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Σύνοψη
Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα αποτελεύ την απϊντηςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ ςτην
πρϐκληςη τησ επϐμενησ δεκαετύασ. Η Ευρωπαώκό Ϋνωςη δεςμεϑτηκε να ηγηθεύ τησ παγκϐςμιασ
προςπϊθειασ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον λαμβϊνοντασ τα απαραύτητα μϋτρα. Με αυτϐν
τρϐπο επιδιώκει να αξιοποιόςει το τελευταύο παρϊθυρο ελπύδασ που δύνουν οι επιςτόμονεσ για
την αντιςτροφό τησ κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτην οπούα ϋχει περιϋλθει ο πλανότησ.
Παρϊ τισ νϋεσ προκλόςεισ που ϋθεςε η πανδημύα COVID-19, και τισ προςπϊθειεσ διαφϐρων
ομϊδων περύ του αντιθϋτου, η δυναμικό τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ ϐχι μϐνο δεν
αναχαιτύςτηκε αλλϊ ενιςχϑθηκε.
Καταλυτικϐσ παρϊγοντασ για την επύτευξη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον εύναι η
διαθεςιμϐτητα και η ςωςτό αξιοπούηςη των οικονομικών πϐρων. Μετϊ απϐ πολϑμηνεσ
διαπραγματεϑςεισ, ςτο ξεκύνημα αυτόσ τησ κρύςιμησ δεκαετύασ, η Ευρωπαώκό Ϋνωςη ϋχει ςτη
διϊθεςη τησ τουσ πϐρουσ του νϋου ευρωπαώκοϑ προϒπολογιςμοϑ, του νϋου πολυετοϑσ
δημοςιονομικοϑ πλαιςύου (ΠΔΠ) 2021-2027, ϑψουσ €1,2 τρισ ευρώ για να χρηματοδοτόςει την
πρϊςινη μετϊβαςη. Στουσ πϐρουσ αυτοϑσ προςτϋθηκαν πϐροι που υπερβαύνουν τα €800 δισ
απϐ το Ευρωπαώκϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ, το οπούο αποτελεύ ϋνα ϋκτακτο πακϋτο ενύςχυςησ
(NextGenerationEU) που αποςκοπεύ ςτην ανοικοδϐμηςη τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ μετϊ την
πανδημύα COVID-19, με ρητό πρϊςινη ςτϐχευςη.
Οι πϐροι αυτού μπορεύ να αντιςτοιχοϑν μϐνο ςε ϋνα μικρϐ μϋροσ του Ακαθϊριςτου Εγχώριου
Ειςοδόματοσ (ΑΕΕ) τησ Ϋνωςησ, ϐμωσ ϋχουν καταλυτικϐ ρϐλο ςτην αναπτυξιακό προοπτικό
τησ Ϋνωςησ, κυρύωσ λϐγω τησ πληθώρασ δυνατοτότων που παρϋχουν για την χρηματοδϐτηςη
του πρϊςινου μεταςχηματιςμοϑ ςημαντικών κλϊδων τησ οικονομύασ ςε εθνικϐ και
περιφερειακϐ επύπεδο. Συνολικϊ, το νϋο ΠΔΠ 2021-2027 προβλϋπει την υποχρεωτικό δϋςμευςη
30% των πϐρων του για τη ςτόριξη των κλιματικών ςτϐχων τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. Επύςησ,
προβλϋπει ϐτι απϐ το 2024 το 7,5% και απϐ το 2026 το 10% του ετόςιου προϒπολογιςμοϑ θα
διοχετεϑεται ςε δρϊςεισ για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ.
Η παροϑςα ϋκθεςη παρουςιϊζει τισ βαςικϋσ προβλϋψεισ του ΠΔΠ για την περύοδο 2021-2027,
εςτιϊζοντασ ςτισ ευκαιρύεσ χρηματοδϐτηςησ για την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ τησ Ελλϊδασ ςε
ϋνα βιώςιμο μϋλλον. Εντοπύζει τισ βαςικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, δηλαδό τα διαφορετικϊ
ταμεύα που αξιολογοϑνται ωσ τα πλϋον κατϊλληλα για τη χώρα και παρουςιϊζει τισ κϑριεσ
προβλϋψεισ τουσ. Η αναςκϐπηςη χωρύζεται ςε τϋςςερα μϋρη. Ξεκινϊει απϐ τα ταμεύα τησ
Πολιτικόσ Συνοχόσ και το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, ςυνεχύζει με την παρουςύαςη των
ταμεύων τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ και τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ, ακολουθεύ η
παρουςύαςη του Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ και καταλόγει με την παρουςύαςη
πρϐςθετων πηγών, ϐπωσ εύναι τα ανταγωνιςτικϊ προγρϊμματα LIFE και Ορύζων Ευρώπη, ο
Μηχανιςμϐσ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη» και ο μηχανιςμϐσ εγγυόςεων InvestEU.
Απϐ την αναςκϐπηςη γύνεται κατανοητϐ ϐτι μεγϊλο μϋροσ των πϐρων που ϋχει ςτη διϊθεςη τησ
η Ελλϊδα και οι περιφϋρειεσ τησ μποροϑν να διατεθοϑν ςε δρϊςεισ που ςυνδυϊζουν την
επύτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών ςτϐχων τησ Ϋνωςησ με τη βιώςιμη ανϊπτυξη. Η
επιλογό των πλϋον κατϊλληλων δρϊςεων για την αξιοπούηςη αυτών των δυνατοτότων
εξαρτώνται απϐ τον ςχεδιαςμϐ τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε περιφερειακϐ επύπεδο.
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Αν και η Ελλϊδα ϋχει μεγϊλη εμπειρύα ςτον ςχεδιαςμϐ και τη διαχεύριςη ευρωπαώκών
κονδυλύων, υπϊρχει ο κύνδυνοσ το βαςικϐ κριτόριο ιερϊρχηςησ των προτεραιοτότων του
πρώτου αναπτυξιακοϑ πακϋτου, μετϊ απϐ μύα δεκαετύα οικονομικόσ κρύςησ, μνημονιακών
υποχρεώςεων και τη ςωρευμϋνη πύεςη των επιπτώςεων τησ πανδημύασ, να εύναι η πρϐςκαιρη
τϐνωςη τησ οικονομύασ. Ωςτϐςο, αυτϐ που απαιτεύ η ςυγκυρύα εύναι βιώςιμεσ επενδϑςεισ με
μακροχρϐνιο αντύκτυπο ώςτε να υποςτηριχθεύ η μετϊβαςη ςε ϋνα νϋο βιώςιμο αναπτυξιακϐ
πρϐτυπο.
Στην παροϑςα ϋκθεςη παρουςιϊζονται οι προοπτικϋσ πρϊςινου μεταςχηματιςμοϑ επιλεγμϋνων
τομϋων τησ οικονομύασ, με δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ οι οπούεσ μποροϑν να υποςτηριχθοϑν
αξιοποιώντασ τισ διαθϋςιμεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ. Οι τομεύσ αυτού απϐ τη μύα ϋχουν
ςημαντικϐ περιβαλλοντικϐ αποτϑπωμα και απϐ την ϊλλη αποτελοϑν αναπτυξιακοϑσ πυλώνεσ
τησ χώρασ. Πρϐκειται για τουσ τομεύσ τησ ενϋργειασ, του τουριςμοϑ και τησ πρωτογενοϑσ
παραγωγόσ, δηλαδό τησ γεωργύασ και τησ αλιεύασ – ενώ, παρϊλληλα, αναδεικνϑονται και οι
προοπτικϋσ ώςτε να θωρακιςτεύ το φυςικϐ περιβϊλλον και η πλοϑςια βιοποικιλϐτητα τησ
Ελλϊδασ.
Η προςϋγγιςη εύναι τομεακό, ωςτϐςο επηρεϊζει και επηρεϊζεται απϐ τον ςχεδιαςμϐ και ςτο
περιφερειακϐ επύπεδο, καθώσ πρϐκειται για τομεύσ που αναπτϑςςονται ςε ϐλη την επικρϊτεια,
αν και με διαφορετικό βαρϑτητα. Εύναι κρύςιμο να εντοπιςτοϑν οι περιφερειακϋσ και οι τοπικϋσ
ανϊγκεσ που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν αλλϊ και να αναγνωριςτοϑν τα ςυγκριτικϊ
πλεονεκτόματα τησ κϊθε περιφϋρειασ ώςτε να αποτελϋςουν τη βϊςη για τον πρϊςινο
μεταςχηματιςμϐ κϊθε περιοχόσ.
Η αλλαγό που απαιτεύται δεν αφορϊ μϐνο ςτην ιερϊρχηςη των επενδυτικών προτεραιοτότων
αλλϊ και ςτην ανϊγκη ςυντονιςμοϑ φαινομενικϊ διακριτών διαδικαςιών ςχεδιαςμοϑ που
προβλϋπουν οι διαφορετικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη
ςυμπληρωματικϐτητα των διαθϋςιμων πϐρων. Επύςησ, υπϊρχει ανϊγκη για ουςιαςτικό
ςυμμετοχό τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α’ και β’ βαθμοϑ ώςτε ο ςχεδιαςμϐσ να προςαρμοςτεύ
ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε περιοχόσ. Παρϊλληλα, απαιτεύται, ϐπωσ όδη προβλϋπεται απϐ
τουσ ευρωπαώκοϑσ κανονιςμοϑσ, η ςυμμετοχό τϐςο των παραγωγικών φορϋων, ϐςο και των
φορϋων τησ κοινωνύασ των πολιτών και ειδικϊ των περιβαλλοντικών φορϋων. Αυτϐσ ο τρϐποσ
ςχεδιαςμοϑ θα επιτρϋψει τη δυνατϐτητα παρουςύαςησ διαφορετικών προςεγγύςεων και
εναλλακτικών προτϊςεων που θα μποροϑςαν να ενιςχϑςουν τη δυναμικό τησ πρϊςινησ
μετϊβαςησ με πολλαπλϊ οφϋλη.
Κατϊ τα επϐμενα χρϐνια, η Ελλϊδα θα ϋχει ςτη διϊθεςη τησ πρωτοφανοϑσ ϑψουσ ευρωπαώκοϑσ
πϐρουσ. Η ςυγκυρύα αυτό ςυνιςτϊ μύα ςπϊνια ευκαιρύα για τη χώρα μασ. Αν αξιοποιηθεύ ςωςτϊ
μπορεύ να λειτουργόςει καταλυτικϊ για την αλλαγό ςτρατηγικόσ και αναπτυξιακόσ
προοπτικόσ, ςε αρμονύα με τισ κατευθϑνςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ.
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I.

Η κρύςιμη δεκαετύα
Η πρϐκληςη
Η υπερεκμετϊλλευςη των φυςικών πϐρων τα προηγοϑμενα χρϐνια ϋχει αφόςει βαρϑ
αποτϑπωμα, με αποτϋλεςμα ο πλανότησ να βρύςκεται ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ1.
Όπωσ χαρακτηριςτικϊ ανϋφερε πρϐςφατα ο Γενικϐσ Γραμματϋασ του ΟΗΕ, Αντϐνιο Γκουτϋρεσ
«η ανθρωπότητα εξαπολύει πόλεμο κατϊ τησ φύςησ. Αυτό εύναι αυτοκτονικό»2.
Παρατηρεύται ςυνεχιζϐμενη αϑξηςη τησ ςυγκϋντρωςησ διοξειδύου του ϊνθρακα ςτην
ατμϐςφαιρα3 και τησ μϋςησ θερμοκραςύασ του πλανότη, όδη κατϊ 1,2οC, ςε ςϑγκριςη με τα
προβιομηχανικϊ επύπεδα4 και δραματικό απώλεια τησ βιοποικιλϐτητασ, με ϋνα απϐ τα οκτώ
εκατομμϑρια εύδη που ϋχουν αναγνωριςτεύ να απειλοϑνται με εξαφϊνιςη5 μϋςα ςτα επϐμενα
χρϐνια. Παρϊλληλα, δεν τύθεται αμφιβολύα ϐτι η πανδημύα COVID-19 κατϋςτηςε πιο ςαφό και
ςυγχρϐνωσ πιο επεύγουςα τη μετϊβαςη ςε ϋνα νϋο πρϐτυπο ανϊπτυξησ ςτο οπούο η
βιωςιμϐτητα τύθεται ςτο επύκεντρο.
Κι ενώ οι προειδοποιόςεισ για την κατϊςταςη του πλανότη δεν ςταματοϑν, μϋνει ϋνα
τελευταύο παρϊθυρο ελπύδασ για την «αποκατϊςταςη τησ ειρόνησ με τη φύςη»6. Σϑμφωνα με
τουσ επιςτόμονεσ, εϊν λϊβουμε τα απαραύτητα μϋτρα, τϐτε μπορεύ η αϑξηςη τησ παγκϐςμιασ
θερμοκραςύασ να ςυγκρατηθεύ ςτον 1,5οC ςε ςχϋςη με τα προβιομηχανικϊ επύπεδα, ϐπωσ
επιδιώκει η Συμφωνύα του Παριςιοϑ, και η φϑςη να ανακϊμψει, εξακολουθώντασ να παρϋχει
αγαθϊ και λειτουργύεσ απαραύτητα για τη ζωό και την ευημερύα μασ.
Θϋτουν ϐμωσ ϋναν ςημαντικϐ αναγκαύο όρο, μύα βαςικό προϒπϐθεςη: Τα μϋτρα πρϋπει να
ληφθούν ςτο αμϋςωσ επϐμενο διϊςτημα, μϋςα ςτην επόμενη δεκαετύα. Δεν εύναι εξϊλλου
τυχαύο ϐτι η παγκϐςμια κοινϐτητα διακόρυξε τη δεκαετύα 2020-2030 ωσ τη Δεκαετύα τησ
Δρϊςησ για τουσ 17 Στϐχουσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ του ΟΗΕ7, καλώντασ ςε μεγαλϑτερη
κινητοπούηςη και δραςτηριοπούηςη για την επύτευξό τουσ.
Το παρϊθυρο αυτϐ εύναι ελπιδοφϐρο, ωςτϐςο, εύναι απαιτητικϐ. Ενδεικτικϊ, ϋκθεςη του ΟΗΕ8
αναφϋρει ϐτι οι παγκϐςμιεσ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου πρϋπει να μειώνονται κατϊ
7,6% κϊθε χρϐνο για να ϋχουμε ρεαλιςτικϋσ πιθανϐτητεσ ςυγκρϊτηςησ τησ αϑξηςησ τησ
παγκϐςμιασ θερμοκραςύασ ςτον 1,5ο C.
Όςον αφορϊ τη φϑςη, απαιτεύται η επϋκταςη των προςτατευϐμενων περιοχών ώςτε να
καλϑπτουν τουλϊχιςτον το 30% του πλανότη, -αυτϐσ αναμϋνεται να εύναι ο νεώτεροσ ςτϐχοσ
Ripple, William J., Wolf, C., Newsome, T. M., Barnard, P., Moomaw, R. W.. 2020. World Scientists’ Warning of a
Climate Emergency, BioScience, 70: 1, ςελ. 8–12 https://bit.ly/3vTRkPg
2 OHE. 2020, 2 Δεκεμβρύου. Ομιλύα Γενικοϑ Γραμματϋα του ΟΗΕ «State of the Planet Address.» Πανεπιςτόμιο
Columbia, Νϋα Υϐρκη. https://bit.ly/3uxXRyy
3 Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego. 2021. Keeling Curve. https://bit.ly/3vM7AS0
4 World Meteorological Organization. 2021. State of the Global Climate 2020 (WMO-No. 1264). https://bit.ly/2SAwgii
5 IPBES. 2019. IPBES. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
https://bit.ly/3bcdrZe
6 United Nations Environment Programme. 2021. Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the
climate, biodiversity and pollution emergencies. Nαιρϐμπι. https://bit.ly/3nY2Xln
7 Γενικό Συνϋλευςη ΟΗΕ. 2019. Political declaration “ Gearing up for a decade of action and delivery for sustainable
development: political declaration of the Sustainable Development Goals Summit (A/RES/73/284)” (A/RES/74/4)
https://bit.ly/3w56H7B .
8 United Nations Environment Programme. 2019. Emissions Gap Report 2019. https://bit.ly/3uA0Few
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για το 2030-, η αποτελεςματικό διαχεύριςό τουσ, η αποκατϊςταςη κατεςτραμμϋνων ό
υποβαθμιςμϋνων φυςικών εκτϊςεων καθώσ και η επαναφορϊ τησ φϑςησ ςτην ϑπαιθρο και τον
αςτικϐ και περιαςτικϐ χώρο. Εξϊλλου η δεκαετύα 2021-2030 ϋχει οριςτεύ απϐ τον ΟΗΕ ωσ η
Δεκαετύα για την Αποκατϊςταςη των Οικοςυςτημϊτων.9 Παρϊλληλα, απαιτεύται η
αντιμετώπιςη των απειλών κατϊ τησ φϑςησ, δηλαδό τησ αλλαγόσ χρόςεων γησ, τησ υπερεκμετϊλλευςησ των φυςικών πϐρων, τησ ρϑπανςη, των ξενικών ειςβλητικών ειδών και βϋβαια
και τησ ύδιασ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ.
Η πρϐκληςη με την οπούα εύναι αντιμϋτωπη η παγκϐςμια κοινϐτητα και η προςπϊθεια που
απαιτεύται δεν πρϋπει να υποβαθμιςτεύ. Για να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι για το 2030 και οι πιο
μακροπρϐθεςμοι ςτϐχοι για το 2050, απαιτεύται ο μεταςχηματιςμόσ όλων των τομϋων και
κλϊδων τησ οικονομύασ και τησ κοινωνύασ. Δεν πρϐκειται για ςταδιακό προςαρμογό τουσ
αλλϊ για μύα ουςιώδη μεταβολό που βαςύζεται ςε αποφϊςεισ που μποροϑν να ξεκλειδώςουν
μια αλυςύδα αλλαγών επιταχϑνοντασ τη μετϊβαςη ςε ϋνα βιώςιμο πρϐτυπο ανϊπτυξησ.
Λϐγω του μεγϋθουσ τησ πρϐκληςησ και του ςτενοϑ χρονοδιαγρϊμματοσ που θϋτει η επεύγουςα
κατϊςταςη ςτην οπούα ϋχει περιϋλθει ο πλανότησ, ο μεταςχηματιςμϐσ αυτϐσ απαιτεύ
ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό. Επύςησ, απαιτεύ τη ςυνδρομό ϐλων των κρατών ςε όλα τα
επύπεδα τησ διούκηςησ: εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ, τη ςυνϋργεια με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορεύσ απϐ τον επιχειρηματικϐ και χρηματοπιςτωτικϐ τομϋα, ϋωσ τον
ακαδημαώκϐ και ερευνητικϐ κϐςμο, τουσ εργαςιακοϑσ φορεύσ και την κοινωνύα των πολιτών.
Καταλυτικϐσ παρϊγοντασ για την επύτευξη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον εύναι η
διαθεςιμότητα και η ςωςτό αξιοπούηςη των οικονομικών πόρων. Οι πϐροι αυτού πρϋπει
να αντληθοϑν πρώτον απϐ την ανακατεϑθυνςη επιδοτόςεων και χρηματοδοτόςεων που
επιβαρϑνουν ό καταςτρϋφουν το περιβϊλλον ςε επενδϑςεισ χαμηλοϑ ό μηδενικοϑ ϊνθρακα, ςε
δρϊςεισ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον και ςε δρϊςεισ που ενιςχϑουν ςτη φϑςη. Δεϑτερον, πρϋπει
να διοχετευτοϑν απϐ τη βϋλτιςτη αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων πηγών χρηματοδϐτηςησ.
Τρύτον, πρϋπει να αναζητηθοϑν ςε νϋεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ απϐ τον δημϐςιο αλλϊ και τον
ιδιωτικϐ τομϋα.

Η ευρωπαώκό προοπτικό
Η Ευρωπαώκό Ϋνωςη, με την πρϐςφατη υιοθϋτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ
αναγνώριςε την πρϐκληςη τησ κρύςιμησ αυτόσ δεκαετύασ και δεςμεϑτηκε να ηγηθεύ τησ
παγκϐςμιασ προςπϊθειασ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον.
Ειδικϐτερα, το κεύμενο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ περιγρϊφει τουσ τρεισ βαςικοϑσ
πυλώνεσ τησ: κλιματικό ουδετερϐτητα ωσ το 2050, προςταςύα, διατόρηςη και ενύςχυςη τησ
φϑςησ και δύκαιη μετϊβαςη. Αναφϋρει ςυγκεκριμϋνα ϐτι «πρόκειται για μια νέα αναπτυξιακή
ςτρατηγική που αποςκοπεύ ςτον μεταςχηματιςμό τησ ΕΕ ςε μια δύκαιη και ευημερούςα
κοινωνύα που διαθϋτει μια οικονομύα ςύγχρονη, ανταγωνιςτικό και αποδοτικό ωσ προσ τη χρόςη
των πόρων, ςτην οπούα ωσ το 2050 έχουν μηδενιςτεί οι καθαρέσ εκπομπέσ αερίων
θερμοκηπίου και όπου η οικονομικό ανϊπτυξη ϋχει αποςυνδεθεύ από τη χρόςη των πόρων.
Αποςκοπεύ επύςησ ςτην προςταςία, τη διατήρηςη και την ενίςχυςη του φυςικού
κεφαλαίου τησ ΕΕ, καθώσ και ςτην προςταςύα τησ υγεύασ και τησ ευημερύασ των πολιτών από

9

Γενικό Συνϋλευςη ΟΗΕ. 2019, United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030) (A/RES/73/284).
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κινδύνουσ και επιπτώςεισ που ςχετύζονται με το περιβϊλλον. Ταυτόχρονα, η μετάβαςη αυτή
πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίσ αποκλειςμούσ.»10
Ενϊμιςη χρϐνο μετϊ την ανακούνωςό τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ, ϋχει ξεκινόςει όδη
η εφαρμογό τησ:
 Υιοθετόθηκε νϋοσ ευρωπαώκϐσ κλιματικϐσ νϐμοσ που καθιςτϊ τον ςτϐχο τησ κλιματικόσ
ουδετερϐτητασ νομικϊ δεςμευτικϐ.
 Αναθεωρόθηκε ο ςτϐχοσ μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου μϋχρι το 2030
και πλϋον η Ευρωπαώκό Ϋνωςη δεςμεϑεται για μεύωςη των καθαρών εκπομπών (εκπομπϋσ
πλην απορροφόςεισ) κατϊ τουλϊχιςτον 55% ςε ςχϋςη με το 1990. Παρϊλληλα, εντϐσ των
επϐμενων μηνών αναμϋνεται η ανακούνωςη νϋου νομοθετικοϑ πακϋτου απϐ την Ευρωπαώκό
Επιτροπό για την αναθεώρηςη τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ που αποςκοπεύ ςτην υλοπούηςη
αυτόσ τησ δϋςμευςησ.
 Θεςμοθετόθηκε μηχανιςμϐσ και Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, ώςτε να υπϊρχει ενύςχυςη
προσ τισ περιφϋρειεσ, ειδικϊ τισ περιφϋρειεσ εξϐρυξησ και καϑςησ λιγνύτη και λιθϊνθρακα,
και τισ κοινωνύεσ εκεύνεσ που αντιμετωπύζουν τισ μεγαλϑτερεσ προκλόςεισ απϐ τη
μετϊβαςη προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα.
 Ανακοινώθηκε η νϋα Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030 που προβλϋπει
τον χαρακτηριςμϐ ωσ προςτατευϐμενο του 30% τησ χερςαύασ και τησ θαλϊςςιασ ϋκταςησ
τησ Ευρώπησ, αυςτηρϐ πλαύςιο προςταςύασ για τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο αυτών των
περιοχών, δηλαδό το 10% τησ ευρωπαώκόσ επικρϊτειασ, καθώσ και ϋνα ςχϋδιο
αποκατϊςταςησ τησ φϑςησ. Στο τϋλοσ του 2021 αναμϋνεται η πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ για ϋνα νϋο δεςμευτικϐ πλαύςιο με ςτϐχουσ αποκατϊςταςησ.
 Ανακοινώθηκε η νϋα Στρατηγικό απϐ το Αγρϐκτημα ςτο Πιϊτο (Farm to Fork) που
επιδιώκει τον μεταςχηματιςμϐ του γεωργικοϑ τομϋα προσ βιώςιμη κατεϑθυνςη και Σχϋδιο
Δρϊςησ για τη Βιολογικό Παραγωγό.
 Υιοθετόθηκε όδη νϋο Σχϋδιο Δρϊςησ για την Κυκλικό Οικονομύα, βϊςει του οπούου
αναμϋνεται ϋνασ κϑκλοσ νϋων πρωτοβουλιών και προτϊςεων για την αναθεώρηςη τησ
υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ.
 Ανακοινώθηκε νϋα Στρατηγικό προσ μηδενικό ρϑπανςη του αϋρα, των υδϊτων και του
εδϊφουσ για ϋναν Υγιό Πλανότη για Όλουσ.
Με ϊλλα λϐγια η Ευρωπαώκό Ϋνωςη όδη λαμβϊνει μϋτρα για την επύτευξη μιασ βιώςιμησ,
πρϊςινησ και δύκαιησ μετϊβαςησ εντϐσ τησ δεκαετύασ.
Στο ξεκύνημα αυτόσ τησ κρύςιμησ δεκαετύασ, ϋχει ςτη διϊθεςη τησ τουσ πϐρουσ του νϋου
ευρωπαώκοϑ προϒπολογιςμοϑ, του νϋου πολυετούσ δημοςιονομικού πλαιςύου (ΠΔΠ) 20212027. Μετϊ απϐ αναθεωρόςεισ των αρχικών προτϊςεων και πολϑμηνεσ διαπραγματεϑςεισ,
γύνεται ςαφϋσ ϐτι μεγϊλο μϋροσ των πϐρων του ΠΔΠ θα κατευθυνθεύ προσ την πρϊςινη
μετϊβαςη τησ Ϋνωςησ. Στον νϋο αυτϐ κϑκλο χρηματοδοτόςεων, διαφορετικϊ ευρωπαώκϊ
ταμεύα και χρηματοδοτικϊ εργαλεύα παρϋχουν ποικύλεσ δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ για τον
μεταςχηματιςμϐ ςημαντικών τομϋων τησ οικονομύασ και την ενύςχυςη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα
βιώςιμο μϋλλον.
Παρϊ τισ νϋεσ προκλόςεισ που ϋθεςε η πανδημύα COVID-19, και τισ προςπϊθειεσ διαφϐρων
ομϊδων περύ του αντιθϋτου, η δυναμικό τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ δεν
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη
Συμφωνύα. (COM) 2019/640 final). https://cutt.ly/phWpMXt
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αναχαιτύςτηκε. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι εν μϋςω τησ υγειονομικόσ κρύςησ την ϊνοιξη του
2020, υπουργού, μεταξϑ των οπούων και ο Υπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ απϐ την
Ελλϊδα, ςυνυπϋγραψαν κοινό δόλωςη, με την οπούα ζότηςαν τη ςυνϋχιςη και την
εντατικοπούηςη τησ κλιματικόσ και περιβαλλοντικόσ φιλοδοξύασ τησ Ευρώπησ κατϊ την
ανοικοδϐμηςη τησ οικονομύασ μετϊ την πανδημύα.11 Σόμερα, ϋχει πλϋον εγκριθεύ Ευρωπαώκό
Σχϋδιο Ανϊκαμψησ, το οπούο ςτοχεϑει ςτην πρϊςινη και την ψηφιακό μετϊβαςη.

Η ςπϊνια ευκαιρύα για την Ελλϊδα
Η Ελλϊδα, μύα χώρα με μοναδικϐ φυςικϐ περιβϊλλον και φυςικοϑσ πϐρουσ, παρουςιϊζει επύ
δεκαετύεσ μύα εικϐνα ουραγοϑ ςτισ περιβαλλοντικϋσ εξελύξεισ. Συμμορφώνεται ςε αυτϋσ μϐνο
μετϊ απϐ πύεςη ό ϐταν εξαντλοϑνται οι υπϐλοιπεσ επιλογϋσ και οι εξαιρϋςεισ απϐ πιο φιλϐδοξεσ
περιβαλλοντικϋσ δεςμεϑςεισ. Όμωσ αυτό η εικϐνα επιδεικνϑει ςημϊδια μερικόσ προϐδου. Σε
αρκετοϑσ τομεύσ ό επιμϋρουσ δεύκτεσ παρατηρεύται βελτύωςη ςτισ περιβαλλοντικϋσ επιδϐςεισ, η
οπούα οφεύλεται αφενϐσ ςτη μειωμϋνη οικονομικό δραςτηριϐτητα λϐγω τησ οικονομικόσ
κρύςησ που βύωςε η χώρα, και αφετϋρου ςε βόματα προϐδου τϐςο ςε θεςμικϐ ϐςο και ςε
πρακτικϐ επύπεδο.12
Το 2018 η Ελλϊδα ανανϋωςε τη δϋςμευςη τησ απϋναντι ςτουσ Στϐχουσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ
του ΟΗΕ υλοποιώντασ εθελοντικό αξιολϐγηςη τησ εφαρμογόσ οριςμϋνων ςτϐχων.13 Επύςησ,
απϐ την πρώτη ςτιγμό τησ ανακούνωςησ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ, η Ελλϊδα
υποςτόριξε τον ευρωπαώκϐ ςτϐχο τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μϋχρι το 205014. Εξϊλλου,
λύγουσ μόνεσ νωρύτερα ο Πρωθυπουργϐσ εύχε ανακοινώςει την απϐφαςη για απολιγνιτοπούηςη
το αργϐτερο μϋχρι το 2028.15 άδη η ημερομηνύα αυτό ϋχει μετατεθεύ νωρύτερα και πλϋον
προβλϋπεται ϐτι θα ϋχει ολοκληρωθεύ το αργϐτερο μϋχρι το 2025.16
Στον τομϋα τησ προςταςύασ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, η Ελλϊδα ϋχει μοναδικό φυςικό
κληρονομιϊ, γεγονϐσ που αντικατοπτρύζεται και απϐ τον χαρακτηριςμϐ ωσ προςτατευϐμενου
περύπου του 35% τησ χερςαύασ ϋκταςόσ τησ, ξεπερνώντασ, δηλαδό, τον ςτϐχο 30% που ϋχει η
θϋςει η νϋα Στρατηγικό τησ ΕΕ για τη Βιοποικιλϐτητα για το 203017 και ςχεδϐν το 20% των
εγχώριων υδϊτων τησ, ποςοςτϐ που θεωρεύται καλό βϊςη για την επύτευξη του ευρωπαώκοϑ
ςτϐχου 30% μϋχρι το 2030.

ΥΠΕΝ. 2020, 13 Απριλύου. Η Ελλϊδα ανϊμεςα ςτα φιλϐδοξα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ ϐςον αφορϊ
ςτην Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα (Δελτύο τϑπου). https://bit.ly/3f0fHno
12 ΕΚΠΑΑ. 2018. Ελλϊδα - Η κατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ 2018. https://cutt.ly/RhWoWcb. ΕΚΠΑΑ. 2020. Ελλϊδα - Η
κατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ 2019. https://cutt.ly/ghWoDUEδ. OECD. 2020. OECD Environmental Performance
Reviews: Greece 2020. OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://cutt.ly/UhWdpUP.
13 Ελληνικό Κυβϋρνηςη – Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ. 2018. Voluntary National Review on the
Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://bit.ly/3xWzTiE
14 Ελληνικό Δημοκρατύα – Πρωθυπουργϐσ. 2019, 13 Δεκεμβρύου. Συνϋντευξη Τϑπου του Πρωθυπουργοϑ Κυριϊκου
Μητςοτϊκη μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών του Ευρωπαώκοϑ Συμβουλύου ςτισ Βρυξϋλλεσ.
https://bit.ly/33qoRnZ
15 Ειδικό Συνδιϊςκεψη ΟΗΕ για το Κλύμα. 2019, 23 Σεπτεμβρύου. https://cutt.ly/Fajo2fD
16 The Green Tank. 2021, 22 Απριλύου. Η Ελλϊδα φϋρνει την απολιγνιτοπούηςη μπροςτϊ κατϊ 3 χρϐνια, το 2025.
https://bit.ly/3ts9O7z
17 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Στρατηγικό τησ ΕΕ για τη
βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030 Επαναφορϊ τησ φϑςησ ςτη ζωό μασ (COM/2020/380 final).
https://cutt.ly/7hWauJN.
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Παρϊ την πρϐοδο, εξακολουθοϑν καθυςτερόςεισ ό ακϐμα και παραβιϊςεισ ςτην εφαρμογό τησ
ενωςιακόσ και τησ εθνικόσ νομοθεςύασ18, ενώ η υλοπούηςη των θεςμικών τησ υποχρεώςεων
παραμϋνει ακϐμη ζητοϑμενο19. Παρϊλληλα, υφύςτανται ςημαντικϋσ προκλόςεισ ςτην
ενεργειακό μετϊβαςη, ώςτε να παραμϋνει ευθυγραμμιςμϋνη με τουσ ευρωπαώκοϑσ κλιματικοϑσ
ςτϐχουσ, καθώσ η χώρα εξακολουθεύ να χαρακτηρύζεται απϐ υψηλό ϋνταςη ϊνθρακα.
Αντύςτοιχα, ο θεςμικϊ κατοχυρωμϋνοσ χαρακτηριςμϐσ και η αποτελεςματικό διαχεύριςη των
προςτατευϐμενων περιοχών εξακολουθοϑν να παραμϋνουν ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ20, ενώ
η ϋννοια τησ διατόρηςησ τησ βιοποικιλϐτητασ δεν ϋχει ενςωματωθεύ επαρκώσ ςτισ τομεακϋσ
πολιτικϋσ, με αποτϋλεςμα πολλού και ςημαντικού κλϊδοι τησ οικονομύασ και ςυγκεκριμϋνα η
γεωργύα, οι μεταφορϋσ, ο τουριςμϐσ και η αλιεύα να αςκοϑν πιϋςεισ ςτον φυςικϐ πλοϑτο τησ
χώρασ.21
Κατϊ τα επϐμενα χρϐνια, η Ελλϊδα θα ϋχει ςτη διϊθεςό τησ, πρωτοφανοϑσ ϑψουσ πϐρουσ απϐ
το Πολυετϋσ Δημοςιονομικϐ Πλαύςιο 2021-2027, ενιςχυμϋνο με τουσ πϐρουσ για την ανϊκαμψη
απϐ την πανδημύα. Η ςυγκυρύα αυτό ςυνιςτϊ μύα ςπϊνια ευκαιρύα για τη χώρα μασ. Αν
αξιοποιηθεύ ςωςτϊ μπορεύ να λειτουργόςει καταλυτικϊ για την αλλαγό ςτρατηγικόσ
και αναπτυξιακόσ προοπτικόσ, ςε αρμονύα με τισ κατευθύνςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ
Συμφωνύασ.

Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Commission Staff Working Document. The EU Environmental Implementation Review
2019 - Country Report – GREECE (SWD(2019) 138 final) https://bit.ly/2Q1ritR
19 The Green Tank. 2020. Προτεραιότητα ςτη φύςη: Αξιολόγηςη τησ υλοπούηςησ τησ Εθνικόσ Στρατηγικόσ για τη
Βιοποικιλότητα. https://bit.ly/3o2o4mk
20 UNEP-WCMC (2021). Protected Area Profile for Greece from the World Database of Protected Areas
https://bit.ly/2RBmUlN
21 OECD. 2020. OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020. OECD Environmental Performance Reviews,
OECD Publishing, Paris, https://cutt.ly/UhWdpUP.
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II.

Πολυετϋσ Δημοςιονομικό Πλαύςιο
Το Πολυετϋσ Δημοςιονομικϐ Πλαύςιο (ΠΔΠ) εύναι ο πολυετόσ προϒπολογιςμϐσ τησ Ευρωπαώκόσ
Ϋνωςησ. Η νϋα περύοδοσ καλϑπτει το χρονικϐ διϊςτημα απϐ την 1η Ιανουϊριου 2021 ϋωσ την
31η Δεκεμβρύου 2027.

Σϑντομο ιςτορικϐ
Οι προβλϋψεισ του ΠΔΠ 2021-2027 βαςύζονται ςτο πακϋτο προτϊςεων που ανακούνωςε η
Ευρωπαώκό Επιτροπό το 2018 τϐςο για τον ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ και τη δομό του ΠΔΠ22
ϐςο και για τα επιμϋρουσ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα και ευρωπαώκϊ ταμεύα καθώσ και τουσ ύδιουσ
πϐρουσ τησ Ϋνωςησ.
Οι διαπραγματεϑςεισ για κϊθε πολυετϋσ δημοςιονομικϐ πλαύςιο εύναι ςϑνθετεσ. Την
περιπλοκϐτητα των διαπραγματεϑςεων για την περύοδο 2021-2027 ενύςχυςε το γεγονϐσ ϐτι
αυτϋσ δεν μπϐρεςαν να ολοκληρωθοϑν πριν τισ ευρωπαώκϋσ εκλογϋσ του 2019 ϐπωσ όταν ο
αρχικϐσ – αν και ιδιαύτερα φιλϐδοξοσ – προγραμματιςμϐσ. Αυτϐ εύχε ωσ αποτϋλεςμα
καθυςτερόςεισ αλλϊ και μεταβολϋσ ςτο περιεχϐμενο των προτϊςεων μετϊ τη διαμϐρφωςη
νϋων πολιτικών ιςορροπιών ςτο Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο και τη νϋα ςϑνθεςη τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ. Οι πλϋον ςημαντικϋσ μεταβολϋσ23 προϋκυψαν ωσ ςυνϋπεια τησ ανακούνωςησ τησ
Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ24 τον Δεκϋμβριο του 2019 αλλϊ και τησ ανϊγκησ
ανταπϐκριςησ ςτισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ COVID-19. Οι διαπραγματεϑςεισ για το ϑψοσ και
τη βαςικό δομό του ΠΔΠ ςυνεχύςτηκαν μϋχρι το τϋλοσ του 2020, οπϐτε και τελικϊ επιτεϑχθηκε
πολιτικό ςυμφωνύα.25 Το ΠΔΠ εγκρύθηκε τελικϊ απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο26 τον
Δεκϋμβριο 2020, ενώ ο νϋοσ Κανονιςμϐσ για το ΠΔΠ 2021-2027 δημοςιεϑτηκε27 λύγεσ μϋρεσ
αργϐτερα.
Παρϊλληλα με τισ διαπραγματεϑςεισ για το ςυνολικϐ ΠΔΠ, εξελύςςονταν και οι
διαπραγματεϑςεισ επύ του κανονιςτικοϑ πλαιςύου για την αξιοπούηςη των ευρωπαώκών πϐρων
και ειδικϐτερα επύ των κανονιςμών που διϋπουν τα επιμϋρουσ ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ
εργαλεύα και ταμεύα. Οι διαπραγματεϑςεισ αυτϋσ βρύςκονται ςε διαφορετικϐ ςτϊδιο για κϊθε
ταμεύο. Για παρϊδειγμα, η πολιτικό ςυμφωνύα για τον Κανονιςμϐ που διϋπει το πρϐγραμμα
Ορύζων Ευρώπη εύχε όδη επιτευχθεύ απϐ την ϊνοιξη του 2020. Όςον αφορϊ ςτισ
διαπραγματεϑςεισ για τον Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων28 που διϋπει το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2018. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Ευρωπαώκϐ
Συμβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών.
Ϋνασ ςϑγχρονοσ προϒπολογιςμϐσ για μια Ϋνωςη που προςτατεϑει, ενδυναμώνει και υπεραςπύζεται τουσ πολύτεσ τησ
- Πολυετϋσ δημοςιονομικϐ πλαύςιο 2021-2027. (COM(2018) 321 final). https://bit.ly/3bcrQEH
23 Ευρωπαώκό Επιτροπό 2020. Τροποποιημϋνη πρϐταςη για ϋναν Κανονιςμϐ του Συμβουλύου για τον καθοριςμϐ του
πολυετοϑσ δημοςιονομικοϑ πλαιςύου για την περύοδο 2021-2027. (COM(2020) 443 final). https://bit.ly/2WLKyLX
24 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη
Συμφωνύα. (COM/2019/640 final). https://cutt.ly/phWpMXt
25 Συμβοϑλιο τησ ΕΕ. 2020. Επϐμενο πολυετϋσ δημοςιονομικϐ πλαύςιο και δϋςμη μϋτρων για την ανϊκαμψη: Η
Προεδρύα του Συμβουλύου καταλόγει ςε πολιτικό ςυμφωνύα με το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. Δελτύο τϑπου
10.11.2020. https://bit.ly/3rd8nKq
26 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2020. Το Κοινοβοϑλιο εγκρύνει τον επταετό προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ (2021-2027). Δελτύο
τϑπου 16.12.2020. https://bit.ly/37A0pTK
27 Κανονιςμϐσ (ΕΕ, Ευρατϐμ) 2020/2093 του Συμβουλύου τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2020 για τον καθοριςμϐ του
πολυετοϑσ δημοςιονομικοϑ πλαιςύου για τα ϋτη 2021 ϋωσ 2027. https://bit.ly/2OJWHk0.
28 Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. Common Provisions Regulation - Analysis of the final compromise text
with a view to agreement. (6180/21) 25 Φεβρουαρύου https://bit.ly/3p1PvgG και Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ
22
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Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, (ΕΤΠΑ), το Ταμεύο Συνοχόσ (ΤΣ), το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο+
(ΕΚΤ+), το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΤΔΜ), το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και
Υδατοκαλλιϋργειασ (ΕΤΘΑΥ), ϐπωσ και για τα περιςςϐτερα απϐ τα υπϐλοιπα ταμεύα, οι
διαπραγματεϑςεισ ολοκληρώθηκαν πολϑ ςϑντομα μετϊ τη ςυνολικό ςυμφωνύα με τα ςχετικϊ
ςυμβιβαςτικϊ κεύμενα να θεωροϑνται πλϋον οριςτικϊ. Το ύδιο δεν ιςχϑει για τουσ κανονιςμοϑσ
που αφοροϑν ςτα ταμεύα τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, καθώσ οι διαπραγματεϑςεισ
βρύςκονται ακϐμα ςε εξϋλιξη.
Πϋρα απϐ το ΠΔΠ 2021-2027, τα επϐμενα χρϐνια θα εύναι επύςησ διαθϋςιμοι πρϐςθετοι πϐροι
απϐ το Ευρωπαώκϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ, το οπούο αποτελεύ ϋνα ϋκτακτο πακϋτο ενύςχυςησ
(NextGenerationEU) που αποςκοπεύ ςτην ανοικοδϐμηςη τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ μετϊ την
πανδημύα COVID-19. Η πρϐταςη για αυτϐ το πρϐςθετο πακϋτο ανακοινώθηκε απϐ την
Ευρωπαώκό Επιτροπό, λύγουσ μϐλισ μόνεσ μετϊ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ29 και εγκρύθηκε επύ
τησ αρχόσ απϐ το Ευρωπαώκϐ Συμβοϑλιο τον Ιοϑλιο του 202030. Το Ευρωπαώκϐ Σχϋδιο
Ανϊκαμψησ ϋχει λύγο μικρϐτερη χρονικό διϊρκεια ςε ςϑγκριςη με το ΠΔΠ, καθώσ οι δρϊςεισ θα
πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ ωσ το 2026.

