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Γλωσσάριο 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ): Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του 
πλούτου μιας χώρας: η νομισματική αξία όλων των αγαθών και των υπηρεσιών που 
παράγονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο εντός της οικονομίας. 

Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του 
πλούτου μιας χώρας, βάσει των εσόδων της από εγχώριες πηγές και από το 
εξωτερικό. 

Βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές: Οι περιφέρειες της υπερβόρειας 
Σουηδίας και της υπερβόρειας και ανατολικής Φινλανδίας. 

ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης  

Δίχτυ ασφαλείας: Οι ελάχιστοι διατιθέμενοι πόροι, εκφραζόμενοι ως ποσοστό των 
πόρων που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. 

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: Ταξινόμηση που αφορά εννέα περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα πέντε γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και τη γαλλική 
υπερπόντια κοινότητα του Αγίου Μαρτίνου, την αυτόνομη ισπανική κοινότητα των 
Καναρίων Νήσων και τις αυτόνομες πορτογαλικές περιφέρειες των Αζορών και της 
Μαδέρας. Οι εν λόγω περιφέρειες βρίσκονται αντιμέτωπες με ορισμένους 
περιορισμούς (εξόχως απόκεντρη θέση, νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή έκταση, 
δύσκολη μορφολογία εδάφους και δυσμενές κλίμα, οικονομική εξάρτηση κ.λπ.) που 
επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη. 

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: Πλαίσιο για τη διαπεριφερειακή, 
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, για την καθοδήγηση της ανταλλαγής 
πολιτικών και για την υλοποίηση κοινών δράσεων. Χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+): Ταμείο της ΕΕ για τη δημιουργία 
ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και για τη βελτίωση της κατάστασης 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. Σε αντίθεση με το ταμείο που 
διαδέχθηκε, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤ + έχει συμπεριλάβει την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Ταμείο με στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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με τη διόρθωση των περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της παροχής οικονομικής 
στήριξης για τους τομείς προτεραιότητας: την έρευνα και καινοτομία, το ψηφιακό 
θεματολόγιο, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ): Κανονισμός της ΕΕ που διέπει μια 
σειρά ταμείων που τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση. Για την περίοδο 2014-2020, 
πρόκειται για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου. Για την περίοδο 2021-2017, υπάρχει πρόταση της Επιτροπής, η 
οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018, για τη θέσπιση των κανόνων που θα διέπουν 
επτά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το 
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο 
για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων. 

Λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια (ΛΑΠ): Περιφέρεια στην οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ. 

Μέθοδος του Βερολίνου: Μεθοδολογία, που αναπτύχθηκε το 1999, για την 
κατανομή των πόρων της συνοχής με βάση το επίπεδο της ευημερίας και της ανεργίας 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αν και η εστίασή της παραμένει συνεπής, τα 
κριτήρια της μεθόδου εξελίσσονται σε κάθε περίοδο προγραμματισμού, προκειμένου 
να απηχούν τις νέες προκλήσεις και τους νέους στόχους πολιτικής. 

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ): Μέσο με το οποίο 
προσδιορίζονται οι επενδυτικές προτεραιότητες και παρέχεται χρηματοδοτική 
στήριξη στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό τη δημιουργία υψηλών επιδόσεων, 
βιώσιμων και διασυνδεδεμένων υποδομών. Το εν λόγω μέσο τελεί υπό την άμεση 
διαχείριση της Επιτροπής. 

Μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ): Τεχνητή νομισματική μονάδα που 
χρησιμοποιείται για να εκφράσει συγκεντρωτικά μεγέθη των εθνικών λογαριασμών 
προσαρμοσμένα στις διαφορές των επιπέδων τιμών μεταξύ των κρατών μελών. 

Ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS): Ταξινόμηση 
που χρησιμοποιείται στις περιφερειακές στατιστικές και την κατανομή 
χρηματοδότησης, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 
περιφερειών, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εθνικές διοικητικές υποδιαιρέσεις και 
συγκεκριμένα κατώτατα όρια πληθυσμού. Από τις μεγαλύτερες περιοχές προς τις 
μικρότερες, αυτές οι κατηγορίες είναι: NUTS 1 (3 έως 7 εκατομμύρια κάτοικοι), 
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NUTS 2 (800 000 έως 3 εκατομμύρια κάτοικοι) και NUTS 3 (150 000 έως 800 000 
κάτοικοι). 

Περίοδος προγραμματισμού: Το διάστημα κατά το οποίο σχεδιάζεται και 
υλοποιείται ένα πρόγραμμα δαπανών της ΕΕ. 

Περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια (ΠΑΠ): Περιφέρεια στην οποία το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ υπερβαίνει το 90 % (2014-2020) ή το 100 % (2021-2027) του 
μέσου όρου της ΕΕ. 

Περιφέρεια μετάβασης: Περιφέρεια στην οποία το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
βρίσκεται μεταξύ του 75 % και του 90 % (για την περίοδο 2014-2020) ή μεταξύ 
του 75 % και του 100 % (για την περίοδο 2021-2027) του μέσου όρου της ΕΕ. 

Πολιτική συνοχής: Η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, με στόχο τη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών, μέσω της προώθησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της οικονομικής μεγέθυνσης, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς και της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 
Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ): Το συνήθως επταετούς διάρκειας 
πρόγραμμα των δαπανών της ΕΕ, στο οποίο ορίζονται προτεραιότητες (βάσει στόχων 
πολιτικής) και ανώτατα όρια. Διαμορφώνει τη δομή στο πλαίσιο της οποίας 
καθορίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ, με ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία 
δαπανών. Το τρέχον ΠΔΠ καλύπτει την περίοδο 2014-2020. 

Ποσοστό AROPE: Ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού (At-risk-of poverty or social exclusion - AROPE). 

Ποσοστό ΕΑΕΚ: Ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται «εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης». Στην κατηγορία αυτοί περιλαμβάνονται τόσο οι άνεργοι 
όσο και οι οικονομικώς ανενεργοί πολίτες. 

Πριμοδότηση: Πρόσθετες ενισχύσεις, επιπλέον των διατιθέμενων βασικών 
περιφερειακών πόρων, καταβαλλόμενες βάσει σειράς κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων. 

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ): Πρόγραμμα στο 
πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» για την υποστήριξη νέων που βρίσκονται 
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εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, στις περιφέρειες όπου το ποσοστό 
ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25 %. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία δρομολογήθηκε το 2010 και σκοπό έχει την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ): Μέσο που 
αποσκοπεί να βοηθήσει τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας συνδυάζοντας την παροχή 
επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής με μακροπρόθεσμα μέτρα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης που σκοπό έχουν την απαλλαγή των ατόμων αυτών από τη 
φτώχεια. 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ): Ταμείο της ΕΕ για τη μείωση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων σε κράτη 
μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο χαμηλότερο του 90 % του μέσου 
όρου της ΕΕ. 
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Σύνοψη 
I Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει η ΕΕ να δαπανήσει για την πολιτική συνοχής 373 δισεκατομμύρια ευρώ, 
προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιφερειών της 
Ευρώπης. Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής διοχετεύεται στα κράτη μέλη 
μέσω τριών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και του Ταμείου Συνοχής.  

II Η απόφαση για το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ που 
προορίζεται για την πολιτική συνοχής είναι επί της ουσίας πολιτική. Το ποσό που 
διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος καθορίζεται μέσω μιας σειράς διαδικασιών, οι 
οποίες σε γενικές γραμμές είναι παρεμφερείς με τις αντίστοιχες της περιόδου 
2000-2006. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της 
σχετικά με τη μεθοδολογία κατανομής στο πλαίσιο των πολύ ευρύτερων προτάσεών 
της για τον «κανονισμό περί κοινών διατάξεων» (ΚΚΔ), που διέπει συνολικά τη 
λειτουργία των τριών υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμείων που αναφέρονται 
ανωτέρω, καθώς και άλλων τεσσάρων μικρότερων ταμείων. Οι διαδικασίες για τον 
καθορισμό των ποσών που διατίθενται στα κράτη μέλη είναι σχετικά περίπλοκες. 
Σκοπός της συνοπτικής αυτής περιπτωσιολογικής επισκόπησης είναι, επομένως, να 
παρουσιάσει τις διαδικασίες αυτές, εντός του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται, έτσι 
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν το σκεπτικό και τη λειτουργία 
των διαδικασιών αυτών. 

III Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν συνολικά 
326,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ και τα υπόλοιπα 46,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ στο Ταμείο Συνοχής. Στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+, δύο είναι οι υψηλού επιπέδου 
στόχοι: «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» (316,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ) και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (9,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι 
διαδικασίες διάθεσης των πόρων ποικίλουν: 

o Στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες για τις τρεις κατηγορίες 
περιφερειών βάσει πλούτου (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες 
μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες). Κύριο κριτήριο για τον 
καθορισμό της χρηματοδότησης είναι η σχετική ευημερία, αν και οι περιφέρειες 
μπορούν επίσης να λάβουν συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που συνδέονται με 
κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες: ανεργία, και ιδίως 
ανεργία των νέων, μορφωτικό επίπεδο, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
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μετανάστευση. Οι τελευταίοι δύο παράγοντες προτείνονται για πρώτη φορά για 
την περίοδο 2021-2027. 

o Στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», η Η χρηματοδότηση 
κατανέμεται στις περιφέρειες κυρίως βάσει του εκάστοτε εμπλεκόμενου 
πληθυσμού. 

o Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής διατίθεται σε κράτη μέλη, των οποίων 
ο πλούτος υπολείπεται του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Οι πόροι κατανέμονται 
με βάση τους επιλέξιμους πληθυσμούς και περιοχές των κρατών 
μελών,λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της σχετικής ευημερίας. 

Συνολικά, ο σχετικός πλούτος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για λίγο 
περισσότερο από το 80 % των πόρων.  

IV Όπως και στις προηγούμενες περιόδους, οι πόροι που κατανέμονται βάσει των 
ανωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών υπόκεινται σε περαιτέρω προσαρμογές, ώστε 
να περιορίζονται οι σημαντικές διακυμάνσεις των ποσών που λαμβάνουν τα 
επιμέρους κράτη μέλη. Οι προσαρμογές αυτές λαμβάνουν τη μορφή ανώτατων ορίων 
που τίθενται για να περιορίσουν το μέγιστο εισπρακτέο ποσό και «διχτυών 
ασφαλείας» που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης. 

V Η Επιτροπή προτείνει δύο περαιτέρω προσαρμογές, αφού εφαρμοστούν τα 
ανώτατα όρια και τα «δίχτυα ασφαλείας». Πρώτον, η Επιτροπή πρότεινε να 
διατηρηθεί η μεταφορά 11 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής στον υπό 
άμεση διαχείριση μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Και ανεξάρτητα από 
την αρχική της πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η Επιτροπή πρότεινε μια 
μεθοδολογία για τη διάθεση πόρων στο ΕΚΤ+, η οποία θα αποσκοπεί στον 
διαχωρισμό των πόρων που διανέμονται στο ΕΚΤ+ (100 δισεκατομμύρια ευρώ 
συνολικά) και στο ΕΤΠΑ σε επίπεδο κρατών μελών. Το βασικό κριτήριο είναι το 
μερίδιο των πόρων του ΕΚΤ που έλαβε κάθε κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020, 
αναπροσαρμοσμένο βάσει των δύο συμπληρωματικών κριτηρίων σε σχέση με την 
ανεργία των νέων και την κοινωνική ένταξη. 

VI Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, συνολικά για την περίοδο 2021-2027, 
τα κράτη μέλη θα λάβουν 10 % λιγότερους πόρους για τη συνοχή από ό,τι την 
προηγούμενη περίοδο. Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην 
επιμέρους κατανομή των πόρων είναι η μεταβολή του επιπέδου ευημερίας πολλών 
περιφερειών (και ορισμένων κρατών μελών), η οποία οδηγεί στην αναταξινόμησή 
τους (παραδείγματος χάριν, από λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια σε περιφέρεια 
μετάβασης). Η εφαρμογή των ανώτατων ορίων και των «διχτυών ασφαλείας» 



 10 

 

σημαίνει ότι για κανένα κράτος μέλος δεν θα αποφασίζεται αύξηση των πόρων της 
πολιτικής συνοχής μεγαλύτερη του 8 % ή μείωση μεγαλύτερη του 24 %. Βάσει της 
πρότασης, το συνολικό μερίδιο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής προς τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες θα παραμείνει σταθερό, 
στο 75 % της διαθέσιμης χρηματοδότησης. 

