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1. Συνοπτική Παρουσίαση 
ΕΣΠΑ 2021-2027



Συνολικοί διαθέσιμοι πόροι 

26,2 δισ. € Δημόσια Δαπάνη εκ των 
οποίων: 

79% Ενωσιακή Συμμετοχή: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ+), Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

(ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 

21% Εθνική Συνεισφορά 



Βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ 

• Διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της 
Επιτροπής για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

1

• Υποστηρίζει τις λοιπές Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια 
Δράσης (Enabling Conditions)

2

• Υποστηρίζει το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση (λιγνιτικές
περιοχές και νησιά)

3

4

5

• Ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και το Σχέδιο 
Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Επιτροπής)

Κλιματική Αλλαγή

• 30% των πόρων του 
ΕΤΠΑ 

• 37% των πόρων του 
ΤΣ

Κοινωνική Ένταξη

• 28% των πόρων του 
ΕΚΤ+

Καταπολέμηση 
παιδικής φτώχειας

•8% των πόρων του 
ΕΚΤ+ 

Απασχόληση νέων

•14% των πόρων 
του ΕΚΤ+

• Ακολουθεί τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις 
θεματικές συγκεντρώσεις και ξεπερνά τα κατώτατα ποσοστά



Κύριες αλλαγές ως προς το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αύξηση 2,2 δισ. € για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €) 

Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή 

Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία και νέα Διαχειριστική Αρχή 

Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα Διαχειριστική Αρχή 

Διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια 

Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων 

Ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων 
και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building) 

Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 



Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 

3,885

4,162

943

3,607

2,224

714

504

1,629

455

8,066

Ανταγωνιστικότητα

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Μεταφορές

Πολιτική Προστασία

Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

13 Περιφερειακά Προγράμματα

Σύνολο Ενωσιακής και Εθνικής Συμμετοχής, ποσά σε εκατ. Ευρώ 



Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

639

1,440

554

426

628

394

426

410

288

394

565

1,617

285

Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Ηπείρου

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα Πελοπoννήσου

Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων

Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου

Πρόγραμμα Κρήτης

Πρόγραμμα Αττικής

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Σύνολο Ενωσιακής και Εθνικής Συμμετοχής, ποσά σε εκατ. Ευρώ 

Πόροι αντίστοιχου ΠΕΠ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (εκατ. Ευρώ) Κατανομή πόρων 2021-2027 ανά Πρόγραμμα (εκατ. Ευρώ)



2. Στόχοι Πολιτικής



Στόχοι Πολιτικής-Περιγραφή

Στόχοι Χαρακτηριστικά Προγράμματα και Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΣΠ1: Μια Εξυπνότερη Ευρώπη
• Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 

μετασχηματισμού
• 20% των συνολικών πόρων

• Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Πρόγραμμα «Ψηφιακός, 
Μετασχηματισμός», Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία», 13 
Περιφερειακά Προγράμματα

• Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

ΣΠ2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη

• Προώθησης καθαρής και δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων

• 27% των συνολικών πόρων

• Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», 
Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία», Πρόγραμμα 
«Μεταφορές», 13 Περιφερειακά Προγράμματα, Πρόγραμμα 
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

• Χρηματοδότηση: ΕΤΘΑΥ, ΤΣ, ΕΤΠΑ

ΣΠ3: Μια πιο διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη

• Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, 
πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και 
συστημάτων μεταφορών

• 8% των συνολικών πόρων

• Πρόγραμμα «Μεταφορές», 13 Περιφερειακά Προγράμματα
• Χρηματοδότηση: ΤΣ, ΕΤΠΑ

ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

• Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά

• 30% των συνολικών πόρων

• Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα », Πρόγραμμα «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός», 13 Περιφερειακά Προγράμματα

• Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της

• Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

• 6% των συνολικών πόρων

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα, Πρόγραμμα «Αλιεία,
Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

• Χρηματοδότηση: ΕΤΘΑΥ, ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος Δίκαιη Μετάβαση
• Στοχευμένες δράσεις για την απεξάρτηση από το λιγνίτη 

στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη 
και τα νησιά

• 7% των συνολικών πόρων

• Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»
• Χρηματοδότηση: ΤΔΜ



Στόχοι Πολιτικής και Κύριες Επιλογές Πολιτικής

ΣΠ1: Μια Εξυπνότερη 
Ευρώπη

ΣΠ2: Μια πιο πράσινη 
Ευρώπη

ΣΠ3: Μια πιο 
διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη

ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες της

Επιχειρηματικότητα
Τομέας ενέργειας 

Οδικές μεταφορές Ανθρώπινο Δυναμικό Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

Μονάδες Ανάκτησης και 
Ανακύκλωσης 

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

Εκπαίδευση 
Αστικές περιοχές  

Διασύνδεση επιχειρήσεων
Αντιμετώπιση κινδύνων 

και καταστροφών 
Θαλάσσιες μεταφορές Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Αγροτικές και νησιωτικές 
περιοχές 

Υποστήριξη δημόσιων 
υπηρεσιών

Υδάτινοι Πόροι Εναέρια κυκλοφορία Υγειονομική Κάλυψη 

ΑμEΑ 



Στόχοι Πολιτικής

4,077

5,655

1,637

6,219

1,190

1,375

750

ΣΠ1: Μια Εξυπνότερη Ευρώπη

ΣΠ2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη

ΣΠ3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της

«Δίκαιη Μετάβαση»

Τεχνική Βοήθεια

Ενωσιακή Στήριξη, Ποσά σε Εκατ.€ 



Ειδικός στόχος «Δίκαιη Μετάβαση» (€1.375.059.412)

Καθαρή 
ενέργεια

Έξυπνη 
αγροτική 

παραγωγή

Βιώσιμος 
τουρισμός

Βιοτεχνία-
βιομηχανία-

εμπόριο

Τεχνολογία-
εκπαίδευση

Προγραμματισμένες παρεμβάσεις

• Απορρέουν από τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης

• Παρέχουν τις ανάγκες οικονομικής 
διαφοροποίησης, απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης

Προτεινόμενες επιλογές πολιτικής

• Τομέας ενέργειας

• Τομέα έρευνας & καινοτομίας

• Τομέα προστασίας οικοσυστημάτων 
και φυσικού περιβάλλοντος

• Αποκατάσταση ορυχείων και αλλαγή 
των χρήσεων γης

• Ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος

• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

• Ανάπτυξη υποστηρικτικών ψηφιακών 
υποδομών και υπηρεσιών ευφυούς 
πόλης

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας

• Αύξηση του ΑΕΠ με ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων

• Υποστήριξη της διαφοροποίησης και 
του εκσυγχρονισμού των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων

• Προσέλκυση μεγάλων παραγωγικών 
επενδύσεων

• Ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και 
εμβληματικών επενδύσεων σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας

• Δημιουργία εκκολαπτηρίων και 
νεοφυών και καινοτόμων 
επιχειρήσεων



3. Τομεακά Προγράμματα



Λίστα Τομεακών Προγραμμάτων

• Ανταγωνιστικότητα

• Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

• Μεταφορές

• Πολιτική Προστασία

• Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

• Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα



Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
π/υ 3.885 εκατ. Ευρώ

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος

◦ Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα
υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη
μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

◦ Το Πρόγραμμα είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει
την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και
περιφερειακών πλεονεκτημάτων.

◦ Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ελληνικής Οικονομίας κατά την ΠΠ 2021 - 2027, θα
χρειαστούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών
των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων
επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.

◦ Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του Προγράμματος είναι η μετατροπή των ελληνικών
επιχειρήσεων από εσωστρεφείς σε εξωστρεφείς. H ανασύνταξή τους είναι σημαντική για την
επαναφορά τους ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.



Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
π/υ 3.885 εκατ. Ευρώ

Βασικοί Άξονες Επενδύσεων 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και στήριξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας

• Έρευνα και Kαινοτομία

• Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Mικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

• Ανθρώπινο δυναμικό

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού 
μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)

• Ευέλικτη ανάπτυξη της 
αυτοαπασχόλησης και μικρής κλίμακας 
επιχειρηματικότητας με ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών και μορφών 
οργάνωσης του επιχειρείν, όπως και 
προσαρμογής αυτοαπασχολουμένων και 
εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 
κυρίως λόγω συνεχούς εξέλιξης 
απαραίτητων δεξιοτήτων.

• Μηχανισμοί υποστήριξης των MμE για 
τον ορισμό και την κάλυψη των 
αναγκών βελτίωσης των δεξιοτήτων στο 
εσωτερικό τους, την ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ αγοράς 
εργασίας και φορέων εκπαίδευσης-
κατάρτισης καθώς και η δημιουργία 
κοινών δικτύων κατάρτισης 
επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
εξειδικευμένων αναγκών τους σε 
κλαδικό επίπεδο.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη 
χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΠΑ)

• Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου 
(Equifund)

• Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση

• Φορολογικές επιστροφές, εφόσον 
επιτυγχάνονται οι στόχοι απόδοσης

• Εγγυήσεις σε τράπεζες για δάνεια, 
καλύπτοντας τμήμα του κινδύνου της 
επένδυσης

• Ενίσχυση χρηματοδότησης μέσω 
Factoring, ειδικά για επενδύσεις με 
εξωστρεφή χαρακτηριστικά με 
επιδότηση τμήματος του επιτοκίου 
προεξόφλησης (π.χ. τμήμα από 1%-50%)

• Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για 
ωριμότερες επενδύσεις επέκτασης 
παραγωγής, κ.λπ.

• Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω 
των αντίστοιχων ΟΑΕΠ



Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 
π/υ 4.162 εκατ. Ευρώ

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει:
◦ στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

◦ στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση
στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΑΕΚ)

◦ στην προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια
βίου μάθηση

◦ στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης

◦ στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

◦ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης



Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 
π/υ 4.162 εκατ. Ευρώ

Βασικές Προτεραιότητες 

Οριζόντιες - Συστημικές 
Παρεμβάσεις

•Παρεμβάσεις για τον 
εκσυγχρονισμό, την 
προσαρμογή και ενίσχυση 
των θεσμών και των 
υπηρεσιών της αγοράς 
εργασίας, της κοινωνικής 
ένταξης και υγείας

•Βελτίωση της ικανότητας 
συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων και 
φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών, δράσεις 
διακυβέρνησης όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης, 
κ.α.

Απασχόληση και Αγορά 
Εργασίας

•Δραστική αντιμετώπιση 
της ανεργίας, αύξηση της 
απασχόλησης, ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας με έμφαση στις 
ομάδες του πληθυσμού με 
τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας (μακροχρόνια 
άνεργοι, γυναίκες)

•Παρεμβάσεις για την 
προώθηση της ισόρροπης 
συμμετοχής των δύο 
φύλων στην αγορά 
εργασίας, μέσω 
σύγχρονων μορφών 
οργάνωσης της εργασίας 
και δράσεων για την 
εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής, 
κ.α.

Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση

•Παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση της ποιότητας 
και την ενίσχυση της 
ισότιμης πρόσβασης, της 
εξωστρέφειας και της 
συνάφειας της 
εκπαίδευσης όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης 
και της δια βίου μάθησης 
με την αγορά εργασίας

•Βελτίωση των επιδόσεων 
των μαθητών σε 
σύγχρονες γνώσεις και 
δεξιότητες, στην 
αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό 
της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στη 
διδασκαλία και τη 
μάθηση, κ.α.

Δράσεις Κοινωνικής 
Καινοτομίας

•Χρηματοδότηση δράσεων 
κοινωνικής καινοτομίας 
και κοινωνικού 
πειραματισμού όλων των 
Ειδικών Στόχων που 
περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα.