Βαςικό δομό και διαθϋςιμοι πϐροι
Οι ςυνολικϊ διαθϋςιμοι ευρωπαώκού πόροι για το επόμενο διϊςτημα ανϋρχονται ςε
περύπου €2 τρισ (τιμϋσ 2020), με το μεγαλύτερο μϋροσ, €1,2 τρισ (τιμϋσ 2020), να
προϋρχεται από το ΠΔΠ 2021-2027 και το υπόλοιπο, ύψουσ €806,9 δισ (τιμϋσ 2020), από
το Ευρωπαώκό Σχϋδιο Ανϊκαμψησ (NextGenerationEU).
Οι πϐροι του ΠΔΠ 2021-2027 επιμερύζονται ςε επτϊ θεματικούσ τομεύσ και ςτη ςυνϋχεια
κατανϋμονται ςε διακριτϊ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα και ταμεύα, τα οπούα υποςτηρύζουν την
υλοπούηςη των ευρωπαώκών πολιτικών. Οι πϐροι του NextGenerationEU κατανϋμονται τϐςο
ςτα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα και ταμεύα τα οπούα όδη περιλαμβϊνονται ςτο ΠΔΠ ενιςχϑοντασ,
δηλαδό, τον προϒπολογιςμϐ τουσ, ϐςο και ςε νϋα ταμεύα που θεςπύςτηκαν ωσ ταμεύα ειδικοϑ
ςκοποϑ, με πιο ςημαντικϐ το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ.
Ο Πύνακασ 1 παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ τϐςο απϐ το ΠΔΠ 2021-2027
ϐςο και απϐ το NextGenerationEU ανϊ θεματικϐ τομϋα. Καθώσ ςτη δημϐςια ςυζότηςη
αναφϋρονται ςυχνϊ χωρύσ διϊκριςη τα ποςϊ εύτε ςε τιμϋσ με ϋτοσ αναφορϊσ το 2018, βϊςει των
οπούων ϋγιναν οι διαπραγματεϑςεισ, εύτε ςε τρϋχουςεσ τιμϋσ, ο πύνακασ παρουςιϊζει τα ποςϊ
και με τισ δϑο εκτιμόςεισ.

Ϋνωςησ 2021. Common Provisions Regulation - Analysis of the final compromise text with a view to agreement Annexes. (6180/21 ADD1) 25 Φεβρουαρύου. https://bit.ly/2RX4pIX
29 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Ευρωπαώκϐ
Συμβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών
‘Ο προϒπολογιςμϐσ τησ ΕΕ τροφοδοτεύ το ςχϋδιο ανϊκαμψησ για την Ευρώπη’ (COM(2020) 442 final).
https://bit.ly/3uygkep
30 Ευρωπαώκϐ Συμβοϑλιο. 2020. Ϋκτακτη ςϑνοδοσ του Ευρωπαώκοϑ Συμβουλύου (17, 18, 19, 20 και
21 Ιουλύου 2020) – Συμπερϊςματα. (EUCO 10/20)https://bit.ly/3evfwBv
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Πολυετϋσ δημοςιονομικό πλαύςιο 2021-2027 και NextGenerationEU (δισ ευρώ)
Τομεύσ
Τιμϋσ 2018
Τιμϋσ 2020
1. Ενιαύα αγορϊ, καινοτομύα και ψηφιακό οικονομύα
132,78
149,51
+ Πόροι από το NextGenerationEU
10,6
11,50
2. Συνοχό, ανθεκτικϐτητα και αξύεσ
377,77
426,69
+ Πόροι από το NextGenerationEU
721,90
776,60
3. Φυςικού πϐροι και περιβϊλλον
356,37
401,00
+ Πόροι από το NextGenerationEU
17,5
18,90
4. Μετανϊςτευςη και διαχεύριςη των ςυνϐρων
22,67
25,70
5. Αςφϊλεια και ϊμυνα
13,19
14,92
6. Γειτονικϋσ χώρεσ και υπϐλοιποσ κϐςμοσ
98,42
110,60
7. Ευρωπαώκό δημϐςια διούκηςη
73,1
82,47
Σύνολο ΠΔΠ
1.074,3
€ 1.210,89
Σύνολο NextGenerationEU
€750,00
€ 806,90
ΣΥΝΟΛΟ
€ 1.824,30
€ 2.017,99
Πίνακασ 1. Συνοπτικό παρουςύαςη των διαθϋςιμων πόρων του Πολυετούσ Δημοςιονομικού Πλαιςύου
2021-2027 μαζύ με τισ προβλϋψεισ του Ευρωπαώκού Σχεδύου Ανϊκαμψησ (NextGenerationEU) ανϊ
θεματικό τομϋα ςε διςεκατομμύρια ευρώ31

Στον τομϋα 2 «Συνοχό, ανθεκτικϐτητα και αξύεσ» αντιςτοιχεύ περιςςϐτερο απϐ ϋνα τρύτο (35%)
του ΠΔΠ. Στον τομϋα αυτϐ εντϊςςονται οι πϐροι για την υλοπούηςη τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ,
δηλαδό, οι πϐροι που διοχετεϑονται ςτο Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το
Ταμεύο Συνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο+. Τα τρύα αυτϊ ταμεύα μαζύ αντιςτοιχοϑν
ςτο 30,5% του ΠΔΠ. Οι υπϐλοιποι πϐροι του τομϋα διοχετεϑονται ςε ϊλλα ταμεύα και
προγρϊμματα, ϐπωσ εύναι το πρϐγραμμα REACT-EU που ενεργοποιόθηκε εν μϋςω τησ
πανδημύασ για την ϊμεςη ενύςχυςη πληττϐμενων κλϊδων μϋςα απϐ τα προγρϊμματα τησ
περιϐδου 2014-2020 και ο Ευρωπαώκϐσ Μηχανιςμϐσ Πολιτικόσ Προςταςύασ. Ο τομϋασ τησ
«Συνοχόσ, ανθεκτικϐτητασ και αξιών» ενιςχϑθηκε το 2020 ςε ςχϋςη με τισ αρχικϋσ προβλϋψεισ
του ΠΔΠ απϐ τουσ πϐρουσ του NextGenerationEU, καθώσ ςε αυτϐν περιλόφθηκε το ςϑνολο των
πϐρων του Ευρωπαώκοϑ Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, με αποτϋλεςμα ςτον τομϋα
αυτϐ να αναλογεύ πλϋον το 60% των ςυνολικϊ διαθϋςιμων ευρωπαώκών πϐρων για το επϐμενο
διϊςτημα (περύπου €1,2 τρισ ςε τιμϋσ 2020).
Ο δεϑτεροσ τομϋασ απϐ πλευρϊσ μεγϋθουσ προϒπολογιςμοϑ εύναι αυτϐσ των «Φυςικών πϐρων
και του περιβϊλλοντοσ». Το μεγαλϑτερο μϋροσ των πϐρων αυτοϑ του τομϋα προορύζεται για
την υλοπούηςη τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΚΓΠ), η οπούα αντιςτοιχεύ ςτο 31% του ΠΔΠ
καθώσ και τησ πολϑ μικρϐτερησ ςε μϋγεθοσ προϒπολογιςμοϑ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ που
αντιςτοιχεύ ςτο 0,5% του ΠΔΠ. Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ο προϒπολογιςμϐσ τησ ΚΓΠ βαύνει
μειοϑμενοσ κατϊ τισ τελευταύεσ αναθεωρόςεισ του ευρωπαώκοϑ προϒπολογιςμοϑ, ςτη βϊςη τησ
μεύωςησ των επιδοτόςεων ςτον γεωργικϐ τομϋα και τον εκςυγχρονιςμϐ του κλϊδου. Στα
υπϐλοιπα ταμεύα που περιλαμβϊνονται ςτον ύδιο τομϋα, δηλαδό το χρηματοδοτικϐ μϋςο LIFE
και το νεοςϑςτατο Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ αντιςτοιχεύ αθροιςτικϊ λύγο περιςςϐτερο απϐ
το 1% του ΠΔΠ, δηλαδό 0,4% ςτο LIFE και 0,7% ςτο Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Μετϊ την
ενύςχυςη απϐ το NextGenerationEU, το ποςοςτϐ του Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ φτϊνει
τελικϊ περύπου ςτο 1% των διαθϋςιμων πϐρων.
Στον Πύνακα 2 παρουςιϊζεται πιο αναλυτικϊ η δομό του ΠΔΠ 2021-202732 και του Ευρωπαώκοϑ
Σχεδύου Ανϊκαμψησ (NextGenerationEU), προςθϋτοντασ κϊτω απϐ κϊθε τομϋα τισ πιο
European Commission. 2021. The EU’s 2021-2027 long-term Budget and Next GenerationEU: Facts and Figures.
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2021. https://bit.ly/3tGP7VF
31
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εξειδικευμϋνεσ θεματικϋσ προτεραιϐτητεσ. Επιπλϋον, παρουςιϊζονται οι πϐροι απϐ το ΠΔΠ για
επιλεγμϋνα ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα ανϊ προτεραιϐτητα, τα οπούα ϋχουν
μεγαλϑτερη ςυνϊφεια με το αντικεύμενο τησ παροϑςασ ϋκθεςησ, ακϐμα και αν δεν
παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτη ςυνϋχεια. Εφϐςον ϋχει προβλεφθεύ ενύςχυςη απϐ το
NextGenerationEU για τα ςυγκεκριμϋνα ταμεύα, αυτό ςημειώνεται χωριςτϊ.

Σημειώνεται ϐτι για οριςμϋνα ταμεύα προβλϋπονται και οριςμϋνοι πρϐςθετοι πϐρο μϋςω ειδικόσ προςαρμογόσ που
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 5 του Κανονιςμοϑ του ΠΔΠ 2021-2027.
32

12

Πολυετϋσ δημοςιονομικό πλαύςιο 2021-2027 και NextGenerationEU (δισ ευρώ)
Τομϋασ/Θεματικό
Χρηματοδοτικό Εργαλεύο / Ταμεύο
Τιμϋσ 2018
Τιμϋσ 2020
προτεραιότητα
1. Ενιαύα αγορϊ, καινοτομύα και ψηφιακό οικονομύα
132,78
149,51
+ Πόροι από το NextGenerationEU
10,6
11,50
1. Ϋρευνα και καινοτομύα
83,16
93,72
Ορύζων Ευρώπη
76,40
86,12
+ NextGenerationEU
5,0
5,41
2. Ευρωπαώκϋσ Στρατηγικϋσ Επενδϑςεισ
29,37
32,98
Ταμεύο InvestEU
2,8
3,07
+ NextGenerationEU
5,6
6,07
Μηχανιςμϐσ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη»
- Μεταφορϋσ
11,38
12,83
- Ενϋργεια
5,18
5,83
- Ψηφιακό Οικονομύα
1,83
2,07
3. Ενιαύα Αγορϊ
5,86
6,6
4. Διϊςτημα
13,44
15,15
2. Συνοχό, ανθεκτικότητα και αξύεσ
377,77
426,69
+ Πόροι από το NextGenerationEU
721,90
776,60
5. Περιφερειακό Ανϊπτυξη και Συνοχό
243,09
274,27
Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
200,36
226,05
Ταμεύο Συνοχόσ
42,56
48,03
REACT-EU33 (μϋςω του NextGenerationEU)
47,50
50,62
6. Ανϊκαμψη και Ανθεκτικϐτητα
18,60
21,40
Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ
0,77
0,864
+ NextGenerationEU
672,50
723,82
Ευρωπαώκϐσ Μηχανιςμϐσ Πολιτικόσ Προςταςύασ (rescEU)
1,10
1,26
+ NextGenerationEU
1,90
2,06
7. Επενδϑοντασ ςτουσ Ανθρώπουσ, την Κοινωνικό Συνοχό και τισ Αξύεσ
115,83
130,73
Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο +
87,96
99,26
3. Φυςικού πόροι και περιβϊλλον
356,37
401,00
+ Πόροι από το NextGenerationEU
17,50
18,90
8. Γεωργικό και Θαλϊςςια Πολιτικό
342,88
385,77
Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων
258,59
291,10
Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
77,85
87,44
+ NextGenerationEU
7,5
8,07
Ευρωπαώκϐ
Ταμεύο
Θϊλαςςασ,
Αλιεύασ
και
5,43
6,11
Υδατοκαλλιϋργειασ
9. Περιβϊλλον και Κλιματικό Αλλαγό
12,84
14,48
Πρϐγραμμα για το Περιβϊλλον και τη Δρϊςη για το Κλύμα
4,81
5,43
(LIFE)
Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ
7,5
8,45
+ NextGenerationEU
10,00
10,87
4. Μετανϊςτευςη και διαχεύριςη των ςυνόρων
22,67
25,70
10. Μετανϊςτευςη
9,79
11,11
11. Διαχεύριςη ςυνϐρων
12,68
14,37
5. Αςφϊλεια και ϊμυνα
13,19
14,92
12. Αςφϊλεια
4,07
4,60
13. Ϊμυνα
8,51
9,64
6. Γειτονικϋσ χώρεσ και υπόλοιποσ κόςμοσ
98,42
110,60
14. Εξωτερικό δρϊςη
85,25
95,75
Μηχανιςμϐσ γειτονύασ, ανϊπτυξησ και διεθνοϑσ
70,80
79,46
ςυνεργαςύασ
15. Προενταξιακό βοόθεια
12,57
14,16
7. Ευρωπαώκό δημόςια διούκηςη
73,10
82,47
Σύνολο ΠΔΠ
1.074,3
€ 1.210,89
Σύνολο NextGenerationEU
€750,00
€ 806,90
ΣΥΝΟΛΟ
€ 1.824,30
€ 2.017,99
Πίνακασ 2. Καταμεριςμόσ των διαθϋςιμων πόρων του ΠΔΠ 2021-2027 και του NextGenerationEU ανϊ τομϋα και
θεματικό προτεραιότητα. Επιλεκτικό παρουςύαςη ευρωπαώκών εργαλεύων και ταμεύων ςε διςεκατομμύρια ευρώ. 34
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Αφορϊ χρηματοδϐτηςη η οπούα διοχετεϑεται μϋςω του κανονιςτικοϑ πλαιςύου του ΠΔΠ 2014-2020.
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Το ΠΔΠ και η μετϊβαςη ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον
Στο μοναδικϐ εξειδικευμϋνο ταμεύο για το περιβϊλλον, το LIFE, αντιςτοιχεύ ϐπωσ ςημειώθηκε
και προηγουμϋνωσ ϋνα πολϑ μικρϐ ποςοςτϐ – το 0,4%– του ευρωπαώκοϑ προϒπολογιςμοϑ. Η
ανϊγκη μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον, αποτελεύ το ςτούχημα τησ δεκαετύασ και δεν μπορεύ
να αντιμετωπιςτεύ μϋςα απϐ ϋνα μϐνο ταμεύο, ειδικϊ τϐςο μικροϑ μεγϋθουσ. άδη κατϊ τα
προηγοϑμενα χρϐνια ςε κϊθε αναθεώρηςη του ΠΔΠ καταβϊλλονταν ςταθερϋσ προςπϊθειεσ
ενύςχυςησ τησ ενςωμϊτωςησ του περιβϊλλοντοσ οριζόντια, κυρύωσ μϋςα από ςχετικϋσ
προβλϋψεισ ςτισ επιμϋρουσ θεματικϋσ προτεραιότητεσ και τουσ κανονιςμούσ των
διαφορετικών ταμεύων.
Συνεπόσ με αυτό την προςϋγγιςη, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτην αρχικό τησ πρϐταςη το 2018
για την περύοδο 2021-2027 πρϐτεινε υποχρεωτικό δϋςμευςη 25% των πϐρων του ΠΔΠ για τη
ςτόριξη των κλιματικών ςτϐχων τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ, ϋναντι 20% που ιςχϑει για την
περύοδο 2014-2020.
Η ανϊγκη για κλιματικό δϋςμευςη ϋγινε πιο επιτακτικό μετϊ την ανακούνωςη τησ Ευρωπαώκόσ
Πρϊςινησ Συμφωνύασ. Στο Επενδυτικϐ Σχϋδιο «Βιώςιμη Ευρώπη», το επενδυτικϐ ςχϋδιο τησ
Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ35, που ανακοινώθηκε τον Ιανουϊριο του 2020, το ΠΔΠ
αναδεικνϑεται ωσ η ςημαντικϐτερη πηγό χρηματοδϐτηςησ για την επϋνδυςη τησ τϊξησ του €1
τρισ που κρύνεται ωσ η ελϊχιςτη αναγκαύα για την επύτευξη των ςτϐχων τησ Ευρωπαώκόσ
Πρϊςινησ Συμφωνύασ μϋχρι το 2030. Σε αυτϐ το Σχϋδιο, η Ευρωπαώκό Επιτροπό, λαμβϊνοντασ
υπϐψη την πρϐταςό τησ για δϋςμευςη 25% των πϐρων του ΠΔΠ προσ την επύτευξη των
κλιματικών ςτϐχων καθώσ και ϐλουσ τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ για περιβαλλοντικϋσ δρϊςεισ
και επεκτεύνοντασ αυτϋσ τισ δεςμεϑςεισ μϋχρι το 2030, εκτύμηςε ϐτι €503 δισ (τιμϋσ 2018) απϐ
τον ευρωπαώκϐ προϒπολογιςμϐ θα μποροϑςαν να διοχετευτοϑν προσ την επύτευξη των ςτϐχων
τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ. Σε αυτϐ το ποςϐ πρϋπει να προςτεθοϑν ακϐμα 114 δισ
ευρώ τα οπούα εκτιμϊ η Ευρωπαώκό Επιτροπό ωσ την εθνικό ςυγχρηματοδϐτηςη που εύναι
απαραύτητη για την αξιοπούηςη των ευρωπαώκών κονδυλύων.
Η πρϐταςη τησ Επιτροπόσ για δϋςμευςη 25% του ΠΔΠ για κλιματικοϑσ ςτϐχουσ ενιςχϑθηκε
κατϊ 5% με τη ςυμφωνύα που επιτεϑχθηκε ςτο Ευρωπαώκϐ Συμβοϑλιο του Ιουλύου του 202036,
αποδεικνϑοντασ με αυτϐ τον τρϐπο την ιςχυρό δϋςμευςη των Κρατών Μελών ςτην Ευρωπαώκό
Πρϊςινη Συμφωνύα. Προσ την ύδια κατεϑθυνςη εύχε τοποθετηθεύ και το Ευρωπαώκϐ
Κοινοβοϑλιο. Ϋτςι το νϋο ΠΔΠ 2021-2027 προβλϋπει την υποχρεωτικό δϋςμευςη 30%
των πόρων του για τη ςτόριξη των κλιματικών ςτόχων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Το
Συμβοϑλιο επύςησ επεςόμανε ϐτι επύ τησ αρχόσ, ϐλεσ οι δαπϊνεσ πρϋπει να ςυμμορφώνονται με
τουσ ςτϐχουσ τησ Συμφωνύασ του Παριςιοϑ.
Πϋρα απϐ την κλιματικό αυτό δϋςμευςη, μαζύ με την οριςτικοπούηςη τησ ςυμφωνύασ για το
ΠΔΠ ςτο τϋλοσ του 2020, προςτϋθηκε μύα ακϐμα ςημαντικό περιβαλλοντικό δϋςμευςη. Απϐ το
2024 προβλϋπεται υποχρεωτικό δϋςμευςη 7,5% του ετόςιου προώπολογιςμού ςε δρϊςεισ

European Commission. 2021. The EU’s 2021-2027 long-term Budget and Next GenerationEU: Facts and Figures.
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2021. https://bit.ly/3tGP7VF
35 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό, και την Επιτροπό των Περιφερειών Επενδυτικϐ Σχϋδιο «Βιώςιμη
Ευρώπη» - Επενδυτικϐ Σχϋδιο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ. (COM(2020) 21 final). https://bit.ly/2R3PWus
36 Ευρωπαώκϐ Συμβοϑλιο. 2020. Ϋκτακτη ςϑνοδοσ του Ευρωπαώκοϑ Συμβουλύου (17, 18, 19, 20 και
21 Ιουλύου 2020) – Συμπερϊςματα. (EUCO 10/20) https://bit.ly/3evfwBv
34
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για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ. Το ποςοςτό αυτό μϊλιςτα πρόκειται να αυξηθεύ
ςτο 10% του ετόςιου προώπολογιςμού το 2026 και το 2027.
Οι δεςμεϑςεισ αυτϋσ επιμερύζονται ςτα χρηματοδοτικϊ μϋςα, με το ποςοςτϐ δϋςμευςησ για τη
ςτόριξη των κλιματικών ςτϐχων να διαφοροποιεύται ανϊ ταμεύο. Για παρϊδειγμα, το ποςοςτϐ
των πϐρων για το πρϐγραμμα Ορύζων Ευρώπη εύναι 35%, για το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ 30%, ενώ ςυνολικϊ για τα ταμεύα τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ
40%. Η κλιματικό δϋςμευςη αφορϊ και τουσ πϐρουσ για την ανϊκαμψη τησ ευρωπαώκόσ
οικονομύασ μετϊ την πανδημύα, που δεν περιλαμβϊνονται ςτο ΠΔΠ. Ϋτςι ςτο Ταμεύο
Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ το ποςοςτϐ υποχρεωτικόσ δϋςμευςησ για τη ςτόριξη των
ευρωπαώκών κλιματικών ςτϐχων, ςυμπεριλαμβανομϋνων δρϊςεων για τη βιοποικιλϐτητα, ϋχει
τεθεύ ςτο 37% των πϐρων.
Πρϋπει δε να τονιςτεύ ϐτι η δϋςμευςη πϐρων ςε κλιματικοϑσ και ϊλλουσ περιβαλλοντικοϑσ
ςτϐχουσ τησ Ϋνωςησ αποτελεύ ελϊχιςτη υποχρϋωςη, αφόνοντασ το περιθώριο ςτα κρϊτη μϋλη
για μεγαλϑτερη επϋνδυςη ςε δρϊςεισ που ενιςχϑουν την επύτευξη αυτών των ςτϐχων. Επύςησ,
πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι επενδϑςεισ ςε ϋργα που παραδοςιακϊ χρηματοδοτοϑνταν απϐ
ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ, ϐπωσ εύναι οι χώροι υγειονομικόσ ταφόσ απορριμμϊτων και
υπολειμμϊτων, δεν εύναι πλϋον επιλϋξιμεσ απϐ το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ,
και το Ταμεύο Συνοχόσ, ενώ απϐ τα περιςςϐτερα ταμεύα αποκλεύονται ό τύθενται αυςτηρού
περιοριςμού ςτισ επενδϑςεισ που ςυνδϋονται με τα ορυκτϊ καϑςιμα.
Η πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το Επενδυτικϐ Σχϋδιο «Βιώςιμη Ευρώπη» ϐπωσ
διατυπώθηκε τον Ιανουϊριο του 2020, προβλϋπει και ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ,
αναγνωρύζοντασ ϐτι το ΠΔΠ αποτελεύ ϋνα μϋροσ τησ λϑςησ ϐςον αφορϊ ςτη βιώςιμη ςτροφό
των χρηματοδοτόςεων. Συνεπώσ, πρϐτεινε την αξιοπούηςη των δημϐςιων πϐρων και
ςυγκεκριμϋνα του ευρωπαώκοϑ προϒπολογιςμοϑ ωσ εγγϑηςη για τη μϐχλευςη ιδιωτικών
χρηματοδοτόςεων. Στην ύδια κατεϑθυνςη προβλϋπεται και η ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ
Τρϊπεζασ Επενδϑςεων, η οπούα προτεύνεται να μετατραπεύ ςε τρϊπεζα για το κλύμα. Διακριτϐ
αλλϊ εξϋχοντα ρϐλο επύςησ, προϋβλεψε η πρϐταςη τησ Επιτροπόσ για τον νϋο Μηχανιςμϐ
Δύκαιησ Μετϊβαςησ, που αποςκοπεύ ςτην αντιμετώπιςη των οικονομικών και κοινωνικών
ςυνεπειών τησ μετϊβαςησ ςτην κλιματικό ουδετερϐτητα, για τη μϐχλευςη επιπλϋον δημϐςιων
και ιδιωτικών πϐρων.
Τϋλοσ το Επενδυτικϐ Σχϋδιο τονύζει την ανϊγκη αλλαγόσ του επενδυτικοϑ μοντϋλου και
προωθεύ τισ βιώςιμεσ επενδύςεισ. Σε αυτό την κατεϑθυνςη ο νϋοσ κανονιςμϐσ ταξινομύασ
βιώςιμων επενδϑςεων37 αναμϋνεται να ϋχει ςημαντικϐ καθοδηγητικϐ ρϐλο τϐςο για τον
δημϐςιο και ύςωσ ακϐμα περιςςϐτερο για τον ιδιωτικϐ τομϋα, και κυρύωσ τον
χρηματοπιςτωτικϐ. Αναμϋνεται να επιςημαύνει ποιεσ επενδϑςεισ κρύνονται ωσ βιώςιμεσ,
δηλαδό, εκεύνεσ που πληροϑν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια ςυμβϊλλοντασ ςτουσ εξόσ ϋξι
περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ:
 τον μετριαςμϐ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ,
 την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό,
 τη βιώςιμη χρόςη και προςταςύα των υδϊτινων και θαλϊςςιων πϐρων,
 τη μετϊβαςη ςε μύα κυκλικό οικονομύα,
 την πρϐληψη και τον ϋλεγχο τησ ρϑπανςησ και
Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 18ησ Ιουνύου 2020 ςχετικϊ με
τη θϋςπιςη πλαιςύου για τη διευκϐλυνςη των βιώςιμων επενδϑςεων και για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ)
2019/2088 https://bit.ly/2R3AeQ1
37
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την προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλϐτητασ και των οικοςυςτημϊτων.

O κανονιςμϐσ επύςησ ορύζει και τισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ εκεύνεσ που θεωρεύται ϐτι
επιβαρϑνουν τουσ περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ. Η εφαρμογό του κανονιςμοϑ αποδεικνϑεται
δϑςκολη ςτα πρώτα τησ βόματα, καθώσ αςκοϑνται πολλϋσ πιϋςεισ προσ μύα ςυντηρητικό
προςϋγγιςη, ωςτϐςο εύναι ςημαντικϐ ϐτι ϋχουν εκδοθεύ οριςμϋνεσ εξουςιοδοτικϋσ πρϊξεισ,
καταδεικνϑοντασ ϐτι η ςτροφό ςτισ πρϊςινεσ και βιώςιμεσ επενδϑςεισ ϋχει όδη ξεκινόςει.
Οι πϐροι του ΠΔΠ αντιςτοιχοϑν ςε λύγο περιςςϐτερο απϐ το 1% του Ακαθϊριςτου Εγχώριου
Ειςοδόματοσ (ΑΕΕ) τησ Ϋνωςησ. Αυτϐ το μικρϐ ποςοςτϐ ϐμωσ ϋχει αναγνωριςτεύ ϐτι ϋχει
καταλυτικϐ ρϐλο ςτην ευρωπαώκό αναπτυξιακό προοπτικό. Κατϊ την περύοδο 2021-2027, το
ΠΔΠ μαζύ με τουσ πόρουσ του NextGenerationEU παρϋχουν πληθώρα δυνατοτότων, που
παρουςιϊζονται ςτισ επόμενεσ ενότητεσ, για τον πρϊςινο μεταςχηματιςμό αυτόσ τησ
αναπτυξιακόσ προοπτικόσ και την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον.
Εντούτοισ, για να αξιοποιηθούν αυτϋσ οι δυνατότητεσ απαιτεύται προςεκτικόσ
ςχεδιαςμόσ ςε εθνικό και περιφερειακό επύπεδο.
Οι δικαιούχοι ςε κϊθε ταμεύο διαφοροποιοϑνται εύτε απϐ τουσ ύδιουσ τουσ κανονιςμοϑσ εύτε
απϐ τα προγρϊμματα, ϐπωσ αυτϊ θα διαμορφωθοϑν ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο το
επϐμενο διϊςτημα. Η πρϐθεςη εύναι οι πϐροι να μποροϑν να αξιοποιηθοϑν απϐ ϐςουσ ϋχουν τη
μεγαλϑτερη ανϊγκη ό την καλϑτερη δυνατό πρϐταςη, ςτην περύπτωςη των διαγωνιςτικών
διαδικαςιών. Περιλαμβϊνουν τουσ φορεύσ του δημοςύου και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α’ και β’
βαθμοϑ, τουσ παραγωγικοϑσ φορεύσ, τισ επιχειρόςεισ, με ϋμφαςη ςτισ μικρομεςαύεσ (ΜΜΕ), τα
πανεπιςτόμια και τα ερευνητικϊ κϋντρα, τουσ κοινωνικο-οικονομικοϑσ εταύρουσ και την
κοινωνύα των πολιτών.
Στισ επϐμενεσ ενϐτητεσ μετϊ την παρουςύαςη των προβλϋψεων του ΠΔΠ για την
προγραμματικό περύοδο 2021-2027 για την Ελλϊδα, και ϋχοντασ μελετόςει τουσ ςχετικοϑσ
κανονιςμοϑσ εντοπύζονται οι βαςικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, δηλαδό τα διαφορετικϊ ταμεύα
που αξιολογοϑνται ωσ τα πλϋον κατϊλληλα για Ελλϊδα και τισ περιφϋρειεσ τησ. Επύςησ,
παρουςιϊζονται οι προοπτικϋσ πρϊςινου μεταςχηματιςμοϑ επιλεγμϋνων τομϋων τησ
οικονομύασ, με δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ οι οπούεσ μποροϑν να υποςτηριχθοϑν αξιοποιώντασ τισ
διαθϋςιμεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ.
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Το ΠΔΠ 2021-2027 και η Ελλϊδα
Οι πϐροι του ΠΔΠ κατανϋμονται με διαφορετικϐ τρϐπο ςτα κρϊτη μϋλη ανϊλογα με τισ
προβλϋψεισ των κανονιςμών και τον βαθμϐ επιμεριςμοϑ τησ διαχεύριςησ κϊθε ταμεύου μεταξϑ
κρϊτουσ μϋλουσ και Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. Τα ταμεύα ςτα οπούα επιμερύζεται η διαχεύριςη
των πϐρων μεταξϑ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και κρϊτουσ μϋλουσ εύναι τα Ταμεύα Συνοχόσ, τα
ταμεύα τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, το Ταμεύο Θϊλαςςασ Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ
ενώ το 2020 προςτϋθηκαν το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ και το Ταμεύο Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικϐτητασ. Για τα υπϐλοιπα ταμεύα, η διαχεύριςη γύνεται κυρύωσ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο.
Η Ελλϊδα εύναι ϋνα απϐ τα κρϊτη μϋλη που ϋχουν επωφεληθεύ ςημαντικϊ κατϊ τα προηγοϑμενα
χρϐνια απϐ τον ευρωπαώκϐ προϒπολογιςμϐ. Ωσ χώρα που εξακολουθεύ να αντιμετωπύζει
οικονομικϋσ, διαρθρωτικϋσ καθώσ και εδαφικϋσ προκλόςεισ, λαμβϊνει αρκετϊ μεγϊλο μερύδιο
απϐ τον διαρκώσ αυξανϐμενο προϒπολογιςμϐ τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ, ενώ ςημαντικού εύναι και
οι πϐροι που εξακολουθεύ να λαμβϊνει απϐ την ΚΓΠ, παρϊ το μικρϐτερο ποςοςτϐ των πϐρων
τησ επύ του ςυνϐλου του προϒπολογιςμοϑ. Επύςησ, η χώρα και κυρύωσ ο ιδιωτικϐσ τομϋασ,
αξιοποιεύ επιπλϋον δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ, μϋςω μϐχλευςησ πϐρων με τη ςυνδρομό των
ςχετικών ταμεύων τησ Ϋνωςησ. Επιπλϋον, δημϐςιοι και ιδιωτικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με
προτϊςεισ ςτα ανταγωνιςτικϊ προγρϊμματα, με καλϋσ επιδϐςεισ, ϐπωσ για παρϊδειγμα ςτο
Πρϐγραμμα Ορύζων και το LIFE.
Στον Πύνακα 3 παρουςιϊζεται η κατανομό των ευρωπαώκών πϐρων για την Ελλϊδα για την
περύοδο 2021-2027 ανϊ ταμεύο που αφορϊ αυτό την ϋκθεςη, χωρύσ δηλαδό να περιλαμβϊνονται
και επιπλϋον πϐροι που εύναι διαθϋςιμοι, για παρϊδειγμα μϋςω του Ταμεύου Αςϑλου και
Μετανϊςτευςησ, Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Διαχεύριςησ Συνϐρων.
Κατανομό ευρωπαώκών πόρων για την Ελλϊδα ανϊ ταμεύο
Χρηματοδοτικό Μϋςο / Ταμεύο
Τιμϋσ 2018 Τιμϋσ 2020
Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
10,16
11,45
Ταμεύο Συνοχόσ
3,51
3,96
Εκ των οπούων προσ τον Μηχανιςμό «Συνδϋοντασ την Ευρώπη»
0,83
0,93
Ευρωπαώκό Εδαφικό Συνεργαςύα (Interreg)
0,11
0,13
Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ (μϐνο απϐ τισ επιχορηγόςεισ
16,5
17,8
μϋςω του NextGenerationEU)
Από το 70% των πόρων που εύναι διαθϋςιμο ωσ τισ 31.12.2022
12,6
13,5
Από το 30% των πόρων που θα εύναι διαθϋςιμο ςτη ςυνϋχεια
3,9
4,3
Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο +
5,18
5,85
Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων
13,30
14,97
Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
3,58
4,02
+NextGenerationEU για τα ϋτη 2021-2022
0,34
0,37
Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ
0,34
0,38
Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ
0,76
0,83
εκ των οπούων από το ΠΔΠ
0,32
0,36
εκ των οπούων από το NextGenerationEU
0,43
0,47
Σύνολο
53,78
59,76
Πίνακασ 3 Κατανομό των πόρων του ΠΔΠ 2021-2027 καθώσ και των πόρων του NextGenerationEU
(μόνο επιχορηγόςεισ) ανϊ ταμεύο ςτην Ελλϊδα ςε τιμϋσ 2018 και 2020, ςε διςεκατομμύρια ευρώ.38

European Commission. 2021. The EU’s 2021-2027 long-term Budget and Next GenerationEU: Facts and Figures.
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2021. https://bit.ly/3tGP7VF
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Η χώρα, δηλαδό, κατϊ την περύοδο 2021-2027, θα ϋχει ςτη διϊθεςη τησ μόνο από
επιχορηγόςεισ €60 δισ ευρώ, ποςϐ που εύναι περύπου ύςο με τουσ πϐρουσ που ϋχει λϊβει απϐ
την Πολιτικό Συνοχόσ και τα επενδυτικϊ ταμεύα απϐ το 2000 μϋχρι ςόμερα, δηλαδό κατϊ την
υλοπούηςη τριών προηγοϑμενων ΠΔΠ. Οι διαθϋςιμοι δημϐςιοι πϐροι θα εύναι ακϐμα
περιςςϐτεροι, δεδομϋνου ϐτι ςτον πύνακα 3 δεν περιλαμβϊνεται η εθνικό ςυγχρηματοδϐτηςη
που αντιςτοιχεύ ςε οριςμϋνα απϐ αυτϊ τα ταμεύα (π.χ. ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+).
Στα ποςϊ που παρατύθενται ςτον Πύνακα 3 πρϋπει να προςτεθούν ακόμα €12,8 δισ που η
Ελλϊδα μπορεύ να διεκδικόςει μϋςω δανειςμοϑ από το Ταμεύο Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικότητασ, ενώ δεν περιλαμβϊνονται οι δυνατϐτητεσ μϐχλευςησ πϐρων μϋςω του
μηχανιςμοϑ του InvestEU, η οπούα μπορεύ να ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνα ταμεύα, ϐπωσ ιςχϑει
ςτην περύπτωςη του Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Συνεπώσ, μετϊ και την αϑξηςη των
διαθϋςιμων πϐρων μϋςω του Ταμεύου Δύκαιησ Μετϊβαςησ αλλϊ και ειδικϊ του Ταμεύου
Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, το μϋγεθοσ των διαθϋςιμων πόρων που αναλογεύ ςτην
Ελλϊδα εύναι πρωτοφανϋσ.