VII Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής δεν εφαρμόζεται πλέον η μεθοδολογία 
που προτείνει η Επιτροπή, και λαμβάνουν χώρα πολιτικές διαπραγματεύσεις στις 
οποίες συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη. Σε προηγούμενες περιόδους, οι 
διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν στη διάθεση συμπληρωματικών πόρων σε 
ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες. Βάσει του αναθεωρημένου 
χρονοδιαγράμματος –σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– 
και ως αυτό ίσχυε έως τον Φεβρουάριο του 2019, το φθινόπωρο του 2019 θα πρέπει 
να επιτευχθεί συμβιβασμός σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και 
λίγο αργότερα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον ΚΚΔ. 
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Εισαγωγή 
01 Η πολιτική συνοχής, που αποσκοπεί στην «προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών», αποτελεί έναν από 
τους πλέον σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της. Κάθε κράτος 
μέλος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, που του 
περιέρχεται μέσω διαφόρων μηχανισμών χρηματοδότησης, για την επιδίωξη των 
στόχων συνοχής. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό των ποσών 
που διατίθενται στα κράτη μέλη είναι σχετικά πολύπλοκες. Στόχος αυτής της 
συνοπτικής περιπτωσιολογικής επισκόπησης είναι να παρουσιάσει τις διαδικασίες 
αυτές, μαζί με το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν, ώστε να βοηθήσει τους 
αναγνώστες να κατανοήσουν το σκεπτικό και τη λειτουργία τους. 

02 Δεδομένου ότι η εν προκειμένω συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση δεν 
αποτελεί έκθεση ελέγχου, δεν περιέχει ελεγκτικές κρίσεις, συμπεράσματα ή 
συστάσεις ελέγχου. Στο επίκεντρο της ανάλυσής μας βρίσκεται η προτεινόμενη 
κατανομή των πόρων συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 
2021-2027, για την οποία οι νομοθέτες της ΕΕ αναμένεται να αποφασίσουν οριστικά 
εντός του επόμενου έτους. Ανάλογα με την περίπτωση, συγκρίνουμε τις προτάσεις 
αυτές με προηγούμενες περιόδους. Η επισκόπηση διαρθρώνεται ως εξής: 

o Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία κατανομής των πόρων, και 
επισκόπηση της διαδικασίας αυτής 

o Αρχικές χορηγήσεις πόρων στα κράτη μέλη, οι οποίες διέρχονται από διάφορα 
στάδια 

o Μεταγενέστερες αναπροσαρμογές των αρχικώς χορηγηθέντων πόρων 
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Αρχές κατανομής των πόρων και 
επισκόπηση της σχετικής διαδικασίας 

Αρχές κατανομής των πόρων 

03 Σύμφωνα με τον στόχο που προβλέπεται στη Συνθήκη1, η πολιτική συνοχής έχει 
σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων 
περιφερειών. Στο πνεύμα της πολιτικής αυτής, η βασική αρχή που διαπνέει την 
κατανομή των σχετικών κονδυλίων είναι ότι οι πόροι αυτοί προορίζονται για τις 
φτωχότερες χώρες και περιφέρειες. Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, 
έτσι και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) οι πλουσιότερες 
περιφέρειες δεν αποκλείονται από τη χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο της 
συνοχής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις (όπως η παγκοσμιοποίηση και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) επηρεάζουν ολοένα 
περισσότερες περιφέρειες σε όλη την ΕΕ, περιλαμβανομένων και περισσότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών.2  

04 Την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, για την κατανομή των πόρων τέθηκε 
σε εφαρμογή μεθοδολογία3, και έκτοτε η γενική προσέγγιση παραμένει σχετικά 
σταθερή. Το κριτήριο που επηρεάζει περισσότερο το ύψος των ποσών που 
κατανέμονται σε κράτη μέλη και περιφέρειες εξακολουθεί να είναι ο σχετικός 
πλούτος4. Κατά τη διαδικασία κατανομής χρησιμοποιούνται και άλλα κριτήρια, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν μεν τις πολιτικές προτεραιότητες, αλλά έχουν μικρότερη 
βαρύτητα. Κατά τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, εφαρμόστηκαν 
κριτήρια σχετικά με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση·για την περίοδο 

                                                      
1 Άρθρο 174 ΣΛΕΕ. 

2 Επιτροπή της ΕΕ, Ενημερωτικό δελτίο, 29 Μαΐου 2018 και εκτίμηση επιπτώσεων 
2021-2027, SDW (2018), 283 Final 

3 Πρόκειται για την επονομαζόμενη «μέθοδο του Βερολίνου», όπως συμφωνήθηκε κατά τη 
διάσκεψη κορυφής του Βερολίνου του 1999. 

4 Κατόπιν εξέτασης εναλλακτικών δεικτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι ο 
πλέον ουδέτερος και αξιόπιστος δείκτης που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις 
ανισότητες μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών. Βλέπε έκθεση της ΓΔ Περιφερειακής 
και Αστικής Πολιτικής, του Ιουλίου 2014, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, σ. 198. 
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2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ως πρόσθετα κριτήρια τις μεταναστευτικές ροές και 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται με 
περισσότερες λεπτομέρειες η εξέλιξη των κριτηρίων. Δεδομένης της νευραλγικής 
σημασίας που έχουν η αξιοπιστία των δεδομένων και η αποδοχή τους από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως βάση για την κατανομή των πόρων τα στοιχεία της 
Eurostat.  

05 Στη διαδικασία έχουν ενσωματωθεί μηχανισμοί με τη μορφή ανώτατων ορίων 
και «διχτυών ασφαλείας», προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επιμέρους 
χορηγήσεις προς τα κράτη μέλη δεν διαφέρουν υπερβολικά από τη μία περίοδο 
προγραμματισμού στην επόμενη. 

06 Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων του ΠΔΠ λαμβάνονται 
σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το ΠΔΠ εγκρίνεται ομόφωνα, η έκβαση 
της διαδικασίας κατανομής πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και από όλα τα κράτη μέλη. Συνήθως, χρειάζονται εκτενείς διαπραγματεύσεις: σε 
προηγούμενες περιόδους, διατέθηκαν σε κράτη μέλη πρόσθετα ποσά, εκτός του 
πλαισίου εφαρμογής των σχετικών τύπων. Η τελική κατανομή αποτελεί προϊόν 
πολιτικού συμβιβασμού. 

Επισκόπηση της διαδικασίας 

07 Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή συμπεριέλαβε, για πρώτη φορά, στην 
πρόταση ΚΚΔ περιγραφή της μεθοδολογίας κατανομής5. Η πρόταση περιλαμβάνει 
επίσης τα ποσά που κατανέμονται στα κράτη μέλη.  

08 Στο γράφημα 1 κατωτέρω παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόταση της Επιτροπής 
για τη μετάβαση από το σύνολο των πόρων της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 
στους πόρους που κατανέμονται εν τέλει για την πολιτική συνοχής σε κάθε κράτος 
μέλος και σε κάθε ταμείο. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται στην 
παρούσα επισκόπηση εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές, εκτός εάν ορίζεται άλλως. 

                                                      
5 Παράρτημα XXII της πρότασης ΚΚΔ [COM(2018) 375 final]. Η παρούσα πρόταση βασίζεται 

στην παραδοχή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ στο τέλος του 
Μαρτίου 2019. Τον Φεβρουάριο του 2019 δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί το πλαίσιο που 
ρυθμίζει τυχόν αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, στην 
παρούσα επισκόπηση δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις σχετικά με το Brexit. 
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Γράφημα 1 - Η διαδικασία κατανομής των πόρων της πολιτικής συνοχής 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Σημ.: Τα χρηματικά ποσά που παρουσιάζονται είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο 
2021-2027. Περιλαμβάνουν χρηματοδότηση που δεν χορηγείται απευθείας στα κράτη μέλη 
(«μεταφορές»): 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής στον Μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΜΣΕ), 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τεχνική βοήθεια υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, 
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τις διαπεριφερειακές συνιστώσες του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία», 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία και 
0,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+. 

09 Τα πρώτα στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής:  

o Αφετηρία της είναι ο συνολικός πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ για την 
περίοδο προγραμματισμού. Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε τις 
προτάσεις της για την επόμενη περίοδο, 2021-20276. Στην πρόταση της 
Επιτροπής περιλαμβάνεται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 18 % 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 2014-2020 
(από 1 087 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1 279 δισεκατομμύρια ευρώ). Κατόπιν 
αναπροσαρμογών, αυτό ισοδυναμεί με 5 %7. 

                                                      
6 COM(2018) 322 final και COM(2018) 321 final. 

7 Ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ του Ιουλίου 2018 με τίτλο «Η πρόταση της Επιτροπής για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027», σημεία 4 και 6. Οι αναπροσαρμογές 
λαμβάνουν αναγκαστικά υπόψη τον πληθωρισμό και το Brexit. 

Ταμείο Συνοχής
46,7 δισ. ευρώ

ΕΤΠΑ / ΕΚΤ +
326,3 δισ. ευρώ

Ταμεία

Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη 

316,8 δισ. ευρώ 

Εδαφική 
συνεργασία 
9,5 δισ. ευρώ

Στόχοι

Μέθοδος 
κατανομής των 

πόρων
Εθνικό επίπεδο Περιφερειακό επίπεδο Περιφερειακό/Εθνικό 

επίπεδο

Εθνικά ανώτατα όρια και «δίχτυα ασφαλείας»Αναπροσαρμογές

ΤΣΤελικά ποσά ΕΚΤ+ ΕΤΠΑ
Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία
(χρηματοδοτούμενη 

από το ΕΤΠΑ)

Διαχωρισμός

Κονδύλια για εξόχως 
απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
περιοχές

ΠΔΠ 2021-2027 = 1 279 δισ. ευρώ
Προϋπολογι
σμός της ΕΕ Τομέας 2: Συνοχή και αξίες 442 δισ. ευρώ

Πολιτικές

Πολιτική 
συνοχής

373 δισ. ευρώ

Erasmus + Δημιουργική Ευρώπη Λοιπά...
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o Από αυτό το συνολικό ποσό, η Επιτροπή προτείνει 442 δισεκατομμύρια ευρώ να 
διατεθούν στον τομέα «Συνοχή και αξίες», εξ αυτών δε τα 373 δισεκατομμύρια 
ευρώ στην πολιτική συνοχής (10 % λιγότερο από ό,τι την προηγούμενη περίοδο). 
Αντικείμενο της παρούσας επισκόπησης είναι η κατανομή αυτού του τελευταίου 
ποσού. Τρία είναι τα ταμεία που συνεισφέρουν στην πολιτική συνοχής: το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).  

o Από τα συνολικά κονδύλια της πολιτικής συνοχής, η ΕΕ διαχώρισε τα 
46,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ του ΤΣ, καταλογίζοντας τα υπόλοιπα υπέρ των 
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+, ταμεία στα οποία τα σχετικά κεφάλαια διατίθενται αρχικά από 
κοινού. 

o Για το συνολικό ποσό των 326,3 δισεκατομμυρίων ευρώ των ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+, η ΕΕ 
έχει δύο στόχους: τις «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», που 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, και την «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία». Ένα μικρό ποσό (1,6 δισεκατομμύρια ευρώ) στο πλαίσιο του 
πρώτου στόχου διατίθεται για τη στήριξη των «εξόχως απόκεντρων και βόρειων 
αραιοκατοικημένων περιοχών». 

10 Το επόμενο στάδιο είναι το πρώτο σημείο στο οποίο καθορίζονται τα κονδύλια 
που θα διατεθούν στα επιμέρους κράτη μέλη, είτε στη χώρα ως σύνολο, είτε σε 
συγκεκριμένες περιφέρειες εντός αυτής. Για την αρχική κατανομή των διαφόρων 
στοιχείων της συνολικής χρηματοδότησης που διατίθεται για τη συνοχή 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες, όπως αναλύεται στις ενότητες που 
ακολουθούν και παρουσιάζεται στο παράρτημα II. Πρώτα, αναλύουμε την κατανομή 
των κονδυλίων των ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ και, εν συνεχεία, του ΤΣ. Η τελευταία ενότητα του 
παρόντος μέρους της επισκόπησης αφορά τις μεταγενέστερες προσαρμογές, 
περιλαμβανομένων των ανώτατων ορίων και των «διχτυών ασφαλείας», και τα 
κονδύλια που διατίθενται στο ΕΚΤ+. Προς επεξήγηση των υπολογισμών, σε όλο το 
έγγραφο χρησιμοποιούμε ορισμένα παραδείγματα εργασίας, βασιζόμενα σε 
υποθετικά κράτη μέλη ή περιφέρειες. 
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Αρχική κατανομή των πόρων στα 
κράτη μέλη 

Κονδύλια για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη»  

11 Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατανομή της χρηματοδότησης στους 
δύο στόχους των ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ είναι διαφορετικές. Για τον πρώτο στόχο, «Επενδύσεις 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ένα σημαντικό κριτήριο είναι ο σχετικός 
πλούτος των περιφερειών8. Η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη ταξινόμηση για την 
περίοδο 2021-2027 (βλέπε επίσης παράρτημα X): 

o Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
χαμηλότερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ 

o Περιφέρειες μετάβασης, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ βρίσκεται μεταξύ 
του 75 % και του 100 % του μέσου όρου της ΕΕ 

o Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
είναι υψηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 

12 Το ύψος των κονδυλίων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες καθορίζεται 
σε τρία στάδια, όπως απεικονίζεται στο παράρτημα III (α): 

1) Η διαφορά μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας και του μέσου όρου 
της ΕΕ (χάσμα ευημερίας) πολλαπλασιάζεται με τον πληθυσμό της περιφέρειας. 