Επισιτιστική Βοήθεια και 
Αντιμετώπιση της υλικής 

στέρησης

•Στοχευμένες δράσεις για 
τη στήριξη των απόρων, 
και εν γένει όσων διαβιούν 
σε κίνδυνο ακραίας 
φτώχειας, οι οποίες κατά 
την ΠΠ 2014-2020 
συγχρηματοδοτήθηκαν 
από το «Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους» 
(πρώην ΤΕΒΑ)

•Συνοδευτικές δράσεις 
υποστήριξης της 
κοινωνικοποίησης και 
κοινωνικής ένταξης 
απόρων.

Απασχόληση των Νέων

•Δράσεις για την 
αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων έως 29 
ετών που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης και στη 
βιώσιμη ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας μέσω 
υλοποίησης δράσεων 
μαθητείας, απόκτησης 
δεξιοτήτων και 
προώθησης στην αγορά 
εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων 
των ενεργειών 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης



Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
π/υ 943 εκατ. Ευρώ

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει κυρίως:
❖στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με

ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας, τηρώντας την αρχή του
καθολικού σχεδιασμού,

❖στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών

❖στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

❖στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας

❖στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εστιάζοντας
στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής

◦ Σημείο αναφοράς, για την υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
2020 -2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού
μετασχηματισμού: Συνδεσιμότητα , Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, Ψηφιακό μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες, Ψηφιακή Καινοτομία, Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.



Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
π/υ 943 εκατ. Ευρώ

Βασικές Προτεραιότητες 

Ψηφιακός μετασχηματισμός του 
δημοσίου τομέα

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός της 
Οικονομίας και της Κοινωνίας

• Αξιοποίηση δεδομένων με τη χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών 
Πληροφορικής

• Ηλεκτρονική Υγεία

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 
ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών 

ταχυτήτων

• Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων πολύ 
υψηλής χωρητικότητας (Ultra-Fast
Broadband – UFBB 1 και 2 )

• Ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη 
φιλοξενία φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-
PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων 
δευτερευόντων κόμβων

• Ανάπτυξη δημοσίων σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης 
στο διαδίκτυο (WiFi4GR) - Β’ Φάση

• Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) - Β’ 
Φάση

• Ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ
(εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης 
κλίμακας, κέντρα δεδομένων, 
αισθητήρες και άλλος ασύρματος 
εξοπλισμός)

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

• Επανακατάρτιση - αναβάθμιση 
ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων 
της Γενικής Κυβέρνησης

• Συστημικές παρεμβάσεις (δημιουργία 
κλάδου Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής, 
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 
Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας στις 
ΤΠΕ)

• Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης 
καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών

• Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό



Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 
π/υ 3.607 εκατ. Ευρώ

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος

◦ To Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» έχει σχεδιαστεί και οραματίζεται να μας οδηγήσει σε: «Mια
πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας,
του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των
κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής 2 του
ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

◦ Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας στους θεματικούς τομείς:
◦ α) Του Περιβάλλοντος (Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Διαχείριση υγρών - στερεών αποβλήτων και προώθηση κυκλικής

οικονομίας, Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προστασία από την αέρια
ρύπανση και τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης)

◦ β) Της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και της Ενέργειας (Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη – μετριασμός και αντιμετώπιση
επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα, Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ)



Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 
π/υ 3.607 εκατ. Ευρώ

Τι επιδιώκουν οι στόχοι που έχουν τεθεί

•Την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου

•Την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

•Την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων 
αποθήκευσης

•Την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης του 
κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας

•Την προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων

•Την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και σε μία αποδοτική ως 
προς τη χρήση των πόρων οικονομία

•Την ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας
και των πράσινων υποδομών

•Την προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Εμβληματικές δράσεις

•Ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα του ιδιωτικού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος

•Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και διασύνδεσης με την ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών συστημάτων και τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας

•Προώθηση των ΑΠΕ σε όλες τις μορφές με την ενίσχυση των υποδομών της 
ηλεκτροκίνησης

