
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  www.sate.gr 
 

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία  

Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της 
απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και την αύξηση της 
προκαταβολής για την περίοδο 2014-2020  
 
Πέµπτη, 30 Ιουλίου 2015 

Οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κοινοτικών 
κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και της αύξησης της προκαταβολής των πόρων 
για την περίοδο 2014-2020 αναµένεται να δώσουν βαθιά ανάσα στην ελληνική οικονοµία 
σε µια περίοδο που η ρευστότητα έχει στεγνώσει και οι επενδύσεις έχουν συρρικνωθεί.  

Το πακέτο της Επιτροπής διασφαλίζει ότι η Ελλάδα όχι µόνο θα µπορέσει να διασώσει 
κοινοτικά κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ της περιόδου 2007-2013 που θα έχανε ελλείψει 
δυνατότητας να συγχρηµατοδοτήσει µέχρι το τέλος του έτους τα προγράµµατα, αλλά θα 
λάβει επιπρόσθετα και το αποθεµατικό αυτής της περιόδου, το οποίο υπό κανονικές 
συνθήκες θα έπαιρνε το 2017. 

Παράλληλα, για την περίοδο 2014-2020, η Κοµισιόν αυξάνει τις προκαταβολές κατά επτά 
ποσοστιαίες µονάδες, φέρνοντας στη χώρα µας πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις 1 δισ. ευρώ 
φέτος και του χρόνου. 

Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής, τα προηγούµενα χρόνια καταβλήθηκε 
στην Ελλάδα µια σηµαντική προσπάθεια µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση 
της χώρας και την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε. προς στήριξη των 
ελληνικών προτεραιοτήτων.  

Οπως τονίζει η Κοµισιόν, οι προσπάθειες αυτές απέφεραν καρπούς:  

Τα δηµόσια οικονοµικά και ο τραπεζικός τοµέας σταθεροποιήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η αγορά εργασίας. Η Ελλάδα επέστρεψε στην 
οικονοµική ανάπτυξη µε πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το 2014, η δε ανάπτυξη 
αυτή αναµενόταν να ενισχυθεί περαιτέρω έως ότου επικράτησε αβεβαιότητα. Το 
προηγούµενο έτος δηµιουργήθηκαν περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία 
είχε αρχίσει να µειώνεται.  

Η ιδιωτική κατανάλωση άρχισε να αυξάνεται για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία και η 
αύξηση της εµπιστοσύνης στην οικονοµική ανάκαµψη αποτυπώθηκε σε υψηλότερες 
επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό για πρώτη φορά από το 2008.  

Παρά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τους τελευταίους µήνες, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα συστατικά για την επίτευξη µιας βιώσιµης ανάκαµψης εξακολουθούν να υπάρχουν σε 
µεγάλο βαθµό. Τα άµεσα εµπόδια για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι οι αυστηρότεροι όροι 
χρηµατοδότησης, καθώς και η επικρατούσα αβεβαιότητα όσον αφορά τις οικονοµικές και 
πολιτικές προοπτικές της Ελλάδας.  

Για να επιστρέψει η Ελλάδα στην πορεία προς την ανάπτυξη και την απασχόληση, πρέπει να 
συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και να διαχειριστεί τις διαρθρωτικές προκλήσεις που 
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει, αναφέρει η έκθεση. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου αποδεικνύουν την προθυµία των εταίρων να στηρίξουν την 



Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  www.sate.gr 
 

Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας και για να επιστρέψει στη βιωσιµότητα.  

Με την υποστήριξη της Επιτροπής, η Ελλάδα αναµένεται να µπορέσει να λάβει άνω των 35 
δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. κατά την περίοδο χρηµατοδότησης 2014-2020. 
Ποσό 20 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη, ενώ οι 
Ελληνες αγρότες αναµένεται να συνεχίσουν να λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις ύψους άνω 
των 15 δισ. ευρώ.  

Τα διαθέσιµα κονδύλια 

Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 38 δισ. ευρώ (το 17,5% του µέσου 
ετήσιου ελληνικού ΑΕΠ κατά την περίοδο αυτή) µέσω των πολιτικών συνοχής, γεωργίας, 
αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. Το συνολικό ποσό για την περίοδο προγραµµατισµού 
2007-2013 ανέρχεται σε περίπου 42 δισ. ευρώ.  

Για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν στην Ελλάδα περισσότερα από 35 δισ. ευρώ από 
κονδύλια της Ε.Ε. µέσω: 

* Των ταµείων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής που παρέχουν στήριξη για 
επενδύσεις σε µµε, δραστηριότητες καινοτοµίας και έρευνας, τη λήψη µέτρων για τη 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς και για βασικές υποδοµές για βιώσιµες 
µεταφορές, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων, οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και κλιµατική αλλαγή.  

