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Σν Νέν ΔΠΑ   

(2014-2020)

Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή

Νέν 

ΔΠΑ

Νέν 

ΞΔΚΙΝΗΜΑ



Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014 -2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη ζηηο κειέηεο ηνπ ΙΟΒΔ, ηνπ 

ΚΔΠΔ θαη ηεο McKinsey

Η McKinsey 

πξνηείλεη έλα 

Νέν Μνληέιν 

Δζληθήο 

Αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο 

κειέηεο “Greece 

10 Years Ahead”

ηξαηεγηθή αλάπηπμεο, κε νξίδνληα δεθαεηίαο θαη αηρκή επηιεγκέλνπο 

δπλακηθνχο, εμσζηξεθείο θιάδνπο. 

Με ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο ~ 112 δηο επξψ σο ην 

2020, νη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη κπνξνχλ λα παξάγνπλ επηπιένλ 

πξνζηηζέκελε αμία 48 δηο. επξψ εηεζίσο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 640.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο σο ην 2020. 

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

Τν ΙΟΒΔ 

πξνηείλεη έλα 

Νέν 

Αλαπηπμηαθφ 

Πξφηππν

Νέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν. Αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, κε αηρκή:

• παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο (π.ρ. ηνπξηζηηθψλ, ηαηξηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζηηθψλ) 

• πνηνηηθέο ππνδνκέο (π.ρ. κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, 

αλαθχθισζεο)

• θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία,

• απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο
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Σν Νέν ΔΠΑ εληάζζεηαη ζην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 

Η Διιάδα αθήλεη πίζσ ηεο ηελ θξίζε

Η Διιάδα λα επηζηξέςεη ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο

▪ Απνθαζηζηηθή ζηξνθή πξνο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο κε 

ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο

▪ Σηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο 

σο ζηξαηεγηθψλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ

▪ Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ καο 

πιενλεθηεκάησλ, κείσζε ηεο εμάξηεζήο 

καο απφ ηηο εηζαγσγέο θαη αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ 

▪ Γεκηνπξγία φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ 

Να πεξηνξηζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο 

θαη λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή

▪ Με ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηα πςειφηεξα 

ηζηνξηθά επίπεδα απαηηείηαη κηα 

επαλεμέηαζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

θαηαλνκήο πφξσλ

▪ Πξνψζεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλεξγίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

▪ Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ πςειήο 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο

Ο ζηφρνο καο 

είλαη ε 

επαλάθακςε 

ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Κάζε 

δηαζέζηκν 

επξψ πξέπεη 

λα 

αμηνπνηεζεί 

ψζηε
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Σν Νέν ΔΠΑ ελζσκαηψλεη ηηο Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

ΝΔΟ ΔΠΑ 

Καηεπζχλζεηο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  

(11 ζεκαηηθνί ζηφρνη) 

Βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο

Αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο, θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

Απνηειέζκαηα  δηαβνχιεπζεο 
κε Τπνπξγεία, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, Οηθνλνκηθνχο 
θαη Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο, 

Δπηζηεκνληθνχο, 
Δπηρεηξεκαηηθνχο θαη 
Κιαδηθνχο (1 Δζληθφ 

πλέδξην,13 Πεξηθεξεηαθά 
πλέδξηα, θαη επηκέξνπο 

ηνκεαθά ζπλέδξηα) 

Δλίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο –

δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζε  

θιάδνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα

Οινθιήξσζε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ θαη 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 
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Σν Νέν ΔΠΑ είλαη θαηαιχηεο αιιά φρη παλάθεηα: 

Απνζηνιή ηνπ είλαη λα δψζεη κηα  αλαπηπμηαθή ψζεζε ζηελ Διιάδα

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

χλνιν πξφζζεησλ 

επελδχζεσλ γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηεο McKinsey: 

€ 112 δηο

Γηαζέζηκνη 

Πφξνη Νένπ 

ΔΠΑ:  

€ 20,8 δηο

• εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηνπ 

Νένπ ΔΠΑ πξέπεη λα δξάζεη ζαλ 

θαηαιχηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηελ επφκελε 

δεθαεηία

• Έμππλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εληζρχζεσλ
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Η θνηλνηηθή ζπλδξνκή γηα ην Νέν ΔΠΑ θηάλεη ηα € 20.8 δηο