2) Στο γινόμενο που προκύπτει εφαρμόζεται συντελεστής που αντικατοπτρίζει τον 
σχετικό πλούτο του κράτους μέλους εντός του οποίου βρίσκεται η περιφέρεια – 
βλέπε παράρτημα III (β). Συνεπώς, μια φτωχή περιφέρεια σε μια φτωχή χώρα 
λαμβάνει περισσότερα από μια εξίσου φτωχή περιφέρεια σε μια λιγότερο φτωχή 
χώρα. 

                                                      
8 Η Επιτροπή μετρά τον πλούτο με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) και το 

ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), με ή χωρίς προσαρμογές βάσει της αγοραστικής 
δύναμης. Οι όροι αυτοί επεξηγούνται στο γλωσσάριο.  
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3) Οι περιφέρειες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις βάσει 
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων: ανεργία, και ιδίως 
ανεργία των νέων, μορφωτικό επίπεδο, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
μετανάστευση – βλέπε παράρτημα III (γ).  

13 Στον πίνακα 1 παρατίθεται παράδειγμα εργασίας, με τη χρήση μιας υποθετικής 
περιφέρειας, της διαδικασίας που εφαρμόζεται για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. 

Πίνακας 1 – Παράδειγμα εργασίας του υπολογισμού της επιμέρους 
χρηματοδότησης που χορηγείται στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 1.α. έως 1.ζ.  

Σημ.: Η ανωτέρω διαδικασία κατανομής δεν είναι πλήρης, δεδομένου ότι το παράδειγμα δεν 
περιλαμβάνει την κατανομή όλων των πριμοδοτήσεων. 

(1) Περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 15 000 ευρώ
(2) Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ 25 000 ευρώ
(3) Χάσμα ευημερίας = (2)-(1) 10 000 ευρώ
(4) Πληθυσμός περιφέρειας 3 500 000
(5) Αρχικό θεωρητικό ποσό = (3) x (4) x 7 έτη 245 δισ. ευρώ

Εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΕ 90 % του μέσου 
όρου της ΕΕ

(6) Αντίστοιχος συντελεστής [βλέπε παράρτημα IIΙ (β)] 1,3 %
(7) Συγκεκριμένη διατεθείσα χρηματοδότηση = (5) x (6) 3 185 εκατ. ευρώ

Πλήθος ανέργων (α) 300 000
Ποσοστό ανεργίας (β) 13,2 %
Μέσος όρος στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (γ) 13,5 %
Αριθμός ατόμων άνω του μέσου όρου 0
(8) Ύψος της πριμοδότησης = (δ) x 500 ευρώ x 7 έτη 0 ευρώ
Πλήθος άνεργων νέων (α) 60 000
Ποσοστό ανεργίας των νέων (β) 35,0 %
Μέσος όρος στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (γ) 32,6 %
Πλήθος ατόμων άνω του μέσου όρου
(εάν β>γ)  (δ) = (α) - [(α)/(β)x(γ)]

4 114

(9) Ύψος της πριμοδότησης = (δ) x 500 ευρώ x 7 έτη 14,4 εκατ. ευρώ
Εθνικές εκπομπές CO2 (α) 200 εκατ. τόνοι
Στόχος 2030 (β) 175 εκατ. τόνοι
Ποσό που υπερβαίνει τον στόχο (αν α>β)
(γ) = (α) - (β)

25 εκατ. τόνοι

Μερίδιο της περιφέρειας επί του εθνικού πληθυσμού (δ) 10,0 %
(10) Ύψος της πριμοδότησης = (γ) x (δ) x 1 ευρώ x 7 έτη 17,5 εκατ. ευρώ

 = (7) + (8) + (9) + (10) 3 216,9 εκατ. ευρώΔιατιθέμενη στήριξη για την περίοδο 2021-2027

Πριμοδότηση 2 Ανεργία νέων

Περιφέρεια

Στάδιο (1)

Στάδιο (2)

Στάδιο (3) 
(παράδειγμα για 
3 πριμοδοτήσεις)

Πριμοδότηση 1 Ανεργία

Πριμοδότηση 3 Εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου
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Περιφέρειες μετάβασης  

14 Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ως περιφέρειες μετάβασης να 
χαρακτηρίζονται εκείνες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ βρίσκεται μεταξύ 
του 75 % και του 100 % του μέσου όρου της ΕΕ9. Για την περίοδο 2014-2020, οι 
αντίστοιχες τιμές βρίσκονταν μεταξύ 75 % και 90 % του μέσου όρου της ΕΕ·οι 
περιφέρειες που βρίσκονταν μεταξύ 90% και 100 % κατατάσσονταν προηγουμένως ως 
περισσότερο αναπτυγμένες – βλέπε κατωτέρω, σημείο 16. Αυτή η αλλαγή αυξάνει 
σημαντικά τον πληθυσμό που υπάγεται στην κατηγορία αυτή, από λιγότερο του 15 % 
σε άνω του 25 % του πληθυσμού της ΕΕ. Η συνέπεια της μετάταξης από την κατηγορία 
των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών στις περιφέρειες μετάβασης είναι ότι οι 
δεύτερες λαμβάνουν συνήθως περισσότερη χρηματοδότηση από τα κονδύλια της 
συνοχής. Η Επιτροπή δικαιολογεί την εν λόγω αλλαγή επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες 
διαρθρωτικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες μεσαίου 
εισοδήματος, στων οποίων το επίπεδο φθάνουν σταδιακά λιγότερο ευημερούσες 
αλλά ταχέως αναπτυσσόμενες περιφέρειες10 και των οποίων η απόσταση από τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες αυξάνεται διαρκώς. Οι χώρες που 
επηρεάζονται περισσότερο από την αλλαγή αυτή είναι η Φινλανδία, η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Σλοβενία και οι Κάτω Χώρες. Στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης του 
φάσματος των περιφερειών μετάβασης, η μέθοδος κατανομής που προτείνεται για 
την περίοδο 2021-2027 είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με την αντίστοιχη της 
περιόδου 2014-2020. 

15 Η κατανομή των πόρων πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια, όπως 
απεικονίζεται στο παράρτημα IV: 

1) Καθορίζεται ένα κατώτατο ποσό στήριξης (18 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως), προ 
πριμοδοτήσεων. Πρόκειται για το θεωρητικό αρχικό κατά κεφαλήν ποσό που θα 
λάμβανε η περιφέρεια, εάν ήταν περισσότερο αναπτυγμένη11. 

2) Υπολογίζεται ένα ανώτατο ποσό στήριξης, προ πριμοδοτήσεων. Πρόκειται για 
το 60 % του κατά κεφαλήν ποσού που θα λάμβανε η περιφέρεια, εάν ήταν 

                                                      
9 Άρθρο 102, παράγραφος 2, στοιχείο β), της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής [COM (2018) 375 

final]. 

10 «Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Ιούλιος 2014, σ. 198. 

11 Πρόταση ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 2.α και 3. 
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λιγότερο αναπτυγμένη (σημείο 12), με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ12.  

3) Στη συνέχεια, η στήριξη για τη συγκεκριμένη περιφέρεια προσδιορίζεται με 
αναφορά στο κατά κεφαλήν σχετικό ΑΕγχΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, 
εντός των προαναφερόμενων κατώτατων και ανώτατων ορίων. Σχετικό 
παράδειγμα εργασίας παρουσιάζεται στο γράφημα 2, για μια περιφέρεια με 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 87,8 % του μέσου όρου της ΕΕ· από το γράφημα προκύπτει 
ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια θα λάμβανε 50 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως. 

4) Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τις ίδιες πρόσθετες πριμοδοτήσεις όπως 
και οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (παράρτημα III (γ), βάσει 
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων: ανεργία, και ιδίως 
ανεργία των νέων, μορφωτικό επίπεδο, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
μετανάστευση.  

Γράφημα 2 – Παράδειγμα εργασίας για τον υπολογισμό της αρχικής 
κατανομής για μια υποθετική περιφέρεια μετάβασης 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του παραρτήματος XXII, 2α και β. 

Σημ.: Στο ανωτέρω γράφημα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο, στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ο 
πλούτος της που ανέρχεται στο 87,8 % του μέσου όρου της ΕΕ οδηγεί σε κατά κεφαλήν στήριξη 
50 ευρώ ετησίως. 

                                                      
12 Αυτόθι, 1.α και β. 
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Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 

16 Περισσότερο αναπτυγμένες είναι οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
υψηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ13. Η μεθοδολογία κατανομής διαφέρει από εκείνες 
που περιγράφονται ανωτέρω, αλλά παραμένει εν πολλοίς παρόμοια με αυτήν που 
εφαρμοζόταν για την περίοδο 2014-2020. Όπως φαίνεται στο παράρτημα V (α), 
υπάρχουν τρία στάδια: 

1) Η Επιτροπή υπολογίζει τη συνολική χρηματοδότηση για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες πολλαπλασιάζοντας ένα κατά κεφαλήν ποσό ετησίως 
με τον πληθυσμό των συγκεκριμένων περιφερειών.  

2) Στη συνέχεια, το ποσό που διατίθεται από το σύνολο αυτό σε κάθε περιφέρεια 
βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν επτά δημογραφικούς και 
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί έχουν διαφορετικούς 
συντελεστές στάθμισης, που κυμαίνονται από 20 % για τον πληθυσμό και το 
μορφωτικό επίπεδο έως 2,5 % για την πυκνότητα του πληθυσμού. Οι δείκτες και 
η στάθμισή τους παρατίθενται στο παράρτημα V (β). Προκειμένου να καθοριστεί 
η ενίσχυση που θα λάβει κάθε περιφέρεια, το μερίδιο κάθε περιφέρειας 
υπολογίζεται για κάθε δείκτη και εφαρμόζεται στη συνολική διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. Στον πίνακα 2 παρατίθεται παράδειγμα εργασίας της 
προαναφερόμενης μεθόδου για τον πρώτο δείκτη.  

3) Ως τελευταίο στάδιο, μπορούν να προστεθούν, κατά περίπτωση, πριμοδοτήσεις 
που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη μετανάστευση, 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες όπως και για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης.  

                                                      
13 Άρθρο 102, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής [COM (2018) 375 

final]. 
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Πίνακας 2 – Παράδειγμα εργασίας της μεθόδου κατανομής των πόρων 
για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες – προσομοίωση βάσει 
του δείκτη 1 (πληθυσμός) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 3 και 4. 

17 Όπως και κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η 
Επιτροπή προτείνει επίσης να διαθέσει ποσό ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 
εξόχως απόκεντρες και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές. Η χρηματοδότηση θα 
κατανεμηθεί βάσει πληθυσμού. 

Κατανομή πόρων για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» 

18 Οι στόχοι της πολιτικής συνοχής που εμπίπτουν στον υψηλού επιπέδου στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η διάθεση των 
πόρων στο πλαίσιο αυτού του γενικότερου στόχου βασίζεται σε τέσσερα σκέλη 
δράσης (παράρτημα VI (α)): χερσαία διασυνοριακή συνεργασία, θαλάσσια 
συνεργασία, διακρατική συνεργασία και συνεργασία στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 
9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον στόχο αυτό14, με διαφορετικά ποσά για κάθε 
σκέλος δράσης. Στο πλαίσιο κάθε επιμέρους σκέλους, η χρηματοδότηση θα διατίθεται 
στις επιλέξιμες περιφέρειες βάσει του εκάστοτε εμπλεκόμενου πληθυσμού τους – 

                                                      
14 Ο προτεινόμενος κανονισμός για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

[COM(2018) 374 final] διακρίνει πέντε συνιστώσες: διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική 
και θαλάσσια συνεργασία (δύο διαφορετικά σκέλη για τη διαδικασία κατανομής), 
συνεργασία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, διαπεριφερειακή συνεργασία και 
διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία. Οι δύο διαπεριφερειακές συνιστώσες, 
συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν κατανέμονται στα κράτη μέλη.  