* Του Κοινωνικού Ταµείου, το οποίο χρηµατοδοτεί πολιτικές ενεργού απασχόλησης και 
κοινωνικής ένταξης για την παροχή ευκαιριών σε νέους και σε µακροχρόνια ανέργους ώστε 
να βρουν θέσεις εργασίας, επαγγελµατικής κατάρτισης και µαθητείας.  

* Της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, η οποία βοηθά τους νέους να 
αποκτήσουν µια πρώτη επαγγελµατική εµπειρία, καλύτερη εκπαίδευση, πρακτική άσκηση 
και επαγγελµατική κατάρτιση.  

* Του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο παρέχει βοήθεια, 
τρόφιµα, ρουχισµό, είδη υγιεινής και άλλα βασικά αγαθά σε όσους τα χρειάζονται 
περισσότερο για την ανακούφισή τους από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. 

* Του Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
µε τη µορφή στήριξης του εισοδήµατος και µέτρων για τη στήριξη των βασικών γεωργικών 
αγορών. 

* Του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συµβάλλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα, προωθεί καινοτόµες τεχνολογίες στον χώρο της 
γεωργίας και τη βιώσιµη διαχείριση των δασών και προάγει την οικονοµική ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές.  

* Του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας που στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες 
ώστε να διαφοροποιήσουν τις τοπικές οικονοµίες και βοηθά στη µετάβασή τους προς µια 
βιώσιµη αλιεία.  

Επιπλέον, τα ελληνικά έργα θα συνεχίσουν να λαµβάνουν χρηµατοδότηση από τα θεµατικά 
προγράµµατα που καλύπτουν το σύνολο της Ε.Ε., όπως το πρόγραµµα «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών, το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» 
για την έρευνα και την καινοτοµία, το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την 
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καινοτοµία των επιχειρήσεων και των µµε ή το πρόγραµµα «LIFE» για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίµα.  

Τα κονδύλια αυτά µπορούν να στηρίξουν έργα όπως η σύνδεση των λιµένων της 
Ηγουµενίτσας, της Πάτρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης µε το διευρωπαϊκό δίκτυο, η 
σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Αθήνας/Πειραιά και Θεσσαλονίκης και επενδύσεις σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργεια. 

Ειδική µεταχείριση 

Επί του παρόντος, η Ελλάδα τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης λόγω των πολύ ειδικών 
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε µέσω αύξησης του ποσοστού της 
συγχρηµατοδότησης της Ε.Ε. κατά 10% έως τα µέσα του 2016 - σε πολλές περιπτώσεις 
τούτο σηµαίνει ότι η Ε.Ε. καταβάλλει το 95% του συνολικού κόστους της επένδυσης την 
περίοδο 2007-13 (σε αντίθεση µε το ανώτατο όριο του 85% που θα ίσχυε διαφορετικά).  

Πρόσφατα, η έλλειψη δηµόσιων πόρων κατέστησε δυσχερές για τις τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές αρχές να προωθήσουν πολύ αναγκαίες επενδύσεις.  

Ως έκτακτο µέτρο και λόγω της µοναδικής κατάστασης στην Ελλάδα, για επενδύσεις που 
µένει να χρηµατοδοτηθούν κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, η Επιτροπή 
υποβάλλει τώρα σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της άµεσης ρευστότητας ώστε να 
µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν οι επενδύσεις τώρα, µε τον θετικό αντίκτυπο που θα 
έχουν στην οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση.  

Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν την έγκαιρη αποδέσµευση του τελευταίου 5% των 
υπολειπόµενων πληρωµών της Ε.Ε. που συνήθως κρατούνται µέχρι το κλείσιµο των 
προγραµµάτων και την εφαρµογή ποσοστού συγχρηµατοδότησης 100% για την περίοδο 
2007-2013.  

Αυτό θα µεταφραστεί σε άµεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ και 
σε εξοικονόµηση στον ελληνικό προϋπολογισµό πόρων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, οι 
οποίοι θα διατεθούν για την επανάληψη της χρηµατοδότησης επενδύσεων υπέρ της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Χωρίς την πρόταση της Επιτροπής, τα κονδύλια αυτά θα 
χάνονταν στο τέλος του 2015. 

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηµατοδότησης 
για τα προγράµµατα της περιόδου 2014-2020 στην Ελλάδα κατά 7 εκατοστιαίες µονάδες. 
Αυτή η πρόσθετη προχρηµατοδότηση µπορεί να καταστήσει διαθέσιµο επιπλέον 1 δισ. ευρώ 
που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την έναρξη των έργων που συγχρηµατοδοτούνται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 

Το 2016, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατανοµή των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής 
σε όλα τα κράτη-µέλη για την περίοδο 2017 έως 2020, προκειµένου να ληφθούν υπ’ όψιν 
τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ. Η επανεξέταση αυτή είναι επίσης 
πιθανό να αυξήσει περαιτέρω το ύψος της κοινοτικής χρηµατοδότησης που διατίθεται για 
επενδύσεις στην Ελλάδα λόγω της µεγάλης υποχώρησης του ΑΕΠ στις περιφέρειες που 
έγιναν φτωχότερες και δικαιούνται µαζικότερων χρηµατοδοτικών ενισχύσεων. 

