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  Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο – Πρόταση Ε.Ε για την    
Ελλάδα  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ, σε εκ €, τιμές 

2018 

  ΕΚΤ+ ΕΤΠΑ Τ.Σ Ποσό που 

μεταφέρεται στο 

CEF από το ΤΣ 

ΕΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 5.232 10.222 3.578 868 106 19.138 
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Αύξηση πόρων για την Ελλάδα κατά 1,4 δισ. Ευρώ 
σε σχέση με την  τρέχουσα περίοδο σε τιμές 2018. 
 
Πιέσεις από τους καθαρούς συνεισφορείς για 
περαιτέρω μείωση των πόρων της Πολιτικής 
Συνοχής. 
 
Διαπραγμάτευση που διεξάγεται με σχετικά αργό 
ρυθμό 
 
Ο στόχος για επίτευξη συμφωνίας το Φθινόπωρο 
του 2019 μοιάζει δύσκολος. 
 

 
 

 

 Δημοσιονομικό πλαίσιο – Σύγκριση με τρέχουσα περίοδο 
και πορεία διαπραγμάτευσης    
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Πρόταση Γενικού Κανονισμού με κοινές διατάξεις για 7 

Ταμεία, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, Ασύλου 

και Μετανάστευσης, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 

Μέσο διαχείρισης συνόρων και θεωρήσεων. 

Η πρόταση συζητείται από τον Ιούνιο του 2018 στο 

Συμβούλιο της Ε.Ε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τον Μάρτιο του 2019 το Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του 

επί της πρότασης ενώ το Συμβούλιο έδωσε εντολή 

διαπραγμάτευσης με ΕΚ για  όλα εκτός ΠΔΠ 

Οι συζητήσεις Ε.Ε Ε.Κ και Συμβουλίου τελειώνουν το 2020. 

 

 

 

Κανονισμοί νέας περιόδου 2021-2027- Γενικός Κανονισμός 
και πορεία διαπραγμάτευσης 
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Οι 11 ΘΣ της τρέχουσας περιόδου ενοποιούνται σε 5 στόχους 

πολιτικής 

 Οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες μετατρέπονται σε 30 

ειδικούς στόχους. 

Η χωρική ανάπτυξη αποτελεί διακριτό στόχο πολιτικής (5) 

΄΄Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες’’. 

6% των πόρων ΕΤΠΑ για Αστικά  από 5% στην τρέχουσα 

περίοδο  

Η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας ΘΣ 11 δεν αποτελεί 

διακριτό στόχο και υποστηρίζεται από τους άλλους στόχους  

 

 

 

Κανονισμοί  2021-2027- Γενικός Κανονισμός και βασικές 
διαφορές με την τρέχουσα περίοδο (1) 
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Η πολιτική συνοχής επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες με βάση 

τις 3 κατηγορίες αλλά έχουμε χαμηλότερα ποσοστά 

συγχρηματοδότησης.  

 Με βάση τα περιφερειακά  στοιχεία των ετών 2012-2014 

στην Ελλάδα Αττική και Νότιο Αιγαίο ανήκουν στις 

Μεταβατικές ενώ όλες οι άλλες ανήκουν στις ΛΑΠ  ( 70%)  

Η θεματική συγκέντρωση παραμένει ως υποχρέωση στο 

ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ . 

Οι 4 γενικοί και 16 θεματικοί αναγκαίοι όροι θα πρέπει να 

έχουν εκπληρωθεί με την έγκριση των Προγραμμάτων. 

 

 

 

Κανονισμοί  2021-2027- Γενικός Κανονισμός και βασικές 
διαφορές και ομοιότητες με την τρέχουσα περίοδο.(2) 
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Έναρξη διαδικασίας σχεδιασμού με την αποστολή 1ης 

εγκυκλίου σχεδιασμού με αρ.πρ.60072/6-6-2019 από ΕΥΣΣΑ  

 Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής να διαμορφώσουν 

προτάσεις στρατηγικής και προτεραιότητες με βάση τους 

τομείς αρμοδιότητάς τους. 

Το ευρύτερο περιβάλλον προγραμματισμού διαμορφώνεται 

από το νέο Κανονιστικό πλαίσιο, την έξοδο της χώρας από τα 

Προγράμματα στήριξης, την είσοδο στον θεσμό του 

Ευρωπαϊκού εξαμήνου και τους άξονες Εθνικής 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 

 

 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (1) 
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H χώρα έχει εγκρίνει τόσο την Εθνική Αναπτυξιακή 

Στρατηγική όσο και  το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων  

 Η θέση της Ε.Ε για τις κύριες κατευθύνσεις της χώρας 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ της έκθεσης για την 

Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. 

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την οργάνωση της κατάρτισης 

του Αναπτυξιακού προγραμματισμού είναι η σύσταση και 

ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού, η 

οργάνωση της διαβούλευσης και η επεξεργασία προτάσεων 

σχεδιασμού μέσα από μελέτες συνέδρια και ημερίδες.  

 

 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (2) 
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Η διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών 

θέσεων των αρμόδιων φορέων πολιτικής θα γίνει με βάση 

τις κατευθύνσεις και του ερωτηματολογίου της εγκυκλίου  

 Τα όργανα κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ προβλέπεται 

να είναι: 

  η Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ 

 Γραμματεία υποστήριξης Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 

 Διυπηρεσιακή Γραμματεία Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΥΣΣΑ) 

 Ομάδες χάραξης πολιτικών 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (3) 
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Οι ομάδες χάραξης πολιτικών συγκροτούνται στα επιμέρους 

Υπουργεία και Περιφέρειες με συμμετοχή και εκπροσώπων 

από τις Δ.Α  

 Την συγγραφή των ΕΠ αναλαμβάνουν οι Δ.Α 

συνεργαζόμενες με τις ομάδες χάραξης πολιτικής υπό τον 

συντονισμό της ΕΑΣ 

Tα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι 

φορείς σε συνέχεια της πρώτης εγκυκλίου είναι: 

 Σύντομη περιγραφή της θέσης του τομέα ή της Περιφέρειας 

στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον 

 

 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (4) 
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 Βασικά προβλήματα και εμπόδια που αναδείχθηκαν κατά 

την υλοποίηση των στόχων  στην τρέχουσα περίοδο. 

 Κύριες στρατηγικές επιλογές του φορέα και ιεράρχησή τους 

 Ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα περίοδο. 

                        Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ενεργειών 

  9 Σεπτεμβρίου 2019 Υποβολή προτάσεων από τους φορείς 

πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της πρώτης εγκυκλίου 

 Έως τέλος 2019 Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην ΕΕ για 

διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από το 

Υπουργικό συμβούλιο. 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (4) 
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  Μάρτιος 2020: Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από 

την Ε.Ε εντός δύο μηνών σε συνέχεια άτυπων 

διαβουλεύσεων  

 30-6-2020 Επίσημη υποβολή των Ε.Π στην ΕΕ σε συνέχεια 

άτυπων διαβουλεύσεων. 

 

                           ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 

 

 

Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-2027-Πλαίσιο, οργάνωση και 
συντονισμός Αναπτυξιακού προγραμματισμού (4) 