(1) Συνολικός πληθυσμός 208 εκατ.
(2) Κατά κεφαλήν ποσό 18 ευρώ
(3) Συνολική χρηματοδότηση ΠΑΠ = (1) x (2) x 7 26,2 δισ. ευρώ

(4) Πληθυσμός της περιφέρειας 6 εκατ.
(5) Συνολικός πληθυσμός ΠΑΠ 208 εκατ.
(6) Ποσοστό πληθυσμού = (4) / (5)  2,9 %
(7) Ποσοστό δείκτη 1 επί των διαθέσιμων πόρων 20 %
(8) Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό για την 
περιφέρεια = (7) x (6)

 0,6 %

(9) Τελική κατανομή για την περιφέρεια βάσει 
του δείκτη 1 = (8) x (3)

151 εκατ. ευρώ

Στάδιο 1: Διαθέσιμοι πόροι για όλες τις ΠΑΠ
(χωρίς τις πριμοδοτήσεις)

Στάδιο 2

Περιφέρεια
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βλέπε παράρτημα VI (β). Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης διατίθεται για το 
σκέλος της χερσαίας συνεργασίας.  

19 Στον πίνακα 3 παρατίθεται παράδειγμα εργασίας της κατανομής της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».  

Πίνακας 3 – Παράδειγμα εργασίας για τον υπολογισμό της 
χρηματοδότησης που λαμβάνει ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
γενικότερου στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 8., και της παρουσίασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Methodology for determining financial allocations by Member State». 

* Στον προτεινόμενο κανονισμό για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» [COM(2018) 374 
final] η διακρατική και η θαλάσσια συνεργασία αποτελούν μία συνιστώσα με προϋπολογισμό ύψους 
3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο διαχωρισμός (1,35 δισεκατομμύρια ευρώ και 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ) 
γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της κατανομής στα κράτη μέλη. 

Κατανομή πόρων για το Ταμείο Συνοχής 

20 Επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) είναι τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΕ 
χαμηλότερο του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 
έχει προτείνει να διατεθεί στο ΤΣ χρηματοδότηση συνολικού ύψους 
46,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που σημαίνει μείωση κατά 45 % σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο. Η Επιτροπή δικαιολογεί αυτή τη σημαντική αυτή μείωση με τη 

(1) Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των περιφερειών που ζει κατά μήκος των 
χερσαίων συνόρων του κράτους μέλους 5,0 %
(2) Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που ζει σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. 
από τα σύνορα 10,0 %
(3) Σταθμισμένο ποσοστό = 60 %x(1) + 40 %x(2) 7,0 %
(4) Συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σκέλος 5,0 δισ. ευρώ
(5) Πόροι που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκέλος = (3)x(4) 350 εκατ. ευρώ

(1) Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των περιφερειών που ζει κατά μήκος της 
μεθοριακής ακτογραμμής του κράτους μέλους 1,0 %
(2) Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που ζει σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. 
από την ακτογραμμή 2,0 %
(3) Σταθμισμένο ποσοστό = 60 %x(1) + 40 %x(2) 1,4 %
(4) Συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σκέλος 1,35 δισ. ευρώ
(5) Πόροι που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκέλος = (3)x(4) 19 εκατ. ευρώ

(1) Ποσοστό του πληθυσμού του κράτους μέλους επί του συνολικού πληθυσμού της 
ΕΕ 5,0 %
(2) Συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σκέλος 1,65 δισ. ευρώ
(3) Πόροι που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκέλος = (1)x(2) 82,5 εκατ. ευρώ

(1) Ποσοστό του πληθυσμού του κράτους μέλους που ζει στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της ΕΕ 8,0 %
(2) Συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σκέλος 0,3 δισ. ευρώ
(3) Πόροι που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκέλος = (1)*(2) 24 εκατ. ευρώ

475,5 εκατ. ευρώ
E. Συνολικοί πόροι που διατίθενται για την «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο 2021-
2027 = A(5) + B(5) + Γ(3) + Δ(3) 

Κράτος μέλος

A. Χερσαία 
διασυνοριακή 

συνεργασία

B. Θαλάσσια 
συνεργασία*

Γ. Διακρατική 
συνεργασία*

Δ. Συνεργασία των 
εξόχως απόκεντρων 

περιοχών
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μειωμένες ανάγκες των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 
για μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος. Στην 
πραγματικότητα, οι υψηλότερες πιστώσεις που διατίθενται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
στις φτωχότερες περιφέρειες αντισταθμίζουν αυτή τη μείωση της χρηματοδότησης 
από το ΤΣ, έτσι ώστε η συνολική σχετική κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής 
συνοχή στις φτωχότερες περιφέρειες να παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. 

21 Η διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής δεν άλλαξε 
σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής 
(βλέπε παράρτημα VII): 

1) Το πρώτο βήμα είναι ο υπολογισμός του θεωρητικού συνολικού ποσού για το ΤΣ, 
με βάση τα 62,90 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως. 

2) Η αρχική κατανομή γίνεται βάσει πληθυσμού (50 %) και έκτασης (50 %)15.  

3) Αυτό το αρχικώς διατιθέμενο ποσό αναπροσαρμόζεται βάσει της εθνικής 
ευημερίας (ήτοι του εθνικού ΑΕΕ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ). 

4) Αυτή η διαδικασία της αναπροσαρμογής βάσει ευημερίας σημαίνει την 
αναπροσαρμογή του υπολογισμού. Στη συνέχεια, το αναπροσαρμοσμένο μερίδιο 
του κράτους μέλους εφαρμόζεται στη συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση του 
ΤΣ, και έτσι προκύπτει το ποσό που θα διατεθεί στο κράτος μέλος. 

22 Στον πίνακα 4 παρατίθεται παράδειγμα εργασίας της κατανομής της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. 

                                                      
15 Εάν η πυκνότητα πληθυσμού είναι πολύ υψηλή, το κριτήριο της έκτασης δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 
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Πίνακας 4 – Παράδειγμα εργασίας για τον υπολογισμό της 
χρηματοδότησης που λαμβάνει ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του ΤΣ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 7. 

23 Σύμφωνα με την πρόταση για μείωση της χρηματοδότησης από το ΤΣ για την 
περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή εισηγείται τον περιορισμό του δικαιώματος κράτους 
μέλους σε χρηματοδότηση από το ΤΣ στο ένα τρίτο του συνολικού ποσού που 
λαμβάνει από το σύνολο των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Οι χώρες που 
πλήττονται από αυτό τον περιορισμό που προτείνεται για την κατανομή των πόρων 
την περίοδο 2021-2027 είναι η Εσθονία, η Λετονία και η Μάλτα. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη αυτά δεν θα χάσουν χρηματοδότηση, καθώς οποιοιδήποτε πλεονασματικοί 
πόροι από το ΤΣ θα προστεθούν στα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».  

Οικονομική στάθμιση των κριτηρίων κατανομής των πόρων 

24 Όσον αφορά τη συνολική χρηματοδότηση της που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής (από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ), στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η 
στάθμιση των διαφόρων κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατανομής των πόρων στα κράτη μέλη. Από τον πίνακα προκύπτει ότι, 
για τις περιόδους 2014-2020 και 2021-2027, άνω του 80 % των χορηγούμενων πόρων 
καθορίζεται από την ευημερία. 

62,9 ευρώ κατά κεφαλήν x 7 έτη x συνολικό επιλέξιμο πληθυσμό 46,7 δισ. ευρώ

(1) Μερίδιο του κράτους μέλους βάσει πληθυσμού 10 %
(2) Μερίδιο του κράτους μέλους βάσει έκτασης 8 %
(3) Μερίδιο του κράτους μέλους = 50 %xB(1)+50 %xB(2) 9 %

(1) Ποσό κατά το οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΕ του κράτους μέλους 
υπολείπεται του μέσου όρου όλων των κρατών μελών που είναι 
επιλέξιμα για το ΤΣ 30 %
(2) Αναθεώρηση που αντικατοπτρίζει τη σχετική φτώχεια του κράτους 
μέλους = 1/3 (βάσει της πρότασης ΚΚΔ) * Γ(1) +10 %

(3) Αναθεωρημένο μερίδιο του κράτους μέλους = B(3)x(1+C(2) 9,9 %

(1) Άθροισμα όλων των αναθεωρημένων μεριδίων των κρατών μελών 115 %
(2) Αναπροσαρμοσμένο μερίδιο κράτους μέλους = Γ(3)/(1) 8,6 %

= AxΔ(2) 4,02 δισ. ευρώΤελική κατανομή πόρων από το ΤΣ για την περίοδο 2021-2027

Κράτος μέλος

A: Στάδιο 1 - Διαθέσιμοι πόροι από το Ταμείο Συνοχής

Β: Στάδιο 2 - Μερίδιο του κράτους μέλους

Γ: Στάδιο 3 - Αναθεώρηση βάσει της σχετικής εθνικής ευημερίας

Δ: Στάδιο 4 - Αναπροσαρμοσμένο μερίδιο του κράτους μέλους
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Πίνακας 5 – Οικονομική στάθμιση των κριτηρίων κατανομής των πόρων 

Κριτήριο 2014-2020 2021-2027 

Ευημερία (ΑΕγχΠ/ΑΕΕ) 86 % 81 % 

Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά 14 % 15 % 

Κρίμα - 1 % 

Μετανάστευση - 3 % 

Σύνολο 100 % 100 % 

Πηγή: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: 
Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή». 
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Αναπροσαρμογές της αρχικής 
κατανομής πόρων 
25 Η παρούσα ενότητα καλύπτει τη λειτουργία των ανώτατων ορίων και των 
«διχτυών ασφαλείας» και τις αναπροσαρμογές των διατιθέμενων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών χορηγήσεων προς διάφορα ταμεία. Παρουσιάζει 
επίσης το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών από την άποψη της τελικής κατανομής 
κονδυλίων στα κράτη μέλη, όπως προκύπτει από την πρόταση ΚΚΔ της Επιτροπής. 

Εθνικά ανώτατα όρια και «δίχτυα ασφαλείας» 

26 Όπως και στις προηγούμενες περιόδους, οι πόροι που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη βάσει των ανωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών υπόκεινται σε περαιτέρω 
αναπροσαρμογές, προκειμένου να περιορίζονται οι σημαντικές διακυμάνσεις των 
ποσών που λαμβάνουν τα επιμέρους κράτη μέλη. Οι αναπροσαρμογές αυτές 
λαμβάνουν τη μορφή ανώτατων ορίων, που τίθενται για να περιορίσουν το μέγιστο 
εισπρακτέο ποσό, και «διχτυών ασφαλείας», που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
χρηματοδότησης. Στο παράρτημα VIII (α) παρουσιάζονται τα ανώτατα όρια και τα 
«δίχτυα ασφαλείας» που προτείνονται για την περίοδο 2021-2027. 

Ανώτατα όρια 

27 Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή διατυπώνει τρεις προτάσεις με τις οποίες 
θέτει ανώτατα όρια, ως εξής: 

1) Πρώτον, η συνολική ετήσια χρηματοδότηση που διατίθεται σε ένα επιμέρους 
κράτος μέλος περιορίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό του εκτιμώμενου ΑΕγχΠ 
του16. Το ποσοστό του επιτρεπόμενου ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά τις τελευταίες 
περιόδους προγραμματισμού (βλέπε παράρτημα VIII (β)) και εξαρτάται πλέον 
από τον σχετικό πλούτο της χώρας: οι φτωχότερες χώρες έχουν υψηλότερα όρια, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 6, με το σκεπτικό ότι οι ανάγκες τους είναι 
μεγαλύτερες.  

                                                      
16 Βάσει των προβλέψεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 2021-2027 της ΓΔ Οικονομικών 

και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (όχι σε ΜΑΔ).  
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Πίνακας 6 – Ανώτατο όριο, εκφραζόμενο ως ποσοστό του εθνικού 
ΑΕγχΠ 

Κατώτατο όριο όσον αφορά το 
κατά κεφαλήν ΑΕΕ 

Ανώτατο όριο 
ως ποσοστό 
του ΑΕγχΠ 

Ισχύει για τα εξής κράτη 
μέλη 

χαμηλότερο του 60 % του μέσου 
όρου της ΕΕ 2,3 % Βουλγαρία, Ρουμανία, 

Κροατία 

60 % - 65 % του μέσου όρου της ΕΕ 1,85 % Λετονία 

υψηλότερο του 65 % του μέσου 
όρου της ΕΕ 1,55 % Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ για την περίοδο 2021-2027, παράρτημα XXII, 10., και στοιχεία από 
την Επιτροπή. 

2) Δεύτερον, οι πόροι που διατίθενται σε ένα κράτος μέλος περιορίζονται επίσης 
βάσει του ποσού που η συγκεκριμένη χώρα έλαβε στο πλαίσιο της 
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού. Για την περίοδο 2021-2027, η 
Επιτροπή προτείνει ένα κράτος μέλος να μην μπορεί να λάβει άνω του 108 % των 
πόρων που του χορηγήθηκαν για την περίοδο 2014-2020. Οι χώρες που 
επηρεάζονται από τον περιορισμό αυτό είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η 
Ελλάδα. 