Ο ςχεδιαςμϐσ τησ νϋασ περιϐδου ςτην Ελλϊδα
Η επιτυχύα τησ χώρασ ςτην αξιοπούηςη αυτόσ τησ ςπϊνιασ ευκαιρύασ που δύνει η
πρόςβαςη ςε αυτό το ύψοσ επενδύςεων εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από τον ςχεδιαςμό
που θα ολοκληρωθεύ το επόμενο διϊςτημα τόςο ςε εθνικό όςο και ςε περιφερειακό
επύπεδο.
Η προετοιμαςύα τησ Ελλϊδασ για τη νϋα προγραμματικό περύοδο εύχε ξεκινόςει με την ϋκδοςη
τησ πρώτησ εγκυκλύου απϐ το Υπουργεύο Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων39 και την αρμϐδια
υπηρεςύα ςυντονιςμοϑ όδη απϐ το 201940 με την επύςημη ϋναρξη να κηρϑςςεται ςτο Εθνικϐ
Αναπτυξιακϐ Συνϋδριο41 που πραγματοποιόθηκε τον Ιανουϊριο του 2020. Λύγο μετϊ
ςυςτϊθηκαν τα ϐργανα κατϊρτιςησ του ΕΣΠΑ42 ςτα οπούα περιλαμβϊνονται η Επιτροπό
Σχεδιαςμοϑ Πολιτικόσ (ΕΣΠ) ςε επύπεδο Γενικών Γραμματϋων Υπουργεύων, που υποςτηρύζεται
απϐ την Ομϊδα Συντονιςμοϑ του Σχεδιαςμοϑ του ΕΣΠΑ ςυνεπικουροϑμενη απϐ πϋντε ομϊδεσ
ςτϐχου, μύα ανϊ ςτϐχο πολιτικόσ.
Στο τϋλοσ Νοεμβρύου του 202043, δηλαδό, αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη των ευρωπαώκών
διαπραγματεϑςεων για το ΠΔΠ 2021-2027, το Υπουργεύο Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων εξϋδωςε
νϋα εγκϑκλιο που λϊμβανε υπϐψη τισ εξελύξεισ, καλώντασ τισ Περιφϋρειεσ να ξεκινόςουν τον
προγραμματιςμϐ τουσ. Την ύδια περύοδο προετοιμαζϐταν και το πρώτο προςχϋδιο τησ
Συμφωνύασ Εταιρικόσ Σχϋςησ (ΣΕΣ)44, δηλαδό το νϋο ΕΣΠΑ, απϐ το παλαιϐτερο Εταιρικϐ
Σϑμφωνο για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ, το οπούο δϐθηκε ςτη δημοςιϐτητα τον Φεβρουϊριο του
2021.45 Το ΕΣΠΑ καλϑπτει τον προγραμματιςμϐ των εξόσ Ταμεύων: Ευρωπαώκϐ Ταμεύο

Τϐτε Υπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ.
Υπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. 2019, 6 Ιουνύου. 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για το ςχεδιαςμό του νϋου Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ: ΕΣΠΑ 2021-2027 ςτο πλαύςιο του αναπτυξιακού προγραμματιςμού.
https://bit.ly/2RWD0qa
41 Εθνικϐ Αναπτυξιακϐ ςυνϋδριο για τη νϋα προγραμματικό περύοδο 2021 – 2027. https://bit.ly/3waLnO2
42 Απϐφαςη Πρωθυπουργοϑ Υ5. 2020. Σϑςταςη οργϊνων κατϊρτιςησ του ΕΣΠΑ 2021-2027.(Β΄432)
43 Υπουργεύο Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων. 2019, 6 Ιουνύου. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την προετοιμαςύα των Προγραμμϊτων
2021-2027. https://bit.ly/33JkYKX.
44 Συμφωνύα Εταιρικόσ Σχϋςησ (ΣΕΣ) 2021-2027. 2020. https://bit.ly/33J97MH.
45 Παρϐλο που ο ορθϐσ ϐροσ εύναι «Συμφωνύα Εταιρικόσ Σχϋςησ (ΣΕΣ), ςτο κεύμενο χρηςιμοποιεύται ο ϐροσ ΕΣΠΑ,
που ϋχει καθιερωθεύ ςε ϐλεσ τισ ςχετικϋσ ςυζητόςεισ, προσ διευκϐλυνςη των αναγνωςτών.
39
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Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ταμεύο Συνοχόσ, το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ, το Ευρωπαώκϐ
Κοινωνικϐ Ταμεύο +, και το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ.
Τα περιςςϐτερα υπουργεύα με τισ αρμϐδιεσ επιτελικϋσ αρχϋσ τουσ καθώσ και οι αντύςτοιχεσ απϐ
τισ Περιφϋρειεσ ϋχουν ξεκινόςει την προετοιμαςύα για το νϋο ΕΣΠΑ και την κατϊρτιςη των
τομεακών ό περιφερειακών προγραμμϊτων, οργανώνοντασ εύτε διαδικτυακϋσ τηλεδιαςκϋψεισ
διαβοϑλευςησ εύτε ςυμπλόρωςη ερωτηματολογύων Οι περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ
πραγματοποιόθηκαν κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα Δεκεμβρύου 2020 –Φεβρουαρύου 2021, δηλαδό
μετϊ την αποςτολό τησ 2ησ εγκυκλύου, ενώ οριςμϋνεσ βρύςκονται ακϐμα ςε εξϋλιξη ό προχωροϑν
ςε δεϑτερο κϑκλο.
Ειδικϊ για τον προγραμματιςμϐ των πϐρων που διαθϋτει η Ελλϊδα απϐ το Ταμεύο Δύκαιησ
Μετϊβαςησ, ϋχουν όδη καταρτιςτεύ τρύα προςχϋδια εδαφικών ςχεδύων δύκαιησ μετϊβαςησ, για
τη Δυτικό Μακεδονύα46, τη Μεγαλϐπολη47 και τα νηςιϊ του Αιγαύου και την Κρότη48. Επύςησ, για
την προετοιμαςύα κατϊρτιςησ του Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ τϋθηκε ςε
διαβοϑλευςη ϋνα εννοιολογικϐ υπϐμνημα (concept paper) τον Απρύλιο του 2021.49
Με το δεϑτερο ςχϋδιο του ΕΣΠΑ πλϋον δημοςιοποιημϋνο50, αρχύζει η εντατικοπούηςη του
προγραμματιςμοϑ και κυρύωσ η κατϊρτιςη των Προγραμμϊτων. Το ςχϋδιο ϋχει υποβληθεύ
ϊτυπα προσ την Ευρωπαώκό Επιτροπό καθώσ προσ το παρϐν δεν ϋχουν εκδοθεύ επύςημα οι
κανονιςμού των ταμεύων.
Σε διακριτό διαδικαςύα υπϐ τον ςυντονιςμϐ του Υπουργεύου Οικονομικών ςχεδιϊςτηκε η
αξιοπούηςη των πϐρων του Ταμεύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ. Η Ελλϊδα υπϋβαλε το
Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ προσ ϋγκριςη ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτο τϋλοσ
Απριλύου του 2021. Εύχε προηγηθεύ δημϐςια διαβοϑλευςη επύ των ςτρατηγικών
κατευθϑνςεων51, μύα δημϐςια παρουςύαςη52 των βαςικών επενδϑςεων που περιϋχει και
ςυζότηςη53 ςε αρμϐδιεσ επιτροπϋσ ςτο ευρωπαώκϐ κοινοβοϑλιο βϊςει μύασ αναλυτικόσ
περιγραφόσ54. Το τελικϐ κεύμενο που υποβλόθηκε δεν ϋχει προσ το παρϐν δημοςιοποιηθεύ. Απϐ
τα προςχϋδια που δημοςιοποιόθηκαν δεν εύναι εϑληπτη η ςυμπληρωματικϐτητα των
παρεμβϊςεων και των δρϊςεων μεταξϑ των πϐρων του ΤΑΑ και του ΕΣΠΑ ό τησ ΚΓΠ.
Επύςησ διακριτό διαδικαςύα, με πιο αργοϑσ ρυθμοϑσ λϐγω των ακϐμα μεγαλϑτερων
καθυςτερόςεων που ςημειώνονται ςτισ διαπραγματεϑςεισ για τη νϋα ΚΓΠ, ακολουθεύται απϐ
Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 2021, Φεβρουϊριοσ. Εδαφικϐ Σχϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ
Μετϊβαςησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. https://bit.ly/3w4yogH
47 Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 2021, Φεβρουϊριοσ. Εδαφικϐ Σχϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ
Μετϊβαςησ Μεγαλϐπολησ. https://bit.ly/33J5uX5
48 Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 2021, Απρύλιοσ. Εδαφικϐ Σχϋδιο Δύκαιησ και Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ
Βορεύου και Νοτύου Αιγαύου και Κρότησ. https://bit.ly/2RnPJCz/
49 ΣΔΑΜ. 2021. Πρϐγραμμα για τη Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη (ΔΑΜ) για την περύοδο 2021-2027.
https://bit.ly/3hrS7mk
50 Συμφωνύα Εταιρικόσ Σχϋςησ (ΣΕΣ) 2021-2027. 2020, Μϊιοσ. https://bit.ly/3w81agh
51 Υπουργεύο Οικονομικών. Διαδικτυακϐσ Τϐποσ Διαβουλεϑςεων. Στρατηγικϋσ Κατευθϑνςεισ του Ελληνικοϑ Σχεδύου
Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ. https://bit.ly/3yagFpU
52 Ελληνικό Κυβϋρνηςη. 2021, 31 Μαρτύου. Δημϐςια Παρουςύαςη του Εθνικοϑ Σχεδύου Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικϐτητασ. https://bit.ly/3tVHVW0
53 Βουλό των Ελλόνων. 2021. 6 Απρύλιου. Κοινό Συνεδρύαςη Επιτροπών με θϋμα ενημϋρωςη απϐ τον Αναπληρωτό
Υπουργϐ Οικονομικών, κ. Θεϐδωρο Σκυλακϊκη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 36 παρ. 5 του Κανονιςμοϑ τησ Βουλόσ,
ςχετικϊ με το Εθνικϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ «Ελλϊδα 2.0», πριν αυτϐ υποβληθεύ προσ ϋγκριςη ςτην
Ευρωπαώκό Επιτροπό. https://bit.ly/3fmlEv0
54 Ελλϊδα 2.0. 2021, 2 Απριλύου. Εθνικϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ. Αναλυτικό Περιγραφό Δρϊςεων.
https://bit.ly/2Qj4xBO
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το Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων. Ϋμφαςη εδώ δύνεται ςτην κατϊρτιςη του
Εθνικοϑ Στρατηγικοϑ Σχεδύου ΚΓΠ τησ Ελλϊδασ. Προσ το παρϐν, ϋχει ολοκληρωθεύ και ϋχει
δημοςιευτεύ ςχετικϐ ςχϋδιο τησ ανϊλυςησ SWOT55. Επύςησ, ϋχουν οριςτεύ ομϊδεσ εργαςύασ – οι
οπούεσ μϊλιςτα εςχϊτωσ εμπλουτύςτηκαν με περιςςϐτερα μϋλη και απϐ περιβαλλοντικοϑσ
φορεύσ, ενώ ϋχει επιλεγεύ ςϑμβουλοσ υποςτόριξησ του ϋργου με την ϐλη διαδικαςύα να
ακολουθεύ τουσ ρυθμοϑσ των διαπραγματεϑςεων.
Η περιγραφό των διαδικαςιών που ϋχουν ακολουθηθεύ μϋχρι ςτιγμόσ αναδεικνϑει την
ετοιμϐτητα τησ Ελλϊδασ ςτον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη ευρωπαώκών προγραμμϊτων.
Εξϊλλου η χώρα ϋχει εμπειρύα ςτον ςχεδιαςμϐ των προηγοϑμενων Εταιρικών Συμφώνων για το
Πλαύςιο Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ), των Κοινοτικών Πλαιςύων Στόριξησ (ΚΠΣ) ό παλαιϐτερα των
Μεςογειακών Ολοκληρωμϋνων Προγραμμϊτων, αλλϊ και εκεύνων των προγραμμϊτων που
απορρϋουν απϐ την ΚΓΠ ό ϊλλα ταμεύα.
Ωςτϐςο, η ςυςςωρευμϋνη αυτό τη τεχνογνωςύα δεν αποτελεύ εχϋγγυο για τον βϋλτιςτο
προγραμματιςμϐ τησ νϋασ περιϐδου κυρύωσ διϐτι απαιτεύται μύα διαφοροποιημϋνη προςϋγγιςη
απϐ την πϊγια πρακτικό που ϋχει ακολουθηθεύ κατϊ τισ προηγοϑμενεσ περιϐδουσ. Μϋχρι
ςόμερα κϊθε νϋο πακϋτο ευρωπαώκών κονδυλύων αντιμετωπιζϐταν ςε μεγϊλο βαθμϐ ωσ
μηχανιςμϐσ μεγϋθυνςησ τησ εθνικόσ οικονομύασ, που επϊγεται απϐ τη μεγϊλη ροό χρημϊτων,
και τϐνωςησ τησ αγορϊσ. Συχνϊ προτεραιϐτητα δινϐταν ςτην απορρϐφηςη των κονδυλύων ό
κατευθϑνονταν μϐνο ςε ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ υποδομών, με την περιβαλλοντικό
βιωςιμϐτητα των επιλογών να ϋχει δευτερεϑουςα ςημαςύα. Με βϊςη αυτό την εμπειρύα,
υπϊρχει ο κύνδυνοσ η ύδια ϋμφαςη ςτην πρϐςκαιρη τϐνωςη τησ οικονομύασ να αποτελϋςει το
βαςικϐ κριτόριο ιερϊρχηςησ των προτεραιοτότων του πρώτου αναπτυξιακοϑ πακϋτου μετϊ
απϐ μύα δεκαετύα οικονομικόσ κρύςησ, μνημονιακών υποχρεώςεων και τη ςωρευμϋνη πύεςη των
επιπτώςεων τησ πανδημύασ. Ωςτϐςο, αυτό που απαιτεύ η ςημερινό ςυγκυρύα εύναι
βιώςιμεσ επενδύςεισ με μακροχρόνιο αντύκτυπο ώςτε να υποςτηριχθεύ η μετϊβαςη ςε
ϋνα νϋο βιώςιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Η κυριϐτερη πρϐκληςη ςυνεπώσ για τη νϋα περύοδο
εύναι η διαςφϊλιςη ϐτι η διοχϋτευςη των πϐρων θα θϋςει ςε προτεραιϐτητα την
περιβαλλοντικό βιωςιμϐτητα, η οπούα με τη ςειρϊ τησ θα αποφϋρει κοινωνικο-οικονομικϊ
οφϋλη.
Η αλλαγό ςτον ςχεδιαςμϐ που απαιτεύται δεν αφορϊ μϐνο ςτην ιερϊρχηςη των επενδυτικών
προτεραιοτότων αλλϊ και ςτην ανϊγκη ςυντονιςμού των διακριτών διαδικαςιών
ςχεδιαςμού του ΕΣΠΑ, τησ ΚΓΠ και του ΤΑΑ, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη
ςυμπληρωματικϐτητα των διαθϋςιμων πϐρων.
Επύςησ, υπϊρχει ανϊγκη για ςυμμετοχικϐ ςχεδιαςμϐ. Ο ρόλοσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α’
και β’ βαθμού ςε αυτόν τον ςχεδιαςμό εύναι κρύςιμοσ. Εξϊλλου, κϊθε γωνιϊ τησ χώρασ
μπορεύ να ςυνειςφϋρει ςτην επιδιωκϐμενη πρϊςινη μετϊβαςη. Οι Περιφϋρειεσ αποτελοϑν τισ
χωρικϋσ ενϐτητεσ ςτισ οπούεσ μπορεύ να πραγματοποιεύται επύ τησ ουςύασ αναπτυξιακϐσ
ςχεδιαςμϐσ και προγραμματιςμϐσ για τη διϊθεςη των πϐρων τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ, και ειδικϊ
του Ευρωπαώκοϑ Ταμεύου Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ
Ταμεύου+. Με ςαφό προςανατολιςμϐ προσ την πρϊςινη μετϊβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ
τοπικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ μποροϑν να προςαρμϐςουν τον ςχεδιαςμϐ ςτισ ανϊγκεσ αλλϊ και τα
ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ κϊθε περιοχόσ. Οι Περιφϋρειεσ, δηλαδό, δεν αποτελοϑν μϐνο
ϋναν ενδιϊμεςο φορϋα υλοπούηςησ εθνικών προτεραιοτότων ό ολοκλόρωςησ οριςμϋνων
Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων. 2021. Σϑνοψη του Σχεδύου SWOT Ανϊλυςησ του Αγροτικοϑ
Χώρου και Συςτϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το ΣΣ ΚΓΠ. https://bit.ly/3hs5y5L
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τεχνικών ϋργων ό υποδομών. Μποροϑν να ϋχουν ϋναν ουςιαςτικϐ ρϐλο ώςτε να ςυμβϊλουν
ςτον μεταςχηματιςμϐ ςυγκεκριμϋνων κλϊδων τησ οικονομύασ, καθώσ και ςε κοινωνικϐ και
περιβαλλοντικϐ επύπεδο. Με μύα τϋτοια προςϋγγιςη ςχεδιαςμοϑ θα προςδώςει προςτιθϋμενη
αξύα ςτο γεγονϐσ ϐτι, βϊςει του ςχεδύου ΕΣΠΑ, περύπου το ϋνα τρύτο των πϐρων των Ταμεύων
Συνοχόσ για την περύοδο 2021-2027 θα κατανεμηθεύ ςτισ περιφϋρειεσ.
Παρϊλληλα, απαιτεύται, ϐπωσ όδη προβλϋπεται και απϐ το ϊρθρο 6 του Κανονιςμοϑ Κοινών
Διατϊξεων, η ςυμμετοχό παραγωγικών φορϋων, φορϋων τησ κοινωνύασ των πολιτών
και περιβαλλοντικών φορϋων που μϋχρι ςόμερα απουςιϊζει. Ενδεικτικϊ, αναφϋρεται ϐτι
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του 2020 δεν υπόρξαν ανοιχτϋσ διαδικαςύεσ διαβοϑλευςησ, ενδεχομϋνωσ
λϐγω τησ πανδημύασ αλλϊ και τησ αβεβαιϐτητασ ςτισ διαπραγματεϑςεισ του ΠΔΠ,
επιβεβαιώνοντασ τη δυςκολύα που διαχρονικϊ παρουςιϊζει η χώρα να διεξϊγει ανοιχτϋσ και
ςυμμετοχικϋσ διαβουλεϑςεισ, ειδικϊ για ζητόματα ςχεδιαςμοϑ και προγραμματιςμοϑ. Επύςησ,
περιοριςμϋνη εύναι η και η ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ περιφερειακϋσ ό θεματικϋσ διαβουλεϑςεισ
που οργανώνονται απϐ τον Δεκϋμβριο και μετϊ. Αυτϐσ ο τρϐποσ ςχεδιαςμοϑ αφαιρεύ απϐ τη
χώρα τη δυνατϐτητα παρουςύαςησ διαφορετικών προςεγγύςεων και αξιοπούηςησ
εναλλακτικών προτϊςεων που θα μποροϑςαν να ενιςχϑςουν τη δυναμικό τησ πρϊςινησ
μετϊβαςησ με πολλαπλϊ οφϋλη.
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III.

Πηγϋσ χρηματοδότηςησ για ϋνα βιώςιμο μϋλλον
Η ενϐτητα αυτό εντοπύζει τισ βαςικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, δηλαδό τα ευρωπαώκϊ ταμεύα,
που αξιολογοϑνται ωσ τα πλϋον κατϊλληλα για τη μετϊβαςη τησ Ελλϊδασ ςε ϋνα βιώςιμο
μϋλλον. Η αναςκϐπηςη, που περιλαμβϊνει τισ κϑριεσ προβλϋψεισ ανϊ ταμεύο, χωρύζεται ςε
τϋςςερα μϋρη. Ξεκινϊει απϐ τα ταμεύα τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ και το Ταμεύο Δύκαιησ
Μετϊβαςησ, ςυνεχύζει με την παρουςύαςη των ταμεύων τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ και τησ
Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ, ακολουθεύ η παρουςύαςη του Ταμεύου Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικϐτητασ και καταλόγει με την παρουςύαςη μερικών ακϐμα πηγών.
Οι κυριϐτερεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ εύναι:
 το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ)
 το Ταμεύο Συνοχόσ (ΤΣ)
 το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο + (ΕΚΤ+)
Στα προγρϊμματα αυτϊ που εύναι γνωςτϊ για την προώθηςη τησ εδαφικόσ, αναπτυξιακόσ, και
κοινωνικόσ ςυνοχόσ τησ ΕΕ, προςτύθεται ςτην τρϋχουςα προγραμματικό περύοδο και το Ταμεύο
Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΤΔΜ), με γεωγραφικϊ εςτιαςμϋνη ςτϐχευςη. Ειδικϊ το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και
το ΤΔΜ ϋχουν ϋντονη περιφερειακό διϊςταςη.
Το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ+ ϐπωσ και το ΤΔΜ εμπύπτουν ςτισ προβλϋψεισ του Κανονιςμοϑ Κοινών
Διατϊξεων56, οι οπούεσ εξειδικεϑονται περαιτϋρω ςτουσ επιμϋρουσ κανονιςμοϑσ ανϊ ταμεύο. Με
βϊςη αυτϐν Κανονιςμϐ Κοινών Διατϊξεων, οι πϐροι απϐ τα ταμεύα αυτϊ για την περύοδο 20212027 πρϋπει να διοχετευτοϑν προσ τουσ εξόσ πϋντε (5) ςτϐχουσ πολιτικόσ:
 Στόχοσ Πολιτικόσ 1 (ΣΠ1) Μια εξυπνϐτερη Ευρώπη μϋςω τησ προώθηςησ του
καινοτϐμου και ϋξυπνου οικονομικοϑ μεταςχηματιςμοϑ και των περιφερειακών
διαςυνδϋςεων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών).
 Στόχοσ Πολιτικόσ 2 (ΣΠ2) Μια πιο πρϊςινη με χαμηλϋσ εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα
και ςε μετϊβαςη προσ μηδενικϋσ καθαρϋσ εκπομπϋσ και πιο ανθεκτικό Ευρώπη μϋςω τησ
προώθηςησ τησ καθαρόσ και δύκαιησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ, των πρϊςινων και γαλϊζιων
επενδϑςεων, τησ κυκλικόσ οικονομύασ, τησ αντιμετώπιςησ και τησ προςαρμογόσ ςτην
κλιματικό αλλαγό, τησ πρϐληψησ και διαχεύριςησ κινδϑνων και των βιώςιμων αςτικών
μεταφορών.
 Στόχοσ Πολιτικόσ 3 (ΣΠ3) Μια πιο διαςυνδεδεμϋνη Ευρώπη μϋςω τησ ενύςχυςησ τησ
κινητικϐτητασ.
 Στόχοσ Πολιτικόσ 4 (ΣΠ4) Μια πιο κοινωνικό Ευρώπη μϋςω τησ υλοπούηςησ του
Ευρωπαώκοϑ Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμϊτων.
 Στόχοσ Πολιτικόσ 5 (ΣΠ5) Μια Ευρώπη πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ τησ, μϋςω τησ
προώθηςησ τησ βιώςιμησ και ολοκληρωμϋνησ ανϊπτυξησ ϐλων των περιφερειών και
τοπικών πρωτοβουλιών.
Για την αξιοπούηςη των πϐρων αυτών των ταμεύων ορύζονται ςε παρϊρτημα οριςμϋνοι
αναγκαύοι ϐροι, δηλαδό κϊποιεσ αναγκαύεσ προϒποθϋςεισ που πρϋπει τα κρϊτη μϋλη να ϋχουν
καλϑψει ϋγκαιρα ό αλλιώσ να δηλώςουν πώσ προγραμματύζουν να τισ καλϑψουν. Οι ϐροι αυτού
Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. Common Provisions Regulation - Analysis of the final compromise text
with a view to agreement. (6180/21) 25 Φεβρουαρύου https://bit.ly/3p1PvgG και Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ
Ϋνωςησ 2021. Common Provisions Regulation - Analysis of the final compromise text with a view to agreement Annexes. (6180/21 ADD1) 25 Φεβρουαρύου. https://bit.ly/2RX4pIX
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εξειδικεϑονται ανϊ ταμεύο και ςε μεγϊλο βαθμϐ αφοροϑν ςτην εφαρμογό των υποχρεώςεων
που απορρϋουν απϐ την ενωςιακό περιβαλλοντικό και κλιματικό νομοθεςύα. Επύςησ, τύθενται
δεύκτεσ εκροών και αποτελϋςματοσ, πολλού απϐ τουσ οπούουσ αφοροϑν ςε περιβαλλοντικοϑσ
και κλιματικοϑσ ςτϐχουσ, ώςτε να ενθαρρυνθοϑν παρεμβϊςεισ προσ την επύτευξη τουσ.
Οι πϐροι απϐ τα ταμεύα αυτϊ διοχετεϑονται βϊςει του ΕΣΠΑ που καταρτύζει το κϊθε κρϊτοσ
μϋλοσ και των προγραμμϊτων που ςυντϊςςει το κρϊτοσ μϋλοσ ςε ςυνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ
των καθ’ ϑλην αρμϐδιων υπουργεύων και τισ Περιφϋρειεσ και ςτη βϊςη τησ εταιρικόσ ςχϋςησ με
τη ςυμμετοχό των κοινωνικο-οικονομικών εταύρων καθώσ και περιβαλλοντικών φορϋων. Με
βϊςη το πλϋον πρϐςφατο ςχϋδιο του ΕΣΠΑ (Μϊιοσ 2021) η κατανομό των πϐρων ανϊ
πρϐγραμμα αναμϋνεται να εύναι αυτό που παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 4.
Κατανομό πόρων του ΕΣΠΑ ανϊ τομεακό ό περιφερειακό πρόγραμμα
Τομεακϊ Προγρϊμματα
Ταμεύο
ςυγχρη- Ευρωπαώκό
Εθνικό
Σύνολο
ματοδότηςησ
ςυμμετοχό
ςυμμετοχό
Ανταγωνιςτικϐτητα –
ΕΤΠΑ
3.188
912
4.100
Επιχειρηματικϐτητα –Καινοτομύα
ΕΚΤ+
Ψηφιακϐσ Μεταςχηματιςμϐσ
ΕΤΠΑ
778
223
1.000
ΕΚΤ+
Περιβϊλλον – Ενϋργεια – Κλιματικό
ΕΤΠΑ
3.072
697
3.769
Αλλαγό
ΤΣ
Υποδομϋσ Μεταφορών
ΕΤΠΑ
1.912
401
2.314
ΤΣ
Πολιτικό Προςταςύα
ΕΤΠΑ
589
168
757
Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη
ΤΔΜ
1.375
254
1.629
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ+
Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ –
3.429
9816
4.411
ΕΚΤ+
Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη
Τεχνικό Βοόθεια
ΕΤΠΑ
418
116
534
ΤΣ
ΕΚΤ+
Περιφερειακϊ Προγρϊμματα
Ταμεύο
ςυγχρη- Ευρωπαώκό
Εθνικό
Σύνολο
ματοδότηςησ
ςυμμετοχό
ςυμμετοχό
Ανατολικό Μακεδονύα & Θρϊκη
515
91
605
Κεντρικό Μακεδονύα
1.159
205
1.363
Θεςςαλύα
446
79
524
άπειροσ
343
61
403
Δυτικό Ελλϊδα
506
89
595
Δυτικό Μακεδονύα
317
56
373
ΕΤΠΑ
Στερεϊ Ελλϊδα
ΕΚΤ+
343
61
403
Πελοπϐννηςοσ
330
58
388
Ιϐνια Νηςιϊ
231
41
272
Βϐρειο Αιγαύο
317
56
373
Κρότη
454
80
534
Αττικό
1.215
810.
2.025
Νϐτιο Αιγαύο
214
143
357
Πρόγραμμα Αλιεύα και Θϊλαςςα
ΕΤΘΑΥ
375
94
469
Πίνακασ 4. Πόροι και πηγϋσ χρηματοδότηςησ ΕΣΠΑ 2021-2027 ςε εκατ. ευρώ. Υπολογιςμού με βϊςη το ΕΣΠΑ (Μϊιοσ
2021) 57

Συμφωνύα Εταιρικόσ Σχϋςησ (ΣΕΣ) 2021-2027. 2020, Μϊιοσ. https://bit.ly/3w81agh και Ελλϊδα 2.0. 2021, 2
Απριλύου. Εθνικϐ Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ. Αναλυτικό Περιγραφό Δρϊςεων. https://bit.ly/2Qj4xBO
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Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και Ταμεύο Συνοχόσ
Το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ) και το Ταμεύο Συνοχόσ (ΤΣ)58 εύναι τα
δϑο πλϋον ςημαντικϊ αναπτυξιακϊ ταμεύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. Ϋχουν ωσ ςτϐχο τη
ενύςχυςη τησ χωρικόσ, οικονομικόσ και κοινωνικόσ ςυνοχόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. Μαζύ με
το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο+ (ΕΚΤ+) αποτελοϑν τα διαρθρωτικϊ ταμεύα ό αλλιώσ τα
Ταμεύα Συνοχόσ, δηλαδό υποςτηρύζουν τισ προτεραιϐτητεσ τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ.
Το ΕΤΠΑ ςυμβϊλει ςτη μεύωςη των αναπτυξιακών ανιςοτότων μεταξύ των περιφερειών
τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ, ςε ςυμμϐρφωςη με την αρχό τησ αλληλεγγϑησ, μϋςω τησ προώθηςησ
τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και τησ αντιμετώπιςησ των περιβαλλοντικών προκλόςεων. Ειδικό
ϋμφαςη δύνεται ςτην ενύςχυςη των περιφερειών εκεύνων που αντιμετωπύζουν δυςμενεύσ
αναπτυξιακϋσ ςυνθόκεσ λϐγω διαρθρωτικών αλλαγών ό τησ μειοϑμενησ βιομηχανικόσ
δραςτηριϐτητασ.
Το ΕΤΠΑ μπορεύ να υποςτηρύξει τισ ακϐλουθεσ παρεμβϊςεισ, επενδϑςεισ, ϋργα και δρϊςεισ:
 υποδομϋσ,
 εφαρμοςμϋνη ϋρευνα και καινοτομύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϋρευνασ ςτη βιομηχανύα,
πειραματικό ανϊπτυξη και μελϋτεσ ςκοπιμϐτητασ,
 πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ,
 παραγωγικϋσ επενδϑςεισ ςε μικρο-μεςαύεσ επιχειρόςεισ και επενδϑςεισ που ςτοχεϑουν ςτη
διατόρηςη ό τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ,
 εξοπλιςμϐ, λογιςμικϐ και ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα,
 δικτϑωςη, ςυνεργαςύα, ανταλλαγό εμπειριών και δραςτηριϐτητεσ που αφοροϑν ςε
θϑλακεσ καινοτομύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αναπτϑςςονται μεταξϑ
επιχειρόςεων, ερευνητικών ιδρυμϊτων και δημϐςιων αρχών,
 ενημϋρωςη, επικοινωνύα και μελϋτεσ.
Με περύπου €11 δισ, το ΕΤΠΑ για την περύοδο 2021-2207 θα ςυγχρηματοδοτόςει ςχεδϐν ϐλα
τα τομεακϊ και περιφερειακϊ προγρϊμματα του ΕΣΠΑ. Εξαύρεςη αποτελεύ το Πρϐγραμμα
«Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» που χρηματοδοτεύται
αποκλειςτικϊ απϐ το ΕΚΤ+. Το ποςοςτϐ ςυγχρηματοδϐτηςησ για τισ δρϊςεισ που
υποςτηρύζονται απϐ το ΕΤΠΑ διαφοροποιεύται ανϊλογα με την κατηγορύα ςτην οπούα εμπύπτει
η εκϊςτοτε περιφϋρεια με βϊςη τα εξόσ ανώτατο ϐρια:
 85% για τισ λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
 60% για τισ περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη
 40% για τισ περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Στην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, ϋντεκα (11) απϐ τισ 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ εμπύπτουν ςτην
κατηγορύα των λιγϐτερο ανεπτυγμϋνων περιφερειών. Οι δϑο ϊλλεσ Περιφϋρειεσ τησ Αττικόσ και
του Νοτύου Αιγαύου, εμπύπτουν ςτισ περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη. Επειδό ϐμωσ οι δϑο αυτϋσ
περιφϋρειεσ αντιμετωπύζουν ςημαντικϋσ προκλόςεισ, η Ελλϊδα ςκοπεϑει να χρηςιμοποιόςει τη
δυνατϐτητα μεταφορϊσ πϐρων μεταξϑ κατηγοριών περιφερειών, ώςτε να ενιςχϑςει με
κονδϑλια ϑψουσ περύπου 2 δισ ευρώ τισ δϑο αυτϋσ περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη με επιπλϋον
πϐρουσ απϐ τισ λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ. Ϋτςι η κατανομό των πϐρων μεταξϑ των

Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. European Regional Development Fund and Cohesion Fund (ERDF/CF)
Regulation - - Analysis of the final compromise text with a view to agreement. (6181/21) 25 Φεβρουαρύου.
https://bit.ly/3vvgELD
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δϑο αυτών κατηγοριών περιφερειών απϐ το ϐλα τα προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτοϑνται
απϐ το ΕΤΠΑ αναμϋνεται να εύναι η εξόσ:
 Λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ: € 8,6δισ
 Περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη:€2,5 δισ
Το ΕΤΠΑ επύςησ εξακολουθεύ να υποςτηρύζει εςτιαςμϋνα προγρϊμματα ολοκληρωμϋνησ
εδαφικόσ ανϊπτυξησ, τα οπούα βαςύζονται ςε ολοκληρωμϋνεσ εδαφικϋσ ςτρατηγικϋσ, που
ορύζουν τη ςυγκεκριμϋνη χωρικό ενϐτητα ςτην οπούα αναφϋρονται, καθορύζουν τισ
αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ και τισ προοπτικϋσ τησ χωρικόσ αυτόσ ενϐτητασ, ςτισ οπούεσ
περιλαμβϊνεται και η περιβαλλοντικό διϊςταςη και τουσ εταύρουσ που θα ςυμμετϋχουν ςτην
υλοπούηςη τησ. Στϐχοσ, δηλαδό αυτών των ςτρατηγικών εύναι μύα ολοκληρωμϋνη αναπτυξιακό
προςϋγγιςη για μύα ςυγκεκριμϋνη περιοχό. Ϋμφαςη, επύςησ, δύνεται ςτη βιώςιμη αςτικό
ανϊπτυξη ενώ εξακολουθοϑν δρϊςεισ ςτον τομϋα αυτϐ υπϐ τη νϋα Ευρωπαώκό Αςτικό
Πρωτοβουλύα. Παρϊλληλα, πυλώνασ του ΕΤΠΑ παραμϋνει και ευρϑτερα η εδαφικό ςυνοχό, με
την προώθηςη τησ διαπεριφερειακόσ και διαςυνοριακόσ ςυνεργαςύασ και ευρϑτερη τησ
εδαφικόσ ςυνεργαςύασ, μϋςω του προγρϊμματοσ Interreg. Ξεχωριςτϐσ κανονιςμϐσ ρυθμύζει
περαιτϋρω την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ Interreg59. Η Ελλϊδα προβλϋπεται να
ςυμμετϊςχει ςε 13 διαφορετικϊ προγρϊμματα Interreg.
Απϐ την ϊλλη μεριϊ, το ΤΣ υποςτηρύζει επενδύςεισ ςε υποδομϋσ ςτον τομϋα του
περιβϊλλοντοσ και των μεταφορών ςτα κρϊτη μϋλη των οπούων το κατϊ κεφαλόν
Ακαθϊριςτο Εθνικϐ Ειςϐδημα (ΑΕΕ - Gross National Income (GNI)) κατϊ την περύοδο 20152017 όταν μικρϐτερο απϐ το 90% του ευρωπαώκοϑ μϋςου ϐρου. Κατϊ την περύοδο 2021-2027
ςτισ υποδομϋσ για το περιβϊλλον, ςυμπεριλαμβϊνονται οι υποδομϋσ που ςυνδϋονται με τη
βιώςιμη ανϊπτυξη και την ενϋργεια που παρουςιϊζουν περιβαλλοντικϊ οφϋλη, με ϋμφαςη ςτισ
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ.
Η Ελλϊδα εύναι ϋνα απϐ 15 κρϊτη μϋλη τα οπούα καλϑπτει το ΤΣ. Ϋνα μϋροσ των πϐρων ϑψουσ
περύπου €0,95 δισ του ΤΣ μεταφϋρεται ςτα ϋργα εκεύνα που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τον
Μηχανιςμϐ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη» και αφοροϑν ςτα διευρωπαώκϊ δύκτυα μεταφορών. Οι
υπϐλοιπου πϐροι ϑψουσ €3 δισ για την περύοδο 2021-2027 κατανϋμονται κυρύωσ μϋςω δϑο
τομεακών προγραμμϊτων: «Περιβϊλλον-Ενϋργεια-Κλιματικόό Αλλαγό» και «Υποδομϋσ
Μεταφορών». Το ποςοςτϐ ςυγχρηματοδϐτηςησ για τισ δρϊςεισ που υποςτηρύζονται απϐ το
Ταμεύο Συνοχόσ εύναι 85%.
Στο πλαύςιο τησ οριζϐντιασ κλιματικόσ δϋςμευςησ που προβλϋπεται για την περύοδο 20212027, το 30% των πϐρων του ΕΤΠΑ και το 37% των πϐρων του ΤΣ θα διοχετευτοϑν ςε δρϊςεισ
για τη ςτόριξη των κλιματικών ευρωπαώκών ςτϐχων. Επύςησ, τα δϑο ταμεύα θα ςυμβϊλουν ςτη
ςτϐχευςη για τη βιοποικιλϐτητα.
Η θεματικό ςυγκϋντρωςη κατϊ την κατανομό των πϐρων ανϊ ςτϐχο πολιτικόσ απϐ το ΕΤΠΑ
και το ΤΣ εξαρτϊται απϐ το οικονομικϐ επύπεδο του εκϊςτοτε κρϊτουσ μϋλουσ ςε ςϑγκριςη με
τον ευρωπαώκϐ μϋςο ϐρο. Για την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, τησ οπούασ το κατϊ κεφαλόν ΑΕΕ
εύναι μικρϐτερο απϐ το 75% του ευρωπαώκοϑ μϋςου ϐρου, απαιτεύται κατανομό τουλϊχιςτον
25% απϐ τουσ πϐρουσ ΕΤΠΑ ςτον ΣΠ1 (Μύα εξυπνϐτερη Ευρώπη) και 30% ςτον ΣΠ2 (Μύα πιο
πρϊςινη Ευρώπη). Εϊν απϐ τον ςχεδιαςμϐ του ΤΣ προκϑψει κατανομό των πϐρων του ΤΣ
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2018. Πρϐταςη Κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου για τισ
ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν τον ςτϐχο «Ευρωπαώκό εδαφικό ςυνεργαςύα» (Interreg) ο οπούοσ υποςτηρύζεται απϐ
το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και τουσ μηχανιςμοϑσ εξωτερικόσ χρηματοδϐτηςησ (COM(2018)
374 final) https://bit.ly/2SH3GMl
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μεγαλϑτερη απϐ το 50% ςε δρϊςεισ που αφοροϑν ςτο περιβϊλλον, τϐτε οι επιπλϋον πϐροι,
πϋραν του 50% του ΤΣ, μποροϑν να προςμετρηθοϑν για την επύτευξη του 30% ςτον ΣΠ2 του
ΕΤΠΑ. Επύςησ 8% των πϐρων του ΕΤΠΑ πρϋπει να διατεθεύ ςε δρϊςεισ προσ ϐφελοσ τησ
βιώςιμησ αςτικόσ ανϊπτυξησ.
Πϋραν των ευρϑτερων Στϐχων Πολιτικόσ τϐςο για το ΕΤΠΑ ϐςο και για το ΤΣ ϋχουν τεθεύ
επιπλϋον ειδικού ςτϐχού, ςτουσ οπούουσ κατευθϑνονται οι διαθϋςιμοι πϐροι. Πολλού απϐ αυτοϑσ
αποςκοποϑν ςτην υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο μϋλλον. Όμωσ ακϐμα και εκεύνοι
που δεν αναφϋρονται ρητϊ ςε κϊποια περιβαλλοντικό πρϐβλεψη, ϐπωσ οι ειδικού ςτϐχοι υπϐ
τον ΣΠ1 – μύα εξυπνϐτερη Ευρώπη - , ενδεχομϋνωσ να μποροϑν να ςυνδρϊμουν προσ αυτό την
κατεϑθυνςη. Οι ειδικού ςτϐχοι με ρητό αναφορϊ ςε θϋματα που απαςχολοϑν τη ςυγκεκριμϋνη
μελϋτη, παρουςιϊζονται ακολοϑθωσ (με αςτερύςκο ϐςοι αφοροϑν και ςτο ΤΣ):
Ειδικού ςτόχοι του ΕΤΠΑ και του ΤΣ ανϊ Στόχο Πολιτικόσ
Στϐχοσ Πολιτικόσ
Ειδικϐσ Στϐχοσ
Στϐχοσ Πολιτικόσ 2 – i) προώθηςη μϋτρων ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ και μεύωςησ
μια
πιο
πρϊςινη
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου
Ευρώπη
ii) προαγωγό των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ, βϊςει τησ Οδηγύασ για
(* ϐλοι οι ειδικού ςτϐχοι
τισ ΑΠΕ 2018/2001/ΕΚ
αφοροϑν και ςτο ΤΣ)
iii) ανϊπτυξη ϋξυπνων ενεργειακών ςυςτημϊτων, δικτϑων και εξοπλιςμοϑ
αποθόκευςησ εκτϐσ των διευρωπαώκών δικτϑων ενϋργειασ (ΤΕΝ-Ε)
iv) προώθηςη τησ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό αλλαγό, τησ πρϐληψησ
των κινδϑνων και τησ ανθεκτικϐτητασ ςτισ καταςτροφϋσ, λαμβϊνοντασ
υπϐψη προςεγγύςεισ βαςιςμϋνεσ ςτα οικοςυςτόματα
v) προαγωγό τησ πρϐςβαςησ ςε νερϐ και τησ βιώςιμησ διαχεύριςησ του
νεροϑ
vi) προώθηςη τησ μετϊβαςησ ςε μια κυκλικό και με αποδοτικό χρόςη των
πϐρων οικονομύα
vii) ενύςχυςη τησ προςταςύασ τησ φϑςησ, τησ βιοποικιλϐτητασ, των
πρϊςινων υποδομών, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο αςτικϐ
περιβϊλλον και τη μεύωςη ϐλων των τϑπων ρϑπανςησ
viii) προαγωγό τησ βιώςιμησ πολυτροπικόσ αςτικόσ κινητικϐτητασ, ωσ
μϋροσ τησ μετϊβαςησ ςε μύα οικονομύα μηδενικών καθαρών εκπομπών
Στϐχοσ 3 – μια πιο ii) ανϊπτυξη βιώςιμου, ανθεκτικοϑ ςτην κλιματικό αλλαγό, ϋξυπνου,
διαςυνδεδεμϋνη
αςφαλοϑσ και πολυτροπικοϑ Δι-ευρωπαώκοϑ Δικτϑου - Μεταφορών
Ευρώπη
iii) ανϊπτυξη και ενύςχυςη βιώςιμησ, ανθεκτικόσ ςτην κλιματικό αλλαγό,
(* ϐλοι οι ειδικού ςτϐχοι
ϋξυπνησ, αςφαλοϑσ και πολυτροπικόσ εθνικόσ, περιφερειακόσ και
αφοροϑν και ςτο ΤΣ,
τοπικόσ κινητικϐτητασ, με καλϑτερη πρϐςβαςη ςτο Διευρωπαώκϐ
αλλϊ
μϐνο
για
Δύκτυο - Μεταφορών και διαςυνοριακό κινητικϐτητα
οριςμϋνεσ δρϊςεισ)
Στϐχοσ Πολιτικόσ 4 – v) βελτύωςη του ρϐλου του πολιτιςμοϑ και του βιώςιμου τουριςμοϑ ςτην
μια
πιο
κοινωνικό
οικονομικό ανϊπτυξη, την κοινωνικό ενςωμϊτωςη και την κοινωνικό
Ευρώπη
καινοτομύα
Στϐχοσ Πολιτικόσ 5 – i) την ενύςχυςη τησ ολοκληρωμϋνησ και χωρύσ αποκλειςμοϑσ κοινωνικόσ,
μια Ευρώπη πιο κοντϊ
οικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ ανϊπτυξησ, τησ πολιτιςτικόσ,
ςτουσ πολύτεσ τησ
φυςικόσ κληρονομιϊσ, του βιώςιμου τουριςμοϑ και τησ αςφϊλειασ ςτισ
αςτικϋσ περιοχϋσ
ii) την ενύςχυςη τησ ολοκληρωμϋνησ και χωρύσ αποκλειςμοϑσ κοινωνικόσ,
οικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ ανϊπτυξησ, τησ πολιτιςτικόσ,
φυςικόσ κληρονομιϊσ, του βιώςιμου τουριςμοϑ και τησ αςφϊλειασ ςε
μη αςτικϋσ περιοχϋσ
Πίνακασ 5 Επιλεκτικό παρουςύαςη ειδικών ςτόχων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ ανϊ Στόχο Πολιτικόσ που
αφορούν ςτην παρούςα μελϋτη
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Για την αξιοπούηςη των πϐρων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ τα κρϊτη μϋλη πρϋπει να καταρτύςουν και
να καταθϋςουν ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό κεύμενο ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ καθορύζονται οι ςτϐχοι
πολιτικόσ ςτουσ οπούουσ επιλϋγει το κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ να διοχετεϑςει τουσ διαθϋςιμουσ
πϐρουσ απϐ το εκϊςτοτε ταμεύο, με τη ςχετικό τεκμηρύωςη ανϊ ταμεύο καθώσ και τα
προγρϊμματα, βϊςει των οπούων θα κατανεύμουν τουσ πϐρουσ. Τα προγρϊμματα εγκρύνονται
αφοϑ ϋχει εγκριθεύ το κεύμενο του ΕΣΠΑ.

Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο + (ΕΚΤ+)
Το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ+)60 αποτελεύ το βαςικϐ μϋςο τησ ΕΕ για την υλοπούηςη
του ευρωπαώκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμϊτων. Ειδικϐτερα υποςτηρύζει δρϊςεισ
ςτουσ τομεύσ τησ απαςχϐληςησ, τησ εκπαύδευςησ, τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ και τησ υγεύασ. Λϐγω
αυτόσ τησ ςτϐχευςησ εύναι το ταμεύο που ςυμβϊλει περιςςϐτερο ςτην επύτευξη του Στϐχου
Πολιτικόσ 4 για «Μια πιο κοινωνικό Ευρώπη». Οι ειδικού ςτϐχοι που ϋχουν τεθεύ για το ΕΚΤ+
αποτυπώνονται ςτον παρακϊτω πύνακα.

