Η Πολιτική Συνοχής και
η Ελλάδα
Το 2014-2020, η Ελλάδα θα διαχειριστεί δεκαοκτώ επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής. Εξ αυτών, δεκατρία περιφερειακά προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση από
το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
δυο εθνικά προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ένα εθνικό πρόγραμμα
θα λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής, ένα εθνικό πρόγραμμα θα λάβει
χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και ένα εθνικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας θα λάβει χρηματοδότηση
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ταμείο συνοχής.

Τι ποσό θα επενδύσει η ΕΕ στην Ελλάδα την
περίοδο 2014-2020;
Για την περίοδο 2014-2020, θα διατεθεί για την
Ελλάδα
περίπου
το
ποσό
των
€ 15,52 δισεκατομμυρίων (τρέχουσες τιμές) σε
συνολική χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής:
● € 7,03 δισεκατομμύρια για τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία,
Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα).
● € 2,31 δισεκατομμύρια για τις περιφέρειες
Ηπειρωτική
μετάβασης
(∆υτική
Μακεδονία,
Ελλάδα, Νήσοι Ιόνιου, Πελοπόννησος, Κρήτη,
Νήσοι Βορείου Αιγαίου).

Επιλεξιμότητα διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)
2014-2020

■

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
(ΑΕγχΠ/κεφαλή < 75 % του μέσου όρου της EU-27)

■

Περιφέρειες μετάβασης
(ΑΕγχΠ/κεφαλή μεταξύ >= 75 % και < 90 % του μέσου
όρου της ΕΕ-27)

■

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
(ΑΕγχΠ/κεφαλή >= 90 % του μέσου όρου της EU-27)

● € 2,53 δισεκατομμύρια για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική, Νήσοι Νοτίου
Αιγαίου).
● € 3,25 δισεκατομμύρια στο πλαίσιο του ταμείου
συνοχής.
● € 231,7 εκατομμύρια
εδαφική συνεργασία.

για

την

Ευρωπαϊκή

Εξ αυτών, το ΕΚΤ στην Ελλάδα θα αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον € 3,33 δισεκατομμύρια. Το ακριβές
μερίδιο θα καθοριστεί εν όψει των συγκεκριμένων
προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα
στους τομείς που καλύπτονται από το ΕΚΤ.
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● €171,5 εκατομμύρια για την Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων.

Ποιες είναι οι κύριες χρηματοδοτικές σας προτεραιότητες για την Ελλάδα;
Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα περιγράφονται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένεται
ότι αυτές οι προτεραιότητες θα περιλαμβάνουν:

●
●

Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, ενεργή κοινωνική ένταξη.
Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας μέσω βελτιωμένων πολιτικών της αγοράς εργασίας και μείωση του κινδύνου
κοινωνικού αποκλεισμού.

●

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας (ειδικά για τις ΜΜΕ) και προώθηση της
επένδυσης σε Ε&Α και της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού τομέα.

●
●

Προώθηση μιας οικονομίας φιλικής προς το περιβάλλον και με αποδοτική χρήση των πόρων.
Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και τοπικής διακυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί;
Η συνολική κατανομή της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 ήταν €20,4 δισεκατομμύρια.
Από την αρχή της χρηματοδοτικής περιόδου 2007-2013, το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής έχουν βοηθήσει την Ελλάδα:

●

να δημιουργήσει περισσότερες από 21 000 θέσεις εργασίας (περισσότερες από 20 000 αυτών των θέσεων εργασίας ήταν
σε ΜΜΕ,

●
●
●
●

να ξεκινήσει πάνω από 2 400 επιχειρήσεις και να επενδύσει άμεσα σε πάνω από 30 000 ΜΜΕ,
να επεκτείνει την ευρυζωνική διαδικτυακή κάλυψη σε 800 000 πολίτες επιπλέον,
να βελτιώσει τις αστικές μεταφορές προς εξυπηρέτηση πάνω από 27 000 ανθρώπων,
να επενδύσει σε έργα ύδρευσης προς όφελος πάνω από 45 0000 ανθρώπων.