3) Τέλος, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, εισάγεται ένα νέο ανώτατο όριο για τα 
πλούσια κράτη μέλη, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 120 % του μέσου όρου της ΕΕ. Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να λάβουν 
περισσότερους πόρους από αυτούς που τους χορηγήθηκαν την περίοδο 
2014-2020. Έξι είναι τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από αυτόν τον περιορισμό: 
το Βέλγιο, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Δανία και το Λουξεμβούργο.  

«Δίχτυα ασφαλείας» 

28 Το βασικό «δίχτυ ασφαλείας» που προτείνεται από την Επιτροπή είναι οι πόροι 
που διατίθενται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος να μην μπορούν να είναι χαμηλότεροι 
του 76 % του ποσού που του χορηγήθηκε την περίοδο 2014-2020. Το επίπεδο αυτό 
είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε για την περίοδο αυτή, όταν το αντίστοιχο 
«δίχτυ ασφαλείας» είχε καθοριστεί στο 55 %. Πέντε είναι οι χώρες που ωφελούνται 
από αυτό το «δίχτυ ασφαλείας» την περίοδο 2021-2027: η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η 
Εσθονία, η Μάλτα και η Τσεχία. 
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29 Ο μηχανισμός κατανομής των πόρων σημαίνει ότι οι περιφέρειες μετάβασης δεν 
μπορούν να λάβουν λιγότερο από ό,τι θα λάμβαναν εάν υπάγονταν στις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες [σημείο 15, παράγραφος 1)]. Υπάρχει ένα επιπλέον «δίχτυ 
ασφαλείας» που εφαρμόζεται με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών που υφίσταται 
μια περιφέρεια που παύει να χαρακτηρίζεται ως λιγότερο αναπτυγμένη, καθώς αυτό 
θα είχε κανονικά ως αποτέλεσμα τη μείωση των χορηγούμενων πόρων. Οι 
περιφέρειες που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία δεν μπορούν να λάβουν λιγότερο 
από το 60 % των κονδυλίων που τους χορηγούνται ετησίως στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την περίοδο 2014-2020.  

Εξαιρέσεις 

30 Οι μηχανισμοί εφαρμογής ανώτατων ορίων και «διχτυών ασφαλείας» 
εφαρμόζονται για το σύνολο της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής σε περιφέρεια ή σε κράτος μέλος, με δύο εξαιρέσεις: 

o Πόροι χορηγούμενοι στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εξαίρεση αυτή σκοπό έχει την πρόληψη των 
ανισορροπιών στους χορηγούμενους πόρους μεταξύ όμορων χωρών. 

o Το ανώτατο όριο των πόρων που χορηγούνται σε περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες βάσει ΑΕγχΠ [βλέπε σημείο 27, παράγραφος 1)]. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η εξαίρεση αυτή σκοπό έχει την αποτροπή περαιτέρω μειώσεων 
πόρων που είναι ήδη σχετικά χαμηλοί. 

Πρόσθετες αναπροσαρμογές 

31 Η Επιτροπή προτείνει δύο περαιτέρω αναπροσαρμογές, αφού ληφθούν υπόψη 
τα ανώτατα όρια και τα «δίχτυα ασφαλείας». Πρώτον, για την περίοδο 2021-2027, η 
Επιτροπή πρότεινε να διατηρηθεί η μεταφορά 11 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 
Ταμείο Συνοχής στον υπό άμεση διαχείριση μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ)17.  

                                                      
17 Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»-Μεταφορές αποσκοπεί στη στήριξη των 

επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών για τις μεταφορές στην Ευρώπη και την 
αποκατάσταση και αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων. Επικεντρώνεται σε διασυνοριακά 
έργα και σε έργα που στοχεύουν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, καθώς και σε 
οριζόντιες προτεραιότητες, όπως τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας.  
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32 Δεύτερον, για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα 
κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ΕΚΤ+ και 
216,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη». Ωστόσο, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που 
περιγράφεται ανωτέρω, τα δύο Ταμεία αντιμετωπίζονται από κοινού και οι πόροι που 
διαθέτουν τούς έχουν κατανεμηθεί από κοινού. Ανεξάρτητα από την αρχική της 
πρόταση ΚΚΔ, του Οκτωβρίου του 2018, η Επιτροπή πρότεινε μια μεθοδολογία για την 
κατανομή πόρων στο ΕΚΤ+, με την οποία οι πόροι που διατίθενται στο ΕΚΤ+ και το 
ΕΤΠΑ θα διαχωρίζονται σε επίπεδο κρατών μελών. 

33 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του μεριδίου του ΕΚΤ+ είναι 
παρόμοια με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε την περίοδο 2014-2020 κατά τα εξής 
(βλέπε παράδειγμα εργασίας στον πίνακα 7): 

1) Αφετηρία για κάθε κράτος μέλος είναι οι πόροι του ΕΚΤ που του διατέθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 ως ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που του 
χορηγήθηκε από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ την ίδια περίοδο.  

2) Στη συνέχεια, τα σχετικά ποσά αναπροσαρμόζονται βάσει δύο πρόσθετων 
κριτηρίων που αφορούν την ανεργία των νέων: του ποσοστού των νέων εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και του ποσοστού κοινωνικής 
ένταξης / όσων διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
(ποσοστό AROPE). Οι δείκτες αυτοί προέρχονται από τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και απηχούν τις πολιτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ+18. 
Ο τρόπος εφαρμογής αυτών των αναπροσαρμογών παρουσιάζεται στο είναι 
στο παράρτημα IX.  

3) Κατόπιν αυτού, το άθροισμα του συνόλου των μεριδίων αυτών εφαρμόζεται στο 
σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ+. 

                                                      
18 Για την περίοδο 2021-2027, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) έχουν ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+. 
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Πίνακας 7 – Παράδειγμα εργασίας για τον υπολογισμό της 
χρηματοδότησης που λαμβάνει ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

* Πριν από την κατανομή, από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΚΤ+ 
αφαιρούνται 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και 
0,35 δισεκατομμύρια ευρώ για τεχνική βοήθεια που χορηγείται από την Επιτροπή. 

Τελικοί κατανεμόμενοι πόροι 

34 Στον πίνακα 8 γίνεται σύγκριση του αποτελέσματος της μεθοδολογίας 
κατανομής ανά είδος περιφέρειας μεταξύ της περιόδου 2014-2020 και της πρότασης 
για την περίοδο 2021-2027. Παρά τη μείωση των πόρων του ΤΣ, σύμφωνα με την 
πρόταση για την περίοδο 2021-2027, η συνολική σχετική χρηματοδότηση που 
παρέχεται στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής παραμένει σταθερή, ανερχόμενη στα τρία τέταρτα των διαθέσιμων πόρων 
(βλέπε σημείο 20). 

(1) Πόροι που χορηγούνται σε κράτος μέλος για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την περίοδο 
2021-2027 15 δισ. ευρώ
(2) Μερίδιο του ΕΚΤ (περιλαμβανομένων της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων και του ΤΕΒΑ) την περίοδο 2014-2020 40 %

(3) Ποσοστό ΕΑΕΚ στο κράτος μέλος 20 %
(4) Αναπροσαρμογή κατά 1,5 % βάσει της ανεργίας των νέων
(ποσοστό ΕΑΕΚ > 16,4 % - παράρτημα IX) +1,5 %
(5) Ποσοστό AROPE στο κράτος μέλος 25 %
(6) Προσαρμογή κατά 1 % για κοινωνική ένταξη
(23,9 % < ποσοστό AROPE < 30,3 % - παράρτημα IX) +1 %
(7) Αναπροσαρμοσμένο μερίδιο ΕΚΤ+ = (2)+(4)+(6) 42,5 %
(8) Αρχικό ποσό από το ΕΚΤ+ για το κράτος μέλος = (7)x(1) 6 375 εκατ. ευρώ

(10) Άθροισμα όλων των αρχικών ποσών που διατέθηκαν στα κράτη 
μέλη από το ΕΚΤ+ 103 δισ. ευρώ
(11) Διαθέσιμοι πόροι από το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 * 99,45 δισ. ευρώ
(12) Συντελεστής προσαρμογής = (11)/(10) 96,6 %

6 155 εκατ. ευρώ

Κράτος μέλος 

A. Αρχικά δεδομένα

B. Αναπροσαρμογές βάσει της 
ανεργίας των νέων και της 
κοινωνικής ένταξης

Γ. Αναπροσαρμογή βάσει της 
διαθεσιμότητας πόρων από το 
ΕΚΤ+

Δ. Τελική διάθεση πόρων από το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 = (8)x(12)
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Πίνακας 8 – Κατανομή ανά είδος περιφέρειας 

Ταμείο / Κατηγορία περιφέρειας 2014-2020 2021-2027 

Ταμείο Συνοχής 22 % 13 % 

ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 53 % 62 % 

ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ Περιφέρειες μετάβασης 10 % 14 % 

ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 15 % 11 % 

Σύνολο 100 % 100 % 

Μερίδιο ΤΣ + ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες 75 % 75 % 

Πηγή: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: 
Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή». 

35 Οι πόροι ανά ταμείο που κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος για την περίοδο 
2021-2027 παρουσιάζονται στον πίνακα 9 κατωτέρω.  
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Πίνακας 9 – Προτεινόμενη ανά ταμείο κατανομή κονδυλίων στα κράτη 
μέλη για την περίοδο 2021-2027 (σε εκατομμύρια ευρώ και σε 
τρέχουσες τιμές) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

* Έγιναν οι εξής μεταφορές κονδυλίων: Τεχνική βοήθεια (0,35 % των κονδυλίων των 
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+/ΤΣ/στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»), Διακρατική συνεργασία (στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+) και η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ). Οι μεταφορές αυτές αντιστοιχούν 
στην υπό τη διαχείριση της Επιτροπής χρηματοδότηση, δεν είναι άμεσα διαθέσιμη στα κράτη μέλη. 
Παρατίθενται τα ενδεικτικά ποσά των μεταφορών ανά κράτος μέλος, προκειμένου να υπάρχει 
συμφωνία με την πρόταση ΚΚΔ της Επιτροπής. 

** Οι διαπεριφερειακές συνιστώσες του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» δεν κατανέμονται 
στα κράτη μέλη. 

Σημ.: Οι διαφορές στα ποσά του πίνακα οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις. 

ΕΚΤ+ ΕΤΠΑ
Ευρωπαϊκή 

εδαφική 
συνεργασία

ΤΣ

εκ των 
οποίων προς 

μεταφορά 
στον ΜΣΕ 

Μεταφορές * Πρόταση ΚΚΔ, 
παράρτημα XXII

Βέλγιο 1 177 1 158 405 0 0 15 2 754
Βουλγαρία 2 588 5 643 143 1 654 401 54 10 082
Τσεχία 2 737 10 524 314 6 444 1 563 100 20 116
Δανία 181 213 249 0 0 3 646
Γερμανία 6 205 10 346 1 029 0 0 101 17 681
Εσθονία 492 1 651 51 1 075 261 16 3 285
Ιρλανδία 579 450 190 0 0 7 1 226
Ελλάδα 5 900 11 528 120 4 034 978 116 21 697
Ισπανία 12 084 25 377 639 0 0 221 38 325
Γαλλία 7 194 9 654 1 106 0 0 102 18 058
Κροατία 2 145 5 776 219 1 695 411 53 9 888
Ιταλία 15 011 27 411 788 0 0 252 43 463
Κύπρος 207 434 24 319 77 4 989
Λετονία 736 2 573 55 1 424 345 24 4 812
Λιθουανία 1 029 3 127 88 2 085 506 31 6 359
Λουξεμβούργο 21 21 30 0 0 0 73
Ουγγαρία 4 806 11 624 272 3 437 833 109 20 248
Μάλτα 91 345 14 219 53 3 673
Κάτω Χώρες 552 673 392 0 0 9 1 625
Αυστρία 510 695 229 0 0 8 1 442
Πολωνία 14 297 45 300 595 12 144 2 945 392 72 724
Πορτογαλία 7 579 11 578 142 4 436 1 076 127 23 862
Ρουμανία 8 385 17 323 392 4 499 1 091 168 30 766
Σλοβενία 793 1 673 80 901 218 18 3 464
Σλοβακία 2 481 8 345 235 2 173 527 71 13 305
Φινλανδία 725 944 129 0 0 10 1 809
Σουηδία 946 1 121 333 0 0 13 2 413

Τεχνική βοήθεια * 349 737 29 153

Διακρατική συνεργασία * 200
EUI * 564
Διαπεριφερειακή συνεργασία ** 1 206 1 206
ΣΥΝΟΛΟ 100 000 216 808 9 498 46 692 11 285 2 027 372 991
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36 Στην πρόταση ΚΚΔ η Επιτροπή περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, τα ποσά που 
χορηγούνται σε κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της μεθοδολογίας που 
περιγράφεται ανωτέρω. Στο γράφημα 3 κατωτέρω παρουσιάζονται η προτεινόμενη 
κατανομή πόρων στα κράτη μέλη για την περίοδο 2021-2027 και η σχετική μεταβολή 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανομή για την περίοδο 2014-2020, βάσει στοιχείων 
του Μαΐου 2018. 