Στϐχοσ Πολιτικόσ
Στϐχοσ Πολιτικόσ 4 – μια
πιο κοινωνικό Ευρώπη

Ειδικού ςτόχοι του ΕΚΤ+
Ειδικϐσ Στϐχοσ
i) βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ ςτην απαςχϐληςη ϐλων των ατϐμων που
αναζητοϑν εργαςύα, ιδύωσ των νϋων, ειδικϊ μϋςω τησ υλοπούηςη του
Youth Guarantee, των μακροχρϐνια ανϋργων, των μειονεκτοϑςων
ομϊδων, και των οικονομικϊ μη ενεργών ατϐμων, προώθηςη τησ
αυτοαπαςχϐληςησ και τησ κοινωνικόσ οικονομύασ,
ii) εκςυγχρονιςμϐσ των θεςμών τησ αγορϊσ εργαςύασ και των
υπηρεςιών για την αξιολϐγηςη και την πρϐβλεψη των αναγκών ςε
δεξιϐτητεσ και εξαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ και εξατομικευμϋνησ
βοόθειασ και ςτόριξη τησ προςαρμογόσ ςτισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ
εργαςύασ, των μεταβϊςεων και τησ κινητικϐτητασ,
iii) προώθηςη τησ ιςϐρροπησ ςυμμετοχόσ των φϑλων ςτην αγορϊ
εργαςύασ, ύςων ςυνθηκών εργαςύασ, και βελτύωςη τησ ιςορροπύασ τησ
επαγγελματικόσ και τησ οικογενειακόσ ζωόσ, περιλαμβανομϋνησ τησ
πρϐςβαςησ ςτην παιδικό φροντύδα και τη φροντύδα ϊλλων
εξαρτώμενων ατϐμων,
iii bis) προώθηςη τησ προςαρμογόσ των εργαζϐμενων, των επιχειρόςεων
και των επιχειρηματιών ςε αλλαγϋσ, τησ ενεργοϑσ και υγιοϑσ
γόρανςησ, και ενϐσ υγιοϑσ και κατϊλληλα προςαρμοςμϋνου
εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ για την αντιμετώπιςη κινδϑνων για την
υγεύα,
iv) βελτύωςη
τησ
ποιϐτητασ,
τησ
ενςωμϊτωςησ,
τησ
αποτελεςματικϐτητασ και τησ ςυνϊφειασ των ςυςτημϊτων
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ με την αγορϊ εργαςύασ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ μϋςω τησ επικϑρωςη τησ μη τυπικόσ και τησ
ϊτυπησ μϊθηςησ, με ςκοπϐ τη ςτόριξη τησ απϐκτηςησ βαςικών
δεξιοτότων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων
των
ψηφιακών
και
επιχειρηματικών δεξιοτότων, και τησ προώθηςησ τησ ειςαγωγόσ
ςυςτημϊτων εναλλαςςϐμενησ κατϊρτιςησ και μαθητεύασ,
v) προώθηςη τησ ύςησ πρϐςβαςησ και τησ ολοκλόρωςησ ποιοτικόσ και
χωρύσ αποκλειςμοϑσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ιδύωσ για
μειονεκτοϑςεσ ομϊδεσ, απϐ την προςχολικό εκπαύδευςη και
φροντύδα, μϋςω τησ γενικόσ και επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και

Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. European Social Fund Plus (ESF+) Regulation - - Analysis of the final
compromise text with a view to agreement. (6182/21) 25 Φεβρουαρύου. https://bit.ly/2QJACTO
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κατϊρτιςησ, ϋωσ την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη καθώσ και την
εκπαύδευςη και τη μϊθηςη ενηλύκων, περιλαμβανομϋνησ τησ
διευκϐλυνςησ τησ μαθηςιακόσ κινητικϐτητασ για ϐλουσ·και τησ
πρϐςβαςησ ςε ϊτομα με αναπηρύα,
vi) προώθηςη τησ διϊ βύου μϊθηςησ, ιδύωσ με ευκαιρύεσ για ευϋλικτη
αναβϊθμιςη των δεξιοτότων και επανειδύκευςη για ϐλουσ,
λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ επιχειρηματικϋσ και ψηφιακϋσ δεξιϐτητεσ,
την καλϑτερη πρϐβλεψη των αλλαγών και τισ νϋεσ απαιτόςεισ για
δεξιϐτητεσ με βϊςη τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ, διευκολϑνοντασ
τισ μεταβϊςεισ ςτη ςταδιοδρομύα και προωθώντασ την
επαγγελματικό κινητικϐτητα·
vii) προώθηςη τησ ενεργοϑ ϋνταξησ, με ςκοπϐ την προώθηςη τησ
ιςϐτητασ των ευκαιριών, τησ απαγϐρευςησ των διακρύςεων και τησ
ενεργοϑ ςυμμετοχόσ, και βελτύωςη τησ απαςχοληςιμϐτητασ, ιδύωσ
για τισ μειονεκτοϑςεσ ομϊδεσ
Πίνακασ 6 Επιλεκτικό παρουςύαςη ειδικών ςτόχων του ΕΚΤ+ που ςυνειςφϋρουν ςτον Στόχο Πολιτικόσ 4
και που αφορούν ςτην παρούςα μελϋτη

Το ΕΚΤ+ δηλαδό προβλϋπει δρϊςεισ για τη βελτύωςη των ςυςτημϊτων εκπαύδευςησ και
κατϊρτιςησ που απαιτεύται για την προςαρμογό των δεξιοτότων και των επαγγελματικών
προςϐντων μϋςω τησ αναβϊθμιςησ των δεξιοτότων ϐλων, ςυμπεριλαμβανομϋνου του
εργατικοϑ δυναμικοϑ, τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ. Επύςησ, προβλϋπει δρϊςεισ
κοινωνικόσ ϋνταξησ για μειονεκτοϑςεσ ομϊδεσ και την παροχό υπηρεςιών. Πολλϋσ απϐ τισ
παραπϊνω δρϊςεισ μποροϑν να προςανατολιςτοϑν προσ την πρϊςινη μετϊβαςη. Εξϊλλου, το
ΕΚΤ+ να ςυνειςφϋρει ςτην επύτευξη του Στϐχου Πολιτικόσ 2 «Μια πιο Πρϊςινη Ευρώπη» και
ςυνολικϊ ςτην πρϊςινη μετϊβαςη τησ ΕΕ ϐταν οι δρϊςεισ που ςυγχρηματοδοτεύ και οι θϋςεισ
εργαςύασ που δημιουργεύ αφοροϑν ςε τομεύσ που ςχετύζονται με το περιβϊλλον, το κλύμα, την
ενϋργεια, την κυκλικό οικονομύα και τη βιο-οικονομύα. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το ΕΚΤ+ δύνει
ειδικό ϋμφαςη ςτη νεολαύα, ενώ προβλϋπει τη χρηματοδϐτηςη δρϊςεων δικτϑωςησ,
ανταλλαγόσ πληροφοριών, εμπειριών και διδαγμϊτων που μπορεύ να ϋχουν ιδιαύτερη απόχηςη
ςε περιφερειακϐ επύπεδο.
Αν και μπορεύ να ςυνειςφϋρει ςτη δϋςμευςη πϐρων του ΠΔΠ για τισ κλιματικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΕ,
δεν ϋχει οριςτεύ ςυγκεκριμϋνο ποςοςτϐ.
Η αξιοπούηςη των πϐρων του ΕΚΤ+ γύνεται μϋςω του ΕΣΠΑ. Οι πϐροι ϑψουσ περύπου €5,8 δισ
του ΕΚΤ+ για την Ελλϊδα την περύοδο 2021-2027, βϊςει του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτοϑν το τομεακϐ
πρϐγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη»,
ςυγχρηματοδοτοϑν οριςμϋνα απϐ τα τομεακϊ προγρϊμματα και ϐλα τα περιφερειακϊ
προγρϊμματα.

Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ
Το Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ (ΤΔΜ)61 εύναι ϋνα νεοςϑςτατο ταμεύο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ.
Αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ τρεισ πυλώνεσ του ευρωπαώκοϑ Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ, που
αποτελεύ πρϐςθετο του ΠΔΠ χρηματοδοτικϐ μηχανιςμϐ για την επύτευξη των ςτϐχων τησ
Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ. Αναγνωρύζοντασ ϐτι ςτην πορεύα προσ την κλιματικό
ουδετερϐτητα, η κϊθε περιφϋρεια ϋχει διαφορετικϐ ςημεύο αφετηρύασ, το ΤΔΜ ςτοχεϑει ςτην
Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. Just Transition Fund (JTF) Regulation - Confirmation of the final
compromise text with a view to agreement. (6183/21) 25 Φεβρουαρύου https://bit.ly/3nRXn3K
61

28

ενύςχυςη των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών που αντιμετωπύζουν τισ πλϋον
δυςμενεύσ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ ό περιβαλλοντικϋσ προκλόςεισ λόγω τησ μετϊβαςησ
που απαιτεύται για την επύτευξη των ευρωπαώκών κλιματικών ςτόχων για το 2030 και
τησ κλιματικόσ ουδετερότητασ το 2050. Προτεραιϐτητα δύνεται ςτισ περιφϋρειεσ λιγνύτη ό
λιθϊνθρακα τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. Επύςησ, υπϊρχει ειδικό μϋριμνα για τισ νηςιωτικϋσ
εκεύνεσ περιοχϋσ που αντιμετωπύζουν κοινωνικο-οικονομικϋσ προκλόςεισ λϐγω τησ ενεργειακόσ
τουσ μετϊβαςησ.
Πϋρα απϐ τα όδη προβλεπϐμενα €7,5 δισ (τιμϋσ 2018), το ΤΔΜ ενιςχϑεται με επιπλϋον €10 δισ
(τιμϋσ 2018) απϐ το Ταμεύο Ανϊκαμψησ. Ο Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ αναμϋνεται να
ςυμβϊλει ςτη μϐχλευςη ωσ και €100 δισ απϐ το ειδικϐ εργαλεύο InvestEU καθώσ και απϐ τον
δανειςμϐ για δημϐςιεσ επενδϑςεισ απϐ την Ευρωπαώκό Τρϊπεζα Επενδϑςεων.
Στην Ελλϊδα οι Περιφϋρειεσ ςτισ οπούεσ αποφαςύςτηκε να χρηματοδοτηθοϑν δρϊςεισ απϐ το
ΤΔΜ εύναι οι Περιφϋρειεσ Δυτικόσ Μακεδονύασ, Πελοποννόςου, Βϐρειου και Νοτύου Αιγαύου και
Κρότησ.
Οι δρϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΤΔΜ αποςκοποϑν ςτην ενύςχυςη τησ
διαφοροπούηςησ των τοπικών οικονομιών και τη ςτόριξη τησ απαςχϐληςησ. Συγκεκριμϋνα, απϐ
το ΤΔΜ προβλϋπεται ςυγχρηματοδϐτηςη των ακϐλουθων δρϊςεων:
 παραγωγικϋσ επενδϑςεισ ςε ΜΜΕ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νεοφυών επιχειρόςεων, που
οδηγοϑν ςε οικονομικό διαφοροπούηςη, τον εκςυγχρονιςμϐ και τη μετατροπό
 επενδϑςεισ ςτην ύδρυςη νϋων επιχειρόςεων, μεταξϑ ϊλλων μϋςω εκκολαπτηρύων
επιχειρόςεων και ςυμβουλευτικών υπηρεςιών, που οδηγοϑν ςτη δημιουργύα θϋςεων
εργαςύασ
 επενδϑςεισ ςε δρϊςεισ ϋρευνασ και καινοτομύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων απϐ πανεπιςτόμια
και δημϐςια ερευνητικϊ κϋντρα και την προώθηςη τησ μεταφορϊσ προηγμϋνων
τεχνολογιών
 επενδϑςεισ ςτην ανϊπτυξη τεχνολογύασ καθώσ και ςε ςυςτόματα και υποδομϋσ για
οικονομικϊ προςιτό καθαρό ενϋργεια, περιλαμβανομϋνων των τεχνολογιών αποθόκευςησ
ενϋργειασ, και τησ μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου
 επενδϑςεισ ςτισ ΑΠΕ ςε ςυμμϐρφωςη με τα κριτόρια βιωςιμϐτητασ που θϋτει η Οδηγύα για
τισ ΑΠΕ και ςτην ενεργειακό αποδοτικϐτητα, περιλαμβανομϋνων δρϊςεων μεύωςησ τησ
ενεργειακόσ φτώχειασ
 επενδϑςεισ ςε ϋξυπνεσ και βιώςιμεσ μεταφορϋσ, περιλαμβανομϋνων δρϊςεων για την
απανθρακοπούηςη του κλϊδου μεταφορών και των ςχετικών υποδομών ςε τοπικϐ επύπεδο
 επενδϑςεισ ςτην αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη των δικτϑων τηλεθϋρμανςησ με ςτϐχο τη
βελτύωςη τησ ενεργειακόσ τουσ αποδοτικϐτητασ και επενδϑςεισ ςε ςυςτόματα θϋρμανςησ
με την προϒπϐθεςη ϐτι βαςύζονται ςε ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ
 επενδϑςεισ ςτην ψηφιοπούηςη, την ψηφιακό καινοτομύα και την ψηφιακό ςυνδεςιμϐτητα
 επενδϑςεισ ςτην αναγϋννηςη και απορρϑπανςη εκτϊςεων, ςε ςχϋδια αποκατϊςταςησ του
εδϊφουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ϐπου απαιτεύται και ϋργων πρϊςινων υποδομών και
αναπροςαρμογόσ τησ χρόςησ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τησ αρχόσ ο ρυπαύνων πληρώνει
 επενδϑςεισ ςτην ενύςχυςη τησ κυκλικόσ οικονομύασ, μεταξϑ ϊλλων μϋςω τησ πρϐληψησ και
τησ μεύωςησ αποβλότων, μϋςω τησ αποδοτικόσ χρόςησ των πϐρων, τησ
επαναχρηςιμοπούηςησ, τησ επιςκευόσ και τησ ανακϑκλωςησ
 αναβϊθμιςη δεξιοτότων και απϐκτηςη νϋων δεξιοτότων απϐ τουσ εργαζομϋνουσ και ϐςων
αναζητοϑν εργαςύα
 ςυνδρομό για την αναζότηςη εργαςύασ ςε ϐςουσ αναζητοϑν εργαςύα
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ενεργητικό ςυμπερύληψη ϐςων αναζητοϑν εργαςύα
τεχνικό βοόθεια
ϊλλεσ δρϊςεισ ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ,
περιλαμβανομϋνων ϐπου απαιτεύται των υποδομών για τη δημιουργύα κϋντρων
κατϊρτιςησ και υποδομών για τη φροντύδα παιδιών και ηλικιωμϋνων

Οι πϐροι του ΤΔΜ κατανϋμονται ανϊμεςα ςτα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ-27 με βϊςη πϋντε
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια και δϑο διορθώςεισ που ευνοοϑν τα φτωχϐτερα κρϊτη μϋλη ενώ
παρϊλληλα εξαςφαλύζουν ϐτι ϐλα τα κρϊτη μϋλη θα λϊβουν τουλϊχιςτον μια ελϊχιςτη
ενύςχυςη. Τα προαναφερθϋντα κριτόρια οδηγοϑν ςε ϊδικη κατανομό των πϐρων του ΤΔΜ, ,
καθώσ το μεγαλϑτερο μϋροσ των πϐρων διατύθεται ςτισ χώρεσ με τη μικρϐτερη κλιματικό
φιλοδοξύα, ενώ χώρεσ, ϐπωσ η Ελλϊδα, με φιλϐδοξεσ δεςμεϑςεισ απολιγνιτοπούηςησ λαμβϊνουν
ςαφώσ μικρϐτερο μερύδιο πϐρων.62 Παρϊ τισ προςπϊθειεσ που καταβλόθηκαν ςε ϐλη τη
διϊρκεια τησ επεξεργαςύασ του Κανονιςμοϑ και των αντύςτοιχων τριμερών διαπραγματεϑςεων,
τα κριτόρια κατανομόσ παρϋμειναν ϐπωσ εύχαν ςτην αρχικό πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ.
Οι πϐροι του ΤΔΜ εύναι επιπρϐςθετοι των πϐρων εκεύνων του ΠΔΠ που απαιτοϑνται για την
επύτευξη του ςτϐχου 30% για τη ςτόριξη των ευρωπαώκών κλιματικών ςτϐχων. Συμβϊλουν
ωςτϐςο καθοριςτικϊ ςτην επύτευξη των δρϊςεων για το κλύμα.
Το ποςοςτϐ ςυγχρηματοδϐτηςησ των δρϊςεων απϐ το ΤΔΜ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των
αντύςτοιχων πϐρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+) διαφοροποιεύται ανϊλογα με την κατηγορύα ςτην
οπούα εμπύπτει η εκϊςτοτε περιφϋρεια με βϊςη τα εξόσ ανώτατο ϐρια:
 85% για τισ λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
 70% για τισ περιφϋρειεσ ςε μετϊβαςη
 50% για τισ περιςςϐτερο ανεπτυγμϋνεσ περιφϋρειεσ
Για την απορρϐφηςη των πϐρων του ΤΔΜ τα κρϊτη μϋλη καταρτύζουν εδαφικϊ ςχϋδια δύκαιησ
μετϊβαςησ, τα οπούα αποτελοϑν τη βϊςη για τα προγρϊμματα δύκαιησ μετϊβαςησ, που
εντϊςςονται ςτο ΕΣΠΑ. Στα εδαφικϊ ςχϋδια δύκαιησ μετϊβαςησ γύνεται η εξειδύκευςη των
χωρικών ενοτότων που μποροϑν να αξιοποιόςουν τουσ πϐρουσ του ΤΔΜ. Στα προγρϊμματα
που θα καταρτιςτοϑν με χρηματοδϐτηςη απϐ το ΤΔΜ δύνεται η δυνατϐτητα μεταφορϊσ και
ςυγχρηματοδϐτηςησ δρϊςεων απϐ το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, οι πϐροι των οπούων ςτη ςυνϋχεια
διαχειρύζονται με βϊςη τισ προβλϋψεισ του Κανονιςμοϑ του ΤΔΜ. Ο Κανονιςμϐσ προβλϋπει
ανώτατο ϐριο ςυνειςφορϊσ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ το τριπλϊςιο του μεριδύου του κρϊτουσ
μϋλουσ απϐ το ΤΔΜ.
Στην Ελλϊδα, το Πρϐγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ, μετϊ τη μεταφορϊ πϐρων απϐ
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ καθώσ και το ΤΑΑ, θα ϋχει ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ περύπου €1,6 δισ.
Βϊςει του ΕΣΠΑ προκϑπτει η εξόσ ςυμμετοχό απϐ τισ διαφορετικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ:

Για την αξιολϐγηςη των κριτηρύων δεύτε The Green Tank. 2020. Προσ μύα πιο δύκαιη κατανομό του Ταμεύου Δύκαιησ
Μετϊβαςησ: Ανϊλυςη των κριτηρύων κατανομόσ των πόρων ανϊμεςα ςτα κρϊτη μϋλη. https://bit.ly/3w7hsGs
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Προώπολογιςμόσ Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (€ εκατ.)
Πρϐγραμμα και πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ
Ευρωπαώκό
Εθνικό
Σύνολο
ςυμμετοχό
ςυμμετοχό
Πρϐγραμμα για τη «Δύκαιη Αναπτυξιακό Μετϊβαςη»
1.375
254
1.629
Εκ των οπούων από το Ταμεύο Δύκαιησ Ανϊπτυξησ
363
363
Εκ των οπούων από μεταφορϊ από το ΕΤΠΑ
436
172
608
Εκ των οπούων από μεταφορϊ από το ΕΚΤ
109
109
Εκ των οπούων από το ΤΑΑ
467
82
549
Πίνακασ 7 Προϒπολογιςμϐσ Προγρϊμματοσ Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ, με αναλυτικό
παρουςύαςη των διαφορετικών πηγών χρηματοδϐτηςησ του βϊςει του ΕΣΠΑ ςε εκατομμϑρια ευρώ.

Απϐ το παραπϊνω γύνεται κατανοητϐ ϐτι τα Ταμεύα Συνοχόσ και το ΤΔΜ παρϋχουν τη
πολλϋσ δυνατότητεσ, μϊλιςτα ςε μεγϊλο βαθμό κατϊ προτεραιότητα, χρηματοδότηςησ
δρϊςεων που ςυνδυϊζουν την επύτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών ςτόχων
τησ Ένωςησ με τη βιώςιμη ανϊπτυξη. Η επιλογό των πλϋον κατϊλληλων δρϊςεων για την
αξιοπούηςη αυτών των δυνατοτότων εύναι αποτϋλεςμα ςχεδιαςμοϑ τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε
περιφερειακϐ επύπεδο.
Επιλϋξιμεσ δρϊςεισ
Όπωσ γύνεται κατανοητϐ, οι επιλϋξιμεσ ανϊ ταμεύο δρϊςη εύναι πολλϋσ Οι παρεμβϊςεισ, για
παρϊδειγμα, που μποροϑν να χρηματοδοτηθοϑν απϐ το ΕΤΠΑ εύναι αρκετϊ γενικϋσ ώςτε να
καλϑπτουν παρεμβϊςεισ ςε πολλοϑσ τομεύσ. Για να βοηθηθοϑν τα κρϊτη μϋλη και οι
Περιφϋρειεσ ςτην επιλογό δρϊςεων που ενιςχϑςουν την προςπϊθεια πρϊςινη μετϊβαςησ,
προβλϋπονται επύςησ ςυγκεκριμϋνοι κλιματικού και περιβαλλοντικού ςυντελεςτϋσ.
Συγκεκριμϋνα, ςτο Παρϊρτημα του Κανονιςμοϑ Κοινών Διατϊξεων καταγρϊφονται οι
ςυντελεςτϋσ για κϊθε παρϋμβαςη, δηλαδό γενικό κατηγορύα δρϊςεων που δϑναται να
χρηματοδοτηθεύ απϐ τα διαφορετικϊ ταμεύα, ωσ προσ τη δϋςμευςη για τουσ κλιματικοϑσ και
περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ.
Στον παρακϊτω Πύνακα 8 παρουςιϊζονται μϐνο εκεύνεσ οι παρεμβϊςεισ που ςυμβϊλουν ςτουσ
κλιματικοϑσ και τουσ περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ, με την εξαύρεςη δϑο δρϊςεων που ϋχουν
μηδενικϐ ςυντελεςτό και αφοροϑν ςτο ορυκτϐ αϋριο, με ςτϐχο να γύνει κατανοητϐ ϐτι βϊςει
των κανονιςμών το ορυκτϐ αϋριο δεν θεωρεύται ϐτι ςυμβϊλει ςτουσ ευρωπαώκοϑσ κλιματικοϑσ
ςτϐχουσ τησ. Ωςτϐςο να ςημειωθεύ ϐτι υπϊρχουν ϊλλεσ δρϊςεισ με μηδενικϐ ςυντελεςτό που
μποροϑν αξιοποιηθοϑν προσ την κατεϑθυνςη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ, ϋςτω ϋμμεςα, ϐπωσ
εύναι οι παρεμβϊςεισ που εντϊςςονται ςτον Στϐχο Πολιτικόσ 3. Παρεμβϊςεισ, δηλαδό, ςτην
εκπαύδευςη ό την κατϊρτιςη, την προώθηςη θϋςεων εργαςύασ που ςυμβϊλλουν ςτην πρϊςινη
οικονομύα ό τη δημιουργύα πρϊςινων θϋςεων εργαςύασ, που χρηματοδοτοϑνται κυρύωσ μϋςω
του ΕΚΤ+ επύςησ, μποροϑν να ςυνδρϊμουν ςτην ύδια κατεϑθυνςη, ϐπωσ αναφϋρθηκε και ςτη
ςχετικό ενϐτητα. Αν και οι δρϊςεισ αυτϋσ δεν ϋχουν ϊμεςη επύδραςη ςτη μεύωςη των εκπομπών
ό του περιβαλλοντικοϑ αποτυπώματοσ, και ςυνεπώσ δεν ορύζεται ςυγκεκριμϋνοσ ςυντελεςτόσ,
ϋχουν την προοπτικό να ωθόςουν τον κοινωνικϐ μεταςχηματιςμϐ προσ ϋνα βιώςιμο μϋλλον.
Επύςησ, να ςημειωθεύ ϐτι οι δρϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται με πϐρουσ μεταφϋρονται απϐ το
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ προσ το ΤΔΜ ςυμβϊλλουν με ςυντελεςτό 100% ςτουσ κλιματικοϑσ ςτϐχουσ
τησ ΕΕ.
Επιπλϋον, οι δρϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, ΤΔΜ οφεύλουν να ςϋβονται
την αρχό τησ «μη πρϐκληςησ ςημαντικόσ βλϊβησ», δηλαδό τη μη πρϐκληςη ςημαντικόσ
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επιβϊρυνςησ για τουσ περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ, ϐπωσ ορύζονται
ςτον Κανονιςμϐ για τισ βιώςιμεσ επενδϑςεισ.63 Στον Κανονιςμϐ αυτϐ περιϋχονται
ςυγκεκριμϋνεσ διευκρινύςεισ, ωςτϐςο ςυνοπτικϊ οι περιβαλλοντικού ςτϐχοι που οι
χρηματοδοτοϑμενεσ δρϊςεισ δεν μποροϑν να επιβαρϑνουν εύναι:
 ο μετριαςμϐσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ,
 η προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό,
 η βιώςιμη χρόςη και προςταςύα των υδϊτινων και των θαλϊςςιων πϐρων,
 η κυκλικό οικονομύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πρϐληψησ δημιουργύασ αποβλότων και τησ
ανακϑκλωςησ,
 η πρϐληψη και ο ϋλεγχο τησ ρϑπανςησ,
 η προςταςύα και η αποκατϊςταςη τησ βιοποικιλϐτητασ και των οικοςυςτημϊτων.
Κλιματικού και περιβαλλοντικού ςυντελεςτϋσ ανϊ πιθανό χρηματοδοτούμενη παρϋμβαςη
Στόχοσ πολιτικόσ / Παρϋμβαςη

Συντελεςτόσ προσ
κλιματικούσ
ςτόχουσ

Στόχοσ πολιτικόσ 1
010 ter Ψηφιοπούηςη των ΜΜΕ ό μεγϊλων επιχειρόςεων
(ςυμπεριλαμβϊνονται το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο, η ηλεκτρονικό
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα και οι δικτυωμϋνεσ επιχειρηματικϋσ
διεργαςύεσ, κϐμβοι ψηφιακόσ καινοτομύασ, ζωντανϊ εργαςτόρια,
επιχειρηματύεσ του διαδικτϑου και νεοςϑςτατεσ επιχειρόςεισ ςτον
τομϋα των ΤΠΕ, B2B) ςε ςυμμϐρφωςη με κριτόρια μεύωςησ
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου και ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ
011 bis Λϑςεισ ΤΠΕ, ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ για
κυβερνόςεισ ςε ςυμμϐρφωςη με κριτόρια μεύωςησ εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου και ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ
022 Διεργαςύεσ ϋρευνασ και καινοτομύασ, μεταφορϊ τεχνολογύασ και
ςυνεργαςύα μεταξϑ επιχειρόςεων, ερευνητικών κϋντρων και
πανεπιςτημύων, που εςτιϊζουν ςτην οικονομύα χαμηλών εκπομπών
ϊνθρακα, την ανθεκτικϐτητα και την προςαρμογό ςτην κλιματικό
αλλαγό
023 Διεργαςύεσ ϋρευνασ και καινοτομύασ, μεταφορϊ τεχνολογύασ και
ςυνεργαςύα μεταξϑ επιχειρόςεων που εςτιϊζουν ςτην κυκλικό
οικονομύα
055 bis ΤΠΕ: Ϊλλα εύδη υποδομών ΤΠΕ (ςυμπεριλαμβϊνονται
πϐροι/εξοπλιςμϐσ πληροφορικόσ μεγϊλησ κλύμακασ, κϋντρα
δεδομϋνων, αιςθητόρεσ και ϊλλοσ αςϑρματοσ εξοπλιςμϐσ) ςε
ςυμμϐρφωςη με κριτόρια μεύωςησ εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου και ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ
Στόχοσ πολιτικόσ 2
024 Ενεργειακό απϐδοςη και ϋργα επύδειξησ ςε ΜΜΕ και
υποςτηρικτικϊ μϋτρα
024 bis Ενεργειακό απϐδοςη και ϋργα επύδειξησ ςε μεγϊλεσ
επιχειρόςεισ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα
024 ter Ενεργειακό απϐδοςη και ϋργα επύδειξησ ςτισ ΜΜΕ ό ςε
μεγϊλεσ επιχειρόςεισ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα
025 Ενεργειακό απϐδοςη με ανακαύνιςη του υφιςτϊμενου οικιςτικοϑ
αποθϋματοσ, ϋργα επύδειξησ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα
025 bis Ενεργειακό απϐδοςη με ανακαύνιςη του υφιςτϊμενου
οικιςτικοϑ αποθϋματοσ, ϋργα επύδειξησ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα ςε
ςυμμϐρφωςη με κριτόρια μεύωςησ εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου και ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ
025 ter Καταςκευό νϋων ενεργειακϊ αποδοτικών κτηρύων

Συντελεςτόσ προσ
περιβαλλοντικούσ
ςτόχουσ
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026 Ενεργειακό απϐδοςη με ανακαύνιςη τησ δημϐςιασ υποδομόσ, ϋργα
επύδειξησ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα
026 bis Ενεργειακό απϐδοςη με ανακαύνιςη τησ δημϐςιασ υποδομόσ,
ϋργα επύδειξησ και υποςτηρικτικϊ μϋτρα ςε ςυμμϐρφωςη με κριτόρια
μεύωςησ εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου και ενεργειακόσ
αποδοτικϐτητασ
027 Στόριξη επιχειρόςεων ειδικευμϋνων ςτην παροχό υπηρεςιών που
ςυμβϊλλουν ςτην οικονομύα χαμηλών εκπομπών διοξειδύου του
ϊνθρακα και ςτην ανθεκτικϐτητα ςτην κλιματικό αλλαγό
028 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: αιολικό
029 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: ηλιακό
030 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: βιομϊζα
030 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: βιομϊζα με υψηλό εξοικονϐμηςη
αερύων του θερμοκηπύου
031 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ: θαλϊςςια
032 Ϊλλεσ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
γεωθερμικόσ ενϋργειασ)
033
Ϋξυπνα
ςυςτόματα
διανομόσ
τησ
ενϋργειασ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϋξυπνων ενεργειακών δικτϑων και των
ςυςτημϊτων ΤΠΕ) και ςχετικϊ ςυςτόματα αποθόκευςησ
034 Συμπαραγωγό υψηλόσ απϐδοςησ, τηλεθϋρμανςη και τηλεψϑξη
034 bis Συμπαραγωγό υψηλόσ απϐδοςησ, αποδοτικό τηλεθϋρμανςη
και τηλεψϑξη με χαμηλϋσ εκπομπϋσ κϑκλου ζωόσ
034 bis1 Αντικατϊςταςη ςυςτημϊτων θϋρμανςησ που βαςύζονται ςε
λιγνύτη ό λιθϊνθρακα με ςυςτόματα θϋρμανςησ απϐ ορυκτϐ αϋριο για
λϐγουσ αντιμετώπιςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ
034 bis 2 Διανομό και μεταφορϊ ορυκτοϑ αερύου ςε αντικατϊςταςη
λιγνύτη ό λιθϊνθρακα
035 Μϋτρα για την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό και πρϐληψη
και διαχεύριςη των κινδϑνων που ςυνδϋονται με την κλιματικό
αλλαγό: πλημμϑρεσ και ολύςθηςη εδαφών (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των δραςτηριοτότων ευαιςθητοπούηςησ, των ςυςτημϊτων πολιτικόσ
προςταςύασ και διαχεύριςησ καταςτροφών, των υποδομών και των
προςεγγύςεων που βαςύζονται ςτα οικοςυςτόματα )
036 Μϋτρα για την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό και πρϐληψη
και διαχεύριςη των κινδϑνων που ςυνδϋονται με την κλιματικό
αλλαγό: πυρκαγιϋσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δραςτηριοτότων
ευαιςθητοπούηςησ, των ςυςτημϊτων πολιτικόσ προςταςύασ και
διαχεύριςησ καταςτροφών, των υποδομών και των προςεγγύςεων
που βαςύζονται ςτα οικοςυςτόματα )
037 Μϋτρα για την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό και πρϐληψη
και διαχεύριςη των κινδϑνων που ςυνδϋονται με την κλιματικό
αλλαγό:
ϊλλοι
κύνδυνοι,
π.χ.
καταιγύδεσ
και
ξηραςύα
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των δραςτηριοτότων ευαιςθητοπούηςησ,
των ςυςτημϊτων πολιτικόσ προςταςύασ και διαχεύριςησ
καταςτροφών, των υποδομών και των προςεγγύςεων που βαςύζονται
ςτα οικοςυςτόματα )
038 Πρϐληψη και διαχεύριςη φυςικών κινδϑνων που δεν ςυνδϋονται
με την κλιματικό αλλαγό (π.χ. ςειςμού) και κινδϑνων που ςυνδϋονται
με ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ (π.χ. τεχνολογικϊ ατυχόματα),
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δραςτηριοτότων ευαιςθητοπούηςησ, των
ςυςτημϊτων πολιτικόσ προςταςύασ και διαχεύριςησ καταςτροφών,
των υποδομών και των προςεγγύςεων που βαςύζονται ςτα
οικοςυςτόματα
039 Παροχό νεροϑ το οπούο προορύζεται για ανθρώπινη κατανϊλωςη
(ϊντληςη, επεξεργαςύα, υποδομϋσ αποθόκευςησ και διανομόσ, μϋτρα
αϑξηςησ τησ απϐδοςησ, παροχό πϐςιμου νεροϑ)
039 Παροχό νεροϑ το οπούο προορύζεται για ανθρώπινη κατανϊλωςη
(ϊντληςη, επεξεργαςύα, υποδομϋσ αποθόκευςησ και διανομόσ, μϋτρα
αϑξηςησ τησ απϐδοςησ, παροχό πϐςιμου νεροϑ) ςε ςυμμϐρφωςη με
κριτόρια αποδοτικϐτητασ
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040 Διαχεύριςη υδϊτων και διατόρηςη υδϊτινων πϐρων
(ςυμπεριλαμβϊνονται η διαχεύριςη λεκϊνησ απορροόσ ποταμοϑ,
ειδικϊ μϋτρα για την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό,
επαναχρηςιμοπούηςη, μεύωςη των διαρροών)
041 Συλλογό και επεξεργαςύα υγρών αποβλότων
041 bis Συλλογό και επεξεργαςύα υγρών αποβλότων ςε ςυμμϐρφωςη
με κριτόρια ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ
042 Διαχεύριςη οικιακών αποβλότων: μϋτρα πρϐληψησ,
ελαχιςτοπούηςησ, διαλογόσ, επαναχρηςιμοπούηςησ, ανακϑκλωςησ
042 bis Διαχεύριςη οικιακών αποβλότων: επεξεργαςύα υπολειμμϊτων
044 Διαχεύριςη εμπορικών και βιομηχανικών αποβλότων: μϋτρα
πρϐληψησ, ελαχιςτοπούηςησ, διαλογόσ, επαναχρηςιμοπούηςησ,
ανακϑκλωςησ
044 bis Διαχεύριςη εμπορικών και βιομηχανικών αποβλότων:
υπολειμμϊτων ό επικύνδυνων αποβλότων
045 Προώθηςη τησ χρόςησ ανακυκλωμϋνων υλικών ωσ πρώτων υλών
045 bis Προώθηςη τησ χρόςησ ανακυκλωμϋνων υλικών ωσ πρώτων
υλών ςε ςυμμϐρφωςη με κριτόρια αποδοτικϐτητασ
046 Αποκατϊςταςη βιομηχανικών χώρων και μολυςμϋνησ γησ
046 bis Αποκατϊςταςη βιομηχανικών χώρων και μολυςμϋνησ γησ ςε
ςυμμϐρφωςη με κριτόρια αποδοτικϐτητασ
047 Στόριξη φιλικών προσ το περιβϊλλον διεργαςιών παραγωγόσ και
αποδοτικόσ χρόςησ των πϐρων ςτισ ΜΜΕ
047 bis Στόριξη φιλικών προσ το περιβϊλλον διεργαςιών παραγωγόσ
και αποδοτικόσ χρόςησ των πϐρων ςτισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ
048 Μϋτρα για την ποιϐτητα του αϋρα και τη μεύωςη του θορϑβου
049 Προςταςύα, αποκατϊςταςη και βιώςιμη χρόςη των περιοχών του
δικτϑου Natura 2000
050 Προςταςύα τησ φϑςησ και τησ βιοποικιλϐτητασ, φυςικό
κληρονομιϊ, φυςικού πϐροι, πρϊςινεσ και γαλϊζιεσ υποδομϋσ
050 bis Ϊλλα μϋτρα για τη μεύωςη των εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου μϋςω τησ προςταςύασ και τησ αποκατϊςταςησ φυςικών
εκτϊςεων με υψηλό προοπτικό δϋςμευςησ και αποθόκευςησ
ϊνθρακα, ϐπωσ, η επανϑγρανςη χερςϐτοπων και η δϋςμευςη αερύου
απϐ χωματερϋσ
073 Υποδομϋσ καθαρών αςτικών μεταφορών
074 Τροχαύο υλικϐ καθαρών αςτικών μεταφορών
075 Υποδομϋσ ποδηλαςύασ
076 bis Ψηφιοπούηςη των αςτικών μεταφορών με τουλϊχιςτον
μερικό δϋςμευςη για μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου:
αςτικϋσ μεταφορϋσ
077 Υποδομϋσ εναλλακτικών καυςύμων
Στόχοσ πολιτικόσ 3
063 bis Ψηφιοπούηςη των μεταφορών με τουλϊχιςτον μερικό
δϋςμευςη για μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου: οδού
064 Νϋοι ό αναβαθμιςμϋνο ςιδηρϐδρομοι – Κεντρικϐ δύκτυο ΔΕΔ-Μ
065 Νϋοι ό αναβαθμιςμϋνοι ςιδηρϐδρομοι – Εκτεταμϋνο δύκτυο ΔΕΔΜ
066 Ϊλλοι νϋοι ςιδηρϐδρομοι
066 bis Ϊλλοι νϋοι ό αναβαθμιςμϋνοι ςιδηρϐδρομοι – ηλεκτρικού /
μηδενικών εκπομπών
067 Ανακαταςκευϋσ και εκςυγχρονιςμϐσ ςιδηροδρϐμων – Κεντρικϐ
δύκτυο ΔΕΔ-Μ
068 Ανακαταςκευϋσ και εκςυγχρονιςμϐσ ςιδηροδρϐμων – Εκτεταμϋνο
δύκτυο ΔΕΔ-Μ
069 Ϊλλεσ ανακαταςκευϋσ και εκςυγχρονιςμού ςιδηροδρϐμων
069 Ϊλλεσ ανακαταςκευϋσ και εκςυγχρονιςμού ςιδηροδρϐμων –
ηλεκτρικού / μηδενικών εκπομπών
070 Ψηφιοπούηςη των μεταφορών: ςιδηρϐδρομοι
071 Ευρωπαώκϐ Σϑςτημα Διαχεύριςησ τησ Σιδηροδρομικόσ
Κυκλοφορύασ (ERTMS)
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072 Κινητϐσ ςιδηροδρομικϐσ εξοπλιςμϐσ
40%
072
bis
Κινητϐσ
ςιδηροδρομικϐσ
μηδενικών 100%
40%
εκπομπών/ηλεκτροδοτοϑμενοσ εξοπλιςμϐσ
078 Πολυτροπικϋσ μεταφορϋσ (ΔΕΔ-Μ)
40%
40%
079 Πολυτροπικϋσ μεταφορϋσ (μη αςτικϋσ)
40%
40%
080 bis Θαλϊςςιοι λιμϋνεσ (ΔΕΔ-Μ) εξαιρουμϋνων των υποδομών που 40%
αφοροϑν ςτη μεταφορϊ ορυκτών καυςύμων
081 Ϊλλοι θαλϊςςιοι λιμϋνεσ εξαιρουμϋνων των υποδομών που 40%
αφοροϑν ςτη μεταφορϊ ορυκτών καυςύμων
082 Εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδού και λιμϋνεσ εςωτερικόσ ναυςιπλοϏασ 40%
(ΔΕΔ-Μ) εξαιρουμϋνων των υποδομών που αφοροϑν ςτη μεταφορϊ
ορυκτών καυςύμων
083 Εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδού και λιμϋνεσ εςωτερικόσ ναυςιπλοϏασ (ςε 40%
περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο) εξαιρουμϋνων των υποδομών που
αφοροϑν ςτη μεταφορϊ ορυκτών καυςύμων
084 Ψηφιοπούηςη των μεταφορών με τουλϊχιςτον μερικό δϋςμευςη 40%
για μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου: ϊλλοι τρϐποι
μεταφορϊσ
Στόχοσ πολιτικόσ 4
130 Προςταςύα, ανϊπτυξη και προβολό τησ φυςικόσ κληρονομιϊσ και
100%
του οικοτουριςμοϑ ςε περιοχϋσ εκτϐσ των περιοχών Natura 2000
Πίνακασ 8 Συντελεςτϋσ εκτύμηςησ ςυμβολόσ χρηματοδοτούμενων δρϊςεων ςτουσ ευρωπαώκούσ κλιματικούσ και
περιβαλλοντικούσ ςτόχουσ. Παρουςιϊζονται μόνο οι δρϊςεισ που ϋχουν τϋτοιον ςυντελεςτό. Οι κωδικού μπροςτϊ ςε
κϊθε δρϊςη εύναι αυτού που παρουςιϊζονται ςτο τελευταύο ςχϋδιο του Κανονιςμού Κοινών Διατϊξεων.

