυσμών και 
κυρίως των οικονομικά ενεργών ηλικιών αυτού. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη 
τομέων της οικονομίας, όπως η αλιεία και ο τουρισμός, με υψηλή τοπικά προστιθέμενη 
αξία καθώς και με την υποστήριξη της κατάρτισης / απασχόλησης και της βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης σε τοπικό επίπεδο (ποιότητα περιβάλλοντος). 

Το πρόγραμμα θα είναι ουδέτερο ως προς τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των 
διαφόρων ομάδων, από την άποψη του φύλου, αναπηρίας, θρησκείας, εθνικότητας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση / κατάρτιση σε κάθε ευάλωτη ομάδα του γενικού πληθυσμού. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είτε σε επίπεδο συλλογικών 
φορέων είτε σε επίπεδο προσώπων είτε σε επίπεδο τοπικών αρχών στην υλοποίηση των 
έργων καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους στις τοπικές κοινωνίες. 

Επίπεδο έργου: Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα καθορίσει τις διαδικασίες για 
να εξασφαλίσει ότι οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης όπως αναφέρονται παραπάνω θα 
εφαρμοστούν  σε επίπεδο έργου. 

11.5 Ισότητα φύλων 
Το πρόγραμμα είναι ουδέτερο από άποψη φύλου στο περιεχόμενο του. Ωστόσο, στην 
πράξη μπορεί να υπάρχει μια πολύ διαφορετική επίδραση σε γυναίκες και άνδρες, σε 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή ακόμη και στη συνειδητοποίηση των οφελειών του 
Προγράμματος. Οι κανόνες δικαίου και η επαρκής δημοσιότητα θα πρέπει τουλάχιστον να 
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διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κανένας αποκλεισμός ή διακρίσεις όσον αφορά στην 
επαρκή πληροφόρηση και, ως εκ τούτου, στη συμμετοχή. 

Επιπλέον το πρόγραμμα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τα στερεότυπα των δύο φύλων θα πρέπει να αποφεύγονται, 
για παράδειγμα, το στερεότυπο ότι οι γυναίκες είναι ο μόνος υπεύθυνος γονέας για την 
(περιβαλλοντική) εκπαίδευση των παιδιών. Για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος, 
η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει ήδη εδραιωθεί. 

Στο επίπεδο της διαχείρισης του προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
έχει ήδη κάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο προσωπικό της και δεν υφίσταται 
διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των γυναικών. 

Σε επίπεδο έργου, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα ενημερώσει τους φορείς 
υλοποίησης των έργων ώστε να κατανείμουν ισότιμα τις εργασίες σε άνδρες και γυναίκες. 
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12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Θα συμπληρωθεί με αναφορά στις διαδικασίες παρακολούθησης των έργων κατόπιν 
συνεργασίας με το Εθνικό Σημείο Επαφής. 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η πληροφόρηση και η δημοσιότητα για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ και τα 
χρηματοδοτούμενα από αυτόν έργα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος. Το 
πλαίσιο δραστηριοτήτων που πρέπει να ακολουθήσει η Διαχειριστική Αρχή ορίζεται στο 
άρθρο 4 παρ. 7 εδάφια (2) και (3) του Κανονισμού. 

Οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας θα εστιάζουν στην ευρεία διάδοση της 
ύπαρξης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και στην προσέλκυση τόσο των Κοινωνικών 
Εταίρων όσο και του γενικού κοινού. Επιπλέον θα δοθεί έμφαση στην προβολή του 
υποστηρικτικού ρόλου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού στην προστασία των υδατικών 
πόρων στην Ελλάδα. 

Τα απαιτούμενα εργαλεία και πρότυπα σχέδια που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται 
στο Εγχειρίδιο Επικοινωνίας. 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί Παράρτημα του Προγράμματος και περιλαμβάνει 
αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής τους. 

 

14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Θα συμπληρωθεί με αναφορά στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος 
κατόπιν συνεργασίας με το Εθνικό Σημείο Επαφής. 
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15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

15.1 Επιμερισμός Προϋπολογισμού 

 

 
Μη 

Επιλέξιμη 

Δαπάνη (d) 

Συνολική 

Δαπάνη  

(e) = (c) + 

(d) 

ΕΟΧ 

(a) 

Εθνική 

Συμμετοχή 

(b) 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη 

(c) = (a)+(b) 

€ € € 
% of 

total 
€ € 

Διαχείριση Έργου 340,000 60,000 400,000 3.58% 0 400,000 

Άξονας 1 5,100,000 900,000 6,000,000 
53.63

% 
0 6,000,000 

Άξονας 2 2,975,000 525,000 3,500,000 
31.28

% 
0 3,500,000 

Άξονας 3 909,500 160,500 1,070,000 9.56% 0 1,070,000 

Διμερείς σχέσεις 170,000 30,000 200,000 1.79% 0 200,000 

Συμπληρωματικές 

Δράσεις 
0 0 0 0.00% 0 0 

Προετοιμασία 

Προγράμματος 
15,500 2,735 18,235 0.16% 0 18,235 

Απώλειες 

συναλλάγματος 
0 0 0 0.00% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 9,510,000 1,678,235 11,188,235 100% 0 11,188,235 