Γράφημα 3 – Πόροι κατανεμόμενοι στα κράτη μέλη την περίοδο 
2021-2027 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της περιόδου 2014-2020 
(σε τιμές 2018) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

37 Από το γράφημα 3 προκύπτει ότι, μολονότι η διαδικασία κατανομής είναι σε 
γενικές γραμμές παρόμοια και τα ανώτατα όρια και τα «δίχτυα ασφαλείας» έχουν 
σχεδιαστεί για να περιορίζουν τις σημαντικές αποκλίσεις, οι διαφορές μεταξύ των 
ποσών που κατανέμονται στα επιμέρους κράτη μέλη κυμαίνονται από μείωση της 
τάξης του 24 % σε αύξηση κατά 8 %, με μέση μείωση της τάξης του 10 %. Ένας 
σημαντικός παράγοντας είναι η μεταβολή του επιπέδου ευημερίας πολλών 
περιφερειών, γεγονός που οδηγεί σε αναταξινόμησή τους (βλέπε χάρτες 
στο παράρτημα X). Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής: 

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

+0.02

Βουλγαρία
Ρουμανία

Ελλάδα
Ιταλία

Φινλανδία
Ισπανία
Κύπρος

Σουηδία

Δανία
Λουξεμβούργο

+8 % ανώτατο όριο-24 % δίχτυ ασφαλείας

Γαλλία
Κροατία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Ιρλανδία
Λετονία
Γερμανία
Σλοβακία

=
=
=
=
=
=

+1,6
+0,1

+2,3
+1,4
+2,0
+0,7

-0,9
-0,5

-1,6
-0,3

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3

-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

Αύξηση/Μείωση σε 
δισ. ευρώ

(σε τιμές 2018)
Αυστρία

Βέλγιο

Λιθουανία
Τσεχία
Ουγγαρία
Εσθονία
Μάλτα
Πολωνία

Κάτω Χώρες
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— Η Εσθονία και η Λιθουανία, καθώς και ορισμένες περιφέρειες της Τσεχίας, της 
Πολωνίας και της Βουλγαρίας, αλλάζουν από λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες σε περιφέρειες σε μετάβαση. 

— Στην Ελλάδα και την Ισπανία, ο αριθμός των περιφερειών που χαρακτηρίζονται 
ως λιγότερο αναπτυγμένες αυξάνεται σημαντικά, ενώ στην Ιταλία και την 
Πορτογαλία αυξάνεται λιγότερο. 

— Αρκετές χώρες έχουν περιφέρειες που αναταξινομούνται από περισσότερο 
αναπτυγμένες σε περιφέρειες μετάβασης: Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω 
Χώρες, Σλοβενία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Ιρλανδία. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο νέο κατώτατο όριο για τις περιφέρειες μετάβασης 
(βλέπε σημείο 14). 
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Τελικές παρατηρήσεις και επόμενα 
βήματα 
38 Η διαδικασία κατανομής που προτείνεται για την περίοδο 2021-2027 ακολουθεί 
το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τις προηγούμενες περιόδους. Μολονότι η 
κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση λαμβάνονται υπόψη σε ορισμένα σημεία της 
διαδικασίας, ο αντίκτυπος είναι περιορισμένος· ο σημαντικότερος παράγοντας 
εξακολουθεί να είναι ο σχετικός πλούτος, με το 75 % της χρηματοδότησης να 
διατίθεται, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. Η Επιτροπή επιδεικνύει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία 
από ό,τι στο παρελθόν. Δημοσίευσε την προτεινόμενη μεθοδολογία της πλήρως στην 
πρότασή της για τον ΚΚΔ, μαζί με τα προκύπτοντα ποσοστά. Σύμφωνα με την 
πρόταση, κάθε κράτος μέλος θα λάβει μεταξύ του 76 % και του 108 % της 
χρηματοδότησης που του διατίθεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020. 

39 Το τελικό στάδιο της διαδικασίας λαμβάνει χώρα εκτός μεθοδολογίας που 
εισηγείται η Επιτροπή στην πρότασή της, στο πλαίσιο πολιτικών διαπραγματεύσεων 
στις οποίες μετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη (σημείο 06). 
Μεταξύ των θεμάτων που θα μπορούσαν να καλύπτουν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις 
συγκαταλέγεται το ζήτημα του αν πρέπει ή όχι να επικαιροποιούνται οι υπολογισμοί 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα νέων στοιχείων. Οι προηγούμενες κατανομές πόρων, 
ήτοι για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, βασίζονταν στα στοιχεία που ήταν 
διαθέσιμα δύο χρόνια πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Επίσης, 
στις προηγούμενες περιόδους, οι πολιτικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν στη 
χορήγηση συμπληρωματικών πόρων σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες19.  

40 Κατά την παρουσίαση της δέσμης μέτρων τον Μάιο του 2018, αρχικός στόχος 
της Επιτροπής ήταν η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ΠΔΠ πριν από τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. Τον Φεβρουάριο του 2019, το 
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, που ακολουθεί τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, είναι η επίτευξη συμβιβασμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) το φθινόπωρο 2019 και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον ΚΚΔ 
λίγο αργότερα.  

  

                                                      
19 ΚΚΔ αριθ. 1303/2013, παράρτημα VII, άρθρα 14-20. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I — Εξέλιξη των κριτηρίων κατανομής των πόρων 
κατά τις τρεις τελευταίες περιόδους προγραμματισμού 

 

Κριτήρια 2007-2013

Καν. αριθ. 1083/2006, παράρτημα ΙΙ
Στόχος σύγκλισης

Διάθεση πόρων σε επιμέρους περιφέρεια
Πληθυσμός περιφέρειας x χάσμα ευημερίας (κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας - μέσος όρος ΕΕ)

Συντελεστής εθνικής ευημερίας
Κατά κεφαλήν ΑΕΕ <82 % του μέσου όρου της ΕΕ 4,25 %

82 %<κατά κεφαλήν ΑΕΕ <99 % του μέσου όρου της ΕΕ 3,36 %

Κατά κεφαλήν ΑΕΕ > 99 % του μέσου όρου της ΕΕ 2,67 %

Συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις
Ανεργία (από 15 ετών και άνω) 700 ευρώ ετησίως x

αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των περιφερειών σύγκλισης

Ανεργία των νέων (15 έως 25 ετών)

Χαμηλό ποσοστό εκπαίδευσης (25 έως 64 ετών)

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μετανάστευση

Μεταβατική στήριξη

Θεωρητική ένταση της ενίσχυσης
ελάχιστη

Μέγιστη

Πραγματική ένταση της ενίσχυσης 75 %/80 % της επιμέρους κατά κεφαλήν έντασης 
ενίσχυσης του 2006 κατά το 2007 και γραμμική 
μείωση εν συνεχεία ώστε να επιτευχθεί η μέση 
εθνική κατά κεφαλήν ένταση ενίσχυσης για τον 
στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης έως το 2011 / το 2013

Συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις
Ανεργία (από 15 ετών και άνω)

600 ευρώ ετησίως x
αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των περιφερειών σύγκλισης

Ανεργία των νέων (15 έως 25 ετών)

Χαμηλό ποσοστό εκπαίδευσης (25 έως 64 ετών)

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μετανάστευση
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2014-2020 2021-2027

ΚΚΔ (1303/2013), παράρτημα VII Πρόταση ΚΚΔ, παράρτημα XXII
Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΛΑΠ) Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΛΑΠ)

Πληθυσμός περιφέρειας x χάσμα ευημερίας (κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας - μέσος όρος ΕΕ)

Πληθυσμός περιφέρειας x χάσμα ευημερίας (κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας - μέσος όρος ΕΕ)

3,15 % 2,80 %

2,70 % 1,30 %
1,65 % 0,90 %

1 300 ευρώ ετησίως x 
αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των λιγότερο αναπτυγμένων 

500 ευρώ ετησίως x 
αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των περιφερειών σύγκλισης
500 ευρώ ετησίως x 
αριθμό νέων ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο 
όρο ανεργίας των νέων όλων των ΛΑΠ
250 ευρώ ετησίως x 
αριθμό ατόμων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου σε όλες 
τις ΛΑΠ
1 ευρώ ετησίως για κάθε τόνο ισοδυνάμου CO2 
που υπερέβαινε το 2016 τους εθνικούς στόχους 
για το 2030
400 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως
για την καθαρή μέση μετανάστευση από τρίτες 
χώρες στο κράτος μέλος την περίοδο 2013-2016 

Περιφέρειες μετάβασης Περιφέρειες μετάβασης

μέση κατά κεφαλήν ένταση της ενίσχυσης της ΠΑΠ 
ενός κράτους μέλους ετησίως Εφόσον δεν 
υπάρχουν ΠΑΠ, μέσος όρος της ΕΕ για τις ΠΑΠ 
(19,8 ευρώ) 

μέση κατά κεφαλήν ένταση της ενίσχυσης όλων 
των ΠΑΠ της ΕΕ (18 ευρώ) ετησίως

40 % του ποσού για υποθετική περιφέρεια με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ=75 %

60 % του ποσού για υποθετική περιφέρεια με 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ=75 %

γραμμική παρεμβολή του σχετικού κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ της περιφέρειας σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ

γραμμική παρεμβολή του σχετικού κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ της περιφέρειας σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ

1 300 ευρώ ετησίως x 
αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών

500 ευρώ ετησίως x
αριθμό ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ανεργίας όλων των περιφερειών σύγκλισης
500 ευρώ ετησίως x 
αριθμό νέων ανέργων που υπερβαίνουν τον μέσο 
όρο ανεργίας των νέων όλων των ΛΑΠ
250 ευρώ ετησίως x
αριθμό ατόμων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο 
ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε όλες τις 
ΛΑΠ
1 ευρώ ετησίως για κάθε τόνο ισοδυνάμου CO2 
που υπερέβαινε το 2016 τους εθνικούς στόχους 
για το 2030
400 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως
για την καθαρή μέση μετανάστευση από τρίτες 
χώρες στο κράτος μέλος την περίοδο 2013-2016 
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Κριτήρια 2007-2013
Καν. αριθ. 1083/2006, παράρτημα ΙΙ

Στόχος «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε επίπεδο 
περιφέρειας

Συνολική αρχική θεωρητική χρηματοδότηση
Μερίδιο των περιφερειών σύμφωνα με τα κριτήρια
Πληθυσμός συνολικός πληθυσμός (50 %)
Ανεργία αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες NUTS 3 με 

ποσοστό ανεργίας άνω του μέσου όρου της ομάδας 
(20 %)

Απασχόληση αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για 
την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 70 % (15 %)

Τριτοβάθμια εκπαίδευση αριθμός των εργαζομένων χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου (10 %)

Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα (5 %)

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

ΑΕγχΠ

Αναπροσαρμογή των μεριδίων βάσει της 
περιφερειακής ευημερίας

Αύξηση ή μείωση του συνολικού μεριδίου 
περιφέρειας κατά
 + 5 % / - 5 % ανάλογα με το κατά πόσον το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ομάδας

Συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μετανάστευση
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2014-2020 2021-2027
ΚΚΔ (1303/2013), παράρτημα VII Πρόταση ΚΚΔ, παράρτημα XXII

Περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια (ΠΑΠ) Περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια (ΠΑΠ)

συνολικός επιλέξιμος πληθυσμός x
κατά κεφαλήν ένταση ενίσχυσης ετησίως ύψους 
19,8 ευρώ

 συνολικός επιλέξιμος πληθυσμός x 
κατά κεφαλήν ένταση ενίσχυσης ετησίως ύψους 
18 ευρώ

συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας (25 %) συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας (20 %)
αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες NUTS 2 με 
ποσοστό ανεργίας άνω του μέσου όρου όλων των 
ΠΑΠ (20 %)

αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες NUTS 2 με 
ποσοστό ανεργίας άνω του μέσου όρου όλων των 
ΠΑΠ (20 %)

απασχόληση που πρέπει να προστεθεί ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη για το ποσοστό περιφερειακής 
απασχόλησης (ηλικίες 20 ως 64 ετών) του 75 % 
(20 %)

απασχόληση που πρέπει να προστεθεί ώστε να 
επιτευχθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης (στις 
ηλικίες 20 έως 64 ετών) όλων των ΠΑΠ (20 %)·

αριθμός των ατόμων ηλικίας 30 ως 34 ετών με 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να 
προστεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του 40 % (12,5 %)

αριθμός των ατόμων ηλικίας 30 ως 34 ετών με 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να 
προστεθεί ώστε να επιτευχθεί το μέσο ποσοστό 
ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (στις 
ηλικίες 30 έως 34 ετών) όλων των ΠΑΠ (20 %)

στ) πληθυσμός των περιφερειών NUTS 3 με 
πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω των 
12,5 κατοίκων/τ.χλμ.