Μη επιλϋξιμεσ δρϊςεισ
Πϋρα απϐ τισ παρεμβϊςεισ που μποροϑν να ςυγχρηματοδοτηθοϑν απϐ τα διαφορετικϊ ταμεύα,
επύςησ υπϊρχουν δρϊςεισ που δεν εύναι επιλϋξιμεσ. Παρακϊτω καταγρϊφονται αυτϋσ που
ξεχωρύζουν ανϊ ταμεύο και αφοροϑν και ςτην Ελλϊδα.
Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και Ταμεύο Συνοχόσ
Απϐ το ΕΤΠΑ και το ΤΣ εξαιροϑνται οι παρακϊτω δρϊςεισ, που αφοροϑν και ςτην Ελλϊδα:








επενδϑςεισ για την επύτευξη μεύωςησ εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου απϐ
δραςτηριϐτητεσ του παραρτόματοσ Ι τησ οδηγύασ 2003/87/ΕΚ, δηλαδό εκεύνεσ που ϋχουν
ενταχθεύ ςτο Σϑςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών
επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ αεροδρομύων που αφοροϑν ςτη μεύωςη του περιβαλλοντικοϑ
αντύκτυπου και την αςφϊλεια, εκτϐσ αν αφοροϑν ςε υφιςτϊμενα περιφερειακϊ
αεροδρϐμια
επενδϑςεισ ςε ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ εκτϐσ αν πρϐκειται για τον παροπλιςμϐ τουσ, τη μετατροπό
τουσ και τη διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ υφιςτϊμενων υποδομών, με την προϒπϐθεςη ϐτι
δεν αυξϊνεται η δυναμικϐτητα τουσ ό αν πρϐκειται για επενδϑςεισ για την ανϊκτηςη
υλικών ςτο πλαύςιο τησ κυκλικόσ οικονομύασ
επενδϑςεισ για την παραγωγό, επεξεργαςύα, μεταφορϊ, διανομό, αποθόκευςη και καϑςη
ορυκτών καυςύμων με εξαύρεςη ςτισ περιπτώςεισ: i) που αντικαθιςτοϑν ςυςτόματα
τηλεθϋρμανςησ απϐ ςτϋρεα ορυκτϊ καϑςιμα (λιγνύτη) ό την αναβϊθμιςη ςυςτημϊτων
ςυμπαραγωγόσ ενϋργειασ και θερμϐτητασ, ό επενδϑςεισ ςε καυςτόρεσ θϋρμανςη ορυκτοϑ
αερύου για την αντικατϊςταςη εκεύνων απϐ ςτϋρεα ορυκτϊ καϑςιμα (λιγνύτη), ii) και
αφοροϑν ςτην επϋκταςη και την προςαρμογό υποδομών μεταφορϊσ και διανομόσ ορυκτοϑ
αερύου με την προϒπϐθεςη ϐτι οι επενδϑςεισ καθιςτοϑν τισ υποδομϋσ ϋτοιμεσ για
ανανεώςιμο ό χαμηλοϑ ϊνθρακα αϋριο, ϐπωσ εύναι το υδρογϐνο, το βιομεθϊνιο ό ςυνθετικϐ
αϋριο και ειδικϊ ϐταν αφορϊ ςτην αντικατϊςταςη εγκαταςτϊςεων ςτϋρεων ορυκτών
καυςύμων, iii) επενδϑςεισ ςε καθαρϊ οχόματα για δημϐςιουσ ςκοποϑσ και για οχόματα,
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αεροπλϊνα και ςκϊφη που εξυπηρετοϑν ςκοποϑσ πολιτικόσ προςταςύασ ό πυροςβεςτικόσ.
Για τισ εξαιρϋςεισ i) και ii) ωςτϐςο τύθεται επιπλϋον ϐροσ, ϐτι για τα κρϊτη μϋλη με ΑΕΕ
μικρϐτερο απϐ το 90% του ευρωπαώκοϑ μϋςου ϐρου, το ϑψοσ τησ δαπϊνησ δεν μπορεύ να
ξεπερϊςει το 1% των πϐρων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, που το κρϊτοσ μϋλοσ ϋχει δεςμεϑςει ςτη
θεματικό ςυγκϋντρωςη «θϋςεισ εργαςύασ και ανϊπτυξη».
Ταμεύο Συνοχόσ
Επιπλϋον, το ΤΣ δεν μπορεύ να χρηματοδοτόςει δρϊςεισ ςτον οικιςτικϐ τομϋα και ειδικϊ τη
ςτϋγαςη, εκτϐσ κι αν πρϐκειται για επενδϑςεισ που αφοροϑν ςε ενεργειακό αποδοτικϐτητα και
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ.
Ευρωπαώκό Κοινωνικό Ταμεύο +
Δρϊςεισ που αφοροϑν ςτην αγορϊ γησ και ακινότων, υλοπούηςη υποδομών, και την αγορϊ
επύπλωςησ, εξοπλιςμοϑ και οχημϊτων, εκτϐσ ϐταν η αγορϊ εύναι αναγκαύα υπϐ οριςμϋνεσ
προϒποθϋςεισ δεν εύναι επιλϋξιμεσ προσ χρηματοδϐτηςη απϐ το ΕΚΤ+.
Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ
Εκτϐσ ϊλλων, που ϐμωσ δεν αφοροϑν τισ περιφϋρειεσ τησ Ελλϊδασ, εξαιροϑνται απϐ
χρηματοδϐτηςη απϐ το ΤΔΜ επενδϑςεισ ςτην παραγωγό, επεξεργαςύα, μεταφορϊ, διανομό,
αποθόκευςη και καϑςη ϐλων των ορυκτών καυςύμων.
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Πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ για τον πρωτογενό τομϋα
Ειδικϊ για τουσ τομεύσ τησ πρωτογενοϑσ παραγωγόσ, οι περιςςϐτεροι πϐροι διατύθενται μϋςα
απϐ τα παρακϊτω ταμεύα:
 Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΤΕ)
 Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΤΑΑ)
 Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ (ΕΤΘΑΥ)
Στο πλαύςιο αυτϐ πρϋπει να τονιςτεύ ϐτι τα ταμεύα αυτϊ παρϋχουν δυνατϐτητεσ
χρηματοδϐτηςησ, υπϐ προϒποθϋςεισ, που ςυνδϋονται και με ϊλλουσ κλϊδουσ και
δραςτηριϐτητεσ που ενιςχϑουν ευρϑτερα την περιφερειακό και τοπικό ανϊπτυξη.
Για αυτϊ τα ταμεύα μϋχρι ςόμερα, ο ςχεδιαςμϐσ όταν κυρύωσ εθνικϐσ ςτη βϊςη αυςτηρών
ευρωπαώκών κανονιςμών. Πλϋον η κατεϑθυνςη εύναι προσ μεγαλϑτερο βαθμϐ ευελιξύασ, ςτη
βϊςη ςτρατηγικών και προγραμματικών κειμϋνων, ενώ επύςησ ςυζητεύται η μεγαλϑτερη
εμπλοκό των Περιφερειών ςτον ςχεδιαςμϐ.
Σημειώνεται ϐτι κατϊ την περύοδο 2021-2027, οι πϐροι του ΕΤΘΑΥ εντϊςςονται ςτο ΕΣΠΑ, ενώ
αυτϐ δεν ιςχϑει για τουσ πϐρουσ του ΕΓΤΑΑ, ςε αντύθεςη, δηλαδό, με την προγραμματικό
περύοδο 2014-2020.
Ευρωπαώκό Γεωργικό Ταμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΤΕ) και Ευρωπαώκό Γεωργικό Ταμεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ (ΕΓΤΑΑ)
Το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΤΑΑ) αποτελούν τουσ δύο πυλώνεσ τησ Κοινόσ Γεωργικόσ
Πολιτικόσ, με τον πρώτο να αφορϊ κυρύωσ ειςοδηματικοϑ τϑπου ςτόριξη για τουσ αγρϐτεσ και
ενιςχϑςεισ ανϊ γεωργικϐ τομϋα και τον δεϑτερο ςε διαφορετικοϑ τϑπου ενιςχϑςεισ ό
παρεμβϊςεισ, αγροτικόσ ανϊπτυξησ. Αν και ϋχουν διαφορετικό προςϋγγιςη ςτισ
χρηματοδοτόςεισ, επύ τησ αρχόσ ϋχουν ϋναν ενιαύο και κοινϐ ςτϐχο που εύναι η βελτύωςη του
γεωργικοϑ τομϋα και των προώϐντων του και η ενύςχυςη των αγροτικών κοινωνιών και
οικονομιών. Με την πϊροδο των ετών επιχειρεύται μεγαλϑτερη προςοχό ςτην περιβαλλοντικό
διϊςταςη, κϊτι που παραμϋνει ζητοϑμενο.
Οι κανονιςμού των δϑο ταμεύων δεν ϋχουν ακϐμα οριςτικοποιηθεύ, καθώσ οι διαπραγματεϑςεισ
βρύςκονται ακϐμα ςε εξϋλιξη. Απϐ το 2018 οι φϊκελοι τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ64
παρουςύαζαν μεγϊλη δυςκολύα ςτισ διαπραγματεϑςεισ. Η ανακούνωςη τησ Ευρωπαώκόσ
Πρϊςινησ Συμφωνύασ που προϋβλεψε τη νϋα Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το
2030 και τη Στρατηγικό απϐ το Αγρϐκτημα ςτο Πιϊτο δημιοϑργηςαν ακϐμα μεγαλϑτερεσ
δυςκολύεσ ςτισ διαπραγματεϑςεισ. Αναγνωρύζοντασ αυτό την καθυςτϋρηςη ςχετικϊ με τη
διαμϐρφωςη του νϋου πλαιςύου τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ και δύνοντασ ςτα κρϊτη μϋλη
επαρκό χρϐνο προετοιμαςύασ για την εφαρμογό του, οι ευρωπαώκού θεςμού ϋχουν ςυμφωνόςει

Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2018. Πρϐταςη για ϋναν Κανονιςμϐ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου
ςχετικϊ με τη θϋςπιςη κανϐνων για τη ςτόριξη των ςτρατηγικών ςχεδύων που πρϋπει να καταρτύζονται απϐ τα
κρϊτη μϋλη ςτο πλαύςιο τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ςτρατηγικϊ ςχϋδια τησ ΚΓΠ) και να χρηματοδοτοϑνται
απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
(ΕΓΤΑΑ), και την κατϊργηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
Συμβουλύου και του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου
COM(2018) 392 final https://bit.ly/3gWF1xf
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37

ςε ϋναν ενδιϊμεςο Κανονιςμϐ διετοϑσ διϊρκειασ65. Βϊςει αυτοϑ, μϋχρι και το 2022 πϐροι απϐ το
νϋο ΠΔΠ θα διοχετευτοϑν ςτα κρϊτη μϋλη αλλϊ θα εξακολουθεύ να ιςχϑει το υφιςτϊμενο
πλαύςιο ενιςχυμϋνο με οριςμϋνεσ πρϐςθετεσ προβλϋψεισ. Ϋτςι, η νϋα Κοινό Γεωργικό Πολιτικό
αναμϋνεται να ξεκινόςει ςτην πρϊξη το 2023.
Η περιβαλλοντικό μϋριμνα, η διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ και η δρϊςη για το κλύμα
ςυγκαταλϋγονται ανϊμεςα ςτουσ εννϋα (9) ειδικούσ ςτόχουσ που τύθενται για τη νϋα
ΚΓΠ. άδη απϐ την πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ το 2018 προωθεύται μύα πιο πρϊςινη
αρχιτεκτονικό για την ΚΓΠ, ςε ςϑγκριςη με τα προηγοϑμενα χρϐνια, η οπούα περιλαμβϊνει
δεςμευτικϋσ υποχρεώςεισ (αιρεςιμϐτητεσ) τισ οπούεσ θα πρϋπει να εφαρμϐζουν οι γεωργού
καθώσ και περιςςϐτερεσ χρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ για μύα πρϊςινη γεωργύα και πιο βιώςιμη
αγροτικό ανϊπτυξη.
Κϑριο ςτοιχεύο τησ μεταρρϑθμιςησ ϐςον αφορϊ ςτον πρώτο πυλώνα, εύναι η προώθηςη των
«οικολογικών προγραμμϊτων ό ςχημϊτων» (eco-schemes) τα οπούα θα υποςτηρύζουν
τουσ γεωργοϑσ εκεύνουσ που εφαρμϐζουν γεωργικϋσ πρακτικϋσ επωφελεύσ για το κλύμα, τη
βιοποικιλϐτητα και το περιβϊλλον. Σε αυτϋσ τισ γεωργικϋσ πρακτικϋσ ςυγκαταλϋγονται η
γεωργύα ακριβεύασ, η βιολογικό γεωργύα, η αγρο-οικολογύα και η αγρο-δαςοπονύα και δρϊςεισ
για την καλό διαβύωςη των ζώων66. Ϋνα απϐ τα ανοιχτϊ ςημεύα τησ διαπραγμϊτευςησ εύναι ο
ελϊχιςτοσ προϒπολογιςμϐσ που οφεύλουν να καλϑπτουν αυτϊ τα προγρϊμματα.
Επιπλϋον ςτισ προτϊςεισ τησ Επιτροπόσ περιλαμβϊνονται πρϐτυπα ςυμμϐρφωςησ με ςτϐχο
την καλό γεωργικό και περιβαλλοντικό κατϊςταςη τησ γησ (ΚΓΠΚ), τα οπούα ενιςχϑονται
τϐςο ςε αριθμϐ, ϐςο και ςε ϐρουσ που περιλαμβϊνουν ςε ςϑγκριςη με τισ προηγοϑμενεσ
περιϐδουσ. Για παρϊδειγμα η Επιτροπό ϋχει προτεύνει το ΚΓΠΚ2 που αφορϊ ςτην κατϊλληλη
προςταςύα των υγροτϐπων και τυρφώνων με ςτϐχο τη διατόρηςη εκτϊςεων πλοϑςιων ςε
ϊνθρακα και το ΚΓΠΚ 10 ςτο οπούο προβλϋπει την απαγϐρευςη τησ μετατροπόσ ό ϊροςησ των
μϐνιμων βοςκϐτοπων ςε περιοχϋσ του δικτϑου Natura 2000, ενώ προςθϋτει ςτο ΚΓΠΚ9 τη
διατόρηςη ελϊχιςτου ποςοςτοϑ μη παραγωγικών φυςικών εκτϊςεων και την απαγϐρευςη
κοπόσ φωτοφρακτών για την ενύςχυςη τησ βιοποικιλϐτητασ.
Επύςησ, ςτισ παρεμβϊςεισ που προβλϋπεται να ενιςχυθοϑν περιλαμβϊνεται η χρόςη
οικολογικών ςυςκευαςιών καθώσ και η πιςτοπούηςη τησ ποιϐτητασ των προώϐντων, προοπτικό
που ενδιαφϋρει ιδιαύτερα την ελληνικό ϑπαιθρο δεδομϋνου ϐτι η χώρα διαθϋτει μεγϊλο αριθμϐ
προώϐντων Προςτατευϐμενησ Γεωγραφικόσ Ϋνδειξησ (ΠΓΕ) και Προςτατευϐμενησ Ονομαςύασ
Προϋλευςησ (ΠΟΠ), καθώσ και αναπτυςςϐμενο τομϋα βιολογικών καλλιεργειών αλλϊ και
ϊλλων κατηγοριών τροφύμων ϐπωσ οι υπερτροφϋσ, τα εναλλακτικϊ κρϋατοσ, που ςυνδϋονται
με την αλλαγό ςτισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ προσ πιο υγιεινϊ καταναλωτικϊ πρϐτυπα. Επιπλϋον,
μπορεύ να αξιοποιηθεύ το υπϐ διαμϐρφωςη ςϑςτημα πιςτοπούηςησ αειφορικόσ διαχεύριςησ των
ελληνικών δαςών.67 Επύςησ περιλαμβϊνεται και υπερτονύζεται η δυνατϐτητα παροχόσ
ςυμβουλών καθώσ και κατϊρτιςησ των γεωργών. Τϋλοσ, ενθαρρϑνεται η ϋρευνα ςε ςυνϋργεια
με ϊλλα ταμεύα και προγρϊμματα, ϐπωσ εύναι το Horizon Europe.
Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 23ησ Δεκεμβρύου 2020
ςχετικϊ με τη θϋςπιςη οριςμϋνων μεταβατικών διατϊξεων για τη ςτόριξη απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΤΑΑ) και απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Ταμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΤΕ) τα ϋτη 2021 και 2022
και για την τροποπούηςη των κανονιςμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
ϐςον αφορϊ τουσ πϐρουσ και την εφαρμογό τουσ τα ϋτη 2021 και 2022 και του κανονιςμοϑ (EE) αριθ. 1308/2013
ϐςον αφορϊ τουσ πϐρουσ και την κατανομό αυτόσ τησ ςτόριξησ τα ϋτη 2021 και 2022. https://bit.ly/3a57890
66 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2021. List of potential Agricultural Practices that Eco-Schemes could support.
https://bit.ly/2QK0Nd3
67 Ελληνικϐ Πρϐγραμμα Δαςικόσ Πιςτοπούηςησ. https://bit.ly/2RW7wk6
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Ο πυλώνασ τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ αναμϋνεται να εξακολουθόςει να παρϋχει δυνατϐτητεσ
χρηματοδϐτηςησ που ϋχουν ιδιαύτερη απόχηςη ςε περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο.
Αναμϋνεται να δοθεύ μεγαλϑτερη ϋμφαςη ςτην περιβαλλοντικό και την κλιματικό διϊςταςη,
μϋςω των γεωργο-περιβαλλοντικών, γεωργο-δαςικών μϋτρων, και μϋτρων που αφοροϑν ςτη
διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ αλλϊ και την απορρϐφηςη ϊνθρακα. Επύςησ, περιλαμβϊνονται
δυνατϐτητεσ για τη χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ ςτην ϑπαιθρο αλλϊ και ειδικϊ ςτη
γεωργικό παραγωγό, την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και τη μεγαλϑτερη αποδοτικϐτητα ςτη
χρόςη των πϐρων.
Παρϊλληλα, μϋςα απϐ το ΕΓΤΑΑ προβλϋπονται και ευρϑτερεσ δρϊςεισ για την ενύςχυςη των
αγροτικών οικονομιών παρϋχοντασ κύνητρα για νϋουσ αγρϐτεσ, δημιουργώντασ νϋεσ ευκαιρύεσ
απαςχϐληςησ και διαφοροπούηςησ του γεωργικοϑ ειςοδόματοσ με την εκκύνηςησ και ϊλλων
οικονομικών δραςτηριοτότων. Σημαντικϐσ αναμϋνεται να παραμϋνει και ο ϊξονασ του Leader,
που ενιςχϑει πρωτοβουλύεσ τοπικόσ αγροτικόσ ανϊπτυξησ.
Συνολικϊ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει προτεύνει το 40% των πόρων τησ νϋασ ΚΓΠ να
δεςμευτεύ για την επύτευξη των κλιματικών ςτόχων τησ ΕΕ. Στην πρϐταςη, ςτην οπούα
φαύνεται να υπϊρχει ςυμφωνύα, περιλαμβϊνεται επύςησ δϋςμευςη του 30% των πϐρων του
ΕΓΤΑΑ για τουσ κλιματικοϑσ ςτϐχουσ, ενώ το ποςοςτϐ των ϊμεςων ενιςχϑςεων του πρώτου
πυλώνα που προβλϋπεται να δεςμευτεύ για το περιβϊλλον και το κλύμα κυμαύνεται μεταξϑ 20
και 30%, καθώσ, ακϐμα βρύςκεται υπϐ διαπραγμϊτευςη.
Σε κϊθε περύπτωςη η επϐμενη προγραμματικό περύοδοσ επιδιώκει να ϋχει μύα διαφοροποιημϋνη
προςϋγγιςη ςτον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςό τησ, ςε ςϑγκριςη με ϐ,τι ύςχυε μϋχρι ςόμερα,
καθώσ τα κρϊτη μϋλη θα πρϋπει να καταρτύςουν Στρατηγικϐ Σχϋδιο για την Κοινό Γεωργικό
Πολιτικό. Πρϐκειται για ϋναν ολοκληρωμϋνο ςχεδιαςμϐ που θα καλϑπτει και τουσ δϑο πυλώνεσ
τησ ΚΓΠ. Προσ τον ςκοπϐ αυτϐ η Επιτροπό ϋχει όδη δημοςιεϑςει ςυςτϊςεισ ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ,
ϐπωσ και για την Ελλϊδα, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην ανϊγκη ςυμμϐρφωςησ με την Ευρωπαώκό
Πρϊςινη Συμφωνύα.68 Το κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ θα μπορϋςει να επιλϋξει τισ παρεμβϊςεισ που
καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ του, ϐπωσ αυτϋσ προκϑπτουν απϐ ανϊλυςη των ιςχυρών ςημεύων και
των αδυναμιών του, καθώσ και τισ ευκαιρύεσ και τισ απειλϋσ (SWOT Analysis) που εντοπύζονται
ςτον γεωργικϐ κλϊδο. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα η διϊκριςη μεταξϑ των δϑο πυλώνων να μην
εύναι τϐςο ευδιϊκριτη καθώσ το τελικϐ ςχϋδιο θα περιλαμβϊνει παρεμβϊςεισ τϐςο ϊμεςων
ενιςχϑςεων, τομεακών παρεμβϊςεων (π.χ. για το ελαιϐλαδο, τον ούνο, κτλ) ϐςο και
παρεμβϊςεισ αγροτικόσ ανϊπτυξησ.
Ευρωπαώκό Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ
Το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο Θϊλαςςασ, Αλιεύασ και Υδατοκαλλιϋργειασ (ΕΤΘΑΥ)69 αποτελεύ το
βαςικό χρηματοδοτικό μϋςο τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ (ΚΑλΠ) καθώσ και τησ
θαλϊςςιασ πολιτικόσ και των διεθνών υποχρεώςεων τησ ΕΕ για τη διατόρηςη των
ωκεανών. Σε ςϑγκριςη με την προηγοϑμενη προγραμματικό περύοδο, προςτϋθηκε πλϋον
ξεκϊθαρα και ο τομϋασ των υδατοκαλλιεργειών ςτον τύτλο και τη ςτϐχευςη του ταμεύου. Το
ΕΤΘΑΥ παρϋχει ενιςχϑςεισ προσ τουσ αλιεύσ, που ϋχουν διαφορετικοϑσ τϑπουσ, και
Ϋγγραφο Εργαςύασ των Υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. 2021. Συςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ για το
ςτρατηγικϐ ςχϋδιο ΚΓΠ τησ Ελλϊδασ SDW (2020) 372 final (31 Μϊρτιου). https://bit.ly/33e4cU4
69 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2021. Provisional Agreement Resulting from Interinstitutional Negotiations . Proposal for
a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Maritime, Fisheries and Aquaculture
Fund and amending Regulation (EU) 2017/1004 (PECH _AG(2021)681083) 17 Φεβρουαρύου https://bit.ly/3h1csyM
68
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χρηματοδοτεύ επιλεγμϋνεσ δρϊςεισ που ςτοχεϑουν ςτη διατόρηςη και τη βιώςιμη διαχεύριςη
των θαλϊςςιων πϐρων καθώσ και την ανϊπτυξη μύασ βιώςιμησ γαλϊζιασ οικονομύασ.
Οι πϐροι του ΕΤΘΑΥ για την περύοδο 2021-2027 επικεντρώνονται ςτισ εξόσ τϋςςερισ θεματικϋσ
προτεραιϐτητεσ, ςτισ οπούεσ η περιβαλλοντικό διϊςταςη περιλαμβϊνεται οριζϐντια:
 προώθηςη τησ βιώςιμησ αλιεύασ και τησ διατόρηςησ και αποκατϊςταςησ των θαλϊςςιων
βιολογικών πϐρων,
 ενύςχυςη των βιώςιμων πρακτικών υδατοκαλλιϋργειασ, καθώσ και εκεύνων τησ
επεξεργαςύασ και προώθηςησ αλιευτικών προώϐντων και προώϐντων υδατοκαλλιϋργειασ,
ςυμβϊλλοντασ ςτην επιςιτιςτικό αςφϊλεια ςτην Ϋνωςη,
 προώθηςη τησ βιώςιμησ γαλϊζιασ οικονομύασ ςε παρϊκτιεσ, νηςιωτικϋσ περιοχϋσ αλλϊ και
εκεύνεσ που αφοροϑν ςε εςωτερικϊ ϑδατα, μϋςω τησ ανϊπτυξησ των παρϊκτιων
(αλιευτικών και υδατοκαλλιεργειών) κοινοτότων,
 ενύςχυςη τησ διεθνοϑσ διακυβϋρνηςησ των ωκεανών και καθιϋρωςη αςφαλών,
προςτατευϐμενων, καθαρών θαλαςςών και ωκεανών που υπϐκεινται ςε βιώςιμη
διαχεύριςη.
Να ςημειωθεύ ϐτι πϋρα απϐ επιδοτόςεισ για την υιοθϋτηςη και εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων ό
βϋλτιςτων πρακτικών αλιεύασ, το ΕΤΘΑΥ παρϋχει κύνητρα για τη μερικό ό την ολικό παϑςη
των αλιευτικών δραςτηριοτότων ώςτε να μειωθεύ η ςυνολικό αλιευτικό προςπϊθεια και να
αντιμετωπιςτεύ το πρϐβλημα τησ υπεραλύευςησ. Επύςησ, προβλϋπονται πϐροι για την
παρακολοϑθηςη, τη ςυλλογό δεδομϋνων και τον ϋλεγχο, που αποτελοϑν βαςικϋσ προϒποθϋςεισ
για την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ ςε πιο βιώςιμεσ αλιευτικϋσ πρακτικϋσ.
Με τον τομϋα τησ υδατοκαλλιϋργειασ να αποκτϊ ςημαύνοντα ρϐλο ςτην ΕΕ, το ΕΤΘΑΥ
δϑναται να χρηματοδοτεύ δρϊςεισ που καθιςτοϑν τον κλϊδο πιο βιώςιμο. Σε αυτϋσ τισ δρϊςεισ
περιλαμβϊνεται η προώθηςη των βιολογικών υδατοκαλλιεργειών αλλϊ και δρϊςεισ για τη
διαχεύριςη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτισ περιοχϋσ ϐπου εγκαθύςτανται μονϊδεσ
υδατοκαλλιϋργειασ.
Επιπλϋον, ενιςχϑονται δρϊςεισ με ςτϐχο την επύτευξη καθαρών και υγειών θαλαςςών, π.χ.
ςυλλογό απολεςθϋντοσ αλιευτικού εξοπλιςμού, διχτυών και θαλϊςςιων απορριμμϊτων
αλλϊ και η δημιουργύα ςχετικών υποδομόσ ςυλλογόσ και αποθόκευςόσ τουσ. Επύςησ,
δϑνανται να χρηματοδοτηθοϑν δρϊςεισ που αφοροϑν ςτη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ
και τη διαχεύριςη των θαλϊςςιων και παρϊκτιων περιοχών Natura 2000 ό μϋτρα για την
επύτευξη των ςτϐχων τησ θαλϊςςιασ πολιτικόσ τησ ΕΕ.
Παρϊλληλα, πϐροι μποροϑν να διοχετευτοϑν για την υποςτόριξη των τοπικών κοινωνιών, και
προσ αυτό την κατεϑθυνςη προβλϋπονται πϐροι ειδικϊ για τη μικρόσ κλύμακασ παρϊκτια
αλιεύα ό την ενύςχυςη νϋων αλιϋων. Ακϐμα, προβλϋπεται χρηματοδϐτηςη για την
προςαρμογό του αλιευτικοϑ εξοπλιςμοϑ, ό ακϐμα και τον εκςυγχρονιςμϐ του, ώςτε να εύναι πιο
αςφαλόσ αλλϊ και ενεργειακϊ πιο αποδοτικϐσ (π.χ. με την αλλαγό των μηχανών των ςκαφών).
Επύςησ, προβλϋπονται παρεμβϊςεισ που αφοροϑν ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ και νϋων
θαλϊςςιων επιχειρόςεων, που ςυνδυϊζονται με ϊλλουσ τομεύσ ϐπωσ εύναι ο τουριςμϐσ. Με
αυτϐν τον τρϐπο υποςτηρύζει η υλοπούηςη τησ βιώςιμησ γαλϊζιασ οικονομύασ.
Όπωσ όδη ςημειώθηκε παραπϊνω, το Πρϐγραμμα Αλιεύασ και Θϊλαςςασ, ςυνολικοϑ
προϒπολογιςμοϑ €469 εκατομμυρύων μαζύ με την εθνικό ςυγχρηματοδϐτηςη, εντϊςςεται κατϊ
την περύοδο 2021-2027 ςτον προγραμματιςμϐ του ΕΣΠΑ.
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Αν και οι διαπραγματεϑςεισ για την ΚΓΠ βρύςκονται ακϐμα ςε εξϋλιξη, με βϊςη τα ςτοιχεύα που
γνωςτϊ και φαύνεται να εύναι αποδεκτϊ ωσ τώρα, ϐπωσ και τισ προβλϋψεισ του ΕΤΘΑΥ
αναδεικνύεται ςαφόσ προςανατολιςμόσ των επιδοτόςεων προσ βιώςιμεσ γεωργικϋσ
και αλιευτικϋσ πρακτικϋσ. Αν και ο ςχεδιαςμϐσ για την αξιοπούηςη των πϐρων
πραγματοποιεύται κυρύωσ ςε εθνικϐ και κεντρικϐ επύπεδο, η παραπϊνω αναςκϐπηςη
αναδεικνύει τισ δυνατότητεσ ςυνδυαςτικών επενδύςεων και ςε ϊλλουσ κλϊδουσ τομεύσ
ειδικϊ ςε περιφερειακό επύπεδο που ςυνδϋονται με τον πρωτογενό τομϋα και που
μπορούν να ςυνειςφϋρουν ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ υπαύθρου. Συνεπώσ,
καθύςταται ακϐμα πιο επιτακτικό η ανϊγκη για ςυντονιςμϐ μεταξϑ των διαφορετικών
επιπϋδων ςχεδιαςμοϑ και για ςυμπληρωματικϐτητα των πϐρων.
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Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ
Tο Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ (ΤΑΑ)70 αποτελεύ ϋνα νϋο χρηματοδοτικϐ μϋςο το
οπούο αναπτϑχθηκε για την αντιμετώπιςη τησ κρύςησ που δημιοϑργηςε η πανδημύα COVID-19
και αποτελεύ μϋροσ του ευρϑτερου Σχεδύου Ανϊκαμψησ τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. Με πιο
περιοριςμϋνη διϊρκεια εφαρμογόσ, το ΤΑΑ παρϋχει ϋκτακτη και μεγϊλησ κλύμακασ
ενύςχυςη ςτα κρϊτη μϋλη ώςτε να μπορϋςουν να προχωρόςουν ςε μεταρρυθμύςεισ που
θα ςυμβϊλλουν ςτην προετοιμαςύα τουσ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ
υγειονομικόσ κρύςησ και να γύνουν πιο ανθεκτικϊ ςτο μϋλλον. Οι δρϊςεισ που
χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΤΑΑ θα πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι το 2026, ενώ το 70%
των πϐρων θα πρϋπει να ϋχει νομικϊ δεςμευτεύ μϋχρι το τϋλοσ του 2023.
Ωςτϐςο, το ΤΑΑ δεν αποτελεύ μϐνο ϋνα μϋςο για την αντιμετώπιςη των ϊμεςων οικονομικών
και κοινωνικών προκλόςεων, αλλϊ θα ςυμβϊλει ςτη μακροπρϐθεςμη πρϊςινη μετϊβαςη τησ
ΕΕ, η οπούα αποτελεύ και τον πρώτο απϐ τουσ ϋξι πυλώνεσ εφαρμογόσ του ΤΑΑ. Επύςησ, το 37%
των πϐρων του ΤΑΑ διοχετεϑεται ςε δρϊςεισ για την επύτευξη των κλιματικών ςτϐχων τησ ΕΕ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ βιοποικιλϐτητασ. Οι ςυντελεςτϋσ για τον υπολογιςμϐ τησ
ςτόριξησ προσ την επύτευξη των κλιματικών ςτϐχων ακολουθοϑν εκεύνουσ που προβλϋπονται
απϐ τον Κανονιςμϐ Γενικών Διατϊξεων, αν και οι τομεύσ παρϋμβαςησ εύναι πιο περιοριςμϋνοι.
Επύςησ, το 2020 εγκρύθηκαν επτϊ εμβληματικϋσ πρωτοβουλύεσ τισ οπούεσ η Ευρωπαώκό
Επιτροπό παρϐτρυνε τα κρϊτη μϋλη να ενςωματώςουν ςτα εθνικϊ τουσ ςχϋδια71. Τρεισ απϐ τισ
επτϊ αυτϋσ πρωτοβουλύεσ ϋχουν ωσ ςτϐχο την ενύςχυςη τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ και ειδικϊ τησ
ενεργειακόσ μετϊβαςησ, τρεισ την ενύςχυςη τησ ψηφιακόσ μετϊβαςησ και μύα οριζϐντια που
αφορϊ ςτην κατϊρτιςη και την απϐκτηςη δραςτηριοτότων:
- Ενύςχυςη τησ ενϋργειασ (Power Up)
- Ανακαύνιςη (Renovate)
- Επαναφϐρτιςη και ανεφοδιαςμϐσ (Recharge and Refuel)
- Σϑνδεςη (Connect)
- Εκςυγχρονιςμϐσ (Modernise)
- Επϋκταςη (Scale up)
- Επανειδύκευςη και αναβϊθμιςη δεξιοτότων (Reskill and upskill)
Σημειώνεται ϐτι ςτην περύπτωςη του ΤΑΑ οποιαδόποτε δρϊςη δεν εύναι ςυμβατό με την αρχό
τησ «μη πρϐκληςησ ςημαντικόσ βλϊβησ» δεν εύναι επιλϋξιμη για χρηματοδϐτηςη απϐ το ΤΑΑ,
δηλαδό η απαύτηςη εύναι πιο αυςτηρό απϐ εκεύνη των Ταμεύων Συνοχόσ. Στισ κατευθυντόριεσ
γραμμϋσ για την εφαρμογό αυτόσ τησ αρχόσ εξηγεύται η εφαρμογό τησ και η τεκμηρύωςη που
απαιτεύται εφϐςον δεν υπϊρχουν εναλλακτικϋσ ϊλλεσ απϐ ϐςεσ προτεύνονται.72
Το ΤΑΑ διαχωρύζεται ςε δϑο ςκϋλη, εκεύνο των επιχορηγόςεων, ςυνολικοϑ ϑψουσ €312,5 δισ
(τιμϋσ 2018, €338 δισ ςε τιμϋσ 2020) και των πϐρων που θα αντληθοϑν απϐ δανειςμϐ, ϑψουσ
€360 δισ (τιμϋσ 2018, €385,9 δισ ςε τιμϋσ 2020). Για την ϊντληςη των πϐρων τα κρϊτη μϋλη
προετοιμϊζουν εθνικϊ ςχϋδια ανϊκαμψησ και ανθεκτικϐτητασ, τα οπούα εύναι ςυμβατϊ με τισ
Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 12ησ Φεβρουαρύου 2021 για
τη θϋςπιςη του Mηχανιςμοϑ Aνϊκαμψησ και Aνθεκτικϐτητασ https://bit.ly/3tpeAD4
71 Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ. 2020. Ετόςια ςτρατηγικό για τη βιώςιμη ανϊπτυξη 2021. (COM (2020) 575 final)
https://bit.ly/2S0oIoQ
72 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Tεχνικό καθοδόγηςη ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ αρχόσ τησ «μη πρϐκληςησ
ςημαντικόσ βλϊβησ» ςτο πλαύςιο του κανονιςμοϑ για τη θϋςπιςη του Μηχανιςμοϑ Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ
(2021/C 58/01)
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ςυςτϊςεισ του Εαρινοϑ Εξαμόνου, τα Εθνικϊ Σχϋδια για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΣΕΚ) και
τον ευρϑτερο ςτϐχο τησ μετϊβαςησ ςτην κλιματικό ουδετερϐτητα ωσ το 2050 αλλϊ και τα
Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ.
Απϐ τα κεύμενα που δϐθηκαν ςτη δημοςιϐτητα ςχετικϊ με το Ταμεύο Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικϐτητασ (Απρύλιοσ 2021), προκϑπτει ϐτι η Ελλϊδα θα αντλόςει τα επϐμενα χρϐνια τουσ
εξόσ πϐρουσ απϐ το ΤΑΑ.
Προώπολογιςμόσ Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ (δισ ευρώ)
Εθνικό Σχϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ
30,92
Εκ των οπούων επιδοτόςεισ
18,19
Εκ των οπούων δϊνεια
12,73
Πίνακασ 9 Κατανομό του προώπολογιςμού του Εθνικού Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ μεταξύ
επιδοτόςεων και δανεύων ςε διςεκατομμύρια ευρώ.

Το ΤΑΑ ωσ ϋκτακτο ταμεύο χρηματοδϐτηςησ με ςφικτϐ χρονοδιϊγραμμα δϋςμευςησ και
απορρϐφηςησ των διαθϋςιμων κονδυλύων θϋτει ςυγκριμϋνουσ ϐρουσ για την αξιοπούηςη του.
Το γεγονόσ ότι θϋτει ωσ πρώτη προτεραιότητα την υποςτόριξη τησ πρϊςινησ
μετϊβαςησ ςτη μετϊ COVID-19 εποχό ςηματοδοτεύ τη μοναδικό ευκαιρύα που παρϋχει
για ϊμεςεσ επενδύςεισ με μακροχρόνιο αντύκτυπο.
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Ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ
Επιπλϋον πϐροι εύναι διαθϋςιμοι απϐ ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, ϐπωσ εύναι τα εξόσ ταμεύα:
 Ορύζων Ευρώπη,
 Μηχανιςμϐσ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη»
 LIFE
Τη διαχεύριςη των πϐρων αυτών ϋχει κυρύωσ η Ευρωπαώκό Επιτροπό, αλλϊ υπϊρχουν
δυνατϐτητεσ ςυμμετοχόσ κοινοπραξιών ό υποβολόσ προτϊςεων με τη ςυμμετοχό και των
Περιφερειών και με ϐφελοσ για τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, μϋςα απϐ διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ.
Επύςησ, ςτην ενϐτητα αυτό παρουςιϊζεται και ο μηχανιςμϐσ εγγϑηςησ InvestEU ο οπούοσ
μπορεύ να υποςτηρύξει, υπϐ προϒποθϋςεισ, επενδϑςεισ για τισ οπούεσ υπϊρχουν δυςκολύεσ
πρϐςβαςησ ςε ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ.
LIFE - Πρόγραμμα για το Περιβϊλλον και τη Δρϊςη για το Κλύμα (LIFE)
Το Πρϐγραμμα για το Περιβϊλλον και το Κλύμα (LIFE),73 με ςυγκριτικϊ μικρϐ προϒπολογιςμϐ
(€4,8 δισ τιμϋσ 2018, €5,4 δισ τιμϋσ 2020), αποτελεύ το μοναδικό ευρωπαώκό χρηματοδοτικό
εργαλεύο αφιερωμϋνο αποκλειςτικϊ ςε δρϊςεισ περιβϊλλοντοσ και κλιματικόσ αλλαγόσ.
Ϋχει ωσ ςτϐχο να ςυμβϊλει ςτη ςτροφό προσ μύα βιώςιμη, κυκλικό, ενεργειακϊ αποδοτικό,
βαςιςμϋνη ςτισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, ουδϋτερη κλιματικϊ και ανθεκτικό οικονομύα.
Επιπλϋον ϋχει ωσ ςτϐχο την προςταςύα, αποκατϊςταςη και βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του
περιβϊλλοντοσ, περιλαμβανομϋνησ τησ ποιϐτητασ του αϋρα, των υδϊτων και του εδϊφουσ, την
ανϊςχεςη και αντιςτροφό τησ απώλειασ τησ βιοποικιλϐτητασ και την αντιμετώπιςη τησ
υποβϊθμιςησ των οικοςυςτημϊτων, μεταξϑ ϊλλων υποςτηρύζοντασ την εφαρμογό και τη
διαχεύριςη του δικτϑου Natura 2000.
Ϋχοντασ ωσ ευρϑτερο ςτϐχο τη ςυμβολό ςτην επύτευξη των περιβαλλοντικών, κλιματικών και
ενεργειακών ςτϐχων τησ ΕΕ, το πρϐγραμμα LIFE:
 υποςτηρύζει την ανϊπτυξη, επύδειξη και προώθηςη καινοτϐμων τεχνικών, μεθϐδων και
προςεγγύςεων και ςυμβϊλει ςτη διεϑρυνςη τησ γνωςιακόσ βϊςησ και ςτην εφαρμογό
βϋλτιςτων πρακτικών,
 υποςτηρύζει την ανϊπτυξη, εφαρμογό, παρακολοϑθηςη και επιβολό τησ ενωςιακόσ
νομοθεςύασ και πολιτικόσ, μεταξϑ ϊλλων μϋςω τησ βελτύωςησ τησ διακυβϋρνηςησ και
ειδικϐτερα τησ αϑξηςησ των ικανοτότων των δημϐςιων και ιδιωτικών φορϋων και τησ
ςυμμετοχόσ τησ κοινωνύασ των πολιτών,
 λειτουργεύ ωσ καταλϑτησ για την εφαρμογό ςε μεγϊλη κλύμακα επιτυχημϋνων λϑςεων –
τεχνικών ό πολιτικόσ μϋςω τησ αναπαραγωγόσ αποτελεςμϊτων, τησ ενςωμϊτωςησ
ςχετικών ςτϐχων ςε ϊλλεσ πολιτικϋσ και πρακτικϋσ του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα,
τησ κινητοπούηςησ επενδϑςεων και τησ βελτύωςησ τησ πρϐςβαςησ ςε χρηματοδϐτηςη.
Οι πϐροι του προγρϊμματοσ LIFE διοχετεϑονται για τη ςυγχρηματοδϐτηςη προτϊςεων που
υποβϊλλονται προσ αξιολϐγηςη μετϊ απϐ ςχετικϋσ ανοιχτϋσ προκλόςεισ, ςυνόθωσ ςε ετόςιουσ
κϑκλουσ, που διαχειρύζεται η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτη βϊςη των εξόσ πεδύων και θεματικών
προγραμμϊτων:
Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/783 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου, τησ 29ησ Απριλύου 2021, για τη
θϋςπιςη Προγρϊμματοσ για το Περιβϊλλον και τη Δρϊςη για το Κλύμα (LIFE) και για την κατϊργηςη του κανονιςμοϑ
(ΕΕ) αριθ. 1293/2013. https://bit.ly/2TdY8ZI
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Πεδύο «Περιβϊλλον»
o υποπρϐγραμμα «Φϑςη και βιοποικιλϐτητα», με προϒπολογιςμϐ €2,14 δισ
o υποπρϐγραμμα «Κυκλικό οικονομύα και ποιϐτητα ζωόσ», με προϒπολογιςμϐ €1,35 δισ
Πεδύο «Δρϊςη για το κλύμα»
o το υποπρϐγραμμα «Μετριαςμϐσ και προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό», με
προϒπολογιςμϐ €0,95 δισ
o το υποπρϐγραμμα «Μετϊβαςη ςε καθαρϋσ μορφϋσ ενϋργειασ», με προϒπολογιςμϐ €1
δισ.