 



 35 

Παράρτημα ΙΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Τίτλος έργου "Εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος σε 
εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΕ Πλαίσιο Στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Άρθρο 
11) 

1.2 Περίοδος 
εφαρμογής έργου 2014-2016 

2. Φορέας Υλοποίησης 

2.1 Όνομα Φορέα Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

2.2 Διεύθυνση 
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας, Αθήνα 115 26 

2.3 Πρόσωπο 
επικοινωνίας 

Όνομα   

Θέση   

Επαφή (τηλ, φαξ, email)   

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3.1 Προβλεπόμενη συνολική δαπάνη (Ευρώ) 2.500.000   

3.2 Προβλεπόμενη συνολική επιλέξιμη 
δαπάνη (Ευρώ): 2.500.000   

3.3 Συνδρομή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ (85%) ΕΥΡΩ: 2.125.000   

3.4 Συνδρομή οφελούμενου Κράτους (15%) 
Eυρώ: 

375.000   

4. Υπόβαθρο και αιτιολόγηση του έργου με αναφορά σε σχετικά προγράμματα και προτεραιότητες 

4.1 Υπόβαθρο και αιτιολόγηση του Έργου Τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας απειλούνται από τις 
συνέπειες της υπερ-αλίευσης και της χημικής / πετρελαϊκής 
ρύπανσης. Η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας καθώς και της 
βιο-γεωχημείας της θάλασσας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής 
προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Η διαχείριση και η 
παρακολούθηση αυτών των απειλών είναι κρίσιμες για τη 
διασφάλιση των ωφελειών για την κοινωνία, τόσο για την 
τρέχουσα όσο και για τις επόμενες γενιές. Η παρακολούθηση της 
ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων είναι κρίσιμη στην απόκτηση 
και αποτίμηση δεδομένων για το ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον 
και στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την προστάσια 
και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. 
Το προκαθορισμένο έργο θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της 
Οδηγίας - Πλαίσιο για τη θαλάσσια Στρατηγική  2008/56/ΕΕ 
(Άρθρο 5, παράγραφος 2.α.4). Θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το 
Άρθρο 11 της Οδηγίας για τη διαρκή αποτίμηση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης και την τακτική ενημέρωση - 
επανακαθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων στο Ιόνιο, το 
Αιγαίο και την Κεντρική Μεσόγειο σύμφωνα με την MFSD (Άρθρο 
4). Οι περιοχές εφαρμογής θα περιλάβουν τις προαναφερθείσες 
περιοχές και υποπεριοχές που αφορούν στην ελληνική 
επικράτεια.  
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4.2 Σχετικά δημόσια Προγράμματα και 
προτεραιότητες 

Η Ελλάδα ανέπτυξε μία Θαλάσσια Στρατηγική για τα ύδατά της, η 
οποία αποτυπώθηκε στο Νόμο 3983/2011, ώστε να επιτύχει τους 
στόχους της Οδηγίας 2088/56/ΕΕ. Ένα από το Προγράμματα 
Δράσης είναι η καθιέρωση και εφαρμογή ενός Προγράμματος 
Παρακολούθησης για τη διαρκή αποτίμηση και την τακτική 
ενημέρωση των στόχων περί τις 15 Ιουλίου 2014. Σύμφωνα με το 
Άρθρο 8 (1) της Οδηγίας, η Ελλάδα θα καθιερώσει και θα 
εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Παρακολούθησης βάσει των 
ενδεικτικών πινάκων που έχουν θεσπιστεί στο Παράρτημα ΙΙΙ 
(ενδεικτικός πίνακας χαρακτηριστικών, πιέσεων και συνεπειών) 
και στο Παράρτημα V και με αναφορά στους περιβαλλοντικούς 
στόχους που καθιερώνονται βάσει του Άρθρου 10 της Οδηγίας 
2008/56/ΕΕ. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/56 η Ελλάδα θα 
πρέπει πρώτα να διεξάγει μία μελέτη για να καθορίσει τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις τυποποιημένες μεθόδους σε 
επίπεδο ΕΕ για την εφαρμογή του Προγράμματος 
Παρακολούθησης. Η μελέτη θα διεξαχθεί από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ¨Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με τη 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά την προγραμματική περίοδο 2077-2013. 
Επίσης θα πρέπει η Ελλάδα να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το Πρόγραμμα Παρακολούθησης εντός τριών (3) μηνών 
από την καθιέρωσή του. Within six months of receiving this 
notification, the Commission informs the Member state concerned 
whether, in its opinion, the elements notified are consistent with 
this Directive and provides guidance on any modifications it 
considers necessary. The establishment and the implementation 
of the monitoring program must be done the latest by 15 July 
2014 pursuant to the article 5 of the Directive 2008/56/EC. 

