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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα 

και υποδομές για 

έξυπνη, βιώσιμη και 

ασφαλή κινητικότητα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών ελλειπόντων 

κρίκων που αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς 

και με δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς 

σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών 

μεταφορών του κεντρικού διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ψηφιοποίηση των μεταφορών 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με 

χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ασφάλεια των μεταφορών 

Προσαρμογή στις 

απαιτήσεις 

στρατιωτικής 
κινητικότητας 

Αριθμός στοιχείων των υποδομών 

μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας 
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Τροπολογία 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα 

και υποδομές για 

έξυπνη, βιώσιμη και 

ασφαλή κινητικότητα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών ελλειπόντων 

κρίκων που αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς 

και με δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς 

σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών 

μεταφορών του κεντρικού διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ψηφιοποίηση των μεταφορών 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με 

χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ασφάλεια των μεταφορών 

Προσαρμογή στις 

απαιτήσεις αμυντικής 

κινητικότητας 

Αριθμός στοιχείων των υποδομών 

μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας 

Or. en 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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Πρόταση κανονισμού 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα 

και υποδομές για 

έξυπνη, βιώσιμη και 

ασφαλή κινητικότητα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών ελλειπόντων 

κρίκων που αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς 

και με δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς 

σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών 

μεταφορών του κεντρικού διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ψηφιοποίηση των μεταφορών 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με 

χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ασφάλεια των μεταφορών 

Προσαρμογή στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής 

κινητικότητας 

Αριθμός στοιχείων των υποδομών 

μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας 
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Τροπολογία 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα 

και υποδομές για 

έξυπνη, βιώσιμη και 

ασφαλή κινητικότητα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών ελλειπόντων 

κρίκων που αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη Διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς 

και με δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς 

σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών 

μεταφορών του κεντρικού διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ψηφιοποίηση των μεταφορών 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με 

χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων 

από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην 

ασφάλεια των μεταφορών 

Προσαρμογή στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής 

κινητικότητας 

Αριθμός στοιχείων των υποδομών 

μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις 

απαιτήσεις αμυντικής κινητικότητας 

Or. en 

 

 