•Πράσινος μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων

•Πρόληψη, μετριασμός και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής 
Αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής θωράκισης, της 
αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών και της συστηματικής παρακολούθησης 
των κλιματικών μεταβολών

•Έλεγχος και μετριασμός των επιπέδων θορύβου και της ατμοσφαιρικής και 
οπτικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές

•Στρατηγικού χαρακτήρα επεμβάσεις στον αστικό ιστό για τη βελτίωση του 
μικροκλίματος, τη βιοποικιλότητα και την προώθηση της μικροκινητικότητας, 
ιδίως στην νησιωτική χώρα

•Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

•Εκσυγχρονισμός ή/ και η αναβάθμιση υφιστάμενων ή/και η δημιουργία νέων 
υποδομών ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων

•Εξασφάλιση ποιοτικού και επαρκούς πόσιμου νερού σε όλη τη χώρα

•Ολοκλήρωση των υποδομών αστικών λυμάτων σε Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίες 
οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ιλύος και επανάχρησης ύδατος

•Προστασία της Βιοποικιλότητας με εφαρμογή μέτρων από την Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα και το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF)



4. Περιφερειακά Προγράμματα



13 Περιφερειακά Προγράμματα συνολικού π/υ 8.066 εκατ. Ευρώ

Κατανομή πόρων 2021-2027 ανά Περιφερειακό Πρόγραμμα (εκατ. Ευρώ) 

Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 639,1 

Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 1.440,1 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 553,9 

Πρόγραμμα Ηπείρου 426,0 

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 628,4 

Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 394,1 

Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 426,0 

Πρόγραμμα Πελοπoννήσου 410,1 

Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 287,6 

Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 394,0 

Πρόγραμμα Κρήτης 564,5 

Πρόγραμμα Αττικής 1.617,0 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 285,3 



13 Περιφερειακά Προγράμματα συνολικού π/υ 8.066 εκατ. Ευρώ

Στρατηγικοί Στόχοι/Δράσεις:

Ενίσχυση και διαφοροποίηση της 
περιφερειακής οικονομίας μέσω 
της αξιοποίησης της έρευνας και 

της καινοτομίας

•Ενίσχυση φορέων για ανάπτυξη 
αριστείας μέσα από την 
υποστήριξη ερευνητικών 
υποδομών

•Ενίσχυση συνεργασιών
ερευνητικού τομέα και 
επιχειρήσεων

•Ψηφιακή επιχειρηματικότητα

•Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Προώθηση της αειφορίας, της 
ορθολογικής και αποδοτικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων –
Αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής

•Δράσεις Αναβάθμισης και 
Εξοικονόμησης ενέργειας 
δημόσιου κτιριακού αποθέματος

•Έργα προστασίας από την 
κλιματική αλλαγή και διαχείρισης 
καταστροφών

•Δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών 
αναγκών & μείωσης απωλειών 
ύδατος

•Επενδύσεις στη διαχείριση 
λυμάτων

•Παρεμβάσεις που συμβάλλουν 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την αστική κινητικότητα

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και του ανθρώπινου δυναμικού

•Εκσυγχρονισμός, βελτίωση 
υλικοτεχνικής υποδομής και 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
Εκπαίδευσης

•Υποδομές Φροντίδας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ευπαθών 
Κοινωνικά Ομάδων και ΑμεΑ

•Ανάπτυξη Δικτύου Μονάδων 
Υγείας και εκσυγχρονισμός 
υλικοτεχνικής υποδομής

•Προώθηση τουρισμού -
πολιτισμού

•Προώθηση στην απασχόληση 
ευπαθών ομάδων

•Παρεμβάσεις για την ίση 
πρόσβαση στην εκπαίδευση

•Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής

•Διασφάλιση πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας

•Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού

Ενίσχυση της κινητικότητας

•Συμπλήρωση / Αναβάθμιση οδικού 
δικτύου

•Δράσεις οδικής ασφάλειας

Στήριξη της βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

•Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης

•Σχέδια Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων

•Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας



Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, 151 25, τηλ: 210-3229635, 

info@ttmi.gr, www.ttmi.gr
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