 

στ) πληθυσμός των περιφερειών NUTS 3 με 
πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω των 
12,5 κατοίκων/τ.χλμ.

 αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση (μεταξύ 18 
και 24 ετών) ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη του 10 % (12,5 %)

αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση (μεταξύ 18 
και 24 ετών) ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί ώστε 
να επιτευχθεί το μέσο ποσοστό των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση (μεταξύ 18 και 24 ετών) όλων των ΠΑΠ 
(15 %)

διαφορά μεταξύ του καταγραφόμενου ΑΕγχΠ της 
περιφέρειας (σε ΜΑΔ) και του θεωρητικού 
περιφερειακού ΑΕγχΠ, εάν η περιφέρεια έπρεπε να 
έχει το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ με την πλέον 
ευημερούσα περιφέρεια του NUTS 2 (7,5 %)

διαφορά μεταξύ του καταγραφόμενου ΑΕγχΠ της 
περιφέρειας (σε ΜΑΔ) και του θεωρητικού 
περιφερειακού ΑΕγχΠ, εάν η περιφέρεια έπρεπε 
να έχει το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ με την πλέον 
ευημερούσα περιφέρεια του NUTS 2 (7,5 %)

1 ευρώ ετησίως για κάθε τόνο ισοδυνάμου CO2 
που υπερέβαινε το 2016 τους εθνικούς στόχους 
για το 2030
400 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως
για την καθαρή μέση μετανάστευση από τρίτες 
χώρες στο κράτος μέλος την περίοδο 2013-2016 
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Παράρτημα II — Πλαίσιο για την αρχική κατανομή των πόρων της πολιτικής συνοχής στα κράτη μέλη 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII. 

Στόχος «Ευρωπαϊκή 
εδαφική 

συνεργασία»

Συντελεστές 
αναπροσαρμογής

Εθνικά ανώτατα όρια και «δίχτυα ασφαλείας» 

×

×

× ×

×

Βασικοί 
παράγοντες

Συμπληρωματικές 
πριμοδοτήσεις

Στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» Ταμείο Συνοχής

×

×

×

×

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Τελική κατανομή

Χάσμα περιφερειακής ευημερίας: 
διαφορά στο ΑΕγχΠ / ανώτατο 

όριο

Συντελεστής εθνικής 
ευημερίας: στάθμιση βάσει ΑΕΕ

Μετανάστευση

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Ανεργία

Ανεργία των νέων

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Πληθυσμός της περιφέρειας

Περιφέρειες 
μετάβασης

Χάσμα περιφερειακής ευημερίας: 
γραμμική παρεμβολή στο ΑΕγχΠ / 

ανώτατο όριο

Πληθυσμός της περιφέρειας

Ανεργία

Ανεργία των νέων

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μετανάστευση

Τελική κατανομή

Περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Σταθερή κατά κεφαλήν 
ένταση ενίσχυσης

Πληθυσμός όλων των ΠΑΠ

Επιμέρους περιφερειακό 
μερίδιο (%): βάσει επτά 
κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μετανάστευση

Τελική κατανομή

Κράτος μέλος με ΑΕΕ / ανώτατο 
όριο <90 % του μέσου όρου της ΕΕ

Πληθυσμός των επιλέξιμων κρατών 
μελών

Επιμέρους εθνικό μερίδιο 
(%): βάσει πληθυσμού και 

έκτασης

Συντελεστής εθνικής 
ευημερίας: στάθμιση βάσει ΑΕΕ

Σταθερή κατά κεφαλήν 
ένταση ενίσχυσης

Τελική κατανομή

Κράτος μέλος

Σταθερό ποσό ανά σκέλος

Σύνολο των μεριδίων του 
περιφερειακού/εθνικού 
πληθυσμού του κράτους 

μέλους (%): 
- Χερσαία διασυνοριακή 
συνεργασία 
- Θαλάσσια συνεργασία
- Διακρατική συνεργασία 
- Εξόχως απόκεντρες 
περιοχές

Τελική κατανομή

+ +

+
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Παράρτημα III — Μέθοδος κατανομής των πόρων στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για την περίοδο 
2021-2027 

Παράρτημα III (α) – Γενικός τύπος κατανομής για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 1.α. έως 1.ζ. 

Μέθοδος κατανομής των πόρων για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

=
Διατιθέμενοι πόροι για την περιφέρεια Χ  

×

2,8 %
(εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι 
χαμηλότερο του 82 % του μέσου 

όρου της ΕΕ)

ή

1,3 %
(εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ 

βρίσκεται μεταξύ του 82 % και 
του 99 % του μέσου όρου της ΕΕ)

ή

0,9 %
(εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι 
υψηλότερο του 99 % του μέσου 

όρου της ΕΕ)

Συντελεστής εθνικής 
ευημερίας

Ανεργία 
(από 15 ετών και άνω)

Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου

Χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο

(μεταξύ 25 και 64 ετών)

Ανεργία των νέων
(μεταξύ 15 και 25 ετών)

Μετανάστευση

Πριμοδοτήσεις 
(κατά περίπτωση)

Επιμέρους απόλυτο 
ποσό

Πληθυσμός της 
περιφέρειας

(κάτοικοι)

×
Χάσμα ευημερίας

[κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της 
ΕΕ των 27 – κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ της περιφέρειας (σε 

ΜΑΔ)]
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Παράρτημα ΙΙΙ (β) – Συντελεστές για τον καθορισμό του ύψους της στήριξης 
που διατίθεται σε κάθε λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια σε σχέση με την 
εθνική ευημερία 
 

 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Εφαρμοστέος 
συντελεστής 

2014-2020 

Προτεινόμενος 
συντελεστής 

2021-2027 

Εφαρμοστέος στις 
λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες την 
περίοδο 2021-2027 

Χαμηλότερο από το 82 % του 
μέσου όρου της ΕΕ 

3,15 % 2,8 % 
BG, EE, LV, LT, HU, PL, 
PT, RO, SK, SI, HR, EL 

Μεταξύ του 82 % και 
του 99 % του μέσου όρου της 
ΕΕ 

2,7 % 1,3 % CZ, ES, IT 

Υψηλότερο από το 99 % του 
μέσου όρου της ΕΕ 

1,65 % 0,9 % FR 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 1.β, κανονισμός αριθ. 1303/2013, 
(παράρτημα VII) και ανάλυση «Proposals for the MFF and Cohesion Policy 2021-27: a preliminary 
assessment», EPRC, Ιούνιος 2018.  
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Παράρτημα ΙΙΙ (γ) – Κατάλογος των πριμοδοτήσεων που ισχύουν για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες σε μετάβαση 

Ανεργία 
(από 15 ετών και 
άνω) 

+ 500 ευρώ ετησίως για κάθε άνεργο που υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων 
που θα ήταν άνεργοι, εάν ίσχυε το μέσο ποσοστό ανεργίας του συνόλου των 
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. 

Ανεργία των νέων  
(ηλικιακή ομάδα 
15-24) 

+ 500 ευρώ ετησίως για κάθε άνεργο νέο που υπερβαίνει τον αριθμό των 
ατόμων που θα ήταν άνεργοι, εάν ίσχυε το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων 
του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. 

Χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο  
(ηλικιακή ομάδα 
25-64) 

+ 250 ευρώ ετησίως για κάθε άτομο που πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να 
υπάρξει εναρμόνιση με τον μέσο όρο των ατόμων χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου (εκπαίδευση χαμηλότερη της πρωτοβάθμιας, πρωτοβάθμια και 
κατώτερη δευτεροβάθμια) του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών. 

Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου 

+ 1 ευρώ ετησίως για κάθε τόνο ισοδυνάμου CO2 που υπερβαίνει τις εθνικές 
τιμές-στόχο που έχουν τεθεί για το 2030 και αφορούν τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ το 2016· η πριμοδότηση κατανέμεται μεταξύ των περιφερειών βάσει 
του μεριδίου τους στον εθνικό πληθυσμό. Τα κράτη μέλη που ωφελούνται 
περισσότερο από την εισαγωγή του κριτηρίου αυτού είναι η Γερμανία, η 
Ιταλία, η Γαλλία και η Σουηδία. 

Μετανάστευση 

+ 400 ευρώ ανά άτομο ετησίως καταβαλλόμενα βάσει του ετήσιου μέσου 
όρου της καθαρής μετανάστευσης από τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος,την περίοδο 2013-2016, εφόσον αυτός ο μέσος όρος είναι θετικός· η 
πριμοδότηση κατανέμεται μεταξύ των περιφερειών βάσει του μεριδίου τους 
στον εθνικό πληθυσμό. Τα κράτη μέλη που ωφελούνται περισσότερο από την 
εισαγωγή του κριτηρίου αυτού είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Πολωνία. 
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Παράρτημα IV — Μέθοδος κατανομής των πιστώσεων στις 
περιφέρειες μετάβασης για την περίοδο 2021-2027  

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 2.α. έως ζ. 

 

Μέθοδος κατανομής των πόρων για τις περιφέρειες μετάβασης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

Κατά κεφαλήν χρηματοδότηση για κάθε 
περιφέρεια

0

1

2

3

4

5

6

7

75 % 85 % 90 % 95 % 100 %

Κα
τά

 κ
εφ

αλ
ήν

 ετ
ήσ

ια
 έν

τα
ση

 
τη

ς ε
νί

σχ
υσ

ης
 (σ

ε ε
υρ

ώ
)

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε σχέση 
με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης

Ελάχιστη ένταση της ενίσχυσης

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης

Ελάχιστη ένταση της ενίσχυσης = 18 ευρώ κατά κεφαλήν ετησίως x τον πληθυσμό της περιφέρειας (μέθοδος για τις ΠΑΠ) 

= 60 % του ποσού που θα προέκυπτε εάν επρόκειτο για μια λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια με 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 75 % του μέσου όρου της ΕΕ των 27 (μέθοδος για τις ΛΑΠ) 

Ανεργία 
(από 15 ετών και άνω)

Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου

Χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο

(μεταξύ 25 και 64 ετών)

Ανεργία των νέων
(μεταξύ 15 και 25 ετών)

Μετανάστευση

Πριμοδοτήσεις 
(κατά περίπτωση)
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Παράρτημα V — Μέθοδος κατανομής των πιστώσεων στις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για την περίοδο 
2021-2027  

Παράρτημα V (α) - Γενικός τύπος κατανομής στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+) 
ECA bas 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 4 έως 6. 

Μέθοδος κατανομής των πόρων για τις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

Σύνολο χρηματοδότησης
(= κατά κεφαλήν ετήσια ένταση της ενίσχυσης ύψους 18 ευρώ x το 

σύνολο του επιλέξιμου πληθυσμού) Πριμοδοτήσεις

Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου

+ 1 ευρώ ετησίως για 
κάθε τόνο CO2 που 

υπερέβαινε το 2016 τους 
στόχους για το 2030

Μετανάστευση
400 ευρώ κατά κεφαλήν 

ετησίως για την καθαρή μέση 
μετανάστευση από τρίτες 
χώρες στο κράτος μέλος 

(2013-2016)

Χάσμα απασχόλησης 
(20-64 ετών) (20 %)

Συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας
(20 %)

Χάσμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(30-34 ετών) (20 %)

Χάσμα ευημερίας 
(ΑΕγχΠ) (7,5 %)

Περιφέρειες με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα (2,5 %)

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια 2 

(x %)
Περιφέρεια

3 
(x %) Περιφέρεια

Ν

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια 2 

(x %)
Περιφέρεια

3 
(x %)

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια 2 

(x %)
Περιφέρεια

3 
(x %) Περιφέρεια

Ν

Χάσμα ανεργίας
(15 %)

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια 2 

(x %) Περιφέρεια
Ν 

(x %)

Άτομα που εγκατέλειψαν 
πρόωρα την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση
(18-24 ετών) (15 %)

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια 2 

(x %) Περιφέρεια
Ν

(x %)

Περιφέρεια 1 (x %) Περιφέρεια 2

Περιφέρεια 1 
(x %) Περιφέρεια

2

Διατιθέμενοι 
πόροι για την 
περιφέρεια Χ

= Κριτήρια
1

(x %)

Κριτήρια
2 

(x %)

Κριτήρια
3

(x %)
Κριτήρια 

4
(x %)

Κριτήρια 
5 

(%) 6
7

Πριμοδοτήσεις 
(κατά περίπτωση)

Περιφέρεια
Ν



 46 

 

Παράρτημα V (β) - Περιφερειακά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την 
κατανομή των πιστώσεων στις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Κριτήρια και τιμές-στόχος για την περίοδο 2021-2027  
[τιμές-στόχος για την περίοδο 2014-2020, εάν διαφέρουν] 

Στάθμιση (%) 
2014-2020 2021-2027 

1. Συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας  25 % 20 % 

2. Αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες τουNUTS2 με ποσοστό 
ανεργίας που υπερβαίνει τον μέσο όρο του συνόλου των ΠΑΠ 20 % 15 % 

3. Αριθμός πρόσθετων απασχολούμενων που χρειάζονται ώστε 
να επιτευχθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης των ΠΑΠ (ηλικιακή 
ομάδα 20-64) [75 %, τιμή-στόχος της «Ευρώπης 2020»]  

20 % 

4. Αριθμός των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 ως 34 ετών, με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που πρέπει να προστεθούν ώστε να 
επιτευχθεί ο μέσος όρος του συνόλου των ΠΑΠ [40 %, τιμή-στόχος 
της «Ευρώπης 2020»] 

12,5 % 20 % 

5. Αριθμός των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24) που πρέπει να 
αφαιρεθούν ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τον μέσο όρο του 
συνόλου των ΠΑΠ [10 %, τιμή-στόχος της «Ευρώπης 2020»] 

12,5 % 15 % 

6. Διαφορά μεταξύ του ΑΕγχΠ της περιφέρειας και του 
θεωρητικού περιφερειακού ΑΕγχΠ, εάν η περιφέρεια θα έπρεπε 
να έχει το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ με την πλέον ευημερούσα 
περιφέρεια του NUTS2. 

