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Α. Στρατηγική και προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία 

Η Στρατηγική ανάπτυξης του τομέα 

Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης μέχρι το 2023 σε συνάρτηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την 
ανάγκη για αποτελεσματικότητα και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων: 

 
• Στήριξη της επιχειρηματικότητας για συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

που διαχειρίζονται τα απόβλητα είτε αστικά είτε βιομηχανικής προέλευσης ώστε να 
επιτευχθεί μεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση της αξίας των ως υλικού για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή αξιοποίηση. 

• Στήριξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης 
και απορρύπανσης με έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στην βιομηχανική συμβίωση. 

• Παραγωγή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών προς την κοινωνία για αύξηση της 
διαφάνειας και άμβλυνσης των κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των 
επιχειρήσεων στην μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτομιών στο 
σχεδιασμό καταπολέμησης φυσικών καταστροφών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση της γενετικής πληροφορίας της βιοποικιλότητας, στην 
βελτίωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην περιβαλλοντική πληροφορία και η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. 

 
Τα κύρια στοιχεία της προτεινόμενης στρατηγικής είναι: 

• Η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων με την συνεπικουρία πόρων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 
2014-2020 για την επίτευξη των εθνικών στόχων στην συμπλήρωση της ανακύκλωσης, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης ρευμάτων αποβλήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία 
και προοπτικές επιχειρηματικής βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή ο ρυπαίνων 
πληρώνει και την αρχή της ευθύνης του παραγωγού. 

• Η συμπόρευση της έρευνας και ανάπτυξης με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα επιλύσουν βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα, στοχεύοντας στη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελληνικής οικονομίας μαζί με την διατήρηση και 
αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας. 

• Η παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των αλυσίδων 
αξίας που αφορούν τόσο στον Τομέα Περιβάλλοντος όσο και στις υπόλοιπες οικονομικές 
δραστηριότητες με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών για περιβαλλοντικό έλεγχο, θα πρέπει 
να επιδιωχθεί διότι αποτελεί βασική ανάγκη της οικονομίας.  

• Η συγκέντρωση της προσπάθειας και των πόρων μέσω της εγκαθίδρυσης συνεργατικών 
σχημάτων (ενεργών δικτύων) στον ερευνητικό ιστό της χώρας και οικονομικών εργαλείων 
παρέμβασης στην επιχειρηματικότητα που συνδυάζουν την ενίσχυση της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας με την ενίσχυση της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης προϊόντων και 
υπηρεσιών που προκύπτουν από τα ερευνητικά αποτελέσματα. 
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Β. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ  «Ερευνώ – Δημιουργώ – 
Καινοτομώ» Πρόσκληση υπό ανάπτυξη και Διαβούλευση 
 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο», Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική 
Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για 
την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)». 
 
Η δράση εντάσσεται στις επενδυτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 1β του ΕΚ αριθ. 1301/2013. 
 
Εντάσσεται στις Δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της 
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη 
μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων 
πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. 
 
Στόχοι της δράσης: 
Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση 
Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, 
υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας 
Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. 
 
Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των 
προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου 
ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και 
σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση 
νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία. 
 
Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο 
δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας είναι δυνατόν να κατατάσσονται 
σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα 
ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. 
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει 
να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία 
από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: 
 
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
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II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
III. Ενσωμάτωση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική Διαδικασία 
 
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η 
υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η 
ανάπτυξη ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.  
 
Τέλος, η παρέμβαση «Ενσωμάτωση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική Διαδικασία» 
έχει ως στόχο την ενσωμάτωση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία 
μέσω της ενίσχυσης των τελευταίων σταδίων εξέλιξης του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) 
 
Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις 
κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη 
δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € 
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) 
των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 116.000.000. 
 
Ακολουθεί συνοπτικά και ενδεικτικά η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά Κύκλο και κατηγορία 
παρέμβασης: 
 

 Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) 
 

Κατηγορία Παρέμβασης 
 

Κύκλος Α Κύκλος Β Κύκλος Γ Σύνολο 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προτάσεων 

ΣΕΠΤ 2016 ΣΕΠΤ 2017 ΣΕΠΤ 2018  

I 24.000.000 18.000.000 18.000.000 60.000.000 

II.11 72.000.000 54.000.000 54.000.000 180.000.000 

II.22 12.000.000 8.000.000 0 20.000.000 

III 8.000.000 6.000.000 6.000.000 20.000.000 

 
Σύνολο 

 
116.000.000 

 
86.000.000 

 
78.000.000 

 
280.000.000 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων όλων των κύκλων κατανέμεται 
στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)3 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 177.020.000 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 34.450.000 

                                                           
1
 II.1: σχήματα με συνεργασία μέχρι 4 φορέων 

2 II.2: συνεργατικά σχήματα με 5 ή περισσότερους φορείς 
3 Υπολογίστηκε με ποσοστά από στοιχεία της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την κατανομή κονδυλίων στους θεματικούς στόχους 

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ SFC2014-2020, ΔΕΚ.2014). 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 
Αττική 51.800.000 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
Στερεά Ελλάδα 7.520.000 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 
Νότιο Αιγαίο 9.210.000 