Τα ταμεία παρέχουν επένδυση για ευρύ φάσμα έργων όπως την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των
δεξιοτήτων των νέων και των μακροχρόνια ανέργων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Το ΕΚΤ παρείχε κατάρτιση για
πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα.
Υιοθετήθηκε μια σειρά μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της χώρας σε περιόδους κρίσης και για να βελτιωθεί η
απορρόφηση το 2013, ήτοι:
Ένα ποσό € 1,3 δισεκατομμυρίων έχει καταβληθεί στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της αύξησης του ποσοστού
συγχρηματοδότησης σε 95 % (Top-up). Επιπλέον, αυτό το μέτρο μείωσε τις απαιτήσεις εθνικής συγχρηματοδότησης από
τον εθνικό προϋπολογισμό κατά το ίδιο ποσό.

●

Μια σειρά 181 συγχρηματοδοτούμενων έργων προτεραιότητας υψηλής επενδυτικής αξίας έχει υποδειχθεί σε στενή
συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σημαντικούς τομείς που έχουν στόχο να
παρουσιάσουν ορατά αποτελέσματα και να δώσουν ώθηση στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.
Αυτά τα έργα θα αποτελέσουν βασική κινητήρια δύναμη για την απορρόφηση των κονδυλίων και αντιπροσωπεύουν ένα
συνολικό ποσό περίπου € 11,2 δισεκατομμυρίων.

●

Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής έχει συγχωνευτεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ ώστε να στηριχθούν τα διεθνή δάνεια της ΕΤΕπ. € 500
εκατομμύρια των διαρθρωτικών ταμείων παρέχουν εγγύηση πιθανού διεθνούς δανείου € 1 δισεκατομμυρίου από την
ΕΤΕπ.

●

Επίσης υλοποιείται μια πρωτοβουλία για νέους με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη
δράσεων που θα βοηθήσουν να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.
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●

Επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής
Έργα ΕΤΠΑ
●

Μετρό της Αθήνας

Το δίκτυο του μετρό της Αθήνας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Η κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένων των
επεκτάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ, έχει αλλάξει τα δεδομένα της δημόσιας μεταφοράς στην Αθήνα.
Μείωσε την κυκλοφοριακή συμφόρηση – μειώνοντας το μποτιλιάρισμα στις κεντρικές αρτηρίες και τους χρόνους ταξιδιού
από 40 λεπτά σε 10 – ελευθέρωσε θέσεις στάθμευσης στην πόλη, έκοψε τις εκπομπές καυσαερίων και μείωσε τα τροχαία
ατυχήματα. Επίσης έδωσε πνοή ζωής στις γειτονιές που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς μετρό, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί
σημαντικά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην περιοχή των σταθμών του μετρό έχουν ωφεληθεί και έχει αυξηθεί η αξία της
ακίνητης περιουσίας.
Συνολική δαπάνη αποπερατωμένων έργων και έργων σε εξέλιξη: € 4,7 δισεκατομμύρια (συμβολή ΕΕ: € 1,9 δισεκατομμύρια)

●

Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia»

Η Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia αποτελεί μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε τομείς με ένταση γνώσης και
προσανατολισμένα στις εξαγωγές όπου η Ελλάδα έχει την ικανότητα να κατασκευάσει ένα βιώσιμο καινοτόμο οικοσύστημα.
Το όραμα του Corallia είναι η προώθηση της ιδέας «Καινοτομία Made in Greece» ώστε να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και να
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα σε επιχειρησιακούς τομείς όπου μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει παγκόσμιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα μέσω της εγκαθίδρυσης συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας. Το 2006, το Corallia, με χρηματοδότηση της
Ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε δοκιμή αυτής της ιδέας συνεργατικού σχηματισμού με 13 μικροηλεκτρονικές εταιρίες (mi-cluster). Τώρα υπάρχουν πάνω από 60 εταιρίες και 30 πανεπιστήμια που εμπλέκονται στο μικροηλεκτρονικό συνεργατικό σχηματισμό. Μαζί, είναι υπεύθυνοι για πάνω από €188 εκατομμύρια σε εξαγωγές, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του Μαρτίου 2012. Τα προϊόντα εκτείνονται από δίκτυα αισθητήρων και τεχνολογία κινητών μέχρι εξοπλισμό
ηλιακής ενέργειας και μικρο-τσιπ για τη μελέτη του DNA. Τώρα αναπτύσσονται και άλλοι συνεργατικοί σχηματισμοί
ακολουθώντας το πρότυπο του Corallia μικροηλεκτρονική, όπως ο Ελληνικός Σχηματισμός ∆ιαστημικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών (si-cluster) και ο σχηματισμός Καινοτόμων Τεχνολογιών Παιγνίων και ∆ημιουργικού Περιεχομένου (ή εν
συντομία gi-cluster)
Συνολικό κόστος: € 38 εκατομμύρια (Συμβολή ΕΕ: €35 εκατομμύρια)

