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Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καθώς και με τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς εταίρους, έχει αποσταλεί η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη 
Εγκύκλιος και έχει πραγματοποιηθεί η οργάνωση του Πρώτου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στις 4 Απριλίου 
2013 και των αντίστοιχων Τομεακών και Περιφερειακών που ακολούθησαν. 
 
Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο αποτυπώθηκαν στο «κείμενο θέσεων» 
(Position paper) και παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα - Σεμινάριο με θέμα το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020, 
καθώς και στα αναπτυξιακά συνέδρια. 
Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ,  μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική που προβλέπει  επτά 

(7) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και δεκατρία (13) Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα προκειμένου να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ 
των διαφόρων αναπτυξιακών τομέων. 
Συγκεκριμένα το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει: 
 

Α. Εθνικό Σκέλος (Τομεακά Ε.Π) 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Το 
πολυταμειακό αυτό πρόγραμμα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως 
από το ΕΤΠΑ αλλά και από το ΕΚΤ προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη με τις επενδύσεις 
αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης των ανθρωπίνων πόρων. Αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση των 
στόχων της Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας 1 αλλά και των 3,4 (υποδομές ενέργειας) και  5 
(διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας) από 
τις Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες που αναφέρονται στο κεφ 1.3.2 του ΕΣΠΑ.  

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  Το 
πρόγραμμα θα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και Τ.Σ) και χρηματοδοτεί μέσω των ταμείων 
αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Αποσκοπεί δε κυρίως στην 
εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 3 και 4.  Ένα μέρος του 
προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής εκχωρείται προς τα 13 
ΠΕΠ, προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων που αποτελούν υποχρεώσεις και προτεραιότητα της χώρας.  

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 
Το πρόγραμμα θα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΚΤ) και αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση 
των στόχων της Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας 2.  

4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν 
στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων μέσω και νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Το 
πρόγραμμα θα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και στοχεύει κυρίως στην 
εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 2 και 5.  

5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια. Το πρόγραμμα θα είναι πολυταμειακό (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
Τ.Σ) και στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Ε.Π. που 
χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  

6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα είναι πολυτομεακό και 
μονοταμειακό (ΕΓΤΑΑ) και στοχεύει κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηματοδοτικών 
Προτεραιοτήτων 1,2 και 3.  

7. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα και Αλιεία. Το πρόγραμμα θα είναι μονοταμειακό (ΕΤΘΑ) και 
στοχεύει κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 1 και 3.  

 

Β. Περιφερειακό Σκέλος (ΠΕΠ) 

Δεκατρία πολυτομεακά και πολυταμειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) ένα για κάθε μια από 
τις ελληνικές Περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις και έργα περιφερειακής κλίμακας και 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Στοχεύουν κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων των 
Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 1, 3 και 4 καθώς και της 2 για τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Επιπλέον, στα ΠΕΠ 
θα εκχωρηθεί η διαχείριση σημαντικών πόρων του Τ.Σ. για το Περιβάλλον και κυρίως πόρων που θα 
κατευθυνθούν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και των Περιφερειών που αφορούν στα υγρά 
απόβλητα.  Τελικό αποτέλεσμα είναι οι περιφέρειες να διαχειρίζονται το 35% του αθροίσματος των πόρων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ. Παράλληλα στις 13 περιφέρειες εκχωρείται από το Τομεακό Πρόγραμμα της 
Αγροτικής Ανάπτυξης η διαχείριση περίπου 30% των πόρων του Αγροτικού Ταμείου.  

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 
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