ΝΔΟ ΔΠΑ 

2014-2020

€ δηο

Αιηεία 

(ΔΤΘΑ)

Κνηλσληθφ 

Τακείν

(EKT)

Αγξνηηθή 

Αλάπηπμε

(ΔΓΤΑΑ)

Απαζρφ

ιεζε 

Νέσλ

χλνιν

ΔΠΑ 2007-

2013

€ δηο

>24,3

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

0,3

>20,8

0,20,2

8,3

Δδαθηθή 

Σπλεξγα

ζία

Τπνινγίδνληαο θαη ηελ εθηηκψκελε δηφξζσζε ~ €2 δηο ην 2016, ιφγσ ηεο “ξήηξαο αλαζεψξεζεο”, ε κείσζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Νένπ ΔΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ζα ειαρηζηνπνηεζεί ζην 7%, επίδνζε 

εμαηξεηηθή ππνινγίδνληαο φηη ηα κεησκέλα ήδε θνλδχιηα θαηαλέκνληαη ζε κηα δηεπξπκέλε ΔΔ 28 κειψλ.

Απφ ηελ θαηψηεξε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ην 2012 ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

θπβέξλεζεο εμαζθάιηζε αχμεζε 37%.

Τακείν 

Υπνδνκψλ

(CEF)

Τακείν 

Σπλνρήο 

(TΣ)

Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο 

(ΔΤΠΑ)

3,8
3,3 0,6

4,2

12,2

4,3

3,7

3,7
0,30,2

5

Σν  2016 αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα €22,8 δηο κε 

ηε ξήηξα αλαζεψξεζεο
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Αξρηηεθηνληθή Νένπ ΔΠΑ: 4 Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ κέγηζηε ζπλέξγεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα

1

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

~%

Καηαλνκή 

ζε ΔΤΠΑ, 

ΔΚΤ, ΤΣ 

Πεξηβάιινλ – Μεηαθνξέο

Νέεο ππνδνκέο αιιά θαη νινθιήξσζε έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ. Βαζηθέο ππνδνκέο θαη 

αλαγθαία έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθπιεξψλνπλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηνπο 

Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο

€ 3,7 δηο

Δθπαίδεπζε , Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε

Γξάζεηο κε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζχλδεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δκπξνζζνβαξήο πξνγξακκαηηζκφο κε έκθαζε ζηα έηε 2014-2016.

Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Αληαγσληζηηθφηεηα, επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα, επελδχζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ), Έξεπλα & Σερλνινγία, ΣΠΔ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκφο & πνιηηηζκφο, δίθηπα 

ελέξγεηαο, θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, παξεκβάζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ

Οινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αιιαγψλ ζε νξηδφληηνπο ηνκείο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο δνκέο θαη αθνξνχλ 

πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

€ 3,8 δηο

€ 2,0 δηο

€ 0,4 δηο

~24%

~25%

~13%

~3%

Σν ππφινηπν € 5,4 δηο (~35%) θαηαλέκεηαη ζηα 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα

1

2

3

4
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Σν Νέν ΔΠΑ ζα δψζεη αλαπηπμηαθή ψζεζε ζηελ Διιάδα αξθεί λα δνζεί 

έκθαζε ζηνπο θιάδνπο φπνπ έρνπκε δηαπηζησκέλα ή δπλεηηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο

Σνπξηζκφο γεληθά θαη ζε εηδηθφηεξεο κνξθέο

Αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο

Logistics

Πεξηβαιινληηθή Βηνκεραλία 

Σνκέαο Τγείαο (Φαξκαθεπηηθά, Σνπξηζκφο Τγείαο, 

Τπεξεζίεο Τγείαο) 

Παξαγσγή θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο, Τιηθά

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο (πρ ειιεληθφ design), 

πνιηηηζκφο

1

Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Πξφγξακκα «ζεκαηνθφξνο» ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο  πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζε 

βαζηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο κειέηεο ηνπ 

ΙΟΒΔ, ηνπ ΚΔΠΔ θαη ηεο McKinsey
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Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηλνηνκία δηπιαζηάδνληαη απφ 4% ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζε 8%

Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ησλ εμσζηξεθψλ επηρεηξήζεσλ



Σν Νέν ΔΠΑ ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

θξάηνπο

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

2

Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ 

Οινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αιιαγψλ 

ζε νξηδφληηνπο ηνκείο πνπ δηαπεξλνχλ 

ηηο δνκέο θαη αθνξνχλ πνιιά 

Τπνπξγεία ηαπηφρξνλα. ηφρνο λα 

αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα 

νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, 

κε δεηνχκελν ηελ ηαπηφρξνλε 

βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ αλάκεζα 

ζηα Τπνπξγεία
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Δλδεηθηηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο

E-government – Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο πνιίηεο

Γηνίθεζε βάζεη ζηφρσλ – Αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνπ 

Αλαδηνξγάλσζε δνκψλ θαη ιεηηνπξγίαο

Γξάζεηο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Αλαβάζκηζε ηθαλνηήησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ 

Δθζπγρξνληζκφο ηεο Γηθαηνζχλεο

Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο



Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο & Μεηαθνξψλ έρεη 

πξνηεξαηφηεηα ηελ νινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

3

Πεξηβάιινλ – Μεηαθνξέο

Νέεο ππνδνκέο αιιά θαη νινθιήξσζε 

έξγσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ ζε 

ζρέζε κε βαζηθέο ππνδνκέο θαη 

αλαγθαία έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ εθπιεξψλνπλ θαη 

ηελ ελαξκφληζε κε ηνπο Δπξσπατθνχο 

Καλνληζκνχο

Δλδεηθηηθνί Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο

Οινθιήξσζε δηεπξσπατθνχ νδηθνχ θαη 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ

Μεηξφ Αζήλαο

Μεηξφ Θεζζαινλίθεο

Ληκεληθά έξγα

Έξγα Αεξνδξνκίσλ 

Γηαρείξηζε απνβιήησλ

Φχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα
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Σν Νέν ΔΠΑ ζα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 

εκπξνζζνβαξή πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

4

Δθπαίδεπζε , Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε

Γξάζεηο κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζχλδεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 
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Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο γηα λένπο, 

γπλαίθεο , καθξνρξφληα άλεξγνπο

Καηάξηηζε – βειηίσζε δεμηνηήησλ, Γηα-βίνπ κάζεζε

Κνππφληα αλέξγσλ – Πξαθηηθή άζθεζε καζεηεία

Βειηίσζε πιαηζίνπ – Δθζπγρξνληζκφο ΟΑΔΓ

χζηεκα εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία 

(youth guarantee)

Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί

Μείσζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ζρνιείνπ

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

Δλδεηθηηθνί Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο

Δκπξνζζνβαξήο πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα χςνπο 1,9 δηο € ηελ ηξηεηία 2014-2016.

Σν ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ είλαη πνζνζηηαία εληζρπκέλν (31% ηνπ ΔΣΠΑ + ΔΚΣ) 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ΔΠΑ (25%) 



13 πνιπηνκεαθά & πνιπηακεηαθά Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ψζηε θάζε Πεξηθέξεηα λα 

πξνσζεί απνηειεζκαηηθά νινθιεξσκέλεο ηνπηθέο παξεκβάζεηο

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

Τελ πεξίνδν 2007-2013 νη Πεξηθέξεηεο δηαρεηξίζηεθαλ ηχπνηο €8 δηο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ 

εθρσξήζεσλ €4,5 δηο (επί ζπλφινπ €20,4 δηο δειαδή 22 % ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ)

Τελ πεξίνδν 2014-2020 νη Πεξηθέξεηεο ζα δηαρεηξηζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θνηλνηηθνχο πφξνπο €6,6 δηο 

(€5,4 δηο επί ζπλφινπ €15,4 δηο απφ ηα ΔΤΠΑ ΔΚΤ θαη ΤΣ θαη ~€1,2 δηο απφ ην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δειαδή 

~35 % ησλ πφξσλ ηνπ Νένπ ΔΣΠΑ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ~€8 δηο ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ

Ιδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ψζηε θάζε πεξηθέξεηα λα έρεη λα δηαρεηξηζηεί ε ίδηα ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνπο 

πφξνπο (θαη’ειάρηζηνλ 12% απμεκέλνπο) ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν

~%

% ηνπ 

ηακείνπ πνπ 

αλαινγεί ζηα 

ΠΔΠ 

1 2 3

ΔΤΠΑ – Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΔΚΤ – Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν

ΤΣ –Τακείν Σπλνρήο

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ΔΓΤΑΑ – Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

~45%

~22%

~22%

~33%
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Σν Νέν ΔΠΑ  ζπλνιηθά ζε αξηζκνχο

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη ζεκαληηθνί πφξνη λα έρνπλ σο δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο

12 Νέο ΕΣΠΑ – Νέο Ξεκίνημα

Ληγφηεξν 

Αλεπηπγκέλεο
Πεξηθέξεηεο 

Μεηάβαζεο 

Πεξηζζφηεξν 

Αλεπηπγκέλεο



Νέα Δπηηειηθή Μνλάδα ΔΠΑ ζε θάζε Τπνπξγείν

Σα Τπνπξγεία ραξάζζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

νη Δπηηειηθέο Μνλάδεο ΔΠΑ ηνπ θάζε Τπνπξγείνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

Ωξίκαλζε ησλ Έξγσλ, ηνλ πληνληζκφ & ηελ Τπνβνήζεζε ησλ Φνξέσλ 

Τινπνίεζεο 

Φνξείο 

Υινπνίεζεο

ΔΠΙΤΔΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΣΠΑ

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

• Φάξαμε πνιηηηθήο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ

• Σηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο & 

πξνγξακκαηηζκφο

• Σρέδηα πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη έξγσλ

• Ωξίκαλζε έξγσλ: απφ ηε ζχιιεςε ηνπ 

έξγνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζήο 

ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

πξνπαξαζθεπή ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη απξφζθνπηε πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ.

• Υπνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ

• Σπληνληζκφο & ππνβνήζεζε ησλ 

Φνξέσλ Υινπνίεζεο / Τειηθψλ 

Γηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ. 

• Υινπνίεζε δξάζεσλ (γηα  soft δξάζεηο –

φηαλ είλαη αλαγθαίν)

• Φξεκαηνδφηεζε (πξφηαζε ΣΑΔ)
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Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ 

Τπνπξγείν

πληνληζκφο

ΜΟΓ ΑΔ

ΓΑ

Αληαγσλη

ζηηθφηεηα

ΓΑ

Μεηαθνξέο 

Πεξηβάιινλ

ΓΑ

Απαζρφιεζε 

Παηδεία

ΓΑ

Δθζπγρξν

ληζκφο 

θξάηνπο

ΓΑ

Τερληθή 

Βνήζεηα
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ΜΟΓ

• Σηειέρσζε θαη ππνζηήξημε Δπηηειηθψλ 

Μνλάδσλ ΔΣΠΑ, Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ 

θαη Φνξέσλ Υινπνίεζεο



Γξνκνινγνχληαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Νένπ ΔΠΑ

Σηξαηεγηθή Νένπ ΔΣΠΑ - ΣΔΣ

ΠαξεκβάζεηοΑδπλακίεο Αλάιπζε

Αδπλακίεο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ

▪ Πνηνηηθή ζηειέρσζε ησλ Φνξέσλ Τινπνίεζεο

Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΜΟΓ γηα ηελ 

ζηειέρσζε θνξέσλ θαζψο θαη ελίζρπζε κε 

πξνγξάκκαηα ζπλερνχο ζηήξημεο & Τερληθήο 

Βνήζεηαο

▪ Οξγαλσηηθέο αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκέλε 

επηρεηξεζηαθή επάξθεηα ζηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο (π.ρ. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 

Γήκνη θιπ.)

2

Πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο

▪ Βειηίσζε θαη απινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ / πινπνίεζεο 

έξγσλ

Δπηζθφπεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βεκάησλ θαη 

ζχκπηπμε δηαδηθαζηηθψλ ζηαδίσλ, ζέζπηζε 

δεζκεπηηθψλ πξνζεζκηψλ ζε θάζε ζηάδην

1 ▪ Φξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο κε πνιιά δηαδηθαζηηθά 

βήκαηα ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ

▪ Παξ’φιεο ηηο ζπλερείο απινπνηήζεηο ην ΔΣΠΑ 

ζπλερίδεη λα έρεη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ
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εκαληηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ Νένπ ΔΠΑ 2014 -2020

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

Δζηίαζε ησλ επελδχζεσλ ζε θιάδνπο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ νηθνλνκία θαη κε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο
2

