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χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αλαθνίλσζε ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 ην ειιεληθφ πξφγξακκα είλαη ην 3o κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ (κεηά ηεο 

Γαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο), γεγνλφο πνπ είλαη απνηέιεζκα 

 αθελφο ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο, πνπ μεθίλεζε ελάκηζε ρξφλν πξηλ 

 αθεηέξνπ ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαβνχιεπζεο κε ηηο 13 Πεξηθέξεηεο, ηα ππνπξγεία θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΔ. 

Η νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ην λέν ΔΠΑ απφ πιεπξάο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηαρεία έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ηα νπνία βξίζθνληαη 

ήδε ππφ ζπδήηεζε κε ηηο Βξπμέιιεο θαη πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ επίζεκα έσο ηα κέζα ηνπ 

θαινθαηξηνχ), νχησο ψζηε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ λα μεθηλήζνπλ νη πξνθεξχμεηο ησλ λέσλ δξάζεσλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππάξρεη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ πνπ παξαηεξείηαη 

ζπλήζσο κεηαμχ δχν πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζα είλαη 

εκπξνζζνβαξείο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηψξα ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΤΠΑΑΝ, κέζα ζηε ρξνληά ζα 

πξνθεξπρζνχλ δξάζεηο γηα: 

 Απαζρφιεζε-εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε λέσλ 

 Δλίζρπζε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (καθξνρξφληα άλεξγνη, ΑΜΔΑ, θ.α.) 

 Αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο 

 Τπνζηήξημε αλέξγσλ γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

 Δπηηαγέο (vouchers) γηα πξφζιεςε λέσλ αλέξγσλ 

 Απαζρφιεζε αλέξγσλ ζε δξάζεηο θνηλσθεινχο εξγαζίαο 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ (ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλνκψ θαη' Οίθνλ). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ΔΠΑ: 

 Κνηλνηηθή πλδξνκή ΔΠΑ: 19,7 δηο. (Γεκφζηα Γαπάλε 24,6 δηο) επξψ κε δπλαηφηεηα επαχμεζεο 

θαηά 2 δηο. κε ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ην 2016. 

ε απηφ πξνζηίζεληαη: 

 νη πφξνη ηνπ CEF (πλδένληαο ηελ Δπξψπε) πεξίπνπ 580 εθ. € (ΓΓ 682 εθ. €) πφξνη απφ Σακείν 

πλνρήο πνπ δηαρεηξίδνληαη θεληξηθά απφ ΔΔ αιιά απνθιεηζηηθά γηα έξγα πνπ ζα πξνηείλεη ε ρψξα 

 νη πφξνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (231,7 εθ. €) (ΓΓ 289,6 εθ. €) 



 νη πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ γηα ηνπο απφξνπο (FEAD) πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ρψξα πεξίπνπ 

281 εθ. € (351 εθ. €). 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ: πεξίπνπ 20,8 δηο € 

Δθηηκψκελε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε: πεξίπνπ 26 δηο € 

Δπηά Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (καδί κε ηελ Τερληθή Βνήζεηα) 

1. «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Αληαγωληζηηθόηεηα – Καηλνηνκία». 

Πξνυπνινγηζκφο: 3,64 δηο επξψ (ΓΓ 4,55 δηο επξψ) 

Σν κεγαιχηεξν πξφγξακκα ηνπ λένπ ΔΠΑ, απνξξνθά ην 25 % ησλ πφξσλ. 

 9 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ απφ κειέηεο ηνπ ΙΟΒΔ, ηνπ ΚΔΠΔ θαη ηεο McKinsey: 

Σνπξηζκφο, Αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, Logistics, Πεξηβαιινληηθή Βηνκεραλία, Φάξκαθα-Τγεία, 

Παξαγσγή θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, 

Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο θαη πνιηηηζκφο. 