4.3 Σύντομη περιγραφή του προκαθορισμένου 
έργου 

Το έργο συνιστά την εφαρμογή του προγράμματος 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων. 
Περιλαμβάνει παρατηρήσεις / μετρήσεις από επιτόπου λήψη 
δεδομένων (μέσω πλωτήρων, σταθερών πλατφορμών ή πλοίου) 
καθώς και από παρατήρηση δορυφορικών εικόνων. Μέσω του 
έργου θα δημιουργηθεί μία υποδομή διαχείρισης δεδομένων 
βασισμένη σε κοινά αποδεκτά πρότυπα, ανάλυση και συστήματα 
μοντελοποίησης. Καινοτομική τεχνολογία και πλατφόρμες θα 
δώσουν πληροφορίες για περιβαλλοντικές διεργασίες που 
συμβαίνουν σε παράκτιες περιοχές και σε ανοιχτή θάλασσα. Το 
πλοίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στο σύστημα ολοκληρωμένης 
παρακολούθησης ως πλατφόρμα φέρουσα εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογίας. Οι πλατφόρμες μπορούν να φέρουν αισθητήρες για 
καταγραφή παρατηρήσεων υψηλής ανάλυσης ώστε να 
συλλαμβάνουν σε κρίσιμες περιοχές σημαντικά γεγονότα, με 
δυνατότητα γρήγορης μετάδοσης. Οι βασικές επεξεργασίες στη 
δημιουργία του Προγράμματος ολοκληρωμένης παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν μετρήσεις παραμέτρων, συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών καθώς 
και διάχυση πληροφόρησης και προτάσεις - μέτρα πολιτικής για 
τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες αυτές 
θα βασίζονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και V της Οδηγίας 2008/56/ΕΕ 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τα κριτήρια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα καθοριστούν από την εγκεκριμένη 
προαναφερθείσα μελέτη. Επιπλέον το Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης θα κάνει χρήση την υπάρχουσα βάση 
δεδομένων, που δημιουργήθηκε από προηγούμενα προγράμματα 
παρακολούθησης όπως το ΠΟΣΕΙΔΩΝ.  
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5. Πληροφορίες για το Φορέα Υλοποίησης 

Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου θα είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλη Διεύθυνση που θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση βάσει του Ν. 
3983/2011. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των προγραμμάτων 
που αφορούν στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και το συντονισμό όλων των 
φορέων με αρμοδιότητες σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της ΕΓΥ συγκαταλέγονται 
η εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά 60/2000 καθώς και οι Οδηγίες για τη Θαλάσσια Στρατηγική όπως 
επίσης και όλες οι σχετικές θυγατρικές Οδηγίες. 
Η ΕΓΥ σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων διαμορφώνει και - κατόπιν έγκρισης του Εθνικού 
Συμβουλίου Υδάτων - εφαρμόζει τα Διαχειριστικά Σχέδια για τις Λεκάνες Απορροής της χώρας καθώς και το Εθνικό 
Πρόγραμμα Παρακολούθησης. Η ΕΓΥ αποτελείται από τέσσερεις (4) Διευθύνσεις με επικεφαλής Ειδικό Γραμματέα, 
που τοποθετείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

6. Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου 

6.1 Ο στόχος του Έργου είναι η βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας. 
6.2 Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του Έργου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων. 

7. Χρονοδιάγραμμα - Χρηματοδοτικό σχήμα του Έργου 

Στόχος του Έργου 
Αποτελέσματα του 

έργου 
Δράσεις Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός 

Βελτίωση της 
παρακολούθησης 
των ελληνικών 
θαλάσσιων 
υδάτων. 

Εφαρμογή 
ολοκληρωμένου 
προγράμματος 
παρακολούθησης των 
θαλάσσιων υδάτων 

Η εφαρμογή 
προγράμματος 

ολοκληρωμένης 
παρακολούθησης 
των θαλάσσιων 

υδάτων βάσει των 
Παραρτημάτων ΙΙΙ 
και V της Οδηγίας 

2008/56/ΕΕ, 
σύμφωνα με την 

προτεινόμενη 
μεθοδολογία και 
τα κριτήρια της 

προαναφερθείσας 
εγκεκριμένης 

μελέτης. 

Από 3-11-2014 έως 30-
04-2016 

2.500.000 € 
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Παράρτημα ΙΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Εισαγωγή 

Το παρόν επικοινωνιακό σχέδιο αναφέρεται στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση 
θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων» στο πλαίσιο του Μνημονίου μεταξύ Ελλάδας και 
Δοτριών Χωρών για την εκτέλεση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2009-2014 του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων» έχει ως 

γενικούς στόχους:  

 να συνεισφέρει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

 να ενδυναμώσει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των Δοτριών και των Δικαιούχων Χωρών 
 να επιτύχει μια «καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων και εσωτερικών 

υδάτων» συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Το επικοινωνιακό σχέδιο προτίθεται να συνεισφέρει στη διάδοση των σκοπών του 

προγράμματος και των αποτελεσμάτων των έργων. Με τον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει ως 

εργαλείο προσέλκυσης της προσοχής του κοινού στη δέσμευση της χώρας για την 

προστασία και τη βελτίωση των υδατικών πόρων. 

