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Έτος 2019… 
• Πολιτική Συνοχής: διαχρονικά κύριο εργαλείο της Ε.Ε. για 

περιορισμό περιφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυση 
οικονομικής αποτελεσματικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες 
 

• Αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων: 
• αναβαθμίσαμε τις υποδομές μας 
• εκσυγχρονίσαμε την δημόσια διοίκηση 
• ενισχύσαμε τις κοινωνικές δομές και  
• στηρίξαμε μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών σχεδίων 

 

• Αναγκαιότητα διαφύλαξης διαρθρωτικών πόρων από πολιτικές 
σκοπιμότητες 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόκληση (1) 
• ΕΣΠΑ 2021-2027: Ανάγκη για προσαρμογή   

• Έξοδος χώρας από περίοδο οικονομικής κρίσης 
• Αλλαγή οικονομίας παγκοσμίως 
• Ευκαιρίες και κίνδυνοι 
• Στόχευση και προσήλωση 

 

• 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Μόνο οφέλη (?) 
• Μετασχηματισμός οικονομίας, πολιτικής, εργασίας, ελεύθερου χρόνου 
• Πολλαπλασιασμός γνώσεων και δεδομένων 
• Αύξηση παραγωγικότητας - απασχόλησης - αμοιβών - νέος κύκλος 

ευημερίας 
• Κοινωνικές συνέπειες κατά την προσαρμογή – «τεχνολογική ανεργία» 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόκληση (2) 
• Κλιματική αλλαγή: Κίνδυνος ή/και επιχειρηματική ευκαιρία  

• Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2021-2030 
• Μείωση των ΑτΘ τομέων εκτός ΣΕΔΕ κατά 16% (σε σχέση με το 2005) 
• Συμμετοχή ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας >31% 
• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 32,5% 
  

• Δράσεις στις 5 διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης 
• Απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές 
• Ενεργειακή απόδοση 
• Ενεργειακή ασφάλεια 
• Εσωτερική αγορά ενέργειας 
• Έρευνα - Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα 
 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόκληση (3) 
• Ανάγκη για κοινωνική, οικονομική, χωρική περιφερειακή 

σύγκλιση 
 

• Ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού οικονομίας 
 

• Έμφαση σε upskilling και reskilling 
 

• Πυλώνες νέου μοντέλου συμμετοχικής ανάπτυξης: 
• Εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομίας 
• Καινοτομική επιχειρηματικότητα 
 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Πόροι - Στόχοι 
• Πρόταση Ε.Ε. για πόρους ύψους 19,2 δις €(σε τιμές 2018)  
• + πόροι στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
• Συνεκτίμηση ιδιαίτερων παραμέτρων κατά τη διαπραγμάτευση: 

• Επιπτώσεις μακράς περιόδου οικονομικής ύφεσης 
• Μεταναστευτικές ροές  

• 5 Στόχοι Πολιτικής της Ε.Ε.: 
• Εξυπνότερη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός 
• Πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές CO2 
• Πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη - κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις 
• Πιο κοινωνική Ευρώπη - ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
• Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της - βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες 
 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Προτεραιότητες 
• Κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής στη 

χώρα (Παράρτημα IV)  
• Ειδικές συστάσεις για τη χώρα (Country Specific Recommendations) 
• Δείκτες Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019 – Εαρινή Δέσμη 
• Προτεραιότητες χώρας: 

• Γεφύρωση ψηφιακού χάσματος 
• Αναζωογόνησης αποβιομηχανοποιημένων περιοχών  
• Νέα γενιά ποιοτικών και υψηλής προστιθέμενης αξίας μεγάλων έργων  
• Αναβάθμιση εργασιακών δεξιοτήτων  
• Προώθηση κυκλικής οικονομίας 

 
 



ΕΣΠΑ 2021-2027: Προγραμματισμός 
• Υποβολή νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και αρχιτεκτονικής 

προγραμμάτων - Ιανουάριος 2020 
 

• Διαβούλευση με Φορείς και Ε.Ε. έως τέλη Ιουνίου 2020 
• Περιφερειακές συναντήσεις και κλαδικά συνέδρια 
• Ειδικές ομάδες έργου 
• Τεχνικοί σύμβουλοι 
• Συμμετοχή βασικών stakeholders  
• Συμμετοχή Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης 

 

• Υποβολή νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ιούλιος 2020 
 

 



Περίοδος 2021-2027: Μόχλευση πόρων 

• Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων 
 

• Ευρωπαϊκών - π.χ. INVEST EU 
 

• Εθνικών - π.χ. Ταμείο Υποδομών 2 
 

• Αξιοποίηση καλής πρακτικής ΣΔΙΤ κατά τομείς 
 
 
 

 



Περίοδος 2021- ….: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
• Στόχος: Βελτιστοποίηση συντονισμού και υλοποίησης του ΠΔΕ – 

ολοκληρωμένη και έγκαιρη εκτέλεσή του 
• 5-ετής σχεδιασμός βάσει εθνικών και ειδικών αναπτυξιακών 

στόχων ανά τομέα πολιτικής 
• Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ 
• Καθορισμός πόρων βάσει: 

• Δημοσιονομικών δεσμεύσεων 
• Συμπληρωματικότητα με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
• Ωρίμανση έργων για μελλοντική ένταξη σε ευρωπαϊκά/διεθνή 

προγράμματα 
• Λοιπές ανάγκες 
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