ΣΥΝΟΛΟ 280.000.000 

 

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
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Γ. Προτεραιότητες για έρευνα και καινοτομία σε σχέση με την επικείμενη 
πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ “Ερευνώ – 
Δημιουργώ – Καινοτομώ” 

Η επιλογή των περιοχών παρέμβασης και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων που αναδείχθηκαν μέσα 
από τις διεργασίες της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε συνέχεια των διαδικασιών προτεραιοποίησης δράσεων της περιόδου 2013 – 
2014 και οι οποίες προτείνονται σε διαβούλευση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας.1: Προτεραιότητες ανά περιοχή παρέμβασης 
Περιοχές Παρέμβασης Προτεραιότητες για περεμβάσεις ΕΤΑ 

Διαχείριση 
Αποβλήτων 

Αφορά όλες τις 
κατηγορίες αποβλήτων 

● Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων (ποιοτικός 
έλεγχος εισερχόμενων, τεμαχισμός, διαλογή, στερεοποίηση, 
σταθεροποίηση ,ανάμειξη κλπ και ποιοτικός έλεγχος 
παραγομένων υλικών) πριν προωθηθούν για επόμενη 
αξιοποίηση (πχ ανακύκλωση ,ανάκτηση ενέργειας κλπ). 

 Στερεά αστικά 
απορρίμματα 
 

● Ανάπτυξη μονάδων διαλογής και ανάκτησης υλικών με 
στόχο τη βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης των 
υλικών 

● Επέμβαση σε υφιστάμενες ή νέες μονάδες μηχανικής και 
βιολογικής επεξεργασίας με σκοπό την βελτιστοποίηση του 
βαθμού ανάκτησης υλικών 

● Ανάπτυξη μονάδων βιοσταθεροποίησης (βιοξήρανσης και 
κομποστοποίησης) και μονάδων αναερόβιας χώνευσης. 
Προώθηση επιδεικτικών μονάδων με δυνατότητα επέκτασης 

● Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων. 
Έμφαση στην αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος 
για παραγωγή βιοκαυσίμων 2

ης
 γενιάς (πχ.βιοαιθανόλη) 

● Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την επίδραση στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου της ενεργειακής αξιοποίησης 
των αστικών απορριμμάτων μέσω της μεθοδολογίας της 
ανάλυσης κύκλου ζωής 

● Εισαγωγή οικονομικών κινήτρων και χρήση 
οικονομικών εργαλείων στη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Ανάπτυξη συστημάτων pay as you 
throw 

 

Διαχείριση αγρο-
κτηνοτροφικών 
αποβλήτων 

● Εκμετάλλευση λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας (αγροτικών και 
δασικών υπολλειμάτων) για παραγωγή βιοκαυσίμων και 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω φυσικο-
χημικών και μικροβιακών διεργασιών 

● Εκμετάλλευση λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας (αγροτικών και 
δασικών υπολλειμάτων) για παραγωγή βιοκαυσίμων και 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω φυσικο-
χημικών και μικροβιακών διεργασιών 

● Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών συλλογής, διαχείρισης 
και αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων και 
κλαδοδεμάτων (πράσινων υπολειμμάτων) 

● Διαχείριση παραπροϊόντων από τον ελαιουργικό κλάδο 
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Διαχείριση βιομηχανικών 
αποβλήτων  
 
 
 
 
 

● Ανάπτυξη μεθόδων προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (π.χ. ΑΗΗΕ και 
ανταλλακτικών ΟΤΚΖ) 

● Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης 
βιομηχανικών αποβλήτων.  

● Επεξεργασία υπολειμμάτων τεμαχισμού (shredding) σε 
μονάδες επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων ή 
αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα (π.χ. ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, 
καλώδια κλπ) με στόχο την ανάκτηση των περιεχόμενων 

υπολειμμάτων μετάλλων και την προετοιμασία 
δευτερογενούς καυσίμου 

● Ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα 
μεταλλουργικών δραστηριοτήτων (π.χ. σκουριές 
χαλυβουργίας) καθώς επίσης και κρίσιμων για τεχνολογικές 
εφαρμογές μετάλλων από αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων 
(πχ ηλεκτρονικού εξοπλισμού) 

● Ανάκτηση υλικών, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση 
ενέργειας (εναλλακτικά καύσιμα) 

 

Διαχείριση ελαστικών 
 

● Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση των 
προϊόντων ανακύκλωσης των ελαστικών 

● Παραγωγή νέων ελαστικών-Ανάκτηση χημικών ουσιών για 
τη σύνθεση νέων ελαστικών 

● Εφαρμογή σε έργα πολιτικού μηχανικού (πρόσθετα 
κατασκευών από σκυρόδεμα, επιχώματα, οδοποιία κλπ. 