Καταπολέµηση ανεργίας και φτώχειας 

Στο πλαίσιο των συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισ. ευρώ των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο 
2014-2020, περίπου 3,9 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την τόνωση της απασχόλησης, τη 
µείωση της φτώχειας και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.  
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Τουλάχιστον 250.000 άνεργοι θα πρέπει να λάβουν στήριξη, µαζί µε 180.000 άτοµα που 
απασχολούνται ήδη και µπορούν να επωφεληθούν από δράσεις κατάρτισης, καθώς και 
περίπου 30.000 µετανάστες και Ροµά, 33.000 άτοµα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, 
10.000 άτοµα µε αναπηρία και 80.000 άλλα µειονεκτούντα άτοµα. 

Τα κονδύλια της Ε.Ε. συµβάλλουν στη δηµιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας και πιο 
δίκαιων ευκαιριών για όλους. Λειτουργούν µε την επένδυση στις δεξιότητες, την πείρα και 
την εκπαίδευση των εργαζοµένων, των νέων ατόµων και όλων εκείνων που αναζητούν 
εργασία.  

Η χρηµατοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» έχει 
ως στόχο να βοηθήσει 45.000 νέους να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία και κατάρτιση. 
Πάνω από 170 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για 
την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). Η χρηµατοδότηση αυτή θα βοηθήσει νέους ανθρώπους 
που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.  

Περισσότεροι από 100.000 νέοι άνθρωποι αναµένεται να επωφεληθούν από καθεστώτα που 
στηρίζονται από την ΠΑΝ µε την προσφορά θέσεων µαθητείας, πρακτικής άσκησης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης και µε την προώθηση της επιχειρηµατικότητας Επιπλέον, κατά 
την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ θα διατεθούν την Ελλάδα από το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους.  

Τα χρήµατα αυτά θα διατεθούν για την καταπολέµηση της φτώχειας µε τη µορφή παροχής 
βασικών αγαθών (όπως τρόφιµα, υποδήµατα και προϊόντα υγιεινής), καθώς και για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. 

Ερευνα-καινοτοµία 

Στο πλαίσιο των συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισ. ευρώ των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο 
2014-2020, έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτοµία.  

Αυτό θα βοηθήσει στη συνεργασία περισσότερων από 2.000 µµε µε ερευνητικά ιδρύµατα 
και στην τόνωση της µελλοντικής ανταγωνιστικότητάς τους. Ελληνικοί οργανισµοί 
συντονίζουν 43 µεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και συµµετέχουν σε συνολικά 312 
έργα.  

Μέσω του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», η Ελλάδα µπορεί να επωφεληθεί από τον 
Μηχανισµό Υποστήριξης Πολιτικής ώστε να έχει πρόσβαση στην εµπειρία για την υλοποίηση 
αποτελεσµατικών µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα έρευνας και καινοτοµίας της.  

Το 2014, η Ε.Ε. χρηµατοδότησε 440 σχέδια κινητικότητας εκπαίδευσης στην Ελλάδα µε 36 
εκατ. ευρώ περίπου, που επέτρεψαν σε σχεδόν 15.000 φοιτητές, εκπαιδευτικούς, 
σπουδαστές επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλους συµµετέχοντες να φοιτήσουν και να 
εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε άλλη χώρα. 

Για το 2015 έχουν υποβληθεί 1.200 σχέδια ελληνικών προτάσεων, που καλύπτουν έως και 
30.000 άτοµα. Η Ελλάδα µπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα κονδύλια της Ε.Ε. για την 
κατασκευή ή την ανακαίνιση σχολείων, πανεπιστηµίων και κέντρων προσχολικής αγωγής 
και φροντίδας. 

Κατά την περίοδο 2014-2020, υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι για την αναβάθµιση και 
κατασκευή νέας υποδοµής για την τριτοβάθµια (87 εκατ. ευρώ), την επαγγελµατική (20 
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εκατ. ευρώ), την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (150 εκατ. ευρώ), καθώς 
και για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (29 εκατ. ευρώ). 

Τεχνική βοήθεια  

∆εδοµένων των µελλοντικών µεταρρυθµιστικών προκλήσεων σε αρκετά κράτη-µέλη, 
µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει µία υπηρεσία 
υποστήριξης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την παροχή εξατοµικευµένης στήριξης στα 
κράτη-µέλη σε ορισµένους τοµείς πολιτικής. Εάν ζητηθεί από την Ελλάδα, η Επιτροπή είναι 
έτοιµη να συνεχίσει τη στήριξή της στον σχεδιασµό και την παροχή βοήθειας για την 
υλοποίηση διαρθρωτικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων εντός αυτού του νέου πλαισίου 
τεχνικής βοήθειας.  

