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Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική συμφωνία
εταιρικής σχέσης ύψους 21 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2021

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την περίοδο προγραμματισμού 2021-
2027 για την Ελλάδα, την πρώτη χώρα της ΕΕ που υπέβαλε το στρατηγικό έγγραφο αναφοράς της για
την υλοποίηση επενδύσεων άνω των 21 δισ. ευρώ για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
της. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες που θα
καλυφθούν μέσω των ταμείων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Η συμφωνία θα υποστηρίξει βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού και
καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης, προσανατολισμένου στις εξαγωγές, για τη χώρα.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Με μεγάλη μου χαρά εγκρίνω
την ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2021-2027· πρόκειται για την πρώτη χώρα
της ΕΕ που την υπέβαλε στην Επιτροπή. Πρόκειται για ένα πολιτικό συμβόλαιο που μεταφράζει την
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε εθνικές προτεραιότητες και επενδυτικά σχέδια με στόχο να καταστούν τα
κράτη μέλη μας ανθεκτικά στις προκλήσεις του μέλλοντος, και παράλληλα να διορθωθούν οι
εσωτερικές ανισότητες. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με όλα τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι
η επόμενη περίοδος προγραμματισμού θα έχει θετικά αποτελέσματα για όλες τις περιφέρειες και
όλους τους πολίτες, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Υπάρχει δυνατότητα για ένα πιο συνεκτικό μοντέλο
ανάπτυξης, με ισχυρότερες και ανθεκτικότερες οικονομίες και κοινωνίες. Είναι καιρός να κάνουμε τις
εσωτερικές ανισότητες παρελθόν.»

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, πρόσθεσε: «Είμαι
πεπεισμένος ότι οι στρατηγικές και οι επενδυτικές προτεραιότητες που περιγράφονται σ' αυτή τη
συμφωνία εταιρικής σχέσης θα βοηθήσουν να οικοδομηθεί ένας ευημερών και βιώσιμος κλάδος της
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και μια ακμάζουσα γαλάζια οικονομία, η οποία
διαδραματίζει καίριο ρόλο για την υποστήριξη των παράκτιων κοινοτήτων και την υλοποίηση της
πράσινης μετάβασης.»

Συνολικά, η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει 22 προγράμματα: 13 περιφερειακά και 9
εθνικά. Τα 13 περιφερειακά προγράμματα (τα οποία συνδυάζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+) αντιστοιχούν σε κάθε διοικητική περιφέρεια
της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για συντονισμένη χρήση των κονδυλίων της
πολιτικής συνοχής με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ένα νέο πρόγραμμα
ανάπτυξης ικανοτήτων θα διευκολύνει τη διαδικασία προετοιμασίας των έργων και θα συμβάλει στην
ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των δικαιούχων και των αρχών.

Πράσινη και ψηφιακή οικονομία

Η Ελλάδα έχει προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις —30 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και 55 % των
κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής— στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων και των
υδάτων. Η ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών θα συνεχιστεί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη
και θα επεκταθεί και σε άλλα αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, ένας νέος μηχανισμός
διακυβέρνησης θα επιτρέψει περισσότερες επενδύσεις στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα
ανέλαβε επίσης ισχυρή πολιτική δέσμευση για το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής έως το 2028, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στους ενωσιακούς και εθνικούς
στόχους για κλιματική ουδετερότητα. Τέλος, η συμφωνία εταιρικής σχέσης σηματοδοτεί επίσης μια
στροφή όσον αφορά τις οδικές επενδύσεις, οι οποίες μετατοπίζονται σε πολυτροπικούς και πιο
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

Περισσότερη κοινωνική συνοχή

Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί προτεραιότητα και θα επιτευχθεί με επενδύσεις στην
απασχόληση, την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, τις πράσινες και
ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με τον

https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα συνοδεύεται από
βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και από μηχανισμούς ανάπτυξης ικανοτήτων για τους δικαιούχους και
τη δημόσια διοίκηση.

Ολιστική προσέγγιση στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας

Η Ελλάδα θα επενδύσει σε μια ολιστική προσέγγιση στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας
και της ναυτιλίας, ώστε να επιτύχει την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για βιώσιμη και ανταγωνιστική
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ και της ανακοίνωσης της ΕΕ για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Στη συμφωνία εταιρικής σχέσης περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους θα υποστηριχθούν οι
ελληνικοί τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και οι
παράκτιες κοινότητες. Καθώς κύριος στόχος είναι να προωθηθεί η ανθεκτικότητα, καθώς και η πράσινη
και η ψηφιακή μετάβαση, το 35 % των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας θα διατεθεί για την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων.

Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Θα δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές επενδύσεις τόσο στις υποδομές όσο και σε ήπια μέτρα για την
ψηφιοποίηση των εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και για την αναβάθμιση των
ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Περισσότερο από το 38 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ
θα στηρίξει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, βάσει μιας νέας και βελτιωμένης εθνικής/περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη
εξειδίκευση.

Ιστορικό 

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει συμφωνία εταιρικής
σχέσης σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η συμφωνία αυτή, η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες
της ΕΕ, αποτελεί έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των επενδύσεων από τα ταμεία της
πολιτικής συνοχής και το ΕΤΘΑΥ κατά τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σ᾽ αυτήν
προσδιορίζονται οι στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες που έχει επιλέξει το κράτος μέλος και
παρουσιάζεται κατάλογος των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων που σκοπεύει να εφαρμόσει
το εν λόγω κράτος, καθώς και ενδεικτικό ετήσιο χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή

Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

@VSinkevicius
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Veronica FAVALLI (+32 2 298 72 69)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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