Επιπλέον, το επικοινωνιακό σχέδιο έχει ως στόχο να επισημάνει τη θετική συνεισφορά των 

Δοτριών Χωρών στις προσπάθειες της Ελλάδας να προστατεύσει το διακεκριμένο φυσικό 

της τοπίο και ως εκ τούτου να τονίσει το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Στόχοι 

Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου του προγράμματος «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων» έχουν καθοριστεί από τους γενικούς στόχους και τη 

φύση του προγράμματος: 

Γενικοί Στόχοι: 

 Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για δυνητικούς δικαιούχους με την παροχή 
συνολικής και ειδικής πληροφόρησης σχετικά με το Πρόγραμμα και τις διαθέσιμες 
δυνατότητες χρηματοδότησης 

 

 Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την προβολή του προγράμματος στο ευρύ 
κοινό και επισήμανση της προστιθέμενης αξίας της Νορβηγικής συνεισφοράς, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Δότριας Χώρας και της 
Ελλάδας 

 

Ειδικοί στόχοι 

Οι ειδικοί στόχοι που απορρέουν από το πρόγραμμα είναι οι εξής: 

 Προώθηση της ευαισθητοποίησης για μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 

 Επισήμανση των δυνατοτήτων απασχόλησης στον θαλάσσιο τομέα που απορρέουν 
από την προστασία και την ανάδειξη των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων 
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 Κατάδειξη της συμβολής της καλής ποιότητας των υδατικών πόρων στη δημόσια 
υγεία. 

 

Ομάδες στόχοι 

Οι ομάδες στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου είναι οι εξής: 

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, όπως: 
α.  Ερευνητικά ιδρύματα 

β.  Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

γ.   Περιφερειακές και τοπικές αρχές 

δ.  Εταιρείες ύδρευσης – Περιφερειακές Υπηρεσίες Υδάτων 

ε.  Φορείς διαχείρισης της προστασίας του περιβάλλοντος 

  στ. Υπουργεία (π.χ. Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,      

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 

2. Δικαιούχοι / Φορείς υλοποίησης επιλεγμένοι σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο Άρθρο 6.5 

3. Το κοινό 
 Ι.     Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης όπως: 

α. Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι 

β. Επαγγελματικές ενώσεις 

γ. Τοπικός τύπος 

δ. Περιβαλλοντικές ΜΚΟ 

ε. Νορβηγικοί φορείς (πρεσβεία, πανεπιστήμια)  

ΙΙ.     Άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων 

α. Νησιωτικός και παράκτιος πληθυσμός 

β. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

γ. Φοιτητές 

δ. Νέοι που αναζητούν εργασία 

ε. Γυναικείες τοπικές ενώσεις 

στ. Ψαράδες, επιχειρήσεις αλιείας, ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις 

ζ. Το ευρύ κοινό   
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Επικοινωνιακή Στρατηγική 

Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι οι εξής: 

 Επίτευξη προσβασιμότητας στη χρηματοδότηση μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης για 
τις ευκαιρίες των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 

 Επίτευξη διαφάνειας μέσω της συνεχούς ενημέρωσης για τις δαπάνες του 
προγράμματος από την επικαιροποιημένη ιστοσελίδα 

 Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και δημιουργία μιας θετικής εικόνας του 
προγράμματος. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την επαρκή ενημέρωση των βασικών 

ενδιαφερόμενων μερών, τα μηνύματα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο γνωστικό τους 

επίπεδο. 

1.           Δυνητικοί δικαιούχοι προγράμματος 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 του Κανονισμού για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού 2009-2014 του ΕΟΧ, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος είναι υπεύθυνη 

για την λεπτομερή πληροφόρηση των δυνητικών  δικαιούχων αναφορικά με τις 

δυνατότητες / ευκαιρίες χρηματοδότησης από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό. Για να 

ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση είναι απαραίτητο να εμπλακούν σχετικοί φορείς οι οποίοι 

θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως περιγράφεται στο 3.α. αυτού 

του επικοινωνιακού σχεδίου. Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός θεματικού δικτύου μεταξύ 

των σχετικών φορέων θα ενισχύσει τη διάδοση του προγράμματος. 

2.           Δικαιούχοι / Φορείς Υλοποίησης 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4.7 2 του Κανονισμού για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού 2009-2014 του ΕΟΧ, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι / Φορείς Υλοποίησης πληρούν τους κανόνες πληροφόρησης 

και δημοσιότητας. Για την επίτευξη αυτού, οι Δικαιούχοι / Φορείς Υλοποίησης θα 

συνεπικουρούνται και θα τους παρέχονται συνεχώς οι απαραίτητες πληροφορίες.  

Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν οι δικαιούχοι ως «σύμμαχοι» στην επισήμανση των 

αποτελεσμάτων / επιδράσεων του προγράμματος, καθώς και να ενθαρρυνθούν για 

επικοινωνία (με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, το Κοινό / τους πολίτες κτλ.). Με 

τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η ευαισθητοποίηση και θα εξασφαλιστεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά θα οδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των έργων.  

3.           Κοινό 

              α. Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης 

Τα ιδρύματα/φορείς βρίσκονται πιο κοντά στους ανθρώπους που μπορούν αν 

επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εμπλακούν στη 

διάδοση του προγράμματος. Είναι επίσης πιθανό, να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του 

προγράμματος προς όφελός τους. Για το λόγο αυτό η εμπλοκή τους θα είναι και προς το 

συμφέρον τους. Θα λαμβάνουν στοχευμένες πληροφορίες, θα προσκαλούνται σε 

συνεδριάσεις και θα εμπλέκονται άτυπα στην επιλογή των έργων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 



 41 

δίνεται στον τοπικό τύπο για το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν 

προς τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης. 

               β. Άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων  

Για να φθάσει το πρόγραμμα πιο κοντά στο κοινό και να του δείξει πόσο μπορεί να 

βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και τις ευκαιρίες απασχόλησης, το μήνυμα θα είναι 

απλό, εύκολα κατανοητό και σύντομο. Θα αποφεύγονται εκτεταμένες αναφορές στο 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό, έτσι ώστε το κοινό να νιώθει πιο άνετα στην προσέγγιση του 

προγράμματος. 

Μηνύματα 

Το μήνυμα-κλειδί που ορίζεται στην αρχή του Προγράμματος είναι «Go Blue» καθότι 

αναφέρεται στο οικείο χρώμα της Ελληνικής θάλασσας και αναμένεται να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά στην προσέλκυση της προσοχής του κοινού. 

Τα απαραίτητα μηνύματα για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου κατά 

τη φάση της υλοποίησης θα καθοριστούν ανάλογα με το είδος των έργων. 

 

Ακολουθεί μια λίστα που παρέχει συνοπτική περιγραφή των στόχων, των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων της επικοινωνίας, καθώς και των σχετικών πρακτικών επικοινωνίας.
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Δυνητικοί Δικαιούχοι / Φορείς Υλοποίησης 

 

 

Στόχος Αναμενόμενα Αποτελέσματα Επικοινωνίας Επικοινωνιακές Πρακτικές 

 Ευρεία διάδοση της ύπαρξης των 
προγραμμάτων και δημιουργία θετικής εικόνας 
του προγράμματος 

 Αναλυτικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες, τους όρους επιλεξιμότητας και τις  
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

 Επισήμανση της προστιθέμενης αξίας της 
μεσολάβησης των Δοτριών Χωρών 

 Αύξηση του ενδιαφέροντος και κινητοποίηση 
των δυνητικών δικαιούχων 

 Έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών 
δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στις 
προσκλήσεις υποβολής της πρότασης 

 Μεγάλος αριθμός αιτήσεων για έργα 
 Ακριβείς εφαρμογές του έργου και συνεπώς    

αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση των  
προγραμμάτων 

 Προβολή του προγράμματος 

 Δημοσίευση στην ιστοσελίδα λεπτομερών 
πληροφοριών για το πρόγραμμα στα 
Αγγλικά και στα Ελληνικά, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 3.2.c 

 Δημοσίευση στην ιστοσελίδα λεπτομερών 
πληροφοριών για το πρόγραμμα στα 
Αγγλικά και στα Ελληνικά, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 3.3. 

 Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων στην ιστοσελίδα, καθώς επίσης 
και σε μια εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας  

 Προσδιορισμός αρμόδιων αντιπροσώπων 
και αποστολή στοχευμένων πληροφοριών 

 Συμμετοχή των αντιπροσώπων στις 
ενημερωτικές συναντήσεις  

 Διεξαγωγή συνεδρίου στην αρχή του 
προγράμματος και πρόσκληση φορέων 
Δοτριών Χωρών, πιθανών δικαιούχων / 
φορέων υλοποίησης και τοπικού τύπου 
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Δικαιούχοι / Φορείς Υλοποίησης 

 

Στόχος Αναμενόμενα Αποτελέσματα Επικοινωνίας Επικοινωνιακές Πρακτικές 

 Λεπτομερείς και συνεχείς πληροφορίες για τις 
υποχρεώσεις των δικαιούχων / φορέων 
υλοποίησης όπως αυτές προκύπτουν από το 
χρηματοδοτικό σχέδιο 

 Πρόληψη παρατυπιών 
 Συμμόρφωση του Δικαιούχου / Φορέα 

Υλοποίησης με τις διατάξεις του νομικού 
πλαισίου που διέπει τον Χρηματοδοτικό 
Μηχανισμό του ΕΟΧ 