Εντός του πλαισίου των Ταµείων της Ε.Ε. κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 
υπάρχει διαθέσιµο περίπου µισό δισεκατοµµύριο ευρώ για τεχνική βοήθεια στο πεδίο της 
πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και των 
διοικητικών ικανοτήτων µε σκοπό τη στήριξη της αποτελεσµατικής εκτέλεσης και 
αξιοποίησης των κονδυλίων της Ε.Ε.  

Επενδύσεις σε ενέργεια, µεταφορές και περιβάλλον  

Εως το 2020 διατίθενται περίπου 900 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην 
ενέργεια, από τα 20 δισ. ευρώ των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων. 

Περίπου 500 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιµα προκειµένου να επενδυθούν για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια κτήρια και κατοικίες και σε µµε, καθώς και για τη 
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και την τηλεθέρµανση στην Ελλάδα.  

Οι εν λόγω επενδύσεις αναµένεται να οδηγήσουν σε καλύτερη κατάταξη από άποψη 
ενεργειακής κατανάλωσης για περίπου 26.000 νοικοκυριά και σε µείωση περίπου 
97.047.000 kWh ετησίως της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τα δηµόσια κτήρια.  

Το ποσό των 285 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιµο για έξυπνα συστήµατα αποθήκευσης και 
µεταφοράς ενέργειας, και περαιτέρω 46 εκατ. ευρώ για έξυπνα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, περίπου 200.000 επιπλέον χρήστες θα µπορούσαν 
να συνδεθούν µε έξυπνα δίκτυα.  

Επίσης, 94 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιµα για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Σχεδόν 3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για να στηριχθεί η µετάβαση προς έναν ενεργειακά 
αποδοτικό τοµέα των µεταφορών χωρίς εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, η 
χρηµατοδότηση της κατασκευής νέων σιδηροδροµικών γραµµών, γραµµών τραµ και µετρό, 
η αναβάθµιση υφιστάµενων σιδηροδροµικών γραµµών και η κατασκευή νέων οδών.  

Μέχρι το 2020 θα διατεθεί ποσό 2,5 δισ. ευρώ για βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και τη συµβολή στη χρηµατοδότηση της µετάβασης προς µια φιλική για το 
περιβάλλον οικονοµία. Από το ποσό αυτό, περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιµα για 
επενδύσεις στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων.  

Σχεδόν 20 δις ευρώ για γεωργία και αλιεία  

Οι τοµείς της γεωργίας και της αλιείας έχουν τεράστιες προοπτικές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η Ελλάδα µπορεί να επωφεληθεί µε το ποσό των 4,7 δισ. 
ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης εντός του συνολικού 
κονδυλίου των 20 δισ. ευρώ από τους πόρους των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταµείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 και περίπου 
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15 δισ. ευρώ µε τη µορφή άµεσων ενισχύσεων που θα συµβάλουν στην τόνωση του 
εισοδήµατος των γεωργών και των παραγωγών.  

α καθεστώτα στήριξης των εισοδηµάτων είναι διαθέσιµα για τους επί του παρόντος 
ενεργούς γεωργούς, ενώ οι νέοι γεωργοί θα λάβουν στήριξη για τη σύσταση µικρών 
επιχειρήσεων. Επίσης, η Ε.Ε. διαθέτει πόρους για να βοηθήσει τους γεωργούς στην 
καλύτερη εµπορία των προϊόντων τους µε παροχή στήριξης για τα οπωροκηπευτικά, το 
ελαιόλαδο, το κρασί, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και το µέλι.  

Το ποσό των 4,7 δισ. ευρώ προορίζεται για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γεωργικού τοµέα, µε παράλληλη διατήρηση των 
οικοσυστηµάτων και εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και 
προωθούν την καινοτοµία.  

Στον τοµέα της αλιείας, τα κονδύλια της Ε.Ε. που διατίθενται για την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της συνολικής χρηµατοδότησης ύψους 20 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία, ανέρχονται περίπου σε 400 εκατ. ευρώ. Μπορούν να συµβάλουν στη 
στήριξη της διαφοροποίησης των παράκτιων και νησιωτικών οικονοµιών, καθώς και στη 
µετάβαση προς µια βιώσιµη αλιεία.  

Τα κονδύλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των µµε, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας (ενός από τους κύριους 
τοµείς εξαγωγής τροφίµων της Ελλάδας) και του τοµέα της µεταποίησης, καθώς και για τη 
στήριξη της µεταστροφής προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 
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