7,5 % 

7. Πληθυσμός των περιφερειών του NUTS3 με πυκνότητα 
πληθυσμού κάτω των 12,5 κατοίκων/τ.χλμ. 2,5 % 

Πηγή: Αυτόθι, παράρτημα XXII, 4.α έως ζ και κανονισμός αριθ. 1303/2013, παράρτημα VII, 4.α έως ζ.  
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Παράρτημα VI — Μέθοδος κατανομής των πιστώσεων για τον 
στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο 
2021-2027  

Παράρτημα VI (α) - Γενικός τύπος κατανομής για την «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία»  

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 8. 

Παράρτημα VI (β) - Κριτήρια κατανομής των πιστώσεων για την «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία» σύμφωνα με τα διαφορετικά σκέλη 
  

Σκέλος 
«Ευρωπαϊκή 
εδαφική 
συνεργασία» 

Σύνολο της 
διαθέσιμης 
χρηματοδότησης 

Κλείδα κατανομής 

Χερσαία 
διασυνοριακή 
συνεργασία 

5,0 δισ. ευρώ 
(60 % x 
8,3 δισ. ευρώ) 

60 % ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των 
περιφερειών NUTS 3 (βλέπε κριτήριο A 
ανωτέρω) 
40 % ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που ζει 
σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από τα 
σύνορα 

Μέθοδος κατανομής των πόρων για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία»

Κατανομή πόρων 
ανά κράτος μέλος  = ( )

Μερίδιο 
κριτηρίου

A 
(x %)

Μερίδιο 
κριτηρίου Β 

(x %)

Μερίδιο 
κριτηρίου Γ 

(x %)
Μερίδιο 

κριτηρίου Δ
Μερίδιο 

κριτηρίου
Ε 

Κριτήριο
ΣΤ

× Σύνολο 
χρηματοδότησης

Σκέλος 
διασυνοριακής 

συνεργασίας

Σκέλος 
διακρατικής 

συνεργασίας*

Σκέλος συνεργασίας 
στις εξόχως 
απόκεντρες 

περιοχές   

Σύνολο χρηματοδότησης

Κριτήριο Β (24 %)

Πληθυσμός που ζει σε απόσταση 25 χλμ. από τα 
χερσαία σύνορα

Κριτήριο A (36 %)

Συνολικός πληθυσμός όλων των χερσαίων 
παραμεθόριων περιφερειών NUTS 3 + όλες τις 
άλλες περιφέρειες NUTS 3 στις οποίες ≥ ½ του 

πληθυσμού ζει σε απόσταση 25 χλμ. από τα 
χερσαία σύνορα

Κριτήριο Γ (20 %)

Συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών
Κριτήριο Δ (9,8 %)

Πληθυσμός όλων των περιφερειών NUTS 3 
που ζει κατά μήκος της μεθοριακής 

ακτογραμμής + τις περιφέρειες NUTS 3 στις 
οποίες ≥ ½ του πληθυσμού ζει σε απόσταση 

25 χλμ. από τη μεθοριακή ακτογραμμή Κριτήριο ΣΤ (3,7 %) Πληθυσμός των εξόχως απόκεντρων περιοχών

Κριτήριο Ε (6,5 %)
Πληθυσμός που ζει σε 

θαλάσσιες παραμεθόριες 
περιοχές σε απόσταση 25 χλμ. 
από τη μεθοριακή ακτογραμμή

Σκέλος 
θαλάσσιας 

συνεργασίας*
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Θαλάσσια 
συνεργασία* 

1,35 δισ. ευρώ 
(16,3 % x 
8,3 δισ. ευρώ) 

60 % ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των 
περιφερειών NUTS 3 
40 % ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που ζει 
σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την 
ακτογραμμή 

Διακρατική 
συνεργασία* 

1,65 δισ. ευρώ 
(20 % x 
8,3 δισ. ευρώ) 

Ποσοστό του πληθυσμού του κράτους μέλους 
επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 

Εξόχως 
απόκεντρες 
περιοχές 

0,3 δισ. ευρώ 
(3,7 % x 
8,3 δισ. ευρώ) 

Ποσοστό του πληθυσμού του κράτους μέλους 
που ζει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ, παράρτημα XXII, και της παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τίτλο «Methodology for determining financial allocations by Member State». 
* Στον προτεινόμενο κανονισμό για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» [COM(2018) 374 
final] η διακρατική και η θαλάσσια συνεργασία αποτελούν μία συνιστώσα με προϋπολογισμό ύψους 
3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο διαχωρισμός (1,35 δισεκατομμύρια ευρώ και 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ) 
γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της κατανομής στα κράτη μέλη. 

Παράρτημα VII — Μέθοδος κατανομής των πόρων για το 
Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-2027  

 
 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 7. 

 

Μέθοδος κατανομής των πόρων για το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με 
αναπροσαρμογή

1

Επιλέξιμα κράτη μέλη
[= αυτά με κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) < 90 % του μέσου όρου της ΕΕ των 27]

Σύνολο χρηματοδότησης για το ΤΣ
(= κατά κεφαλήν ετήσια ένταση της ενίσχυσης ύψους 62,9 ευρώ x τον συνολικό πληθυσμό του 

επιλέξιμου κράτους μέλους)

2

Συντελεστής εθνικής 
ευημερίας

(= εθνικό ΑΕΕ / ανώτατο όριο σε σχέση 
με το μέσο ΑΕΕ / ανώτατο όριο όλων 

των επιλέξιμων κρατών μελών)

3

Κλείδα κατανομής

×

Εθνικό μερίδιο στο πλαίσιο 
της χρηματοδότησης του ΤΣ

Εθνικός πληθυσμός
(50 %)

Έκταση
(50 %)

Περιφέρεια
1

(x %)
Περιφέρεια

2
(x %) ν

Περιφέρεια
1

(x %)
Περιφέρεια

2
(x %) n

×
Συντελεστής 

αναπροσαρμογής
(ώστε το άθροισμα των 

μεριδίων όλων των κρατών 
μελών να είναι 100 %)

4

Τελική κατανομή των πόρων
Αναθεωρημένο μερίδιο × Σύνολο χρηματοδότησης για το ΤΣ

Ωστόσο, για κάθε επιλέξιμο κράτος μέλος, το μερίδιο από το Ταμείο Συνοχής δεν υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου της χρηματοδότησης 
(μείον τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»)
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Παράρτημα VIII — Εθνικά ανώτατα όρια και «δίχτυα 
ασφαλείας»  

Παράρτημα VΙΙΙ (α) - Ανώτατα όρια και «δίχτυα ασφαλείας» για την περίοδο 
2021-2027 

 
 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της πρότασης ΚΚΔ της Επιτροπής, παράρτημα XXII, 10 έως 13.  

Παράρτημα VIII (β) - Εξέλιξη των ανώτατων ορίων για το ΑΕγχΠ κατά τις τρεις 
τελευταίες περιόδους προγραμματισμού 

 
Πηγή: Κανονισμοί αριθ. 1083/2006, παράρτημα II, αριθ. 1303/2013, παράρτημα VII και πρόταση ΚΚΔ 
2021-2027, παράρτημα ΧΧΙΙ. 
* Για την περίοδο 2007-2013, σε αυτά τα ανώτατα όρια περιλαμβάνονται επίσης οι συνεισφορές από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο σκέλος 
διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. 

Ανώτατα όρια και «δίχτυα ασφαλείας» 2021-2027

Ελάχιστο ποσό Μέγιστο ποσό

Κράτος μέλος

Περιφέρεια

εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) < 60 % του μέσου όρου της ΕΕ

εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) [60-65 %] του μέσου όρου της ΕΕ

εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) ≥ 65 % του μέσου όρου της ΕΕ

εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) ≥ 120 % του μέσου όρου της ΕΕ

2,3 % του ΑΕγχΠ

1,85 % του ΑΕγχΠ

1,55 % του ΑΕγχΠ
Πόροι για την 
περίοδο 2014-2020

Λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια

Περιφέρεια μετάβασης

Περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια

ουδένουδέν

ουδέν ουδέν

ουδένουδέν

αυτές που ήταν στην κατηγορία των «λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών» την περίοδο 

2014-2020

60 % των πόρων της 
περιόδου 2014-2020

76 % των πόρων της 
περιόδου 2014-2020

108 % των πόρων της 
περιόδου 2014-2020

ουδέν ουδέν

≤ ≤

≤ ≤

3.24 % *

2.35 %

1.55 %

3.79 % *

2.59 %

2.30 %

2007-2013

2014-2020

2021-2027

Μέγιστο ύψος των πόρων που διατίθενται ανά κράτος μέλος
(εκφραζόμενο σε % του εθνικού ΑΕγχΠ)

Ανώτατο όριο Κατώτατο όριο
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Παράρτημα IX — Κριτήρια για το ΕΚΤ + αναπροσαρμογές της 
κατανομής πόρων 
 

Κριτήριο Κατώτατο όριο Αναπροσαρμογή 

Ποσοστό ΕΑΕΚ (2015-2017) σε εθνικό 
επίπεδο 

Μεγαλύτερο 
του 16,4 % +1,5 % 

 
Μεταξύ 16,4 % 
και 11,6 % (μέσος όρος 
της ΕΕ) 

+1,0 % 

 Μεταξύ 11,6 % 
και 6,9 % +0,5 % 

Ποσοστό AROPE (2014-2016) σε 
εθνικό επίπεδο 

Μεγαλύτερο 
του 30,3 % +1,5 % 

 
Μεταξύ 30,3 % 
και 23,9 % (μέσος όρος 
της ΕΕ) 

+1,0 % 

 Μεταξύ 23,9 % 
και 17,6 % +0,5 % 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ+. 
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Παράρτημα X — Ταξινομήσεις περιφερειών για τα ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+ 

Παράρτημα Χ (α) - Ταξινόμηση περιφερειών για την περίοδο 2021-2027  

 
 

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (σε ΜΑΔ) ανά περιφέρεια NUTS 2, μέσος όρος 2014-2015-2016
Δείκτης, EU-27 - 100

<75 % (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)

75 % - 100 % (περιφέρειες μετάβασης)

˃= 100 % (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)
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Παράρτημα Χ (β) - Ταξινόμηση περιφερειών για την περίοδο 2014-2020  

 
 

Τι είναι οι συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις του ΕΕΣ 

Οι συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις δεν βασίζονται σε νέες ελεγκτικές 
εργασίες, ούτε παρουσιάζουν νέες διαπιστώσεις και συστάσεις. Παρουσιάζουν και 
τεκμηριώνουν πραγματικά περιστατικά σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα και 
παρέχουν εστιασμένη ανάλυση προς διευκόλυνση της κατανόησης των τιθέμενων 
ζητημάτων.  

 

 

Μέσος όρος κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (σε ΜΑΔ) 2007-2009 - ΕΕ των 27 = 100
Κατηγορία

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
Περιφέρειες μετάβασης
Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Σημ.: Το Μαγιότ θα είναι επιλέξιμο ως 
λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια
Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής



 53 

 

Κλιμάκιο του ΕΕΣ 
Η εν προκειμένω συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση εγκρίθηκε από το 
Τμήμα II, το οποίο ειδικεύεται στους τομείς δαπανών που αφορούν τις επενδύσεις 
υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. H Iliana Ivanova, 
Πρόεδρος του εν λόγω Τμήματος, έχει την αρμοδιότητα της επισκόπησης, 
συνεπικουρούμενη από τον Mihail Stefanov, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου 
της, τον James Verity, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο της, τον Niels-Erik Brokopp, 
ανώτερο διοικητικό στέλεχος, τη Mariya Zhekova, υπεύθυνη έργου, και τον 
Tristan Le Guen, ελεγκτή.  
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