 Δημοσίευση του συστήματος 
διαχείρισης στην ιστοσελίδα 

 Επεξεργασία ενός εγχειριδίου με 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των Δικαιούχων / Φορέων 
Υλοποίησης 

 Λεπτομερείς και συνεχείς πληροφορίες στους 
δικαιούχους / φορείς υλοποίησης για τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά με τους κανόνες 
πληροφόρησης και δημοσιότητας 

 Τήρηση / εκπλήρωση των κανόνων 
πληροφόρησης και δημοσιότητας από τους 
Δικαιούχους / Φορείς Υλοποίησης 

 Πρόσκλησή τους στις ενημερωτικές 
συναντήσεις 

  Συμμαχία των δικαιούχων / φορέων 
υλοποίησης για την επισήμανση των 
αποτελεσμάτων / επιδράσεων του 
προγράμματος 

 Συμπερίληψη της υποχρέωσης των 
Δικαιούχων / Φορέων Υλοποίησης να 
αναπτύξουν ένα σχέδιο δημοσιότητας 
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

 Επισήμανση της προστιθέμενης αξίας που 
προκύπτει από τη μεσολάβηση των Δοτριών 
Χωρών 

 Αύξηση της προβολής του προγράμματος και  
όχι του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
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Κοινό 

Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης  

Στόχος Αναμενόμενα Αποτελέσματα Επικοινωνίας Επικοινωνιακές Πρακτικές 

 Ενημέρωσή τους για τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από το πρόγραμμα 

 Ενθάρρυνση συνεργιών 
 Καλύτερη γνωστοποίηση του προγράμματος 

και προβολή μιας θετικής εικόνας αυτού 
 Επισήμανση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 

 Λειτουργία των θεσμικών οργάνων ως 
«κανάλια επικοινωνίας» που φθάνουν στο 
κοινό 

 Δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των σχετικών 
φορέων 

 Λειτουργία των μέσων ενημέρωσης ως 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης για την 
ευαισθητοποίησή της όσον αφορά στο 
πρόβλημα των υδατικών πόρων 

 Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των μέσων 
ενημέρωσης στο ευρύ κοινό 

 Συνειδητοποίηση του ευρύ κοινού όσον αφορά 
τη μόλυνση και την έλλειψη υδατικών πόρων  

 Ορισμός μιας βάσης δεδομένων των 
διαφόρων σχετικών ΜΚΟ και άλλων 
θεσμικών οργάνων / ενώσεων καθώς 
επίσης και τοπικών εφημερίδων 

 Παροχή άμεσων mail και πληροφοριών 
σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις και 
άλλα σχετικά θέματα 

 Διασφάλιση με τη συνεχή 
παρακολούθηση ότι οι Δικαιούχοι / 
Φορείς Υλοποίησης εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά στη 
δημοσιότητα / πληροφόρηση  

 Διατήρηση της ιστοσελίδας και 
δημοσίευση όλων των σχετικών 
πληροφοριών 

 Πρόσκληση δημοσιογράφων να 
συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις  

 Εφοδιασμός δημοσιογράφων με ένα 
press kit ειδικά στην αρχή του 
προγράμματος 

 Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τα 
αποτελέσματα του προγράμματος 
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Κοινό που θα ωφεληθεί από τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 

 

Στόχος Αναμενόμενα Αποτελέσματα Επικοινωνίας Επικοινωνιακές Πρακτικές 

 Ανάδειξη της θετικής επίδρασης του 
προγράμματος στην ποιότητα ζωής του κοινού 

 Ενημέρωση του κοινού για τις ευκαιρίες 
επιμόρφωσης που προσφέρει το πρόγραμμα 
καθώς και τα αναμενόμενες ευκαιρίες 
απασχόλησης 

 Προβολή της προστιθέμενης αξίας των 
παρεμβάσεων  

 Ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη 
συμμετοχής στην προστασία των υδάτων και 
την βελτίωση της ποιότητάς τους 

 

 Το κοινό θα ενθαρρυνθεί στην αναζήτηση 
ευκαιριών απασχόλησης στον θαλάσσιο τομέα 

 Οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν 
οικονομικά από την βελτίωση ποιότητας του 
περιβάλλοντος 

 Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια 

 Το ευρύ κοινό θα ενθαρρυνθεί να συμβάλλει 
στην προστασία των υδάτων/στην μείωση της 
εκμετάλλευσης. 

 Η χώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα 
αποτελέσματα των έργων στην προβολή ενός 
βελτιωμένου τουριστικού προϊόντος. 