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν πνζνζηηαία εληζρπκέλν (31% ηνπ ΔΣΠΑ + ΔΚΣ) ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ΔΠΑ (26%) κε εκπξνζζνβαξή πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα χςνπο 1,9 δηο €

ηελ ηξηεηία 2014-2016

3

ρεδηαζκφο κε βάζε ην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ ζρέδην φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη απφ ηηο κειέηεο ηνπ ΙΟΒΔ, 

ηνπ ΚΔΠΔ θαη ηεο McKinsey
1

13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ψζηε θάζε Πεξηθέξεηα λα έρεη ην δηθφ ηεο πνιπηνκεαθφ θαη 

πνιπηακεηαθφ πξφγξακκα γηα νινθιεξσκέλεο ηνπηθέο παξεκβάζεηο.

Όιεο αλεμαηξέησο νη Πεξηθέξεηεο παίξλνπλ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα ζε ζρέζε κε ην παξφλ ΔΠΑ. Οη 

πεξηθέξεηεο δηαρεηξίδνληαη ην 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην 22% έσο ζήκεξα.  

Γεκηνπξγία ζε θάζε Τπνπξγείν Δπηηειηθήο Μνλάδαο ΔΠΑ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

πινπνίεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Δζληθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
6

Απινπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ & πινπνίεζεο ησλ έξγσλ

κε εμνξζνινγηζκφ θαη ζχκπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη επέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΜΟΓ γηα ηελ ζηειέρσζε 

θνξέσλ πινπνίεζεο

7

Σέζζεξα πνιπηνκεαθά θαη πνιπηακεηαθά Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γηα νινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο θαη θαηλνηφκα projects πνπ ζα δηαηξέρνπλ ηαπηφρξνλα πνιινχο ηνκείο
4

15 Νέο ΕΣΠΑ – Νέο Ξεκίνημα

5



Υξνλνδηάγξακκα επφκελσλ θηλήζεσλ γηα ην Νέν ΔΠΑ 2014 -2020

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ

2

Σέινο 

Φεβξνπαξίνπ 2014
1

Αλακελφκελε ηειηθή έγθξηζε απφ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λένπ ΔΠΑ 2014-

2020 

ηαδηαθή ππνβνιή απφ ΤΠΑΑΝ λέσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (αξρηθά γηα άηππε δηαβνχιεπζε)

3 Αλακελφκελε ζηαδηαθή έγθξηζε λέσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

απφ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 

2014

Σέινο 1νπ εμακήλνπ

2014

Η κεηάβαζε απφ ην ζεκεξηλφ ζην λέν ΔΠΑ ζα γίλεη νκαιά.  

εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο ζην Nέν ΔΠΑ εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πιεξσζεί 

κεηά ηελ 1/1/2014, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ εγθξίζεσο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Μφλε 

πξνυπφζεζε είλαη ε έληαμή ηνπο ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 

16 Νέο ΕΣΠΑ – Νέο Ξεκίνημα

Ο ζρεδηαζκφο πξνρσξά γξεγνξφηεξα απφ θάζε άιιε θνξά

Γελ ζα ππάξμεη θαλέλα θελφ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ



Πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ην Νέν ΔΠΑ 2014 – 2020

Δπίηεπμε ζηφρσλ έλαληη ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»

Παξνπζίαζε Νένπ ΔΣΠΑ 17 Νέο ΕΣΠΑ – Νέο Ξεκίνημα

3

1

πλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε 

ηεο McKinsey γηα πξνζηηζέκελε αμία €48 δηο εηεζίσο θαη 640.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο σο ην 2020 

Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε Έξεπλα θαη Σερλνινγία απφ 0,67% ηνπ ΑΔΠ 

ζην 0,90% ηνπ ΑΔΠ

4 Οινθιήξσζε βαζηθνχ δηεπξσπατθνχ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

Η πνζνηηθνπνίεζε ησλ πξνζδνθφκελσλ σθειεηψλ κε κεηξήζηκνπο δείθηεο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

θαηάζεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

5 Οινθιήξσζε εγθαηαζηάζεσλ ΥΤΣΤ - ελαξκφληζε κε επξσπαηθνχο 

θαλνληζκνχο

2 Κάιπςε ησλ απμεκέλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

(ππνζηήξημε αλέξγσλ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θιπ)