Δληζρχζεηο γηα : 

 εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, 

 πηζηνπνίεζε (branding) αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

 λέεο επηρεηξήζεηο απφ λένπο, γπλαίθεο 

 ηνπξηζηηθή πξνβνιή, 

 εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

 αλαθχθισζε - αμηνπνίεζε απνβιήησλ, 

 θαηλνηνκία 

2. «Μεηαξξύζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ» 

Πξνυπνινγηζκφο: 0,4 δηο. Δπξψ (ΓΓ 0,5 δηο επξψ) 

 Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, εθζπγρξνληζκφο ηεο δηθαηνζχλεο, αμηνιφγεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαβάζκηζε ΟΣΑ Α' θαη Β΄ Βαζκνχ, θ.α. 

 Αλαδηνξγάλσζε δνκψλ θαη ιεηηνπξγίαο 

 Γξάζεηο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο 

3. «Πεξηβάιινλ-Μεηαθνξέο» 

Πξνυπνινγηζκφο: 3,5 δηο. επξψ (ΓΓ 4,2 δηο.) 

 Οινθιήξσζε Γηεπξσπατθνχ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, 

 Μεηξφ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, 

 Έξγα αεξνδξνκίσλ, ιηκεληθά έξγα. 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

 Νέεο ππνδνκέο αιιά θαη νινθιήξσζε έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ 

4. «Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε-Απαζρόιεζε» 

Πξνυπνινγηζκφο: 1,9 δηο. Δπξψ (ΓΓ 2,3 δηο επξψ) ζπλ 0,17 δηο. (ΓΓ 0,214) γηα απαζρφιεζε λέσλ 

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΣ ζην ΔΠΑ απφ 25 ζε 31 % 

 Καηάξηηζε-βειηίσζε δεμηνηήησλ 

 Κνππφληα αλέξγσλ 

 Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 



 Δθζπγρξνληζκφο ΟΑΔΓ 

 Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο γηα λένπο, γπλαίθεο , καθξνρξφληα άλεξγνπο 

 Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 χλδεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Μείσζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ζρνιείνπ 

 Απαζρφιεζε λέσλ 

5. Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Πξνυπνινγηζκφο: 4,2 δηο. Δπξψ (ΓΓ πεξίπνπ 5,2 δηο €) εθ ησλ νπνίσλ 1,2 δηο. (ΓΓ πεξίπνπ 1,5 δηο €) 

κέζσ ΠΔΠ 

 Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 ζηήξημε ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη εμαγσγηθφ ραξαθηήξα, 

 ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 ζηήξημε ησλ λέσλ γεσξγψλ γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξν, 

 ππνζηήξημε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ 

6. Πξόγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο (όηαλ νξηζηηθνπνηεζνύλ νη πόξνη) 

Πξνυπνινγηζκφο (εθηηκψκελν πνζφ) 250 εθ. € (ΓΓ 333 εθ. €) 

 επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηνπ 

ηνκέα (αιηεία, πδαηνθαιιηέξγεηεο, εκπφξην θαη κεηαπνίεζε), 

 Δλίζρπζε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ κε εκπνξηθή αμία 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο 

 Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Γεθαηξία Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνυπνινγηζκφο: 5,2 δηο. επξψ (ΓΓ 6,75 δηο €) 

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ΠΔΠ ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα απφ 22 ζην 35 %. 

 Ξερσξηζηφ πξφγξακκα γηα θάζε Πεξηθέξεηα (ΠΔΠ) ΜΟΝΟ γηα ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ 

 Όιεο νη Πεξηθέξεηεο ζα δηαρεηξηζηνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ πξφγξακκα 

 Έκθαζε ζε αλαπηπμηαθά έξγα αιιά θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλσληθέο δξάζεηο 

 Πνιπηνκεαθά θαη πνιπηακεηαθά πξνγξάκκαηα 

Γείηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020, εδώ. 

Γείηε ην ρξεκαηνδνηηθφ πίλαθα γηα ην λέν ΔΠΑ 2014-2020, εδώ 

 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2014/05/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-20014-2020.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2014/05/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-2014-2020.pdf