 

 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
σχετικές ΜΚΟ και άλλους φορείς 

 Τήρηση ιστοσελίδας και δημοσίευση όλων των 
σχετικών πληροφοριών με έμφαση στις 
ιστορίες επιτυχίας 

 Διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων 
δημοσιότητας και πληροφόρησης εκ μέρους 
των δικαιούχων μέσω της εφαρμογής του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

  Ενημέρωση της Επιτροπής του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για κάθε 
πρόσκληση, ώστε αυτή να προχωρήσει στην 
δημοσίευση της πρότασης στην ιστοσελίδα 
της 
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Περιεχόμενο των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.7.2 εδάφιο (β) και (γ) του προγράμματος "Ολοκληρωμένη 

διαχείριση θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 

θα πρέπει να λάβει τα παρακάτω μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας: 

 

1. Διεξαγωγή Ημερίδων  
 
Με την έναρξη του προγράμματος θα διεξαχθεί μια εναρκτήρια ημερίδα με τη συμμετοχή 

φορέων των Δοτριών Χωρών και δυνητικών δικαιούχων/ φορέων υλοποίησης. Σκοπός της 

ημερίδας είναι η γενική ενημέρωση για την ύπαρξη του προγράμματος καθώς και η 

ενεργοποίηση των δυνητικών φορέων υλοποίησης για συμμετοχή. 

 
Όταν τα έργα θα μπορούν να δώσουν τα πρώτα αποτελέσματα θα διεξαχθεί μια δεύτερη 
ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστεί η πρόοδος του προγράμματος. Έμφαση θα δοθεί 
στην παρουσίαση καλών πρακτικών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία ν’ 
ανταλλάξουν εμπειρίες, να λύσουν προβλήματα και να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της 
εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων.  
 
Στην τελική φάση θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή της τρίτης και τελικής ημερίδας με την 
παρουσίαση των καλών πρακτικών και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του 
προγράμματος.  
 
2. Στοιχεία πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος στην Ελληνική και 

Αγγλική Γλώσσα: 
 

 Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων» καθώς και τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης  

 Συνολική εικόνα των ανοικτών προσκλήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων  
 Ενημέρωση  για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες 
 Ενημέρωση για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων επικοινωνίας, την περιγραφή των έργων και τη διάρκεια τους, το ποσό 
χρηματοδότησης καθώς και πληροφορίες για τη συνεργασία με φορείς των Δοτριών 
Χωρών.  

 Πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του προγράμματος και την στήριξη του 
Μηχανισμού Χρηματοδότησης  

 Σχετικά έγγραφα 
 Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα www.eeagrants.org  
 Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του Εθνικού Σημείου Επαφής 
 Σύνδεσμος προς δικαιούχους 
 Στοιχεία επικοινωνίας με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
 Φόρμα επικοινωνίας 

 

http://www.eeagrants.org/
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κυρίως ενέργειες και το στοχοθετούμενο κοινό:  
 
 

Ενέργεια 
Δυνητικοί 

Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι Κοινό 

   Πολλαπλασιαστές 

Ενημέρωσης 

Ευρύ Κοινό 

Π ρ οω θ ητ ι κέ ς  Ε ν έρ γε ιε ς  

Ημερίδες x x x  

Direct 

Mail/Newsletters 

x x x  

Προσκλήσεις x    

Ενημερωτικά 

Φυλλάδια 

x x x  

Ενημερωτικές 

συναντήσεις 

x x x  

ΜΜ Ε  

Press-kits   x  

Ιστοσελίδα x x x X 

Γραφείο 

Ενημέρωσης 

Κοινού 

x x x X 

   

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση του 

προγράμματος.   

Καθιέρωση επικοινωνιακού προτύπου 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.7.3 και το Παράρτημα 4 του Κανονισμού η Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων των 

δικαιούχων/φορέων υλοποίησης σχετικά με την πληροφόρηση και δημοσιότητα των έργων.   

Ο υπεύθυνος δημοσιότητας της Μονάδας Α της ΕΥΣΠΕΔ θα προσφέρει διαρκή στήριξη 

στους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης στο έργο τους, ώστε να επιτευχθεί η προβολή του 

Μηχανισμού Στήριξης του ΕΟΧ. Το εγχειρίδιο επικοινωνίας (Communication and Design 

Manual) περιλαμβάνει όλη την σχετική πληροφόρηση καθώς και τα εργαλεία που θα 

βοηθήσουν τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει η ΕΥΣΠΕΔ για να 

διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας 

 

Υποχρεώσεις Δικαιούχου/Φορέα Υλοποίησης Τρόπος παρακολούθησης 

Υποβολή σχεδίου δημοσιότητας συνημμένο στην 

αίτηση χρηματοδότησης 

Έλεγχος κατά τη διαδικασία επιλογής και 

αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

Ενημερωτικές δραστηριότητες για την πορεία, τα 

επιτεύγματα και τα αποτελέσματα (3 ή 2 σε 

αριθμό) 

Αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

Εύρεση τρόπων διαρκούς ενημέρωσης μέσω του 

διαδικτύου για όλα τα έργα στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα 

 

Τήρηση ιστοσελίδας για έργα με προϋπολογισμό 

άνω των € 10.000 

Αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

Τήρηση ιστοσελίδας στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα για έργα με προϋπολογισμό άνω των  