●

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription)

Το έργο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αφορά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης για την
έκδοση, τον έλεγχο και την εκτέλεση των εντολών της συνταγογράφησης φαρμάκων, τις ιατρικές διαδικασίες και τις ιατρικές
επισκέψεις. Η ιδέα είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα που παρακολουθεί όλα τα στάδια που εμπλέκονται στη διαδικασία
συνταγογράφησης φαρμάκων ή παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις από τη έκδοσή τους μέχρι την πληρωμή των
τελικών δικαιούχων. Ο στόχος του έργου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση εξοπλισμού, την ανάπτυξη
λογισμικού, την κατάρτιση και την υποστήριξη της ανάθεσης του συστήματος και των χρηστών του.
Το έργο αναμένεται ότι θα έχει οφέλη για τον Ελληνικό δημόσιο προϋπολογισμό με τη μείωση της υπερ-συνταγογράφησης
φαρμάκων και των άσκοπων θεραπευτικών αγωγών. Ξεκίνησε ως πιλοτικό έργο για να συμβάλλει στη μείωση των υψηλών
δαπανών στον Ελληνικό τομέα υγείας (ο στόχος Μνημόνιου Κατανόησης είναι να εξοικονομηθεί € 1 δισεκατομμύριο
ετησίως).
Συνολικό κόστος: € 25 εκατομμύρια (συμβολή ΕΕ: € 21 εκατομμύρια)

Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης

Η περιφερειακή πολιτική συνέβαλε στην κατασκευή του νέου Μουσείου της Ακρόπολης το οποίο άνοιξε το 2009 και
εξακολουθεί να συμβάλλει στη διατήρηση και αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης. Η αποκατάσταση είναι η
συνέχιση του περίπλοκου έργου που άρχισε κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και στοχεύει στην προστασία,
αποκατάσταση, διατήρηση και προώθηση των μνημείων στην Αθηναϊκή Ακρόπολη. Οι εργασίες εκτελούνται υπό την αυτοεπίβλεψη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Το έργο είναι πολύ καλό παράδειγμα της συνέργειας μεταξύ
πολιτισμού και τουρισμού, η οποία κάνει τις διάφορες αρχαιολογικές τοποθεσίες πηγές ανάπτυξης δραστηριοτήτων ενώ
παράλληλα γίνεται σεβαστή η πολιτιστική τους αξία.
Συνολικό κόστος: € 64 εκατομμύρια (συμβολή ΕΕ: € 49 εκατομμύρια)
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●

Έργα ΕΚΤ
●

Επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων

Ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στοχεύει να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης για άνεργους κάτω
από την ηλικία των 35 ετών οι οποίοι κατέχουν πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό. Το πρόγραμμα επιδοτεί
την απασχόληση σε εταιρίες για 24 μήνες, ενώ οι εργοδότες δεσμεύονται να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις για τουλάχιστον 3
επιπλέον μήνες. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2012 και έγινε ευμενώς δεκτό από τους εργοδότες, αναμένεται να
δημιουργήσει 7 200 θέσεις εργασίας (6 535 θέσεις έχουν ήδη πληρωθεί).
Συνολικό κόστος: € 108 εκατομμύρια (η συμβολή του ΕΚΤ ποικίλλει μεταξύ 80-90 % των δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία
της περιφέρειας)

●

Βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας στοχεύει να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας
διοίκησης και των επιχειρηματικών και επιστημονικών κοινοτήτων. Το Παρατηρητήριο βοηθάει στον εντοπισμό των
διοικητικών εμποδίων, στον αντίκτυπό τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον και κάνει συστάσεις πολιτικής για μεταρρύθμιση.
Εκπονεί μελέτες στους τομείς που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Συνολικό κόστος: € 2 εκατομμύρια (συμβολή ΕΚΤ: € 1,7 εκατομμύρια)

Μάθετε περισσότερα για τα έργα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα
Για περισσότερα παραδείγματα έργων, καθώς και συνδέσμους για τον πλήρη κατάλογο των δικαιούχων
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:

●
●

Ιστότοπος περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ιστότοπος Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
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