Στισ προτϊςεισ αυτϋσ μποροϑν να ςυμμετϋχουν δημϐςιεσ εθνικϋσ, περιφερειακϋσ, και τοπικϋσ,
αρχϋσ, επιχειρόςεισ, μη κερδοςκοπικού οργανιςμού. Για ϐλα τα προγρϊμματα το ποςοςτϐ τησ
ςυγχρηματοδϐτηςησ εύναι 60%, με εξαύρεςη εκεύνων που εμπύπτουν ςτο υποπρϐγραμμα «Φϑςη
και βιοποικιλϐτητα», οπϐτε το ποςοςτϐ μπορεύ να ανϋλθει ςτο 75%.
Στο πλαύςιο τησ οριζϐντιασ κλιματικόσ δϋςμευςησ που προβλϋπεται για την περύοδο 20212027, 61% των πϐρων του LIFE προβλϋπεται να ςυμβϊλει ςτουσ κλιματικοϑσ ςτϐχουσ, ενώ το
LIFE αναμϋνεται να ςυνδρϊμει και ςτη δϋςμευςη των πϐρων που αφοροϑν ςτη βιοποικιλϐτητα.
Ορύζων Ευρώπη (Horizon Europe)
Το πρϐγραμμα-πλαύςιο «Ορύζων Ευρώπη»74 με ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ €95,5 δισ (τιμϋσ
2020) εύναι το κύριο χρηματοδοτικό μϋςο για την ϋρευνα και την καινοτομύα ςτην
Ευρωπαώκό Ένωςη. Επιδιώκοντασ επιςτημονικϐ, τεχνολογικϐ, οικονομικϐ και κοινωνικϐ
αντύκτυπο ενιςχϑει την ευρωπαώκό επιςτημονικό και τεχνολογικό βϊςη με απώτερο ςκοπϐ την
υποςτόριξη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ΕΕ και τη ςυμβολό ςτην υλοπούηςη των πολιτικών
τησ και την αντιμετώπιςη των παγκϐςμιων προκλόςεων τησ εποχόσ μασ, μεταξϑ των οπούων η
κλιματικό αλλαγό και ευρϑτερα η επύτευξη των Στϐχων Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ του ΟΗΕ.
Το πρϐγραμμα δομεύται ςε τρεισ πυλώνεσ με τισ εξόσ επικεφαλύδεσ:
 Επιςτημονικό αριςτεύα,
 Παγκϐςμιεσ προκλόςεισ και ευρωπαώκό βιομηχανικό ανταγωνιςτικϐτητα και
 Καινοτϐμοσ Ευρώπη.
Οι τρεισ πυλώνεσ υποςτηρύζονται απϐ οριζϐντιεσ δρϊςεισ με ςτϐχο τη διεϑρυνςη τησ
ςυμμετοχόσ και την ενύςχυςη του Ευρωπαώκοϑ Χώρου Ϋρευνασ.
Οι πϐροι του προγρϊμματοσ «Ορύζων Ευρώπη» διοχετεϑονται ςε προτϊςεισ που υποβϊλλονται
προσ αξιολϐγηςη μετϊ απϐ ςχετικϋσ ανοιχτϋσ προκλόςεισ που διαχειρύζεται η Ευρωπαώκό
Επιτροπό. Πϋρα απϐ τα ακαδημαώκϊ και ερευνητικϊ ιδρϑματα, ενθαρρϑνονται να ςυμμετϋχουν
ςε προτϊςεισ επύςησ μεγϊλεσ και μικρο-μεςαύεσ επιχειρόςεισ, εθνικού και περιφερειακού φορεύσ,
η τοπικό αυτοδιούκηςη και εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών.
Στο πλαύςιο τησ οριζϐντιασ κλιματικόσ δϋςμευςησ που προβλϋπεται για την περύοδο 20212027, το 35% των πϐρων του προγρϊμματοσ-πλαύςιο «Ορύζων Ευρώπη» θα διοχετευτοϑν ςε
δρϊςεισ για τη ςτόριξη των κλιματικών ευρωπαώκών ςτϐχων καθώσ και εκεύνων για τη
βιοποικιλϐτητα.
Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2020. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules
for participation and dissemination (14239/20) 18 Δεκεμβρύου https://bit.ly/3ef9HYX
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Δϑο θεματικϋσ ομϊδεσ (clusters) του πυλώνα 2 εύναι αφιερωμϋνεσ ςυγκεκριμϋνα ςε κλιματικϊ
και περιβαλλοντικϊ ζητόματα, ωςτϐςο δρϊςεισ που υλοποιοϑνται υπϐ τουσ υπϐλοιπουσ
πυλώνεσ, π.χ. ςτη θεματικό ομϊδα 1 «Υγεύα» ενδϋχεται να ςυνειςφϋρουν επύςησ ςε αυτϊ τα
ζητόματα. Ειδικϐτερα:


η θεματικό ομϊδα 5 με προϒπολογιςμϐ €15,12 δισ (τιμϋσ 2020) ϋχει τύτλο «Κλύμα,
Ενϋργεια και Μεταφορϋσ» και ϋχει ωσ ςτϐχο τϐςο την καλϑτερη κατανϐηςη των αιτιών,
τησ εξϋλιξησ, των επιπτώςεων και των ευκαιριών γϑρω απϐ την αντιμετώπιςη τησ
κλιματικόσ αλλαγόσ ϐςο και τη βελτύωςη των κλϊδων τησ ενϋργειασ και των μεταφορών,
ώςτε να γύνουν πιο φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον, πιο αποδοτικϋσ και ανταγωνιςτικϋσ, πιο
αςφαλεύσ, ϋξυπνοι και ανθεκτικού, την προώθηςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ και τησ
ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ.
Προβλϋπονται οι εξόσ τομεύσ παρϋμβαςησ: Κλιματικό επιςτόμη, Ενϋργεια, Συςτόματα
Ενϋργειασ και Δύκτυα, Κτόρια και Βιομηχανικϋσ υποδομϋσ υπϐ ενεργειακό μετϊβαςη,
Κοινϐτητεσ και Πϐλεισ, Βιομηχανικό Ανταγωνιςτικϐτητα ςτισ Μεταφορϋσ, Καθαρϋσ,
Αςφαλεύσ, και Προςβϊςιμεσ Μεταφορϋσ και Κινητικϐτητα, Ϋξυπνη Κινητικϐτητα,
Αποθόκευςη Ενϋργειασ.
Στη θεματικό ομϊδα 5 θα διοχετευτεύ το 25% των επιπλϋον πϐρων που θα λϊβει το
πρϐγραμμα πλαύςιο «Ορύζων Ευρώπη» απϐ το NextGenerationEU.



Η θεματικό ομϊδα 6 με προϒπολογιςμϐ περύπου € 9 δισ (τιμϋσ 2020) ϋχει τύτλο «Τρόφιμα,
βύο-οικονομύα, φυςικού πόροι, γεωργύα και περιβϊλλον» και ϋχει ωσ ςτϐχο την
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την αποκατϊςταςη, τη βιώςιμη διαχεύριςη και χρόςη των
φυςικών πϐρων προκειμϋνου να επιτευχθεύ ανϊςχεςη τησ απώλειασ τησ βιοποικιλϐτητασ,
εξαςφϊλιςη αςφϊλειασ τροφύμων και η μετϊβαςη ςε μύα αποδοτικό κυκλικό οικονομύα και
μύα βιώςιμη βύο-οικονομύα.
Προβλϋπονται οι εξόσ τομεύσ παρϋμβαςησ: Παρακολοϑθηςη του περιβϊλλοντοσ,
Βιοποικιλϐτητα και φυςικού πϐροι, Γεωργύα, Δαςοπονύα και αγροτικϋσ περιοχϋσ, Θϊλαςςεσ,
ωκεανού και εςωτερικϊ ϑδατα, Συςτόματα τροφύμων, Καινοτϐμα ςυςτόματα βύο-οικονομύα,
Κυκλικϊ ςυςτόματα.

Στον πυλώνα 2 ειςϊγονται πϋντε θεματικϋσ πρωτοβουλύεσ, επονομαζϐμενεσ ωσ «αποςτολϋσ»,
οι οπούεσ θα προωθόςουν ςτοχευϐμενεσ λϑςεισ και θα επιδιώξουν την επύτευξη μετρόςιμων
ςτϐχων μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνεσ δϋςμεσ δρϊςεων που περιλαμβϊνουν απϐ ερευνητικϊ ϋργα
μϋχρι νομοθετικϋσ πρωτοβουλύεσ οι οπούεσ πρϋπει να ολοκληρωθοϑν ςε καθοριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα. Ο ςτϐχοσ εύναι οι αποςτολϋσ αυτϋσ να ϋχουν ςυγκεκριμϋνο αντύκτυπο ςε επιλεγμϋνεσ
παγκϐςμιεσ προκλόςεισ. Με εξαύρεςη την αποςτολό που αφορϊ ςτην καταπολϋμηςη του
καρκύνου, οι υπϐλοιπεσ τϋςςερισ αποςτολϋσ ςχετύζονται με την ατζϋντα των περιβαλλοντικών
προκλόςεων. Συγκεκριμϋνα πρϐκειται για την αποςτολό 1 «Προςαρμογό ςτην κλιματικό
αλλαγό ςυμπεριλαμβανομϋνου του κοινωνικοϑ μεταςχηματιςμοϑ»75, την αποςτολό 3 «Υγιεύσ
ωκεανού, θϊλαςςεσ, παρϊκτια και εςωτερικϊ ϑδατα»,76 την αποςτολό 4 «Κλιματικϊ ουδϋτερεσ
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Proposed Mission: A Climate Resilient Europe: Prepare Europe for climate disruptions
and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030. Ανεξϊρτητη ϋκθεςη ειδικών.
https://bit.ly/3aVcTGZ
76 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters. Ανεξϊρτητη ϋκθεςη ειδικών.
https://bit.ly/3t9wIjV
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και ϋξυπνεσ πϐλεισ»77 και την αποςτολό 5 «Υγεύα του εδϊφουσ και τρϐφιμα»78. Οι αποςτολϋσ
προσ το παρϐν βρύςκονται ςε δοκιμαςτικό λειτουργύα κατϊ την οπούα αξιολογεύται το
προτεινϐμενο περιεχϐμενο πριν ξεκινόςει η πλόρησ φϊςη υλοπούηςησ.
Το Στρατηγικϐ Σχϋδιο που υιοθετόθηκε τον Μϊρτιο του 202179 θϋτει τον ςτρατηγικϐ
προςανατολιςμϐ για τη ςτϐχευςη των επενδϑςεων κατϊ την περύοδο 2021-2024. Όπωσ όταν
αναμενϐμενο δρϊςεισ που αφοροϑν ευρϑτερα ςτην πρϊςινη μετϊβαςη, την αντιμετώπιςη τησ
κλιματικόσ κρύςησ και τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ τϋθηκαν ςε προτεραιϐτητα για τα
επϐμενα χρϐνια.
Μηχανιςμόσ «Συνδϋοντασ την Ευρώπη»
Ο Μηχανιςμϐσ ό αλλιώσ η Διευκϐλυνςη «Συνδϋοντασ την Ευρώπη» (ΔΣΕ)80 αναμϋνεται να
ςυνειςφϋρει τϐςο ςτην πρϊςινη ϐςο και ςτην ψηφιακό μετϊβαςη τησ Ευρώπησ. Ειδικϐτερα, ο
μηχανιςμϐσ ϋχει ωσ ςτϐχο την καταςκευό, τον εκςυγχρονιςμό και την ολοκλόρωςη των
διευρωπαώκών δικτύων (ΔΕΔ) μεταφορών, ενϋργειασ και του ψηφιακού τομϋα.
Επιπλϋον, υποςτηρύζει τη διαςυνοριακό ςυνεργαςύα ςτον τομϋα των ανανεώςιμων πηγών
ενϋργειασ, καθώσ και την υλοπούηςη ϋργων που χαρακτηρύζονται ωσ «ϋργα κοινοτικόσ
ςημαςύασ» (projects of community interest, PCI).
Ο μηχανιςμϐσ ςυμβϊλει με το 60% των διαθϋςιμων πϐρων ςτην οριζϐντια κλιματικό δϋςμευςη
του ΠΔΠ. Ειδικϐτερα για τον κλϊδο των μεταφορών, που αποτελεύ και το μεγαλϑτερο τμόμα
του προϒπολογιςμοϑ του, ενιςχϑεται απϐ πϐρουσ του ΤΣ για ϋργα που πρϐκειται να
υλοποιηθοϑν ςε κρϊτη μϋλη που εύναι επιλϋξιμα για ςυγχρηματοδϐτηςη απϐ το ΤΣ.
Οι πϐροι του μηχανιςμοϑ κατανϋμονται κυρύωσ μϋςω απευθεύασ διαχεύριςησ απϐ την
Ευρωπαώκό Επιτροπό, ενώ δϑναται υπϐ ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ να παρϋχουν
ςυμπληρωματικό χρηματοδϐτηςη ςε ϊλλα ευρωπαώκϊ ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα.
Πρόγραμμα InvestEU
Το πρϐγραμμα InvestEU81 ϋχει ωσ ςτϐχο τη μόχλευςη πόρων για την υποςτόριξη των
ευρωπαώκών πολιτικών και ςτρατηγικών επενδύςεων που βρύςκονται αντιμϋτωπεσ με
αδυναμύεσ τησ αγορϊσ ό ϊλλεσ καταςτϊςεισ μη ικανοποιητικόσ πρόςβαςησ ςε πόρουσ.
Αποτελεύται κυρύωσ απϐ το Ταμεύο InvestEU που λειτουργεύ ωσ ϋνασ ενιαύοσ μηχανιςμϐσ
εγγϑηςησ, με βαςικϐ εταύρο υλοπούηςησ τησ Ευρωπαώκό Τρϊπεζα Επενδϑςεων, για την
υποςτόριξη επενδϑςεων που ςυμβϊλλουν ςτουσ ςτϐχουσ πολιτικόσ τησ ΕΕ. Επιπλϋον, το
πρϐγραμμα θεςπύζει ϋναν ςυμβουλευτικϐ κϐμβο, το InvestEU Advisory Hub, για την παροχό
ςχετικό κατϊρτιςησ καθώσ και μύα ψηφιακό πϑλη, InvestEU Portal, ςτην οπούα θα
παρουςιϊζονται τα ϋργα που αναζητοϑν χρηματοδϐτηςη.
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Proposed Mission: 100 climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizens.
Ανεξϊρτητη ϋκθεςη ειδικών. https://bit.ly/3vFPyB7
78 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Caring for soil is caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for food,
people, nature and climate. Ανεξϊρτητη ϋκθεςη ειδικών. https://bit.ly/3h8tqLN
79 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2021. Horizon Europe – Strategic Plan 2021-2024. https://bit.ly/3vAMFS6
80 Συμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ. 2021. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No
283/2014 - Analysis of the final compromise text with a view to agreement (7063/21) 21 Μαρτύου.
https://bit.ly/3aYXlC5
81 Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαώκοϑ Κοινουβουλύου και του Συμβουλύου τησ τησ 24ησ Μαρτύου 2021 για τη
θϋςπιςη του προγρϊμματοσ InvestEU και την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2015/1017 https://bit.ly/33fdW0d
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Το InvestEU θα ςυμβϊλει ςτην οικοδϐμηςη ενϐσ βιώςιμου χρηματοδοτικοϑ ςυςτόματοσ
υποςτηρύζοντασ τον αναπροςανατολιςμϐ κεφαλαύων προσ βιώςιμεσ επενδϑςεισ ςϑμφωνα με
την Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα και το επενδυτικϐ τησ ςχϋδιο. Ϋτςι, ανϊμεςα ςτουσ
ειδικοϑσ ςτϐχουσ του InvestEU ςυγκαταλϋγεται η βιωςιμϐτητα τησ οικονομύασ τησ ΕΕ, καθώσ
και η περιβαλλοντικό και κλιματικό διϊςταςη ςυμβϊλλοντασ ςτην επύτευξη των Στϐχων
Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ και των ςτϐχων τησ Συμφωνύασ του Παριςιοϑ. Επιπλϋον, το InvestEU,
αποτελεύ τον δεϑτερο πυλώνα του Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Παρϊλληλα, το InvestEU
αναμϋνεται να ςυνειςφϋρει καθοριςτικϊ ςτη βιώςιμη ανϊκαμψη τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ
απϐ τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ COVID-19.
Το InvestEU θα λειτουργόςει μϋςα απϐ τϋςςερα «ςκϋλη πολιτικόσ», το πρώτο εκ των οπούων
αφορϊ ςτισ βιώςιμεσ υποδομϋσ, που καλϑπτει ϋνα μεγϊλο εϑροσ δυνητικών επενδϑςεων, ςτουσ
τομεύσ των μεταφορών, τησ ενϋργειασ, τησ διαχεύριςησ αποβλότων και τησ κυκλικόσ οικονομύασ,
των ωκεανών, τησ φϑςησ και ϊλλων περιβαλλοντικών υποδομών, τησ πολιτιςτικόσ
κληρονομιϊσ, του τουριςμοϑ, του εξοπλιςμοϑ, και τησ χρόςησ καινοτϐμων τεχνολογιών που
ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτϐχων περιβαλλοντικόσ ό κλιματικόσ ανθεκτικϐτητασ ό των
ςτϐχων κοινωνικόσ βιωςιμϐτητασ τησ Ϋνωςησ. Μϊλιςτα, το 60 % των επενδϑςεων αυτοϑ του
ςκϋλουσ πολιτικόσ πρϋπει να ςυμβϊλει ςτην επύτευξη των ςτϐχων τησ Ϋνωςησ για το κλύμα και
το περιβϊλλον.
Ωςτϐςο και τα υπϐλοιπα ςκϋλη πολιτικόσ, π.χ. εκεύνο που αφορϊ ςτην ϋρευνα και την
καινοτομύα, καθώσ και το ςκϋλοσ για τισ μικρο-μεςαύεσ επιχειρόςεισ, ϐπωσ και το τϋταρτο που
αφορϊ ςτην κοινωνικό οικονομύα και τισ κοινωνικϋσ επενδϑςεισ, δϑνανται να ϋχουν και
περιβαλλοντικό διϊςταςη. Η υποςτόριξη τησ δύκαιησ μετϊβαςησ διατρϋχει και τα τϋςςερα
ςκϋλη πολιτικόσ.
Την περύοδο 2021-2027 ενθαρρϑνονται οι ςυνϋργειεσ και η ςυμπληρωματικϐτητα μεταξϑ των
διαφορετικών ταμεύων για τη βϋλτιςτη αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πϐρων. Τα τϋςςερα
πρόςθετα ταμεύα που παρουςιϊςτηκαν παρϋχουν ςημαντικϋσ ευκαιρύεσ
χρηματοδότηςησ διαφορετικού τύπου δρϊςεων, όπωσ εύναι η ϋρευνα, η καινοτομύα, η
πιλοτικό εφαρμογό νϋων λύςεων, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για την υλοπούηςη τησ
πρϊςινησ μετϊβαςησ. Συμπληρωματικϊ με τισ ϊλλεσ πηγϋσ μποροϑν ϐχι μϐνο να ενιςχϑςουν
τισ ςυγκεκριμϋνεσ παρεμβϊςεισ αλλϊ και το προφύλ μύασ περιοχόσ που φιλοξενεύ και δοκιμϊζει
νϋεσ ιδϋεσ και προςεγγύςεισ.
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IV.

Προοπτικϋσ πρϊςινου μεταςχηματιςμού για
επιλεγμϋνουσ κλϊδουσ
Προοπτικϋσ πρϊςινου μεταςχηματιςμοϑ για επιλεγμϋνουσ κλϊδουσ
Μετϊ την εξϋταςη των πηγών χρηματοδϐτηςησ ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα γύνεται κατανοητϐ
ϐτι οι δυνατϐτητεσ διοχϋτευςησ πϐρων προσ την κατεϑθυνςη τησ βιωςιμϐτητασ εύναι πολλϋσ
κατϊ την περύοδο 2021-2027.
Σε αυτό την ενϐτητα παρουςιϊζονται οι προοπτικϋσ πρϊςινου μεταςχηματιςμοϑ επιλεγμϋνων
τομϋων τησ οικονομύασ, μϋςα απϐ δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ οι οπούεσ μποροϑν να
υποςτηριχθοϑν απϐ τισ διαθϋςιμεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ. Οι τομεύσ αυτού απϐ τη μύα ϋχουν
ςημαντικϐ περιβαλλοντικϐ αποτϑπωμα και απϐ την ϊλλη αποτελοϑν αναπτυξιακοϑσ πυλώνεσ
τησ χώρασ. Πρϐκειται για τουσ τομεύσ τησ ενϋργειασ, του τουριςμοϑ και τησ πρωτογενοϑσ
παραγωγόσ, δηλαδό τησ γεωργύασ και τησ αλιεύασ – ενώ, παρϊλληλα, αναδεικνϑονται και οι
προοπτικϋσ ώςτε να θωρακιςτεύ το φυςικϐ περιβϊλλον και η πλοϑςια βιοποικιλϐτητα τησ
Ελλϊδασ.
Επενδύοντασ τουσ πόρουσ τησ νϋασ περιόδου ςτον μεταςχηματιςμό αυτών των τομϋων
η Ελλϊδα μπορεύ να ευθυγραμμιςτεύ με τον προςανατολιςμό που ϋχει θϋςει η
Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα. Αν και η προςϋγγιςη εύναι τομεακό, επηρεϊζει και
επηρεϊζεται από τον ςχεδιαςμό και ςτο περιφερειακό επύπεδο, καθώσ πρόκειται για
τομεύσ που αναπτύςςονται ςε όλη την επικρϊτεια, αν και με διαφορετικό βαρύτητα.
Εύναι κρύςιμο να εντοπιςτούν οι περιφερειακϋσ τοπικϋσ ανϊγκεσ που πρϋπει να
αντιμετωπιςτούν αλλϊ και να αναγνωριςτούν τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ κϊθε
περιφϋρειασ ώςτε να αποτελϋςουν τη βϊςη για τον πρϊςινο μεταςχηματιςμό κϊθε
περιοχόσ.
Δυνητικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, κϑριεσ και πρϐςθετεσ, εντοπύζονται ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ.
Για να μπορϋςουν να αξιοποιηθοϑν πρϋπει να ενταχθοϑν ςχετικϋσ προτεραιϐτητεσ και
παρεμβϊςεισ ςτα τομεακϊ και τα περιφερειακϊ προγρϊμματα ςτο ςτϊδιο του ςχεδιαςμοϑ τησ
περιϐδου 2021-2027. Οι επενδϑςεισ και παρεμβϊςεισ που απαιτοϑνται δεν εξαντλοϑνται
εξϊλλου ςε αυτϋσ που θα προβλεφθοϑν ςε ϋνα μϐνο πρϐγραμμα. Για αυτϐ τονύζεται η ςημαςύα
του ςχεδιαςμοϑ και ειδικϊ τησ ςυμπληρωματικϐτητασ τϐςο μεταξϑ των διαφορετικών
τομεακών προγραμμϊτων και του Σχεδύου Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ ϐςο και μεταξϑ του
εθνικοϑ και περιφερειακοϑ ςχεδιαςμοϑ. Επύςησ, ςημαντικϐ ρϐλο ϋχουν ςε κϊθε τομϋα και τα
ανταγωνιςτικϊ προγρϊμματα, που ανούγουν πιθανϐτητεσ ςυνεργαςύασ με την ακαδημαώκό και
την ερευνητικό κοινϐτητα και την κοινωνύα των πολιτών για τη δοκιμό καινοτϐμων
προςεγγύςεων και την εφαρμογό πιλοτικών ϋργων. Επιπλϋον, πϐροι μποροϑν να
εξαςφαλιςτοϑν απϐ τουσ μηχανιςμοϑσ μϐχλευςησ πρϐςθετων, κυρύωσ ιδιωτικών πϐρων, που
προβλϋπει η νϋα περύοδοσ.
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Βιώςιμη ενϋργεια
Για τη ςυγκρϊτηςη τησ αϑξηςησ τησ μϋςησ θερμοκραςύασ του πλανότη απαιτεύται η μετϊβαςη
ςτην κλιματικό ουδετερϐτητα με τη ςυμβολό ολϐκληρου του ενεργειακοϑ τομϋα, δηλαδό, τησ
ηλεκτροπαραγωγόσ, τησ θϋρμανςησ και ψϑξησ, καθώσ και των τομϋων τησ βιομηχανύασ, των
μεταφορών, τησ γεωργύασ και τησ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων. Σε αυτοϑσ τουσ κλϊδουσ
απαιτεύται η απεξϊρτηςη απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα και η ςτροφό ςτισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ
ενϋργειασ παρϊλληλα με την προώθηςη τησ αποθόκευςησ τησ ανανεώςιμησ ενϋργειασ, την
ηλεκτροκύνηςη και ϊλλα εναλλακτικϊ καϑςιμα, καθώσ και επενδϑςεισ ςτην αϑξηςη τησ
ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ και τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. Επιπλϋον, ςτη δεκαετύα αυτό θα
πρϋπει να ενιςχυθοϑν και οι λϑςεισ αντιμετώπιςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ που βαςύζονται ςτη
φϑςη.
Για να επιτευχθεύ αυτό η ςτροφό απαιτεύται εθνικϐσ ςχεδιαςμϐσ, ο οπούοσ αποτυπώνεται ςτο
Εθνικϐ Σχϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΣΕΚ)82. Σϑμφωνα με το ΕΣΕΚ Ελλϊδα επιδιώκει
μεύωςη κατϊ 42% των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου μϋχρι το 2030 ςε ςϑγκριςη με το
1990. Ο ςτϐχοσ αυτϐσ όταν ςυμβατϐσ και μϊλιςτα ελαφρώσ πιο φιλϐδοξοσ απϐ την παλαιϐτερο
ευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο μεύωςησ των εκπομπών κατϊ 40%. Όμωσ πλϋον εύναι ανεπαρκόσ
και όδη προγραμματύζεται η αναθεώρηςό του με δεδομϋνο ϐτι ϋχει όδη ςυμφωνηθεύ ενιαύοσ
ευρωπαώκϐσ ςτϐχοσ μεύωςησ των καθαρών εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ
τουλϊχιςτον 55% μϋχρι το 2030, με ϋτοσ βϊςησ το 1990, ςτον οπούο η Ελλϊδα οφεύλει να
προςαρμοςτεύ.
Το ΕΣΕΚ θϋτει επιμϋρουσ ςτϐχουσ και καταγρϊφει τισ παρεμβϊςεισ που απαιτοϑνται ανϊ
επιμϋρουσ ενεργειακϐ τομϋα. Η επύτευξη των κλιματικών και ενεργειακών ςτόχων
απαιτεύ τη ςυνδρομό όλων των εμπλεκόμενων φορϋων, ςε κϊθε επύπεδο ςχεδιαςμού
και τη βϋλτιςτη δυνατό αξιοπούηςη των πόρων των ευρωπαώκών ταμεύων ςε όλα τα
επύπεδα.
Ξεκινώντασ απϐ τον τομϋα τησ ηλεκτροπαραγωγόσ, η απϐφαςη για απολιγνιτοπούηςη εύναι
καθοριςτικό καθώσ ο λιγνύτησ όταν υπεϑθυνοσ για το 34% των εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου απϐ το 1990 ωσ το 2017. Η απϐςυρςη ϐλων των υφιςτϊμενων μονϊδων ςτη
Δυτικό Μακεδονύα και τη Μεγαλϐπολη αναμϋνεται να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι το 2023, με το
μϋλλον τησ υπο-καταςκευό μονϊδασ ΠτολεμαϏδα 5 να εύναι ακϐμα ϋωλο παρϐλο που ϋχει όδη
ανακοινωθεύ απϐ τη ΔΕΗ ϐτι δεν πρϐκειται να λειτουργόςει ωσ λιγνιτικό πϋραν του 2025,
γεγονϐσ που μεταφϋρει τον ςτϐχο πλόρουσ απολιγνιτοπούηςησ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ τησ
χώρασ τρύα χρϐνια νωρύτερα. Οι προκλόςεισ που δημιουργοϑνται απϐ αυτό την απϐφαςη, απϐ
τη μύα ςχετύζονται με την κϊλυψη του ενεργειακοϑ κενοϑ που αφόνει η απεξϊρτηςη απϐ τον
λιγνύτη και απϐ την ϊλλη με τη διαμϐρφωςη ενϐσ νϋου βιώςιμου παραγωγικοϑ, αναπτυξιακοϑ
και ευρϑτερα κοινωνικο-οικονομικοϑ μοντϋλου ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ επιδιώκοντασ μύα
δύκαιη μετϊβαςη.
Στισ προκλόςεισ αυτϋσ πρϋπει να προςτεθεύ ϐτι ςτο ΕΣΕΚ προβλϋπεται επύςησ, να κλεύςουν οι
περιςςϐτεροι πετρελαώκού ςταθμού που λειτουργοϑν ςτα νηςιϊ του Αιγαύου και τησ Κρότησ.
Στην περύπτωςη αυτό το ενεργειακϐ κενϐ αναμϋνεται να πληρωθεύ μϋςω τησ διαςϑνδεςησ των
νηςιών με το ηπειρωτικϐ δύκτυο ό την εγκατϊςταςη αυτϐνομων υβριδικών ςυςτημϊτων που
ςυνδυϊζουν τη χρόςη ΑΠΕ με την αποθόκευςη ενϋργειασ.
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Το ΕΣΕΚ προβλϋπει τη χρόςη του ορυκτοϑ αερύου ςτην ηλεκτροπαραγωγό το επϐμενο
διϊςτημα. Όμωσ, αυτό δεν θα πρϋπει να θεωρεύται δεδομϋνη. Το ορυκτϐ αϋριο ωσ μεταβατικϐ
καϑςιμο αμφιςβητεύται ολοϋνα και περιςςϐτερο λϐγω τησ ϐλο και μεγαλϑτερησ διεύςδυςησ των
ανταγωνιςτικών πλϋον ΑΠΕ, τησ αϑξηςησ των τιμών CO2 ςτο ευρωπαώκϐ ςϑςτημα εμπορύασ
δικαιωμϊτων εκπομπών, των αναμενϐμενων αναθεωρόςεων τησ περιβαλλοντικόσ και
κλιματικόσ νομοθεςύασ. Η τϊςη αμφιςβότηςησ επιβεβαιώθηκε πρϐςφατα και απϐ τον Διεθνό
Οργανιςμϐ Ενϋργειασ που τϐνιςε ϐτι ςτην πορεύα για μηδενικϋσ καθαρϋσ εκπομπϋσ δεν υπϊρχει
χώροσ για τα ορυκτϊ καϑςιμα, περιλαμβανομϋνου και του ορυκτοϑ αερύου.83 έςωσ πιο
χαρακτηριςτικϐ δεύγμα τησ αμφιςβότηςησ του ορυκτοϑ αερύου ωσ μεταβατικϐ καϑςιμο
αποτελεύ η μειωμϋνη πρϐςβαςη ςε χρηματοδοτόςεισ απϐ τον δημϐςιο και τον ιδιωτικϐ τομϋα.
Αυτό η ςτροφό μακριϊ απϐ το ορυκτϐ αϋριο αποτυπώνεται και ςτουσ κανονιςμοϑσ τησ νϋασ
περιϐδου, με τισ δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ υποδομών ορυκτοϑ αερύου απϐ τα διαφορετικϊ
ταμεύα να εύναι περιοριςμϋνεσ, υπϐ ϐρουσ και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, πρακτικϊ
αποκλεύονται.
Συνεπώσ η ςτροφό ςτισ ΑΠΕ, ςτη βϊςη ενϐσ ορθοϑ χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ, εύναι μονϐδρομοσ.
άδη ςτο υφιςτϊμενο ΕΣΕΚ τύθεται ελϊχιςτοσ ςτϐχοσ διεύςδυςησ των ΑΠΕ 61% ςτην
ακαθϊριςτη κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Κατϊ την εφαρμογό ςεναρύων που
αναλϑθηκαν ςε ςχετικό μελϋτη επιπτώςεων (impact assessment) για τισ προεκτϊςεισ του
ευρωπαώκοϑ ςτϐχου μεύωςησ εκπομπών κατϊ 55% το 2030, το αντύςτοιχο μερύδιο των ΑΠΕ
ςτην ακαθϊριςτη τελικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ τησ Ελλϊδασ εκτιμόθηκε μεταξϑ
83% και 88%.84 Πιο ςυγκεκριμϋνεσ αναλϑςεισ αναμϋνονται κατϊ την κατϊρτιςη του νϋου ΕΣΕΚ,
ωςτϐςο μπορεύ να θεωρηθεύ δεδομϋνη η αϑξηςη του ςτϐχου για τισ ΑΠΕ, που θα αφορϊ κυρύωσ
ςτην αιολικό – χερςαύα και θαλϊςςια –και την ηλιακό ενϋργεια. Προσ αυτό την κατεϑθυνςη και
οι κανονιςμού παρϋχουν δυνατϐτητεσ υποςτόριξησ αυτών των τεχνολογιών. Την ύδια ςτιγμό,
εύναι ςχεδϐν βϋβαιο ϐτι θα δοκιμαςτοϑν και ϊλλεσ τεχνολογύεσ, και ϊρα κονδϑλια μποροϑν να
αντληθοϑν για πιλοτικϋσ εφαρμογϋσ τεχνολογιών ςε μεγαλϑτερη κλύμακα ό και ϊλλεσ
καινοτϐμεσ πρακτικϋσ.
Η ςημαντικό αυτό διεύςδυςη των ΑΠΕ καθιςτϊ απαραύτητη και την αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ
αποθόκευςησ τησ ανανεώςιμησ ενϋργειασ μϋςω εναλλακτικών τεχνολογιών, ϐπωσ εύναι η
αντληςιοταμύευςη, οι μπαταρύεσ αλλϊ και νεώτερεσ τεχνολογύεσ ϐπωσ εύναι η θερμικό
αποθόκευςη μϋςω τησ ςχετικόσ μετατροπόσ υφιςτϊμενων λιγνιτικών μονϊδων αλλϊ και του
πρϊςινου υδρογϐνου85. Η διαφοροπούηςη του μύγματοσ τεχνολογιών αποθόκευςησ θεωρεύται
ϐτι εύναι το βϋλτιςτο ςενϊριο με την επιλογό των κατϊλληλων τεχνολογιών να προςαρμϐζεται
ςτα χαρακτηριςτικϊ των διαφορετικών περιοχών. Εύναι προφανϋσ ϐτι η μετατροπό των
υφιςτϊμενων λιγνιτικών μονϊδων αφορϊ ςτην αξιοπούηςη τησ ενεργειακόσ υποδομόσ των
λιγνιτικών περιοχών, ενώ οι μπαταρύεσ ό η αντληςιοταμύευςη αποτελοϑν επιλογϋσ για
περιςςϐτερεσ περιοχϋσ. Οι νϋοι κανονιςμού αναφϋρουν την αποθόκευςη ενϋργειασ ςτισ
δυνητικϊ χρηματοδοτοϑμενεσ παρεμβϊςεισ, μϊλιςτα οι αναφορϋσ ςε αυτόν
πολλαπλαςιϊςτηκαν ςτη διϊρκεια των διαπραγματεϑςεων ςε ςχϋςη με τισ αρχικϋσ προτϊςεισ
τησ Επιτροπόσ, γεγονϐσ που καταδεικνϑει το αυξημϋνο ενδιαφϋρον αλλϊ και την προοπτικό για
τϋτοιου εύδουσ παρεμβϊςεισ.
Παρϊλληλα, με την προώθηςη των ΑΠΕ απαιτεύται και η προώθηςη τησ ενεργειακόσ
αποδοτικότητασ και τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. Το ΕΣΕΚ περιλαμβϊνει ςτϐχουσ που
International Environmental Agency (IEA). 2021. Net Zero by 2050, IEA, Paris. https://bit.ly/3hYIZFV
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διατρϋχουν ςχεδϐν ϐλουσ τουσ ενεργειακοϑσ τομεύσ, δηλαδό απϐ τον οικιακϐ ωσ τον
βιομηχανικϐ τομϋα, τισ μεταφορϋσ, τον πρωτογενό τομϋα καθώσ και εκεύνον των υποδομών
αλλϊ και τον υπηρεςιών, π.χ. ϐςον αφορϊ τον τουριςτικϐ κλϊδο. Επύςησ, περιλαμβϊνει ςτϐχουσ
προσ τον εξηλεκτριςμϐ τησ θϋρμανςησ και ψϑξησ. Συνολικϊ, ϋχει τεθεύ ωσ ςτϐχοσ η τελικό
κατανϊλωςη ενϋργειασ το 2030 να μειωθεύ κατϊ 38% ςε ςχϋςη με τισ προβλϋψεισ του 2007 για
το 2030. Σε ϋνα πολϑ μεγϊλο μϋροσ ο ςτϐχοσ αυτϐσ μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα απϐ βελτιώςεισ
ςτον κτιριακϐ τομϋα, ϐπου μπορεύ αλλϊ και αναμϋνεται να κατευθυνθεύ ςημαντικϐ ποςοςτϐ
των χρηματοδοτόςεων, ςε ςυμμϐρφωςη και με ςχετικϋσ ευρωπαώκϋσ πρωτοβουλύεσ86. Το ΕΣΕΚ,
χωρύσ να περιλαμβϊνει τισ επιπλϋον δυνατϐτητεσ που περιϋχονται ςτο Ευρωπαώκϐ Ταμεύο
Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ, εκτύμηςε το επύπεδο των ενεργειακών ανακαινύςεων ςτο 1215% δηλαδό περύπου 600.000 κατοικύεσ ό κτύρια. Οι δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ δρϊςεων
ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ και εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ εύναι πολλϋσ, μϊλιςτα τϋτοιεσ
δρϊςεισ τύθενται ςαφώσ ςε προτεραιϐτητα. Ωςτϐςο, δεν εξαντλοϑνται ςτον κτηριακϐ τομϋα,
καθώσ χρηματοδοτόςεισ μποροϑν να αναζητηθοϑν και ςε ϊλλουσ τομεύσ ϐπωσ εύναι η
αναβϊθμιςη του οδοφωτιςμοϑ, ςυνολικϊ οι αςτικϋσ παρεμβϊςεισ, ςυμβϊλλοντασ ςτην επύτευξη
του ςτϐχου που θϋτει το ΕΣΕΚ για μεύωςη κατϊ 20% του φαινϐμενου θερμικόσ νηςύδασ, καθώσ
και ςτον γεωργικϐ και αλιευτικϐ εξοπλιςμϐ.
Ϊλλοσ τομϋασ ςτον οπούο θα πρϋπει να διοχετευτοϑν πϐροι εύναι οι μεταφορϋσ, που εύναι ο
δεϑτεροσ μετϊ την ηλεκτροπαραγωγό μεγαλϑτεροσ τομϋασ ϐςον αφορϊ ςτισ εκπομπϋσ αερύων
του θερμοκηπύου ςτη χώρα. Στον τομϋα αυτϐ περιλαμβϊνονται η αςτικό κινητικϐτητα, καθώσ
και τα διαπεριφερειακϊ αλλϊ και τα διευρωπαώκϊ δύκτυα – οδικϊ και ςιδηροδρομικϊ, η
ναυτιλύα και οι αερομεταφορϋσ. Οι ςτϐχοι που ϋχουν τεθεύ απϐ το ΕΣΕΚ ςτον τομϋα αυτϐν
αφοροϑν κυρύωσ ςτον εξηλεκτριςμϐ των μεταφορών, ό ςτη χρόςη εναλλακτικών καυςύμων,
ειδικϊ για τη ναυτιλύα και τισ αερομεταφορϋσ και ευρϑτερα ςτην αποδοτικό χρόςη των πϐρων.
Προτεραιϐτητα ϋχει η αναβϊθμιςη και η ανϊπτυξη καθώσ και ο εξηλεκτριςμϐσ των
ςιδηροδρομικών μεταφορών ςε ϐλη την ηπειρωτικό χώρα, τϐςο για επιβατικοϑσ ϐςο και για
εμπορικοϑσ λϐγουσ, π.χ. ςυνδρϊμοντασ ςτο τομϋα του εφοδιαςμοϑ (logistics). Η προτεραιϐτητα
αυτό του ΕΣΕΚ ςυνδυϊζεται με τισ προτεραιϐτητεσ των διαφορετικών χρηματοδοτικών πηγών,
καθώσ δύνεται ϋμφαςη ςτον ςιδηρϐδρομο τϐςο ςτισ υποδομϋσ ϐςο και ςτον εξοπλιςμϐ, ςε
ςϑγκριςη με ϋργα που αφοροϑν ςτο οδικϐ δύκτυο.
Το ΕΣΕΚ επύςησ ϋχει θϋςει ςτϐχο που αφορϊ ςτην ηλεκτροκύνηςη, με τα ηλεκτροκύνητα
οχόματα να αντιςτοιχοϑν το 2030 ςτο 30% των νϋων οχημϊτων, καθιςτώντασ ςαφό την
ανϊγκη επενδϑςεων προσ αυτϐν τον τομϋα, μϋροσ των οπούων μπορεύ να καλυφθεύ απϐ τα
διαφορετικϊ ευρωπαώκϊ ταμεύα.
Η απαραύτητη ςτροφό ςτον κλϊδο των μεταφορών ςε πιο πρϊςινεσ επιλογϋσ, απαιτεύ επύςησ
αλλαγϋσ ςτον αςτικϐ πολεοδομικϐ ςχεδιαςμϐ, ο οπούοσ πρϋπει να ϋχει ϊλλη ςτϐχευςη, ϐπωσ η
μεύωςη τησ χρόςησ του αυτοκινότου και η πρϐβλεψη για πεζοδρϐμουσ, ποδηλατοδρϐμουσ,
οδοϑσ όπιασ κυκλοφορύασ, καλϊ ςυνδεδεμϋνο δύκτυο μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ, με προβλϋψεισ
για εϑκολεσ πολυτροπικϋσ μετακινόςεισ. Ο ςχεδιαςμϐσ για βιώςιμεσ μεταφορϋσ πρϋπει να
περιλαμβϊνει τισ αντύςτοιχεσ υποδομϋσ, που πλϋον παρουςιϊζουν πολϑ μεγαλϑτερη ποικιλύα
απϐ παλαιϐτερα. Για παρϊδειγμα, πρϋπει να παρϋχουν δυνατϐτητεσ για ψηφιακϋσ εφαρμογϋσ,
μϋςα ενοικύαςησ και διαμοιραςμοϑ, δημοτικϊ μϋςα μεταφορϊσ, ςταθμοϑσ φϐρτιςησ, κοκ. Για
ϐλεσ αυτϋσ τισ παρεμβϊςεισ, που θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα προςαρμοςμϋνεσ βϊςει ςχεδύου
ςτισ ανϊγκεσ του κϊθε δόμου ό πϐλησ, μποροϑν να αναζητηθοϑν πϐροι απϐ τα διαφορετικϊ
Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την Ευρωπαώκό Οικονομικό και
Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών «Κϑμα ανακαινύςεων για την Ευρώπη – οικολογικϊ κτύρια,
θϋςεισ εργαςύασ, καλϑτερη ζωό» (COM (2020) 662 final) https://bit.ly/3hoGxIN
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ευρωπαώκϊ ταμεύα. Μϊλιςτα οι παρεμβϊςεισ για βιώςιμη αςτικό ανϊπτυξη αποτελοϑν
προτεραιϐτητα για το ΕΤΠΑ.
Σημειώνεται επύςησ, ϐτι ςτον τομϋα των μεταφορών και ειδικϊ των εναλλακτικών καυςύμων
διαδραματύζονται και αναμϋνονται ακϐμα ςημαντικϋσ ερευνητικϋσ εξελύξεισ που δύνουν μεγϊλα
περιθώρια καινοτομύασ μϋςα απϐ ερευνητικϊ ϋργα ό πιλοτικϋσ εφαρμογϋσ απϐ τα διαγωνιςτικϊ
ευρωπαώκϊ ταμεύα, που θα δώςουν ώθηςη ςε μεγαλϑτερεσ μειώςεισ εκπομπών ςτον τομϋα
αυτϐν, ειδικϊ ϐςον αφορϊ ςτη ναυτιλύα και τισ αερομεταφορϋσ.
Επιπλϋον μειώςεισ ςτισ εκπομπϋσ αναμϋνονται και απϐ ϊλλουσ τομεύσ – τησ βιομηχανύασ, του
πρωτογενοϑσ τομϋα και των υπηρεςιών, ϐπωσ εύναι ο τουριςμϐσ, ϐπωσ θα αναδειχθεύ και ςτην
επϐμενη ενϐτητα. Στο ωσ ϊνω πλαύςιο, τα ςχϋδια για εξϐρυξη και εκμετϊλλευςη
υδρογονανθρϊκων, τα οπούα ϋχουν ςημαντικϋσ απειλϋσ για την ελληνικό φϑςη87, δεν χωροϑν
ςτον ενεργειακϐ ςχεδιαςμϐ τησ χώρασ.
Για την επύτευξη των υφιςτϊμενων κλιματικών ςτϐχων και ϐςων καθοριςτοϑν ςτο μϋλλον,
επιβϊλλεται η ςυνεργαςύα μεταξϑ των εμπλεκϐμενων φορϋων, με τη ςυμμετοχό ςτην
υλοπούηςη τϐςο του ιδιωτικοϑ ϐςο και του δημϐςιου τομϋα, ςε κεντρικϐ, ςε περιφερειακϐ και
τοπικϐ επύπεδο. Ϋνα ςημαντικϐ εργαλεύο προσ αυτό την κατεϑθυνςη εύναι οι ενεργειακϋσ
κοινότητεσ που παρϋχουν την ευκαιρύα ςυνϋργειασ, πρϐςβαςησ ςε χρηματοδοτόςεισ, και
οφϋλη, ϐπωσ εύναι διευκϐλυνςη ςτην αδειοδϐτηςη, αλλϊ και την αμεςϐτητα του αντύκτυπου
των επενδϑςεων. Στισ ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, λϐγω του θεςμικοϑ πλαιςύου που ϋχει
αναπτυχθεύ τα τελευταύα χρϐνια ςτην Ελλϊδα, προεξϊρχοντα ρϐλο μπορεύ να ϋχει η τοπικό
αυτοδιούκηςη, μϐνη ό μϋςω ςυνεργαςιών μεταξϑ των ύδιων των οργανιςμών τοπικόσ
αυτοδιούκηςησ, των τοπικών επιχειρόςεων ό και με τουσ πολύτεσ. Για τϋτοιου εύδουσ
παρεμβϊςεισ πρϋπει να προβλεφθοϑν ςυμπληρωματικϋσ επενδϑςεισ – ειδικϊ ςτο αρχικϐ ςτϊδιο
τησ κϊθε επϋνδυςη - μϋςα απϐ τον ςχεδιαςμϐ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο.
Σχεδϐν ϐλα τα ταμεύα του ΠΔΠ 2021-2027, ϐπωσ και το Ταμεύο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικϐτητασ
δεςμεϑουν μεγϊλο μϋροσ των πϐρων τουσ ςε κλιματικϋσ δρϊςεισ, με τουσ περιςςϐτερουσ
πϐρουσ να αντλοϑνται απϐ το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΤΑΑ. Στον τομϋα αυτϐ ϐμωσ μπορεύ
να ςυμβϊλει και το ΕΚΤ+ παρϋχοντασ ευκαιρύεσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, δικτϑωςησ αλλϊ και
ενύςχυςησ των πρϊςινων θϋςεων εργαςύασ που ςχετύζονται με αυτϐν. Συνεπώσ, θα πρϋπει τϐςο
ςτα τομεακϊ ϐςο και ςτα περιφερειακϊ προγρϊμματα να υιοθετηθεύ ωσ οριζϐντια
προτεραιϐτητα η πρϊςινη ενεργειακό μετϊβαςη αξιοποιώντασ ϐλεσ τισ δυνατϐτητεσ
χρηματοδϐτηςησ. Επύςησ, πρϋπει να εξαντληθεύ κϊθε δυνατϐτητα ςυμπληρωματικϐτητασ απϐ
ϊλλα ταμεύα, ειδικϊ καθώσ αναμϋνεται ςημαντικό κλιματικό δϋςμευςη απϐ τα ταμεύα τησ ΚΓΠ.
Η υιοθϋτηςη μύασ τϋτοιασ προςϋγγιςησ θα δώςει ϐχι μϐνο μύα ςυνολικό πρϊςινη αναπτυξιακό
προοπτικό, αλλϊ θα επιτρϋψει και την προςαρμογό τησ ενεργειακόσ μετϊβαςησ ςτα
χαρακτηριςτικϊ του κϊθε τϐπου.
Οι δρϊςεισ που θα αναληφθούν ανϊ περιφϋρεια πρϋπει να προςαρμοςτούν ςτισ τοπικϋσ
ανϊγκεσ, καθώσ αυτϋσ διαφοροποιοϑνται ανϊλογα με τον ενεργειακϐ χαρακτόρα τησ κϊθε
περιοχόσ αλλϊ και τισ βαςικϋσ αναπτυξιακϋσ δραςτηριϐτητεσ. Αντύςτοιχα, πρϋπει τα
προγρϊμματα που θα καταρτιςτοϑν να δύνουν περιθώριο για διαφορετικόσ κλύμακασ ϋργα
ώςτε να μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςε τοπικϐ επύπεδο, εύτε απϐ την τοπικό αυτοδιούκηςη εύτε