150.000 € 

Αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

Ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο 

όταν  

α) η συνολική δημόσια συνεισφορά ξεπερνά τις 

50.000 € ή  

β) το έργο συνίσταται στη χρηματοδότηση 

φυσικού αντικειμένου, έργων υποδομής ή 

κατασκευής  

Αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

Αντικατάσταση της διαφημιστικής πινακίδας με 

μια ευδιάκριτη και μόνιμη επεξηγηματική 

πινακίδα το πολύ έξι μήνες μετά από την 

ολοκλήρωση του έργου 

Αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου σχεδίασης του Προγράμματος και πριν από την επίσημη 

υποβολή του, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος / Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., θα διεξάγει διαδικασία 

διαβούλευσης για το Πρόγραμμα, με τους εκπροσώπους των δυνητικών Δικαιούχων  καθώς 

και με άλλους σχετικούς οργανισμούς. Η Διαχειριστική Αρχή θα διανείμει ένα αρχικό Σχέδιο 

του Προγράμματος και θα θέσει προθεσμία, προκειμένου οι συμμετέχοντες να την 

τροφοδοτήσουν με τις προτάσεις / αντιρρήσεις τους κυρίως ως προς τα μέτρα που  

ορίζονται στο Σχέδιο. 
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Στην αρχική φάση, μέχρι το τέλος του 2012, η στρατηγική επικοινωνίας θα επικεντρωθεί 

στο να καταστήσει το Πρόγραμμα γνωστό. Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, η εναρκτήρια 

ημερίδα και ένα φυλλάδιο με γενικές πληροφορίες αποτελούν, σε αυτή τη φάση, βασικές 

δραστηριότητες. Επίσης, θα προβλεφθεί και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους 

δυνητικούς Δικαιούχους. 

 

Στη δεύτερη φάση, οι ενέργειες επικοινωνίας θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη του 

προγράμματος, τα υφιστάμενα έργα και τη διαδικασία παρακολούθησης. Η φάση αυτή θα 

ξεκινήσει στις αρχές του 2013 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2014. Μέχρι το τέλος του 

2013, θα πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη προκειμένου να γίνει ενημέρωση σχετικά με το τι 

έχει επιτευχθεί και να εστιάσει στην παρουσίαση καλών πρακτικών. 

 

Η τρίτη φάση είναι η φάση της ολοκλήρωσης του Προγράμματος (2015-Απρίλιος 2016). Σε 

αυτή τη φάση, θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την προώθηση 

των υποδειγματικών έργων. 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις τακτικές που θα ακολουθηθούν σε κάθε φάση 

επικοινωνίας: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1Η
 ΦΑΣΗ 2Η

 ΦΑΣΗ 3Η
 ΦΑΣΗ 

Ημερίδες    

Δικτυακός Τόπος    

Ενημερωτικές 

συναντήσεις 

   

Direct 

Mail/Newsletters 

   

Γραφείο ενημέρωσης 

κοινού 

   

Συναντήσεις σε τοπικό 

επίπεδο 
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Προϋπολογισμός  

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα χρηματοδοτηθούν από τον καθορισμένο 

προϋπολογισμό για τη διαχείριση του προγράμματος.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Εθνική 

Συγχρηματοδότηση € 
 ΕΟΧ € ΣΥΝΟΛΟ € 

Προωθητικές 

ενέργειες  

(διασκέψεις, εκδόσεις 

κλπ.) 

15.000 85.000 100.000 

MΜΕ 

 
1.200 6.800 7.000 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της συμβολής των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης στη 

διάδοση του Προγράμματος θα καθοριστούν συγκεκριμένοι δείκτες. Ο παρακάτω πίνακας 

περιλαμβάνει τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσει η ΕΥΣΠΕΔ ώστε να μετρήσει, σε ποιο 

βαθμό θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της διαφάνειας καθώς και της ευαισθητοποίησης του 

κοινού.  

Ενέργεια Δείκτης υλοποίησης Δείκτης αποτελέσματος 

Διασκέψεις Αριθμός διασκέψεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Προσκλήσεις Αριθμός προσκλήσεων Αριθμός των προτάσεων που 

υποβλήθησαν 

Ενημερωτικά φυλλάδια  Αριθμός εκδόσεων Κυκλοφορία 

Newsletters Αριθμός εκδόσεων Κυκλοφορία 

Ενημερωτικές συναντήσεις Αριθμός συναντήσεων Αριθμός συμμετεχόντων 

Press-kits Αριθμός press-kits Κυκλοφορία Εφημερίδων 

Δικτυακός Τόπος Δημιουργία και συντήρηση Αριθμός επισκεπτών 

Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Δημιουργία και συντήρηση Αριθμός υποβληθέντων 

ερωτημάτων 
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Αρμόδιοι Δημοσιότητας 

Η εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου θα υποστηριχθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους 

υπαλλήλους των Μονάδων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε Μονάδας θα 

καθοριστούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος  

Ο υπεύθυνος δημοσιότητας του Προγράμματος στη Μονάδα Α της ΕΥΣΠΕΔ είναι: 

 

 

 