Διαχείριση Υγρών 
αποβλήτων 
 
 

● Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Ανάπτυξη ώριμων 
τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού για χρήση στη 
γεωργία 

● Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων προς παραγωγή 
βιοκαυσίμων (βιουδρογόνου, βιοαερίου, βιοαιθανόλης, 
βιοντήζελ) και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
μέσω μικροβιακών διεργασιών 

● Προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης 
● Ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων μέσω διαχείρισής 

τους 
● Προεπεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση λυματολάσπης, 

αστικής και βιομηχανικής προελεύσεως 
 

Πρόληψη, 
προστασία και 
αποκατάσταση 
αέρα, εδαφών, 
υπογείων 
υδάτων και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Αντιρρύπανση/απορρύπα
νση. Αποκατάσταση 
εδαφών παράκτιων και 
υπογείων υδάτων 
 

● Ανάπτυξη παρατηρητηρίων ποιότητας υδάτινων πόρων, και 
εδαφών, Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή 
ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών και ρύπανσης 
του εδάφους με χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος στοχεύοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην ενίσχυση γεωργικών πρακτικών 
φιλικών προς το περιβάλλον, στην τουριστική ανάπτυξη και 
στην εκτίμηση κινδύνων για τα οικοσυστήματα και την υγεία 
των κατοίκων (περιλαμβάνονται πιλοτικές εφαρμογές με 
χρήση χημικών/βιολογικών αισθητήρων και ΤΠΕ) 

● Ανάπτυξη καινοτόμων, φθηνών και ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων 
με πιλοτική εφαρμογή σε υποβαθμισμένες περιοχές 

● Έρευνα για την οικολογική αποκατάσταση υδάτινων 
σωμάτων (ποταμών, λιμνών, υγροτόπων) με σκοπό την 
προώθηση προτεραιοτήτων σχετικά με θεσμοθετημένα 
μέτρα αποκατάστασης και για τις ανάγκες βιοποικιλότητας-
Προώθηση έργων πειραματικής οικολογικής 
αποκατάστασης κοντά σε αστικά κέντρα ή σε 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

● Ολοκληρωμένη Διαχείριση υδάτων εντός του Συστήματος 
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Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
 

Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με 
τη δημιουργία νέων, την επέκταση και εξειδίκευση 
υφιστάμενων δικτύων. 

● Ανάπτυξη νέων αισθητήρων και ολοκληρωμένων 
συστημάτων καταγραφής.  

● Ανάπτυξη μεθόδων και υποδομών για την πρόγνωση της 
ποιότητας του αέρα και τον προσδιορισμό των πηγών με τη 
χρήση επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων. 

● Αποτύπωση εκπομπών από μεταφορές /βιομηχανία κλπ. και 
ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης τους 

● Παρακολούθηση και βελτίωση της ατμοσφαιρικής 
ποιότητας. Ανάπτυξη αισθητήρων και ολοκληρωμένου 
συστήματος καταγραφής ατμοσφαιρικής ποιότητας. 
Προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης CO2 σε υφιστάμενες 
λιγνιτικές μονάδες. Ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικών 
εγκαταστάσεων 

 

Προστασία 
βιοποικιλότητας σε 
περιοχές τουριστικού και 
αγροδιατροφικού 
ενδιαφέροντος 
 

● Ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων για άμεση χρήση 
στη γεωργία (για παραγωγή προϊόντων) που 
διατηρούν τη βιοποικιλότητα (π.χ. επιλογή 
καλλιεργειών και τήρηση κανόνων και πρωτοκόλλων 
προσαρμογή και τροποποίηση καλλιεργητικών 
πρακτικών  που εξασφαλίζουν ποιοτικά και ποσοτικά 
το αποτέλεσμα της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά 
παράλληλα εξασφαλίζουν  τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και επί πλέον τη χρήση της 
βιοποικιλότητας με στόχο την ποιοτική αγροτική 
παραγωγή (π.χ. διατήρηση επικονιαστών, 
ορνιθοπανίδα κ.λπ.) 

● Αποκατάσταση επανίδρυση υποβαθμισμένων-
ερημοποιημένων μεσογειακών περιοχών 

 

Κλιματική 
αλλαγή 

Μετριασμός και 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 
 

● Δράσεις μετριασμού αναφορικά με το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα μιας επιχείρησης (carbon footprint) 

● Αφαλάτωση στα νησιά και δράσεις για προστασία περιοχών 
από την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 

 

Αντιμετώπιση 
επιπτώσεων στην 
οικονομική 
δραστηριότητα ιδιαίτερα 
σε περιοχές 
αγροδιατροφικού και 
τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

● Δράσεις προσαρμογής για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
μιας επιχείρησης σε ένα μελλοντικό περιβάλλον κλιματικής 
αλλαγής. 

● Δράσεις για αντιμετώπιση επιπτώσεων από καταρρακτώδεις 
βροχές και ποταμοχειμμάρους 

Πρότυπα 
συστήματα 
μέτρησης 
περιβαλ-
λοντικών 
επιπτώσεων 

Δημιουργία πρότυπων 
κέντρων /μετρήσεων, 
Οικοσυστημική 
προσέγγιση βιώσιμης 
Ανάπτυξης – 
Περιβαλλοντικοί 
Δείκτες/Μελέτες 

● Συλλογή, Ανάλυση, Επεξεργασία και Διάχυση Δορυφορικών 
Δεδομένων σχετικών με το χερσαίο και θαλάσσιο 
Περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές. 

●  
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