Επιτροπό Φϑςη 2000. 2019, Νοϋμβριοσ. Γνώμη τησ Επιτροπόσ Φϑςη 2000 επύ τησ ϋρευνασ και εξϐρυξησ
υδρογονανθρϊκων. https://bit.ly/3eKYyzh
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απϐ τισ τοπικϋσ επιχειρόςεισ και τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ (π.χ. κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ,
ςυνεταιριςμού, ενεργειακϋσ κοινϐτητεσ, κοκ).
Κατϊ την περύοδο 2021-2027 ϋχει δοθεύ ςαφόσ ϋμφαςη ςτην υλοπούηςη κλιματικών δρϊςεων.
Η Ελλϊδα ϋχει όδη ϋναν φιλϐδοξο ςχεδιαςμϐ, ο οπούοσ αναμϋνεται να γύνει ακϐμα πιο φιλϐδοξοσ
το επϐμενο διϊςτημα. Μϋςα απϐ τουσ πϐρουσ τησ νϋασ περιϐδου μπορεύ και πρϋπει αυτό η
φιλοδοξύα να γύνει πραγματικϐτητα.
Βιώςιμη Ενϋργεια – Πηγϋσ χρηματοδότηςησ
Κύριεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΕΤΠΑ
ΤΣ, εφϐςον ενταχθεύ ςτον εθνικϐ ςχεδιαςμϐ
ΕΚΤ+, εφϐςον η δρϊςη αφορϊ ςτην απαςχϐληςη, την ανϊπτυξη δεξιοτότων, τη δημιουργύα πρϊςινων
θϋςεων εργαςύασ
ΤΔΜ, εφϐςον πρϐκειται για περιφϋρεια ςε μετϊβαςη – λιγνιτικό ό ςυγκεκριμϋνη νηςιωτικό περιοχό
ΤΑΑ εφϐςον κϊποια επϋνδυςη αφορϊ ςυγκεκριμϋνη Περιφϋρεια
LIFE
Πρόςθετεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΕΓΤΑΑ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που αφοροϑν ςτη γεωργύα ό την αγροτικό ανϊπτυξη
ΕΤΑΘΥ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που αφοροϑν ςτη βιώςιμη γαλϊζια οικονομύα
Ορύζων Ευρώπη
Μηχανιςμόσ ΔΣΕ
InvestEU

54

Βιώςιμοσ τουριςμϐσ
Ο τομϋασ του τουριςμοϑ εκτιμϊται ϐτι αντιςτοιχεύ περύπου ςτο 10% του παγκϐςμιου
Ακαθϊριςτου Εγχωρύου Προώϐντοσ (ΑΕΠ)88 και αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ και
ταχϑτατουσ αναπτυςςϐμενουσ τομεύσ τησ παγκϐςμιασ οικονομύασ. Το ύδιο ιςχϑει και για την
Ελλϊδα, ϐπου το 2019 η ςυμβολό του κλϊδου ϋφταςε ςτο 20,8% του ΑΕΠ τησ χώρασ, ςτο
21,7% τησ απαςχϐληςησ και παρουςύαςε τη μεγαλϑτερη ποςοςτιαύα αϑξηςη (12,1%) μεταξϑ
των ευρωπαώκών κρατών89.
Η ορμό διακϐπηκε απϐτομα το 2020 λϐγω τησ πανδημύασ COVID-19, αναδεικνϑοντασ τισ
ϊμεςεσ και ευρύτερεσ προκλόςεισ, οριςμϋνεσ από τισ οπούεσ να μπορούν να
αντιμετωπιςτούν με ςωςτό ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό αξιοποιώντασ τουσ
διαθϋςιμουσ πόρουσ τησ περιόδου 2021-2027. Στην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, το μοντϋλο
του κλϊδου βαςύςτηκε ςτο παραδοςιακϐ προώϐν – όλιοσ και θϊλαςςα – παρουςιϊζοντασ ϋντονη
εποχικϐτητα, ςυγκϋντρωςη ό ακϐμα και υπϋρ-ςυγκϋντρωςη ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ τησ
χώρασ. Συνεπώσ, αναζητοϑνται90 επενδυτικϋσ προτϊςεισ για την επϋκταςη τησ τουριςτικόσ
περιϐδου, ακϐμα και καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του χρϐνου, την προώθηςη εναλλακτικών
προοριςμών, την προςϋλκυςη επιςκεπτών διαφορετικοϑ προφύλ (ςτη βϊςη τησ ηλικύασ (π.χ.
αργυρό οικονομύα), ενδιαφερϐντων (π.χ. με ςυγκεκριμϋνη θεματικό εςτύαςη), ειςοδόματοσ,
κοκ) και την παροχό νϋων εμπειριών. Ο ςυνδυαςμόσ τησ πλούςιασ φυςικόσ και
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ χώρασ δύνει ϋνα γερό υπόβαθρο τουριςτικόσ ανϊπτυξησ.
Ωςτόςο, και ςε αυτό την περύπτωςη απαιτεύται περιφερειακό και τοπικό εξειδύκευςη
καθώσ υπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξύ των Περιφερειών τησ χώρασ ακόμα και
ανϊμεςα ςε νηςιϊ τησ ύδιασ Περιφϋρειασ.
Σε οριςμϋνεσ περιοχϋσ, οι επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ανϋδειξαν το πρϐβλημα τησ
«μονοκαλλιϋργειασ» του τουριςμού, ωσ μοναδικοϑ αναπτυξιακοϑ κλϊδου μύασ περιοχόσ,
καθιςτώντασ απαραύτητη την ανϊπτυξη επιπλϋον κλϊδων ςε οριςμϋνεσ Περιφϋρειεσ ό Δόμουσ,
ειδικϊ ςτισ νηςιωτικϋσ περιοχϋσ. Τϐςο ςτισ κορεςμϋνεσ περιοχϋσ ϐςο και ςτισ αναπτυςςϐμενεσ
τουριςτικϊ περιοχϋσ, υπϊρχουν δυνατϐτητεσ η ανϊπτυξη διαφορετικών κλϊδων να γύνει
ςυνδυαςτικϊ με τον τουριςμϐ, ϐπωσ ςτην περύπτωςη του ποιοτικοϑ και βιώςιμου αγροδιατροφικοϑ τομϋα που παρϋχει πρϐςθετεσ ευκαιρύεσ για αγροτουριςμϐ, οινοτουριςμϐ και
γαςτρονομικϐ τουριςμϐ. Τϋτοιου εύδουσ δρϊςεισ που ενιςχϑουν την τοπικό ανϊπτυξη εύναι
επιλϋξιμεσ απϐ τα διαφορετικϊ ταμεύα, τϐςο τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ ϐςο και απϐ το ΕΤΑΘΥ και
το ΕΓΤΑΑ, που αφοροϑν ςτον πρωτογενό τομϋα.
Ωςτϐςο η μετϊβαςη ςε ϋνα πρότυπο βιώςιμου τουριςμού91 γύνεται επιτακτικό ϐχι μϐνο
λϐγω τησ πανδημύασ. Πρώτον, ςχετύζεται με τη διατόρηςη του ύδιου του τουριςτικοϑ προώϐντοσ
που ςυχνϊ απειλεύται απϐ τη ραγδαύα και κτητικό ανϊπτυξη του κλϊδου, οδηγώντασ τελικϊ
ςτην υποβϊθμιςη του ύδιου του προώϐντοσ – δηλαδό τησ περιοχόσ ό των φυςικών
χαρακτηριςτικών που προςελκϑει επιςκϋπτεσ. Δεϑτερον, ςυνδϋεται με τισ αλλαγϋσ ςτο φυςικϐ
περιβϊλλον, κυρύωσ λϐγω τησ κλιματικόσ κρύςησ που μπορεύ να καταςτόςει περιοχϋσ λιγϐτερο
ελκυςτικϋσ, για παρϊδειγμα με την αϑξηςη των ημερών καϑςωνα. Τϋλοσ, ςυνδϋεται με τισ αξύεσ
WTTC. 2020. Travel & Tourism: Global Economic Impact Trends 2020. https://bit.ly/3w2zE3J
WTTC. 2020. Travel & Tourism: Global Economic Impact Trends 2020. https://bit.ly/3w2zE3J
90 Enterprise Greece. 2021. Τουριςμϐσ. https://bit.ly/2RKIm81
91 Ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Τουριςμοϑ ορύζει τον βιώςιμο τουριςμϐ ωσ εκεύνον «που λαμβϊνει πλόρωσ υπϐψη τον
ςημερινϐ και μελλοντικϐ οικονομικϐ, κοινωνικϐ και περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο, ανταποκρινϐμενοσ ςτισ ανϊγκεσ των
επιςκεπτών, των επαγγελματιών του κλϊδου, του περιβϊλλοντοσ και των κοινοτότων υποδοχόσ»
https://bit.ly/2SR9H9a
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των επιςκεπτών, οι οπούοι θϋτουν ωσ κριτόριο για τισ επιλογϋσ του προοριςμοϑ αλλϊ και
ςυγκεκριμϋνων παροχών την υιοθϋτηςη βιώςιμων πρακτικών απϐ τον τουριςτικϐ κλϊδο. Η
επιλογϋσ τουσ δηλαδό εξαρτώνται ό ϋςτω επηρεϊζονται απϐ τον βαθμϐ που οι διαφορετικού
προοριςμού και επιμϋρουσ πϊροχοι υπηρεςιών ςυνειςφϋρουν ςτην προςταςύα του
περιβϊλλοντοσ και την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, ςυνδρϊμουν ςτο τοπικϐ
ειςϐδημα και την απαςχϐληςη, καθώσ και προωθοϑν την κοινωνικόσ ςυνοχό.
Οι τϊςεισ αυτϋσ αναμϋνεται να γύνουν πιο ϋντονεσ μετϊ την πανδημύα,92 καθιςτώντασ
απαραύτητεσ τισ επενδϑςεισ ςτην αλλαγό του τουριςτικοϑ μοντϋλου και την εξϋλιξη του ύδιου
του τουριςτικοϑ προώϐντοσ. Σημειώνεται ϐτι αυτϋσ καλϑπτουν ϋνα μεγϊλοσ εϑροσ
δραςτηριοτότων (π.χ. διαμονό, εςτύαςη, μετακινόςεισ, ξεναγόςεισ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ) αλλϊ
και τισ ύδιεσ τισ περιοχϋσ που αποτελοϑν τουριςτικοϑσ προοριςμοϑσ. Συνεπώσ, η διϊθεςη των
πϐρων μπορεύ να κατευθυνθεύ ςε διαφορετικοϑσ δικαιοϑχουσ, απϐ την τοπικό αυτοδιούκηςη ωσ
τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ. Με αυτϐ το ςκεπτικϐ τοποθετόθηκε όδη και το Ευρωπαώκϐ
Κοινοβοϑλιο, το οπούο με πρϐςφατο ψόφιςμα του ζότηςε την υιοθϋτηςη ευρωπαώκόσ
Στρατηγικόσ για τον Βιώςιμο Τουριςμϐ, η οπούα να οδηγόςει ςτη μεγαλϑτερη και πιο
αποδοτικό αξιοπούηςη των ςχετικών κονδυλύων απϐ το ΠΔΠ 2021-202793.
Ειδικϐτερα, ο τουριςμόσ υπαύθρου και φύςησ, αποτελεύ ϋναν πολλϊ υποςχϐμενο κλϊδο, που
με τισ κατϊλληλεσ επενδϑςεισ δύνει ευκαιρύεσ για την ανϊπτυξη περιπατητικοϑ, ορειβατικοϑ,
ποδηλατικοϑ, φυςιολατρικοϑ τουριςμοϑ αλλϊ και οικοτουριςμοϑ καθώσ και του ιςτιοπλοώκοϑ
και καταδυτικοϑ τουριςμοϑ ςτη θϊλαςςα, ανϊλογα δηλαδό με τα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε
περιοχόσ. Η περύπτωςη του οικοτουριςμοϑ ςυνδϋεται ϊμεςα με το μεγϊλο ποςοςτϐ κϊλυψησ
τησ χώρασ απϐ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ και ειδικϊ περιοχϋσ Natura 2000. Προϒποθϋτει την
οργϊνωςη και λειτουργύα ενϐσ αποτελεςματικοϑ ςυςτόματοσ προςτατευϐμενων περιοχών, το
οπούο ακϐμα βρύςκεται υπϐ διαμϐρφωςη. Για να καλϑψει τισ απαιτόςεισ του κοινοϑ ςτο οπούο
απευθϑνεται απαιτοϑνται αςφαλεύσ και βιώςιμεσ υποδομϋσ πρϐςβαςησ και ξεκοϑραςησ, οι
οπούεσ εντϊςςονται ςτο τοπύο και τον χαρακτόρα τησ κϊθε περιοχόσ (ορεινϐ, νηςιωτικϐ,
τοπικό αρχιτεκτονικό, κτλ) και εκτελοϑνται εντϐσ των ορύων τησ φϋρουςασ ικανϐτητασ τησ
εκϊςτοτε περιοχόσ, για παρϊδειγμα με την αποκατϊςταςη φυςικών μονοπατιών αντύ τησ
διϊνοιξησ νϋων. Επύςησ, θα πρϋπει να διαμορφωθοϑν οι υποδομϋσ και δυνατϐτητεσ πρϐςβαςησ
ςε ϊτομα με αναπηρύα (ΑμεΑ). Παρϊλληλα, με αυτϋσ τισ υποδομϋσ, απαιτοϑνται πρϐςθετεσ
παροχϋσ που ςυνδϋονται για παρϊδειγμα με την ψηφιακό μετϊβαςη. Εϊν ωςτϐςο τεθοϑν οι
απαιτοϑμενεσ βϊςεισ μϋςα απϐ τη ςτοχευμϋνη αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πϐρων οι
προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ μποροϑν να γύνουν πρϐτυπα βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Για την
προώθηςη τουσ θα απαιτηθεύ η δημιουργύα μύασ ενιαύασ ταυτϐτητασ προβολόσ τησ χώρασ, π.χ.
με την ονομαςύα Nature Greece, αφόνοντασ το περιθώριο εξειδύκευςησ ανϊ προςτατευϐμενη
περιοχό. Αυτό η ενιαύα ταυτϐτητα για την προβολό νϋων τουριςτικών προοριςμών φϑςησ αλλϊ
και η ςταδιακό διαμϐρφωςη μύασ ςόμανςησ ό πιςτοπούηςησ τοπικών προώϐντων, που
ςυνδϋονται με τον πρωτογενό τομϋα τησ κϊθε προςτατευϐμενησ περιοχόσ θα προςδώςουν
προςτιθϋμενη αναπτυξιακό αξύα και προοπτικό, που θα διαφοροποιεύται ανϊ τϐπο και προώϐν.
Ϋχοντασ ϋναν ενιαύο ςχεδιαςμϐ ςε κεντρικϐ επύπεδο, με την αξιοπούηςη των πϐρων τησ νϋασ
περιϐδου οι προοπτικϋσ για τη χώρα και πρακτικϊ ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ τησ χώρασ για την
ανϊπτυξη αυτοϑ του τομϋα του τουριςμοϑ εύναι πολλϋσ.

WWTC & Oliver Wyman. 2020. To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of Covid—19.
https://bit.ly/33CNU7c
93 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2021. Ψόφιςμα του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου τησ 25ησ Μαρτύου 2021 ςχετικϊ με τη
θϋςπιςη ςτρατηγικόσ τησ ΕΕ για βιώςιμο τουριςμό. https://bit.ly/3uHAdQl
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Ϋνασ ϊλλοσ τομϋασ του τουριςμοϑ που μπορεύ να αναπτυχθεύ ςτη χώρα και ακϐμα περιςςϐτερο
ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ (Κοζϊνη, Φλώρινα, Μεγαλϐπολη) ςυνδϋεται με την ανϊδειξη τησ
βιομηχανικόσ ενεργειακόσ κληρονομιϊσ παρϋχοντασ την ευκαιρύα ανϊπτυξησ ενϐσ
διαφοροποιημϋνου προώϐντοσ. Σε αυτό την περύπτωςη η επϋνδυςη αφορϊ ςτον ςχεδιαςμϐ και
την αξιοπούηςη τϐςο τησ υλικόσ ϐςο και τησ ϊυλησ κληρονομιϊσ.
Πϋρα απϐ την προώθηςη εναλλακτικών προοριςμών και την παροχό διαφορετικών εμπειριών,
επενδϑςεισ απαιτοϑνται για τη ςτροφό των ύδιων των τουριςτικών επιχειρόςεων ςε πιο
πρϊςινεσ και βιώςιμεσ πρακτικϋσ. Οι επενδϑςεισ αυτϋσ ςυνδϋονται με την αϑξηςη τησ
χρόςησ των ΑΠΕ ειδικϊ για θϋρμανςη, ψϑξη και ζεςτϐ νερϐ, την ενεργειακό αναβϊθμιςη των
εγκαταςτϊςεων τουσ και την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, τη βιώςιμη κινητικϐτητα και την
ηλεκτροκύνηςη, τη βιώςιμη διαχεύριςη των φυςικών πϐρων (νερϐ, ϋδαφοσ, κτλ), αποφεϑγοντασ
τη χρόςη επιβαρυντικών ουςιών (λιπαςμϊτων, κοκ), την προώθηςη τησ κυκλικόσ οικονομύασ,
μειώνοντασ ςτο ελϊχιςτο τα απορρύμματα, υποςτηρύζοντασ την επανϊχρηςη προώϐντων και
την πρϐτυπη διαχεύριςη των υπολλειμμϊτων αλλϊ και τη μεύωςη τησ ςπατϊλησ τροφύμων.
Επύςησ, αφορϊ ςτον ςϑνδεςμο των επιχειρόςεων με την τοπικό οικονομύα, μϋςω τησ
δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ που παρϋχουν ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ ςτην τοπικό κοινωνύα,
μετϊ την απαραύτητη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη καθώσ και τησ προώθηςησ τοπικών
προώϐντων, ειδικϐτερα των οικολογικών ό και βιολογικών. Εφϐςον προβλεφθοϑν τϋτοιεσ
δρϊςεισ απϐ τα τομεακϊ και τα περιφερειακϊ προγρϊμματα, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε
περιοχόσ, μποροϑν να αντληθοϑν πϐροι ειδικϊ απϐ το ΕΤΠΑ για την υποςτόριξη υιοθϋτηςησ
τϋτοιων πρακτικών.
Οι επενδύςεισ ςτον βιώςιμο τουριςμό όμωσ δεν αφορούν μόνο ςε μεμονωμϋνεσ
τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ αλλϊ και ςτισ περιφερειακϋσ και τοπικϋσ ενότητεσ ςτισ
οπούεσ αυτϋσ λειτουργούν, ώςτε να αντανακλϊται ςυνολικϊ η ταυτότητα του κϊθε
προοριςμού. Ενδεικτικϊ, ςυμπληρωματικϊ ςε ενϋργειεσ για τον βιώςιμο τουριςμϐ θα
λειτουργόςουν οι επενδϑςεισ ςτη δημιουργύα πεζοδρϐμων, ποδηλατοδρϐμων, υποδομών
ηλεκτροκύνηςησ ειδικϊ για τοπικϊ μϋςα μεταφορϊσ, η παροχό προσ ενοικύαςη εναλλακτικών
μϋςων, ϐπωσ τα ποδόλατα ό τα ηλεκτρικϊ ποδόλατα ό τα ηλεκτρικϊ μηχανϊκια με τουσ
αντύςτοιχουσ ςταθμοϑσ φϐρτιςησ, ςε ηλιακοϑσ ςταθμοϑσ φϐρτιςησ για κινητϊ και ϊλλο
εξοπλιςμϐ ςε ςημεύα ενδιαφϋροντοσ καθώσ και η ενύςχυςη του εξηλεκτριςμοϑ για την κϊλυψη
κϊποιων βαςικών καταναλώςεων ςτουσ λιμϋνεσ. Επύςησ, επενδϑςεισ ςτη διατόρηςη τησ
βιοποικιλϐτητασ ό την προώθηςη τησ βιώςιμησ αςτικόσ ανϊπτυξησ, ανϊλογα με τον προοριςμϐ
μποροϑν να ςυμπληρώςουν την εμπειρύα του επιςκϋπτη.
Οι αναφορϋσ ςτον βιώςιμο τουριςμϐ εύναι περιοριςμϋνεσ ςτα κεύμενα των κανονιςμών των
διαφορετικών ταμεύων (π.χ. ΕΤΠΑ, ΤΔΜ) του ΠΔΠ 2021-2027. Όμωσ, οι δυνατϐτητεσ
χρηματοδϐτηςησ του μεταςχηματιςμοϑ του τουριςτικοϑ κλϊδου εύναι πολλϋσ καθώσ
ςυνδϋονται πρώτον με την επύτευξη των κλιματικών και των περιβαλλοντικών ςτϐχων που
υποςτηρύζουν τα διαφορετικϊ ταμεύα αλλϊ και με ϊλλεσ προτεραιϐτητεσ που θϋτουν, ϐπωσ
εύναι ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ (μεγϊλων, μεςαύων και μικρο-μεςαύων επιχειρόςεων),
τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, τησ καινοτομύασ, τα ϋργα υποδομόσ και παροχόσ υπηρεςιών, η
προώθηςη τησ περιφερειακόσ ανϊπτυξησ και τησ απαςχϐληςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ
κατϊρτιςησ. Ακϐμη, μποροϑν να αποτελϋςουν κομβικϐ τμόμα των ολοκληρωμϋνων χωρικών
ςτρατηγικών που προβλϋπονται για περιοχϋσ με αναπτυξιακό υςτϋρηςη, περιοριςμϋνησ
διαςϑνδεςησ, περιοχϋσ με δυναμικό για την οργϊνωςη δικτϑων καθώσ και εκεύνων με αξιϐλογα
φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ (Στϐχοσ 5 ΕΤΠΑ). Επύςησ, ςυνδυϊζονται με τουσ ςτϐχουσ τησ βιώςιμησ
γεωργύασ, τησ βιώςιμησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ και τησ γαλϊζιασ οικονομύασ (π.χ. μϋςω του
ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑΥ). Ακριβώσ για αυτϐν τον λϐγο εύναι απαραύτητοσ ο ςχεδιαςμϐσ και ο
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προγραμματιςμϐσ να γύνει ςε ςυνεργαςύα με ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ και την
κατεϑθυνςη των δημϐςιων πϐρων ενιςχυτικϊ ςτισ προτεραιϐτητεσ και τουσ ςτϐχουσ που θα
τεθοϑν για τον κϊθε τϐπο. Οι δυνητικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ εύναι πολλϋσ ωςτϐςο θα
αξιοποιηθοϑν μϐνο αν υπϊρξει εγρόγορςη και πρωτοβουλύα προσ αυτό την κατεϑθυνςη.
Βιώςιμοσ τουριςμόσ –Πηγϋσ χρηματοδότηςησ
Κύριεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ+, εφϐςον η δρϊςη ςυνδϋεται με την απαςχϐληςη, την ανϊπτυξη δεξιοτότων, τη δημιουργύα
πρϊςινων θϋςεων εργαςύασ
ΤΔΜ, εφϐςον πρϐκειται για περιφϋρεια ςε μετϊβαςη – λιγνιτικό ό ςυγκεκριμϋνη νηςιωτικό περιοχό
ΕΓΤΑΑ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που αφορϊ ςτη βιώςιμη γεωργύα ό αγροτικό ανϊπτυξη
ΕΤΘΑΥ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που αφοροϑν ςτον αλιευτικϐ τομϋα ό ςυνδυαςτικϋσ δρϊςεισ για
τουσ αλιεύσ και την προώθηςη τησ βιώςιμησ γαλϊζιασ οικονομύασ
ΤΑΑ εφϐςον κϊποια επϋνδυςη αφορϊ ςυγκεκριμϋνη Περιφϋρεια
Πρόςθετεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΤΣ, εφϐςον η δρϊςη αφορϊ κϊποια μεγϊλη δρϊςη περιβαλλοντικόσ υποδομόσ που ςυνδϋεται με τον
τουριςμϐ (π.χ. αναβϊθμιςη ό εξηλεκτριςμϐσ λιμϋνων)
LIFE
Ορύζων Ευρώπη
InvestEU
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Βιώςιμη γεωργύα και αλιεύα
Η γεωργικό πολιτικό αποτελεύ μύα κοινό ευρωπαώκό πολιτικό που εξαρτϊται ςε πολϑ μεγϊλο
βαθμϐ απϐ τισ ενιςχϑςεισ και τισ χρηματοδοτόςεισ των ευρωπαώκών ταμεύων. Το ύδιο ιςχϑει και
για την αλιευτικό πολιτικό. Για την εκτύμηςη των προοπτικών μύασ βιώςιμησ γεωργύασ και
αλιεύασ ςτην Ελλϊδα και την ανϊγκη κατεϑθυνςησ των διαθϋςιμων πϐρων προσ αυτόν εύναι
χρόςιμο να παρουςιαςτοϑν πρώτα οριςμϋνεσ ευρωπαώκϋσ εξελύξεισ, καθώσ ο μεταςχηματιςμϐσ
τησ γεωργύασ και τησ αλιεύασ αποτελεύ μύα απϐ τισ προϒποθϋςεισ για την επύτευξη των ςτϐχων
τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ. Εξϊλλου η κατανϐηςη αυτών των εξελύξεων μπορεύ να
οδηγόςει ςτην ϋγκαιρη εξαςφϊλιςη επαρκοϑσ χρηματοδϐτηςησ και επενδϑςεων, παρϋχοντασ
ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα για τη χώρα.
Αναγνωρύζοντασ τα ευρωπαώκϊ γεωργικϊ προώϐντα ωσ αςφαλό, θρεπτικϊ και υψηλόσ
ποιϐτητασ, η Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα ϋθεςε ωσ ςτϐχο να αποτελϋςουν και παγκϐςμια
πρϐτυπα βιωςιμϐτητασ94. Η ςτροφό αυτό προσ τη βιωςιμϐτητα εύναι απαραύτητη καθώσ τα
υφιςτϊμενα παραγωγικϊ πρϐτυπα, παρϊ τη ςημαντικό τουσ ςυμβολό, δεν ϋχουν ακϐμα
καταφϋρει να καλϑψουν τισ παγκϐςμιεσ ανϊγκεσ ςε επαρκό και αςφαλό τρϐφιμα για τον
αυξανϐμενο, ϋςτω και με χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ, παγκϐςμιο πληθυςμϐ ενώ ςυμβϊλουν ςτην
παγκϐςμια οικολογικό και κλιματικό κρύςη. Η αλλαγό χρόςεων γησ, κυρύωσ για την
εντατικοπούηςη τησ γεωργύασ, ιεραρχεύται πρώτη ανϊμεςα ςτισ απειλϋσ για τη βιοποικιλϐτητα
ςε παγκϐςμιο95 και ςε ευρωπαώκϐ96 επύπεδο. Ακολουθεύ η υπερεκμετϊλλευςη των πϐρων, που
ςυνδϋεται ςε μεγϊλο βαθμϐ με την υπεραλύευςη, η οπούα λαμβϊνει την πρώτη θϋςη ςτισ
απειλϋσ για τα θαλϊςςια εύδη. Η γεωργύα ευθϑνεται περύπου για το 10% των εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου ςτην ΕΕ, με περιςςϐτερα απϐ τα δϑο τρύτα (70%) αυτών να προϋρχονται απϐ
την κτηνοτροφύα. Παρϊλληλα, οι διατροφικϋσ και καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ αλλϊζουν,
θϋτοντασ το κριτόριο τησ βιωςιμϐτητασ των προώϐντων και των μεθϐδων παραγωγόσ τουσ ςε
προτεραιϐτητα.
Σε αυτό την κατεϑθυνςη, και ϐπωσ εύχε προαναγγεύλει, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ανακούνωςε τη
Στρατηγικό «Από το Αγρόκτημα ςτο Πιϊτο» 97 τον Μϊιο του 2020, ςυμβολικϊ μαζύ με τη νϋα
Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα, αναδεικνϑοντασ τη ςϑνδεςη μεταξϑ των δϑο, αν και οι
δρϊςεισ που προβλϋπει ϋχουν ωσ ςτϐχο να ςυμβϊλλουν ταυτϐχρονα και ςτην επύτευξη τησ
κλιματικόσ ουδετερϐτητασ.
Μεταξϑ των δρϊςεων που καταγρϊφονται ςτη Στρατηγικό, που καλϑπτει ϐλο το εϑροσ τησ
πρωτογενοϑσ παραγωγόσ, δηλαδό τη γεωργύα, την κτηνοτροφύα, την αλιεύα, την
υδατοκαλλιϋργεια, κοκ περιλαμβϊνεται ςειρϊ νομοθετικών πρωτοβουλιών οι οπούεσ θα
διαςφαλύςουν τη δεςμευτικϐτητα των προβλϋψεων τουσ. Περιλαμβϊνουν, τον νομικϐ οριςμϐ
των βιώςιμών ςυςτημϊτων τροφύμων και βιώςιμων τροφύμων και αναθεωρόςεισ ςτη
νομοθεςύα για τη χρόςη των γεωργικών φαρμϊκων και των φυτο-προςτατευτικών προώϐντων,
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη
Συμφωνύα. (COM (2019) 640 final). https://cutt.ly/phWpMXt
95 IPBES. 2019, Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://cutt.ly/NhWiBpa
96 ΕΕΑ. 2020. The state of nature in the EU: Results from reporting under the nature directives 2013-2018. Report
10/2020. https://cutt.ly/hhWowd2.
97 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Απϐ το αγρϐκτημα ςτο πιϊτο
Μια ςτρατηγικό για ϋνα δύκαιο, υγιϋσ και φιλικϐ προσ το περιβϊλλον ςϑςτημα τροφύμων (COM(2020) 381 final).
https://cutt.ly/UhWsrZE
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τη μεταχεύριςη των ζώων, ενώ επεκτεύνονται και ςτα πρϐτυπα και τισ ςημϊνςεισ των
προώϐντων για την καλϑτερη ενημϋρωςη του καταναλωτό, καθώσ και ςτη μεταπούηςη και τισ
ςυςκευαςύεσ, ςυνειςφϋροντασ ςτουσ ςτϐχουσ τησ κυκλικόσ οικονομύασ. Με ϊλλα λϐγια, τα
επϐμενα χρϐνια θα δημιουργηθεύ ϋνα νϋο νομοθετικϐ πλαύςιο προσ την εδραύωςη τησ βιώςιμησ
γεωργύασ και αλιεύασ. Στισ πρακτικϋσ που προωθεύ η Στρατηγικό ςυγκαταλϋγεται η βιολογικό
γεωργύα και οι βιολογικϋσ υδατοκαλλιϋργειεσ98, η αγρο-οικολογύα, η εκτατικό γεωργύα και η
διατόρηςη φυςικών εκτϊςεων. Η Στρατηγικό επιδιώκει επύςησ τη μεύωςη τησ απώλειασ και τησ
ςπατϊλησ τροφύμων.
Για αρκετϊ απϐ τα παραπϊνω, θϋτει ςυγκεκριμϋνουσ ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ, με ορύζοντα
επύτευξησ εντϐσ τησ επϐμενησ δεκαετύασ. Μερικού απϐ αυτοϑσ εύναι κοινού και
επαναλαμβϊνονται και ςτη Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα, τονύζοντασ και πϊλι τη ςϑνδεςη
των δϑο Στρατηγικών, ϐπωσ ςτην περύπτωςη τησ μεύωςησ κατϊ 50% τησ ςυνολικόσ χρόςησ
χημικών φυτοφαρμϊκων και των πιο επιβλαβών φυτοφαρμϊκων, και η δϋςμευςη του 25% των
γεωργικών εκτϊςεων για βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ ωσ το 2030. Πρϐςθετοι ςτϐχοι αφοροϑν τη
ςημαντικό αϑξηςη των βιολογικών υδατοκαλλιεργειών και τη μεύωςη των πωλόςεων κατϊ
50% των αντιμικροβιακών φαρμϊκων για τα εκτρεφϐμενα ζώα και τισ υδατοκαλλιϋργειεσ.
Οι ςτρατηγικϋσ και πολιτικϋσ αυτϋσ δεςμεύςεισ προώποθϋτουν τη διόρθωςη ςτρεβλών
και περιβαλλοντικϊ επιβαρυντικών επιδοτόςεων που μϋχρι ςόμερα χορηγούνται μϋςω
τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΚΓΠ) καθώσ και την ανακατεύθυνςη ςε βιώςιμα
πρότυπα και πρακτικϋσ. Πρϐςφατεσ μελϋτεσ επιβεβαιώνουν ϐτι η ΚΓΠ και οι ςτϐχοι τησ
Ευρωπαώκόσ Στρατηγικόσ για τη Βιοποικιλϐτητα δεν εύναι ευθυγραμμιςμϋνοι.99 Ακριβώσ για
αυτϐν τον λϐγο όδη απϐ το κεύμενο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ, η Ευρωπαώκό
Επιτροπό πρϐτεινε την ευθυγρϊμμιςη τησ υπο-αναθεώρηςη ΚΓΠ με τουσ νϋουσ ευρωπαώκοϑσ
ςτϐχουσ. Στη Στρατηγικό «Απϐ το Αγρϐκτημα ςτο Πιϊτο» η Επιτροπό εξειδικεϑει περαιτϋρω
την πρϐθεςη τησ, βαςιςμϋνη ςε ςχετικό ανϊλυςη100. Ωςτϐςο, οι προτϊςεισ αυτϋσ δεν ϋχουν
ακϐμα γύνει αποδεκτϋσ, και εύναι ϋνασ απϐ τουσ κϑριουσ λϐγουσ μη ολοκλόρωςησ των
διαπραγματεϑςεων για το μϋλλον τησ ΚΓΠ. Στο πλαύςιο αυτών, η Ευρωπαώκό Επιτροπό
προκρύνει ςταθερϊ την Ευρωπαώκό Πρϊςινη Συμφωνύα ωσ τη βϊςη των προτϊςεων τησ για το
μϋλλον τησ ΚΓΠ101, βρύςκοντασ θετικό ανταπϐκριςη απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, ςε
αντύθεςη με το Συμβοϑλιο το οπούο κρατϊ ςτϊςη οπιςθοφυλακόσ. Αυτό η ςτϊςη ωςτϐςο, των
κρατών μελών δεν εξαςφαλύζει ςτον γεωργικϐ τομϋα τουσ πϐρουσ που εύναι απαραύτητοι για
την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ του κλϊδου ςτη βιώςιμη γεωργύα, που ϐλα δεύχνουν ϐτι θα εύναι
το μϋλλον.
Οι προτεραιϐτητεσ που θα τεθοϑν απϐ την Κοινό Γεωργικό Πολιτικό επηρεϊζουν ϊμεςα την
Ελλϊδα καθώσ ο ελληνικϐσ αγροτικϐσ τομϋασ ενιςχϑεται ςταθερϊ και ςε μεγϊλο βαθμϐ (78%
των εκμεταλλεϑςεων) απϐ αυτόν. Ο αγροτικϐσ τομϋασ, ςτον οπούο περιλαμβϊνονται η γεωργύα
και η κτηνοτροφύα, αποτελεύ ϋναν ςημαντικϐ τομϋα τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Αν και το
Ευρωπαώκό Επιτροπό (2021). Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Σχετικϊ με Σχϋδιο Δρϊςησ για
την Ανϊπτυξη τησ Βιολογικόσ Παραγωγόσ (COM (2021) 141 final) https://bit.ly/3fQWjcW
99 Ενδεικτικϊ: Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes and
biodiversity. https://cutt.ly/WhWoobG, Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ Συνϋδριο. 2020. Βιοποικιλϐτητα των γεωργικών
εκτϊςεων: η ςυμβολό τησ ΚΓΠ δεν κατϊφερε να αναχαιτύςει τη μεύωςό τησ. Ειδικό Ϋκθεςη 13/2020.
https://cutt.ly/XhWos3f
100 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Analysis of links between CAP Reform and Green Deal (SWD (2020) 93 final)
https://bit.ly/3tM0fRi
101 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European
Green Deal. https://bit.ly/2RYiwxh
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ποςοςτϐ ςυνειςφορϊσ ςτο ΑΕΠ (περύπου 3-4%) δεν καθιςτϊ τη γεωργύα ωσ ϋναν απϐ τουσ
μεγαλϑτερουσ τομεύσ τησ εθνικόσ οικονομύασ, ωςτϐςο καλϑπτει περύπου το 63% τησ ελληνικόσ
επικρϊτειασ και αντιπροςωπεϑει το 12% τησ απαςχϐληςησ.102 Εύναι απϐ τουσ τομεύσ που
επιβραδϑνθηκε ςυγκριτικϊ λιγϐτερο κατϊ την περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ, αυξϊνοντασ την
απαςχϐληςη ςτον κλϊδο κατϊ 36,7% και αποκτώντασ ϋναν περιςςϐτερο εξωςτρεφό
χαρακτόρα103 με περιςςϐτερεσ ςυνδϋςεισ με τη μεταπούηςη, γεγονϐσ που οδόγηςε ςτη μεύωςη
του χϊςματοσ μεταξϑ γεωργικοϑ και μη γεωργικοϑ ειςοδόματοσ ςτη χώρα.104
Εντοϑτοισ εξακολουθεύ να αντιμετωπύζει ςημαντικϋσ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και
περιβαλλοντικϋσ προκλόςεισ που μποροϑν να αντιμετωπιςτοϑν μϋςα απϐ τη νϋα ΚΓΠ, ειδικϊ αν
αυτό ςτραφεύ προσ μύα πιο βιώςιμη κατεϑθυνςη και αν ο ςχεδιαςμϐσ ςε εθνικϐ επύπεδο
ςυμπεριλϊβει τη λόψη ςχετικών μϋτρων105. Οι προκλόςεισ αυτϋσ ςυνδϋονται με κϊποια βαςικϊ
τησ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ εύναι οι γενικϊ μικρϋσ ό οι κατακερματιςμϋνεσ εκτϊςεισ και οι
οικογενειακοϑ τϑπου επιχειρόςεισ, η ανεργύα και τα χαμηλϊ ποςοςτϊ αγροτών νεαρόσ ηλικύασ.
Ϋχουν εντοπιςτεύ οριζϐντιεσ ανϊγκεσ, ϐπωσ η βελτύωςη τησ αποδοτικϐτητασ αλλϊ και τησ
ποιϐτητασ, η υιοθϋτηςη ςϑγχρονων τεχνολογιών και μεθϐδων οργϊνωςησ, η καλϑτερη
ανταπϐκριςη ςε αυξανϐμενεσ ανϊγκεσ για υγιεινό διατροφό, η ψηφιοπούηςη αλλϊ και η παροχό
ςτοχευμϋνων γεωργικών ςυμβουλών.
Επύςησ, εντοπύζονται ζωτικόσ ςημαςύασ ανϊγκεσ ενύςχυςησ τησ περιβαλλοντικόσ και κλιματικόσ
φιλοδοξύασ τησ ελληνικόσ γεωργύασ ςε πολλαπλϊ επύπεδα με τη βελτύωςη των
περιβαλλοντικών γεωργικών προτϑπων να τύθεται ςε προτεραιϐτητα. Οριςμϋνεσ απϐ αυτϋσ τισ
βελτιώςεισ, π.χ. για τη μεγαλϑτερη αποδοτικϐτητα των γεωργικών μηχανημϊτων,
ςυνειςφϋρουν και ςε κλιματικοϑσ ςτϐχουσ, καθώσ αφοροϑν ςτη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ
αποδοτικϐτητασ του κλϊδου και για αυτϐ αποτελοϑν επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη δρϊςεισ, με
βϊςη τα δεδομϋνα για τουσ κανονιςμοϑσ που ϋχουμε αυτό τη ςτιγμό.
Επιπλϋον απαιτοϑνται μϋτρα για τη βελτύωςη τησ διαχεύριςησ των φυςικών πϐρων και ειδικϊ
των υδϊτινων πϐρων και του εδϊφουσ, καθώσ η διϊβρωςη αποτελεύ ςημαντικϐ πρϐβλημα
ειδικϊ ςτη νϐτια Ελλϊδα και τα νηςιϊ. Ειδικϐτερα για τα ϑδατα προκϑπτει επεύγουςα ανϊγκη
μεύωςησ των ειςροών αζώτου, ϊρα ορθολογικόσ χρόςησ των φυτοφαρμϊκων αλλϊ και λόψησ
μϋτρων για τη βελτύωςη των ςυςτημϊτων ϊρδευςησ μϋςω τησ προώθηςησ τησ γεωργύασ
ακριβεύασ ό τησ επιλογόσ καλλιεργειών ανθεκτικών ςτην ξηραςύα. Παρϊλληλα, απαιτεύται η
υιοθϋτηςη καλϑτερων πρακτικών, ϐπωσ η βιώςιμη διαχεύριςη των αγροτικών αποβλότων και
υπολειμμϊτων ενιςχϑοντασ τισ ευκαιρύεσ κυκλικόσ οικονομύασ, η ςυλλογό των ςυςκευαςιών
των φυτοφαρμϊκων, η μεύωςη τησ χρόςησ των αντιμικροβιακών παραγϐντων καθώσ και η
καλϑτερη διαβύωςη και μεταφορϊ των ζώων. Ενδεικτικϐ τησ προςπϊθειασ που απαιτεύται για
τη ςυμμϐρφωςη με αυτοϑσ τουσ νϋουσ ςτϐχουσ εύναι το γεγονϐσ ϐτι ενώ η Στρατηγικό απϐ το
«Απϐ το αγρϐκτημα ςτο Πιϊτο» θϋτει φιλϐδοξουσ ςτϐχουσ για τη μεύωςη των αντιμικροβιακών
παραγϐντων, ςτην Ελλϊδα παρουςιϊζεται ςημαντικό αϑξηςη. Επύςησ, υπϊρχει η ανϊγκη
καλϑτερησ ενςωμϊτωςησ τησ βιοποικιλϐτητασ, με την αϑξηςη του ποςοςτοϑ των φυςικών
εκτϊςεων ςτη γεωργύα, καθώσ και την υιοθϋτηςη μϋτρων που ϋχουν οφϋλη για τα
προςτατευϐμενα εύδη και τουσ οικοτϐπουσ τησ χώρασ. Εξϊλλου η γεωργύα ιεραρχεύται, και ςτην
Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Συςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ για το ςτρατηγικϐ ςχϋδιο ΚΓΠ τησ Ελλϊδασ. (SWD(2020)
372 final). https://bit.ly/3hs5y5L
103 EnterpriseGreece. 2021. Τρϐφιμα & Αγροτικϊ Προώϐντα. https://bit.ly/3w39HRG, Ευρωπαώκό Επιτροπό
104 Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων. 2021. Σϑνοψη του Σχεδύου SWOT Ανϊλυςησ του Αγροτικοϑ
Χώρου και Συςτϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το ΣΣ ΚΓΠ. https://bit.ly/3hs5y5L
105 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Συςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ για το ςτρατηγικϐ ςχϋδιο ΚΓΠ τησ Ελλϊδασ. (SWD(2020)
372 final). https://bit.ly/3hs5y5L
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Ελλϊδα, ςτην πρώτη θϋςη ανϊμεςα ςτισ απειλϋσ για τη βιοποικιλϐτητα106. Συγκεκριμϋνα οι
αλλαγϋσ χρόςεων γησ και ειδικϊ απϐ τη γεωργύα εντοπύζονται ωσ απειλό για το 54% των
προςτατευϐμενων τϑπων οικοτϐπων και το 46% των προςτατευϐμενων ειδών. Όςο πιο
ςϑντομα και αποτελεςματικϊ αντιμετωπιςτοϑν αυτϋσ οι προκλόςεισ μϋςω τησ διοχϋτευςησ
πϐρων για την υιοθϋτηςη πιο βιώςιμων πρακτικών, τϐςο περιςςϐτερο μποροϑν τα ελληνικϊ
γεωργικϊ προώϐντα να ςυνδεθοϑν με την ποιϐτητα και τη βιωςιμϐτητα, τα οπούα και τα δϑο
ςυνιςτοϑν κρύςιμα κριτόρια για τον ςϑγχρονο καταναλωτό.
Την ύδια ςτιγμό η ελληνικό γεωργύα παρουςιϊζει κϊποια ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα, ϐπωσ
εύναι το ςημαντικϐ ποςοςτϐ εκτϊςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςε καθεςτώσ βιολογικόσ γεωργύασ,
καθώσ το 2019 ϋφταςε ςτο 10,3%, περιςςϐτερο δηλαδό απϐ τον μϋςο ϐρο τησ Ευρωπαώκόσ
Ϋνωςησ που όταν ςτο 8,5%.107 Τα πλεονεκτόματα αυτϊ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτο επϐμενο
διϊςτημα μϋςω των περαιτϋρω ενιςχϑςεων αλλϊ και των ςυνδυαςτικών ϋργων, π.χ. με τη
μεταπούηςη και την κατϊρτιςη ςχετικϊ με την προώθηςη των προώϐντων τουσ.
Με την υπεραλύευςη να αποτελεύ ςημαντικό απειλό για τη βιοποικιλότητα, η
Στρατηγικό «Από το Πιϊτο ςτο Αγρόκτημα» περιλαμβϊνει προβλϋψεισ για τη ςτροφό
των κλϊδων τησ αλιεύασ αλλϊ και τησ υδατοκαλλιϋργειασ ςε βιώςιμα πρότυπα. Ωςτϐςο,
με βϊςη την εκτύμηςη τησ Επιτροπόσ108, ϋχουν όδη ςημειωθεύ βόματα προϐδου μετϊ την
εφαρμογό τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ που ςυμφωνόθηκε το 2013, με αποτϋλεςμα οι
προτϊςεισ να κατευθϑνονται κυρύωσ ςτην εντατικοπούηςη των προςπαθειών και την κϊλυψη
κενών που ϋχουν εντοπιςτεύ, ϐπωσ η αλϐγιςτη απϐρριψη αλιευμϊτων, η ψηφιοπούηςη και η
αναθεώρηςη του ςυςτόματοσ ελϋγχου τησ αλιεύασ. Η Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα, ςε
κϊθε περύπτωςη, προβλϋπει την ϋγκριςη νϋου ςχεδύου δρϊςησ για τη διατόρηςη των
αλιευτικών πϐρων και την προςταςύα των θαλϊςςιων οικοςυςτημϊτων. Προσ αυτό την
κατεϑθυνςη, εξϊλλου εύχαν όδη διαμορφωθεύ και οι προτϊςεισ για το Ευρωπαώκϐ Ταμεύο
Αλιεύασ και Θϊλαςςασ που αποτελεύ το βαςικϐ ευρωπαώκϐ χρηματοδοτικϐ εργαλεύο για τον
τομϋα.
Η Μεςϐγειοσ εύναι μύα απϐ τισ θϊλαςςεσ ςτην οπούα η προςπϊθεια χωρύσ αμφιβολύα πρϋπει να
εντατικοποιηθεύ. Παρϊ τα κϊπωσ πιο ενθαρρυντικϊ πρϐςφατα ςτοιχεύα, η ανϊγκη λόψησ
μϋτρων παραμϋνει με τα αλιευτικϊ αποθϋματα να μην ϋχουν ακϐμα επανϋλθει ςε βιώςιμα
επύπεδα.109 Μϊλιςτα, ϐςο απουςιϊζουν επαρκό δεδομϋνα δεν υπϊρχει περιθώριο εφηςυχαςμοϑ.
Αυτϐ ιςχϑει και για την Ελλϊδα, καθώσ η κατϊςταςη των αλιευμϊτων δεν μπορεύ να
αξιολογηθεύ αξιϐπιςτα λϐγω τησ απουςύασ επαρκών χρονοςειρών. Πϊντωσ πρϐκειται για
θϊλαςςα ςτην οπούα τα ποςοςτϊ υπεραλύευςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλϊ. Και ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ
και ευρϑτερα, η εκμετϊλλευςη των ϋμβιων πϐρων – δηλαδό η αλιεύα - κατατϊςςεται ωσ η
ςημαντικϐτερη απειλό για τα προςτατευϐμενα θαλϊςςια εύδη τησ χώρασ ςε ποςοςτϐ 67%.110
Προσ ενύςχυςη τησ βιώςιμησ αλιεύασ ςτη Μεςϐγειο, η Επιτροπό ανακούνωςε πρϐταςη111 η οπούα
ΕΕΑ. National summary dashboards - Habitats Directive – Art.17. Main pressures and threats (2013-2018).
https://bit.ly/2RjPk40
107
Eurostat. 2021. Farming. Organic Farming Statistics.
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Organic_farming_statistics
108 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο και το Συμβοϑλιο
ςχετικϊ με την κατϊςταςη που επικρατεύ ϐςον αφορϊ την κοινό αλιευτικό πολιτικό και τη διαβοϑλευςη για τισ
αλιευτικϋσ δυνατϐτητεσ το 2020, (COM(2019) 274 final). https://bit.ly/3uRbPf5
109 FAO. 2020. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020. Rome. https://bit.ly/3hrhzIE
110 ΕΕΑ. National summary dashboards - Habitats Directive – Art.17. Main pressures and threats (2013-2018).
https://bit.ly/2RjPk40
111 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Πρϐταςη για Κανονιςμϐ του Συμβουλύου περύ καθοριςμοϑ, για το 2021, των
αλιευτικών δυνατοτότων που ιςχϑουν ςτη Μεςϐγειο και ςτον Εϑξεινο Πϐντο για οριςμϋνα αποθϋματα ιχθϑων και
ομϊδεσ αποθεμϊτων ιχθϑων (COM(2020) 377 final). https://bit.ly/3eKe0vn
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υιοθετόθηκε τον Δεκϋμβριο του 2020112 και ϋθεςε νϋα ϐρια ςτην αλιευτικό προςπϊθεια
οριςμϋνων ειδών, μερικϊ εκ των οπούων αφοροϑν και την Ελλϊδα. Η ενύςχυςη των μϋτρων για
την ανηφορικό διαχεύριςη των θαλϊςςιων πϐρων και την υιοθϋτηςη βιώςιμων πρακτικών
πρϋπει να αποτελϋςει προτεραιϐτητα για τον ςχεδιαςμϐ τησ νϋασ περιϐδου και ςτη χώρα μασ.
Εξϊλλου ο κλϊδοσ τησ αλιεύασ εύναι ςημαντικϐσ για την Ελλϊδα, ακϐμα και αντιςτοιχεύ ςε μικρϐ
ποςοςτϐ του ΑΕΠ. Με 12.807 ςκϊφη και ποςοςτϐ 14,6% επύ του αλιευτικοϑ ςτϐλου ςτη
Μεςϐγειο, κατατϊςςεται ανϊμεςα ςτισ τϋςςερισ χώρεσ με τουσ μεγαλϑτερουσ αλιευτικοϑσ
ςτϐλουσ ςτη Μεςϐγειο ενώ ϋχει τον μεγαλϑτερο ςε αριθμϐ ςτϐλο ςτην Ευρώπη113. Σε ποςοςτϐ
95,4% ο ςτϐλοσ αποτελεύται απϐ μικρϊ ςκϊφη και τα περιςςϐτερα δραςτηριοποιοϑνται κυρύωσ
ςτον τομϋα τησ παρϊκτιασ αλιεύασ, με αποτϋλεςμα αυτϐσ ο κλϊδοσ να αντιςτοιχεύ ςε
περιςςϐτερο απϐ το μιςϐ (54%) του αλιευτικοϑ ειςοδόματοσ και ςτο 80% τησ απαςχϐληςησ
ςτην αλιεύα, ποςοςτϐ που αντιςτοιχεύ μϐνο ςτο 0,3% τησ απαςχϐληςησ ςτισ παρϊκτιεσ
κοινϐτητεσ.114 Τϐςο το μϋγεθοσ του αλιευτικοϑ ςτϐλου ϐςο και η απαςχϐληςη ςτην αλιεύα
μειώνεται τα τελευταύα χρϐνια, γεγονϐσ ςυμβατϐ με τη ςτϐχευςη τησ Κοινόσ Αλιευτικόσ
Πολιτικόσ, για την οπούα παρϋχει και ςχετικϊ κύνητρα και ενιςχϑςεισ. Την περύοδο 2021-2027
θα πρϋπει, ςυνεπώσ, να εξακολουθόςουν να διοχετεϑονται πϐροι ςτην ανϊπτυξη εναλλακτικών
τρϐπων απαςχϐληςησ και την προώθηςη βιώςιμησ τοπικόσ ανϊπτυξησ, ειδικϊ ςτισ παρϊκτιεσ
και νηςιωτικϋσ πρακτικϋσ. Σε αυτό την κατεϑθυνςη η ςυμπληρωματικϐτητα των πϐρων μεταξϑ
του ΕΤΘΑΥ και των υπϐλοιπων ταμεύων και ειδικϊ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ μϋςω των
περιφερειακών προγραμμϊτων εύναι κρύςιμη.
Όςον αφορϊ ςτην υδατοκαλλιϋργεια, αποτελεύ κλϊδο με δυναμικό τϊςη ανϊπτυξησ ςτην
Ευρώπη, ϐπωσ και ςτην Ελλϊδα. Ωςτϐςο, με αναγνωριςμϋνεσ πλϋον οριςμϋνεσ περιβαλλοντικϋσ
επιπτώςεισ, η εφαρμογό προτϑπων βιωςιμϐτητασ θα επιτρϋψουν ςτον κλϊδο να μετϋχει
δυναμικϊ ςτον μεταςχηματιςμϐ τησ οικονομύασ που προβλϋπει η Ευρωπαώκό Πρϊςινη
Συμφωνύα. Στη Στρατηγικό «Απϐ το Αγρϐκτημα ςτο Πιϊτο» η Επιτροπό δεςμεϑτηκε για τη
διατϑπωςη κατευθυντόριων γραμμών115 προσ αυτό την κατεϑθυνςη ενώ ενθαρρϑνει και την
αϑξηςη τησ βιολογικόσ υδατοκαλλιϋργειασ, ωςτϐςο ςε αντύθεςη με τη γεωργύα δεν τύθεται
ςυγκεκριμϋνοσ ποςοτικϐσ ςτϐχοσ. Η ςημαςύα αυτοϑ αναδεικνϑεται και απϐ την τελικό
προςθόκη τησ Υδατοκαλλιϋργειασ ςτον τύτλο του Ευρωπαώκοϑ Ταμεύου Αλιεύασ, Θϊλαςςασ και
Υδατοκαλλιϋργειασ για την περύοδο 2021-2027.
Με αυτϊ τα δεδομϋνα αλλϊ και τισ προοπτικϋσ του πρωτογενούσ τομϋα, η Ελλϊδα
πρϋπει να αξιοποιόςει ςτο μϋγιςτο τισ δυνατότητεσ για ενύςχυςη τησ βιώςιμησ
γεωργύασ και τησ αλιεύασ μϋςω των ταμεύων τησ ΚΓΠ και του ΕΤΘΑΥ. Η υιοθϋτηςη
βιώςιμων γεωργικών και αλιευτικών προτύπων και πρακτικών παρϊλληλα, με την
υποςτόριξη βιώςιμων καταναλωτικών ςυνηθειών ϋγκαιρα μπορεύ να προςδώςει
ςημαντικϊ οφϋλη ςτην ελληνικό ύπαιθρο, ειδικϊ δε αν οι παρεμβϊςεισ αυτϋσ
ςυνδυαςτούν με τη βιώςιμη αγροτικό ανϊπτυξη και τη βιώςιμη γαλϊζια οικονομύα.

Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/90 του Συμβουλύου τησ 28ησ Ιανουαρύου 2021 ςχετικϊ με τον καθοριςμϐ για το 2021 των
αλιευτικών δυνατοτότων ςτη Μεςϐγειο Θϊλαςςα και ςτον Εϑξεινο Πϐντο για οριςμϋνα αποθϋματα ιχθϑων και
ομϊδεσ αποθεμϊτων ιχθϑων. https://bit.ly/2RcdAFl
113 Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων. 2020. Ελληνικϐσ Αλιευτικϐσ Στϐλοσ Ϋκθεςη Ϋτουσ 2019.
114 FAO. 2020. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020. Rome. https://bit.ly/3hrhzIE
115 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2021. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. «Στρατηγικϋσ κατευθυντόριεσ
γραμμϋσ για μια πιο βιώςιμη και ανταγωνιςτικό υδατοκαλλιϋργεια ςτην ΕΕ για την περύοδο 2021 ϋωσ 2030. (COM
(2021) 236 final) https://bit.ly/3hYNhNM
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Η επϋνδυςη ςε βιώςιμεσ πρακτικϋσ του πρωτογενοϑσ τομϋα εύναι εξϊλλου υψηλόσ ϋνταςησ
εργαςύα ενώ δημιουργεύ τοπικϐ ειςϐδημα και ϊρα εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνη με την
αναπτυξιακό δυναμικό ενϐσ τϐπου. Με αυτό τη ςυλλογιςτικό προςελκϑει νϋουσ, ειδικϊ ςτον
κλϊδο τησ γεωργύασ, καθώσ παρουςιϊζει προοπτικό ςϑνδεςησ με ϊλλουσ τομεύσ τησ αγροδιατροφικόσ αλυςύδασ, ϐπωσ εύναι η εςτύαςη, αλλϊ ϐχι μϐνο. Ο παραγωγικϐσ τομϋασ μπορεύ
ςυνδυαςτεύ και με ϊλλουσ κλϊδουσ ϐπωσ εύναι ο τουριςμϐσ ό ο πολιτιςμϐσ, αλλϊ και το εμπϐριο,
ειδικϊ αν ενιςχυθεύ η τοπικό επιχειρηματικϐτητα, ςτον κλϊδο τησ μεταπούηςησ και
αναπτυχθοϑν περιςςϐτερο οι ψηφιακϋσ δεξιϐτητεσ των παραγωγών. Παρϊλληλα, ςυνδυϊζεται
με τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ και την ανϊδειξη του φυςικοϑ κεφαλαύου τησ χώρασ. Γι’
αυτϐ εύναι ςημαντικϐ ο ςχεδιαςμϐσ να γύνεται και ςε επύπεδο περιφερειακϐ. Με βϊςη τα
διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ κϊθε τϐπου ανϊλογα με τισ εθνικϋσ προτεραιϐτητεσ πρϋπει να
αναζητηθεύ και να διευρυνθεύ η ςυμπληρωματικϐτητα των επενδϑςεων που προϋρχονται απϐ
τα ταμεύα τησ ΚΓΠ και το ΕΤΘΑΥ, με τα υπϐλοιπα ταμεύα, ϐπωσ εύναι το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ αλλϊ
και το ΤΑΑ και να αξιοποιηθοϑν ςτο μϋγιςτο οι δυνατϐτητεσ τησ βιώςιμησ αγροτικόσ
ανϊπτυξησ και τησ βιώςιμησ γαλϊζιασ οικονομύασ.
Βιώςιμη γεωργύα και αλιεύα –Πηγϋσ χρηματοδότηςησ
Κύριεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΕΓΤΑΑ
ΕΤΑΘΥ
ΤΔΜ, εφϐςον πρϐκειται για περιφϋρεια ςε μετϊβαςη – λιγνιτικό ό ςυγκεκριμϋνη νηςιωτικό περιοχό
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ΕΤΠΑ
ΕΚΤ+
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Διατόρηςη φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ
Παρϊλληλα με τη ςτροφό των οικονομικών και των αναπτυξιακών κλϊδων τησ χώρασ,
απαιτεύται και η θωρϊκιςη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και τησ βιοποικιλϐτητασ τησ χώρασ, η
οπούα αποτελεύ τη φυςικό υποδομό τησ οικονομύασ και τησ αναπτυξιακόσ προοπτικόσ τησ
χώρασ.116 Η χώρα ϐμωσ βαύνει ςτην ϋναρξη υλοπούηςησ του ΠΔΠ 2021-2027 χωρύσ
ςυγκεκριμϋνο ςχεδιαςμϐ για τη βιοποικιλϐτητα για τα επϐμενα χρϐνια, καθώσ ακϐμα δεν ϋχει
προχωρόςει ςτην κατϊρτιςη του νϋου πενταετοϑσ Σχεδύου Δρϊςησ για τη δεϑτερη φϊςη
υλοπούηςησ τησ Εθνικόσ Στρατηγικόσ για τη Βιοποικιλϐτητα (2021-2025).
Παρακολουθώντασ τισ διεθνεύσ ςυζητόςεισ για τη διαμϐρφωςη του νϋου πλαιςύου πολιτικόσ για
τη βιοποικιλϐτητα ςτο επύπεδο τησ Σϑμβαςησ του ΟΗΕ για τη Βιολογικό Ποικιλϐτητα, καθώσ
τισ ευρωπαώκϋσ εξελύξεισ με κομβικϐ ςημεύο την ανακούνωςη τησ νϋα Στρατηγικόσ τησ ΕΕ για τη
Βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030117 γύνεται ςαφϋσ ϐτι οι δϑο βαςικού πυλώνεσ ςτουσ
οπούουσ πρϋπει να εςτιϊςει η Ελλϊδα εύναι η ενύςχυςη τησ προςταςύασ τησ φϑςησ και η ϋμφαςη
ςτην αποκατϊςταςό τησ. Χωριςτό αλλϊ εξύςου ςημαντικό πτυχό εύναι η ανϊγκη ενςωμϊτωςησ
τησ βιοποικιλϐτητασ ςτισ τομεακϋσ πολιτικϋσ, ϐπωσ εύναι η γεωργύα και ο τουριςμϐσ, με
προοπτικϋσ που αναλϑθηκαν ςτισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ.
Όςον αφορϊ ςτην προςταςύα τησ φϑςησ και την υλοπούηςη δεςμεϑςεων τησ χώρασ για τισ
προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ και τα εύδη τησ, η Ελλϊδα βρύςκεται εδώ και κϊποιο διϊςτημα ςε
μύα μεταβατικό περύοδο καθώσ επιχειροϑνται να καλυφθοϑν κενϊ και καθυςτερόςεισ ετών. Αν
και ϋχει ορύςει ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ τησ επικρϊτειασ ωσ προςτατευϐμενο και ϋχει καταλϐγουσ
προςτατευϐμενων ειδών, οι ςτϐχοι και τα μϋτρα διαχεύριςησ και προςταςύασ δεν ϋχουν ακϐμα
καθοριςτεύ. Όμωσ οριςμϋνα ϋργα, τα περιςςϐτερα απϐ τα οπούα με ευρωπαώκό
ςυγχρηματοδϐτηςη, βρύςκονται ςε εξϋλιξη. Συγκεκριμϋνα, υπϐ την εποπτεύα του Υπουργεύου
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, εκπονοϑνται οι Ειδικϋσ Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ για τισ περιοχϋσ
Natura 2000 τησ χώρασ οι οπούεσ θα αποτελϋςουν τη βϊςη ϋγκριςησ προεδρικών διαταγμϊτων
και ςχεδύων διαχεύριςησ, ενώ το 2020 με τον ν. 4685118 θεςπύςτηκε νϋο ςϑςτημα
διακυβϋρνηςησ των προςτατευϐμενων περιοχών, με κϑριο ςυντονιςτό τον Οργανιςμϐ Φυςικοϑ
Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ (ΟΦΥΠΕΚΑ). Επύςησ, ςε εξϋλιξη βρύςκεται ο
καθοριςμϐσ ςτϐχων διατόρηςησ των περιοχών Natura 2000, μύα εκκρεμϐτητα που πρϐςφατα
οδόγηςε ςε καταδύκη τησ χώρασ ςτο Δικαςτόριο τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ (C-849/19,
Δεκϋμβριοσ 2020). Επύςησ, προσ ϋγκριςη βαύνουν ςειρϊ ςχεδύων δρϊςησ για προςτατευϐμενα
εύδη τησ χώρασ. Η ολοκλόρωςη αυτών των ϋργων μποροϑν να οδηγόςουν ςε ςημαντικό πρϐοδο
– η οπούα εύναι θεμελιώδησ. Καθώσ χωρύσ το βαςικϐ υπϐβαθρο τησ προςταςύασ, η χώρα μϋνει
ςτϊςιμη και δεν ϋχει τη δυνατϐτητα να υλοποιόςει πρϐςθετεσ δρϊςεισ που επύςησ απαιτοϑνται
αλλϊ οϑτε και να αξιοποιόςει αναπτυξιακϋσ δυνατϐτητεσ που παρϋχονται απϐ τη φϑςη.
Παρϊ την υφιςτϊμενη ρευςτϐτητα, το Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ϋχει καταρτύςει
το Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ για την περύοδο 2021-2027119, ςτη βϊςη του
Dasgupta, P. (2021), The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. (London: HM Treasury)
https://bit.ly/3eODWGf
117 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το Συμβοϑλιο, την
Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών. Στρατηγικό τησ ΕΕ για τη
βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030 Επαναφορϊ τησ φϑςησ ςτη ζωό μασ (COM/2020/380 final).
https://cutt.ly/7hWauJN.
118 Ν. 4685/2020 Εκςυγχρονιςμϐσ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, ενςωμϊτωςη ςτην ελληνικό νομοθεςύα
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου και λοιπϋσ διατϊξεισ. (Α΄
92)
119 ΥΠΕΝ. 2021. Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιϐτητασ 2021-2027. https://bit.ly/3onDYIf
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ϊρθρου 8 τησ Οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ για τουσ οικοτϐπουσ120 ςτο οπούο καταγρϊφονται
αναλυτικϊ οι χρηματοδοτικϋσ προτεραιϐτητεσ και ανϊγκεσ που ςυνδϋονται με το δύκτυο Natura
2000 για το νϋο ΠΔΠ 2021-2027. Η κατϊρτιςη αυτοϑ του προγραμματικοϑ κειμϋνου αποτελεύ
ϋναν απϐ τουσ αναγκαύουσ ϐρουσ για την αξιοπούηςη των πϐρων τησ περιϐδου 2021-2027. Οι
ανϊγκεσ των περιοχών Natura 2000 για την Ελλϊδα ϋχουν εκτιμηθεύ ςε λύγο
περιςςότερο από €1 δισ για την περύοδο 2021-2027 και περιλαμβϊνουν την υλοπούηςη
μϋτρων διατόρηςησ και αποκατϊςταςησ προςτατευϐμενων ειδών και τϑπων οικοτϐπων εντϐσ
και εκτϐσ των περιοχών Natura 2000, τη δημιουργύα φυςικών υποδομών, λόψησ οριζϐντιων
μϋτρων καθώσ και κϊλυψησ ςτοχευμϋνων διοικητικών δαπανών. Οι ανϊγκεσ παρουςιϊζονται
αναλυτικϊ ανϊ προςτατευϐμενη ομϊδα ειδών και τϑπων οικοτϐπων και εξειδικεϑονται ανϊ
Περιφϋρεια και αντιςτοιχύζονται με δυνητικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ απϐ τα ευρωπαώκϊ
ταμεύα. Συνεπώσ, τα επϐμενα χρϐνια, αντλώντασ πϐρουσ απϐ τα διαφορετικϊ ευρωπαώκϊ
ταμεύα και τα τομεακϊ και περιφερειακϊ προγρϊμματα εύναι δυνατϐν να καλυφθοϑν οι βαςικϋσ
ανϊγκεσ που αφοροϑν ςτο δύκτυο Natura 2000, χωρύσ βεβαύωσ αυτϐ να ςημαύνει ϐτι δεν
απαιτοϑνται και πρϐςθετοι εθνικού πϐροι. Η κϊλυψη όλων των αναγκών που ϋχουν
ιεραρχηθεύ και ςυμπεριληφθεύ ςτο Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ κατϊ την
περύοδο 2021-2027 θα ςυμβϊλει καταλυτικϊ ςτην αναβϊθμιςη τησ προςταςύασ τησ
φύςησ ςτην Ελλϊδα και ακριβώσ για αυτό θα πρϋπει να ληφθεύ υπόψη κατϊ τον
ςχεδιαςμό τόςο ςε εθνικό όςο και ςε περιφερειακό επύπεδο. Αν εξαςφαλιςτοϑν αυτού οι
πϐροι θα ϋχει δοθεύ η βϊςη ώςτε να αναδειχθοϑν οι αναπτυξιακϋσ προοπτικϋσ που ϋχει η
προςταςύα του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ μϋςα απϐ τη ςϑνδεςη του με τομεύσ ϐπωσ εύναι ο
τουριςμϐσ και η πρωτογενόσ παραγωγό που παρουςιϊςτηκαν ςτισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ, και
οι δυνατϐτητεσ προώθηςησ τουσ μϋςω τησ ενιαύασ ταυτϐτητασ π.χ. Nature Greece. Σε αυτό την
κατεϑθυνςη ο περιφερειακϐσ ςχεδιαςμϐσ που βαςύζεται ςτα τοπικϊ πλεονεκτόματα εύναι
κρύςιμοσ.
Ωςτϐςο, ακϐμα κι αν καλυφθοϑν οι ανϊγκεσ που ςυνδϋονται με το Δύκτυο Natura 2000, δεν
εξαντλοϑνται οι ανϊγκεσ χρηματοδϐτηςησ για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ. Ϊλλεσ
ανϊγκεσ περιλαμβϊνουν την αντιμετώπιςη των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών, ανεξϊρτητα
απϐ το αν απειλοϑν ςυγκεκριμϋνο προςτατευϐμενο εύδοσ ό οικϐτοπο ό ϐχι και τη διατόρηςη
των γενετικών πϐρων αλλϊ και τισ ςυνδυαςτικϋσ δρϊςεισ με την προςταςύα του τοπύου και την
πολιτιςτικό και την ϊυλη κληρονομύα.
Πϋρα απϐ την προςταςύα, ϐμωσ ο δεϑτεροσ πυλώνασ ςτον οπούο δύνεται ϐλο και μεγαλϑτερη
ϋμφαςη εύναι αυτϐσ τησ αποκατϊςταςησ τησ φύςησ. Βϊςει των προβλϋψεων τησ νϋασ
Στρατηγικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϋνωςησ για τη Βιοποικιλϐτητα, αναμϋνεται μϋχρι το τϋλοσ του
2021 πρϐταςη νϋου νομοθετικοϑ πλαιςύου για την αποκατϊςταςη τησ φϑςησ, το οπούο θα
πρϋπει να εφαρμοςτεύ εντϐσ του χρονικοϑ πλαιςύου υλοπούηςησ του ΠΔΠ 2021-2027. Η
πρϐθεςη εύναι να τεθοϑν νομικϊ δεςμευτικϊ ςτϐχοι, με τη Στρατηγικό να θϋτει όδη οριςμϋνουσ
ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ μϋχρι το 2030, ϐπωσ εύναι η αποκατϊςταςη τησ φυςικόσ ροόσ 25.000 χλμ.
ποταμών με την απομϊκρυνςη απαρχαιωμϋνων φραγμών και την αποκατϊςταςη πλημμυρικών
πεδύων και υγρϐτοπων και τη φϑτευςη 3 διςεκατομμυρύων δϋντρων ακϐμα και εντϐσ του
αςτικοϑ ιςτοϑ. Επύςησ, προβλϋπει την απϐδοςη του 10% των γεωργικών εκτϊςεων τησ ΕΕ για
την επεύγουςα ανϊκαμψη τησ φϑςησ για τη δημιουργύα χαρακτηριςτικών τοπύου υψηλόσ
βιοποικιλϐτητασ, ϐπωσ εύναι η δημιουργύα αναβαθμύδων και η δημιουργύα μικρών λιμνών. Εύναι
χαρακτηριςτικϐ ϐτι αυτού οι ςτϐχοι μποροϑν να επιτευχθοϑν αν υιοθετηθοϑν οριςμϋνα απϐ τα
πρϐτυπα ΚΓΠΚ που ϋχουν προταθεύ για τη νϋα ΚΓΠ. Σε ϊλλα ςημεύα οι αναφορϋσ εύναι πιο
Οδηγύα 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 21ησ ΜαϏου 1992 για τη διατόρηςη των φυςικών οικοτϐπων καθώσ και
τησ ϊγριασ πανύδασ και χλωρύδασ https://bit.ly/3ht9ZNC
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γενικϋσ, για παρϊδειγμα για την αποκατϊςταςη μολυςμϋνων βιομηχανικών εκτϊςεων και τη
λόψη μϋτρων για την προςταςύα του εδϊφουσ. Επιπλϋον, η Στρατηγικό επιδιώκει την
επαναφορϊ τησ φϑςησ και ςτον αςτικϐ ιςτϐ, ϐχι μϐνο με τη φϑτευςη δϋντρων αλλϊ, μεταξϑ
ϊλλων, και με τη δημιουργύα αςτικών δαςών, πϊρκων και κόπων, αγροκτημϊτων και πρϊςινων
οροφών, αλλϊ και την υιοθϋτηςη βιώςιμων πρακτικών ςτη φροντύδα του αςτικοϑ φυςικοϑ
περιβϊλλοντοσ. Η υλοπούηςη αυτών των δρϊςεων μπορεύ να βαςιςτεύ ςτην ϊντληςη πϐρων
απϐ διαφορετικϊ ταμεύα, απϐ το ΕΤΠΑ μϋχρι το LIFE, για την επύδειξη καινοτϐμων πρακτικών.
Οι δρϊςεισ αυτϋσ ϋχουν πολλαπλϊ οφϋλη πϋρα απϐ την επαναφορϊ τησ φϑςησ, ϐπωσ εύναι η
πρϐληψη τησ διϊβρωςησ, η ενύςχυςη τησ επικονύαςησ, η αντιμετώπιςη τησ ρϑπανςησ, η
δϋςμευςη ϊνθρακα καθώσ και η ςτόριξη τησ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό αλλαγό. Επύςησ,
μποροϑν να ςυνειςφϋρουν ςτην αντιπλημμυρικό προςταςύα και ςτην αντιμετώπιςη ακραύων
καιρικών φαινομϋνων και την πρϐληψη φυςικών καταςτροφών, που παρατηροϑνται πλϋον
ςυχνϐτερα και ϊρα μποροϑν να ςυνειςφϋρουν και ςτην πολιτικό προςταςύα. Οι δρϊςεισ αυτϋσ
ςυνεπώσ λειτουργοϑν ωσ φυςικϋσ πρϊςινεσ υποδομϋσ, οι οπούεσ πρϋπει να ενταχθοϑν ςτον
αςτικϐ, πολεοδομικϐ και χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ και απαιτοϑν τη δραςτηριοπούηςη
περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώσ και την εμπλοκό διαφϐρων κλϊδων, ϐπωσ εύναι ο
καταςκευαςτικϐσ αλλϊ και τη διεπιςτημονικό ςυνεργαςύα. Εύναι υψηλόσ εργαςιακόσ ϋνταςησ
ϋργα που παρϋχουν νϋεσ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ και δημιουργοϑν πρϊςινεσ θϋςεισ εργαςύασ. Η
εξαςφϊλιςη χρηματοδϐτηςησ μϋςα απϐ τα διαφορετικϊ ταμεύα θα εύναι καύριασ ςημαςύασ προσ
αυτό την κατεϑθυνςη.
Σε πολλϊ ςημεύα τησ η Ευρωπαώκό Στρατηγικό για τη Βιοποικιλϐτητα κϊνει αναφορϊ ςτα
διαφορετικϊ ταμεύα, πϋραν του LIFE που παραδοςιακϊ υποςτηρύζει δρϊςεισ διατόρηςησ του
φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, που μποροϑν να υποςτηρύξουν την υλοπούηςό τησ. Μεταξϑ αυτών
καταγρϊφονται τα κονδϑλια τησ Πολιτικόσ Συνοχόσ, τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ και τησ
Κοινόσ Αλιευτικόσ Πολιτικόσ, και το Πρϐγραμμα Horizon. Η Στρατηγικό θϋτει ωσ ςτϐχο την
κινητοπούηςη € 20 δισ ετηςύωσ απϐ δημϐςιουσ και ιδιωτικοϑσ πϐρουσ για δρϊςεισ για τη
βιοποικιλϐτητα. Λαμβϊνοντασ υπϐψη αυτϐν τον ςτϐχο, εξϊλλου, καθώσ και την αυξημϋνη
αναγνώριςη τησ ανϊγκησ διοχϋτευςησ πϐρων για τη βιοποικιλϐτητα, το ΠΔΠ, προβλϋπει τη
7,5% του ετόςιου προϒπολογιςμοϑ του ΠΔΠ απϐ το 2024 και 10% απϐ το 2026 για τη
βιοποικιλϐτητα. Η δϋςμευςη αυτό αποτυπώνεται και ςτουσ κανονιςμοϑσ διαφορετικών
ταμεύων. Ϊρα, η νϋα περύοδοσ παρϋχει μϋςα από διαφορετικϋσ πηγϋσ πολλϋσ δυνατότητεσ
χρηματοδότηςησ για τη διατόρηςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ.
Πρώτα απϐ ϐλα πρϋπει να καλυφθοϑν οι ανϊγκεσ του δικτϑου Natura 2000. Η καταγραφό αυτό
των αναγκών απϐ το ΥΠΕΝ εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμη ςτον ςχεδιαςμϐ ϐλων των προγραμμϊτων
και την επιλογό των επιμϋρουσ παρεμβϊςεων προσ χρηματοδϐτηςη απϐ τα διαφορετικϊ
χρηματοδοτικϊ εργαλεύα κατϊ την περύοδο 2021-2027. Συμβολό ςτην κϊλυψη των αναγκών
μποροϑν να ϋχουν και οι Περιφϋρειεσ.
Επιπλϋον, ςχεδιαςμϐσ θα πρϋπει να περιλϊβει και τισ υπϐλοιπεσ προτεραιϐτητεσ, αξιοποιώντασ
τισ δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ που παρϋχουν τα διαφορετικϊ ταμεύα. Η ενςωμϊτωςη
δρϊςεων αποκατϊςταςησ ρεμϊτων, υγροτϐπων και ακτών ςυμβϊλλοντασ ςτη θωρϊκιςη απϐ
ακραύα καιρικϊ φαινϐμενα, για παρϊδειγμα, εύναι δρϊςεισ που μποροϑν επύςησ να
ενςωματωθοϑν ςτον περιφερειακϐ ςχεδιαςμϐ. Επύςησ, δρϊςεισ που αφοροϑν ςτη διαχεύριςη
τησ φυςικόσ κληρονομιϊσ τησ κϊθε περιοχόσ μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν με δρϊςεισ ανϊδειξησ
τησ πολιτιςτικόσ κληρονομύασ, προώθηςησ εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ, αλλϊ και τησ
βιώςιμησ γεωργύασ, κοκ με ςημαντικϋσ προοπτικϋσ βιώςιμησ αξιοπούηςησ του φυςικοϑ
κεφαλαύου τησ χώρασ, με πϐρουσ που προϋρχονται απϐ διαφορετικϊ ταμεύα και προγρϊμματα.
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Η αξιοπούηςη των διαφορετικών πηγών χρηματοδϐτηςησ για την υλοπούηςη δρϊςεων
προςταςύασ και αποκατϊςταςησ τησ φϑςησ καθώσ και ενςωμϊτωςησ τησ βιοποικιλϐτητασ ςε
ϊλλουσ τομεύσ εξαρτϊται απϐ τον ςχεδιαςμϐ τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε περιφερειακϐ επύπεδο,
με την εμπλοκό διαφορετικών κλϊδων και φορϋων, μεταξϑ των οπούων και η επιςτημονικό
κοινϐτητα και η κοινωνύα των πολιτών.
Διατόρηςη φυςικού περιβϊλλοντοσ – Πηγϋσ χρηματοδότηςησ
Κύριεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ+, εφϐςον η δρϊςη ςυνδϋεται με την απαςχϐληςη, την ανϊπτυξη δεξιοτότων, τη δημιουργύα
πρϊςινων θϋςεων εργαςύασ
ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που ςυνδϋονται με τη βιώςιμη γεωργύα ό την αγροτικό
ανϊπτυξη
ΕΤΑΘΥ, εφϐςον πρϐκειται για δρϊςεισ που ςυνδϋονται βιώςιμη αλιεύα και υδατοκαλλιϋργεια καθώσ
και ςτη διατόρηςη των θαλϊςςιων πϐρων ό τη βιώςιμη γαλϊζια ανϊπτυξη
LIFE
ΤΔΜ, εφϐςον πρϐκειται για περιφϋρεια ςε μετϊβαςη – λιγνιτικό ό ςυγκεκριμϋνη νηςιωτικό περιοχό,
και εφϐςον ςυνδϋεται για παρϊδειγμα με την αποκατϊςταςη εδαφών και τη δημιουργύα φυςικών
εκτϊςεων
ΤΑΑ, εφϐςον κϊποια επϋνδυςη αφορϊ ςυγκεκριμϋνη Περιφϋρεια.
Πρόςθετεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ
ΤΣ, εφϐςον η δρϊςη αφορϊ αποκατϊςταςη πρϊςινων φυςικών υποδομών
Ορύζων Ευρώπη
InvestEU
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