
ΚΎΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ 
Από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχουν εξασφαλίσει έναν σημαντικό 
όγκο επενδύσεων μέσω της κοινής διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των Κρατών Μελών. Με στόχο την επίτευξη κοινωνικο-οικονομικής 
σύγκλισης, ανθεκτικότητας και εδαφικής συνοχής, το Ταμείο βοηθά στην επίλυση των τρεχουσών και των αναδυόμενων προκλήσεων, θέτοντας 
τα θεμέλια για το βιώσιμο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ (ΕΤΠΑ)    
Τα έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ έχουν συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση 
τομέων όπως η έρευνα και η καινοτομία, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, και 
η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται 300 000 θέσεις εργασίας, 
υποστηρίζονται 20 000 ερευνητές, και πάνω από 8 εκατομμύρια νοικοκυριά θα αποκτήσουν πρόσβαση 
σε βελτιωμένη ευρυζωνική σύνδεση.    

ΤΑΜΕΙΟ ΣΎΝΟΧΉΣ 
Τα έργα του Ταμείου Συνοχής έχουν βοηθήσει τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες ανάπτυξης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και των μεταφορών να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ. Για 
παράδειγμα, πάνω από 1300 km επανακατασκευασμένων σιδηροδρομικών γραμμών και 275 km 
νέων ή βελτιωμένων γραμμών μετρό και τραμ έχουν προγραμματιστεί μέχρι τώρα, και πάνω από 
12,5 εκατομμύρια άτομα θα εξυπηρετούνται από βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.     

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)  
Το ΕΚΤ συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, και στην περαιτέρω μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Κάποια από τα 
αποτελέσματα είναι, μεταξύ άλλων, ότι 23 εκατομμύρια άτομα λαμβάνουν βοήθεια για τη βελτίωση 
των ευκαιριών απασχόλησής τους, 3,4 εκατομμύρια απέκτησαν κάποια επαγγελματική δεξιότητα, και 
2,7 εκατομμύρια νεαρά άτομα έλαβαν υποστήριξη στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 
των Νέων.

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ (ΕΓΤΑΑ)  
Το ΕΓΤΑΑ είναι καταλύτης για την προώθηση βιώσιμης και καινοτόμου γεωργίας και δασοκομίας, και 
για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Για παράδειγμα, το 75 % των συνολικών εκτάσεων 
βιολογικής καλλιέργειας της ΕΕ έχει λάβει υποστήριξη μέσω έργων μετατροπής ή συντήρησης, 
και 130 000 αγροκτήματα λαμβάνουν βοήθεια για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.   

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ) 
Τα έργα του ΕΤΘΑ έχουν ασκήσει στρατηγική επιρροή για την υποστήριξη των ψαράδων κατά τη 
μετάβασή τους προς τη βιώσιμη αλιεία, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και βοηθώντας 
τις παράκτιες κοινότητες να αναπτυχθούν. Μέχρι τώρα, περίπου 34 000 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί 
σε όλη την ΕΕ. 
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ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ 
ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ (ΕΤΠΑ) 
Ή ΤΑΜΕΙΟ ΣΎΝΟΧΉΣ 
Καλύτερο πόσιμο νερό για 
την Κομητεία Dâmbovița 
(Ρουμανία)
Ταμείο Συνοχής

Αυτό το έργο παρείχε σε πάνω 
από 143 000 κατοίκους αξιόπι-
στη πρόσβαση σε ποιοτικό πόσι-
μο νερό, οδηγώντας σε μείωση 
των επιπέδων ρύπανσης και σε 
μια γενικά καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Αποτελεί μέρος του επιχει-
ρησιακού προγράμματος «Μεγά-
λες Υποδομές» που υποστηρίζει 
μια σειρά παρόμοιων έργων 
που θα οδηγήσουν σε βελτιω-
μένη παροχή νερού και επεξερ-
γασία λυμάτων για πάνω από 
5 εκατομμύρια άτομα. Η συνο-
λική επένδυση για αυτό το έργο 
ανέρχεται σε 9,7 εκατομμύρια 
EUR, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεισφοράς 6,3 εκατομμυρίων 
EUR από το Ταμείο Συνοχής.
www.catd.ro

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
Διάδοση των προγραμμάτων 
μαθητείας σε όλη τη χώρα 
σαν πορεία προς την αριστεία 
(Ελλάδα)
ΕΚΤ

Το νέο πρόγραμμα «Μεταλυ-
κειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 
στην Ελλάδα» συγκροτήθηκε το 
2017, εισάγοντας την «τάξη μα-
θητείας» ως τέταρτο προαιρετι-
κό έτος σπουδών για τελειόφοι-
τους επαγγελματικών λυκείων. 
Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί 
με επιτυχία με σταθερή αύξη-
ση του αριθμού των μαθητειών 
(+230 %), των τομέων εξειδίκευ-
σης και του αριθμού των σχολεί-
ων, παρέχοντας σε νεαρά άτομα 
στην Ελλάδα περισσότερες προ-
οπτικές απασχόλησης. Η υπο-
στήριξη του ΕΚΤ ανέρχεται σε 
40 εκατομμύρια EUR.    

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ 
ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ (ΕΓΤΑΑ)
Αγώνας για τη βασιλεία των 
μελισσών στην ύπαιθρο (Λε-
τονία)
ΕΓΤΑΑ

Το έργο «BeeKing – Ψηφιακές 
λύσεις για τη διαχείριση μελισ-
σοκομείων» ανέπτυξε μια διαδι-
κτυακή πλατφόρμα και μια εφαρ-
μογή που δίνει τη δυνατότητα 
στους μελισσοκόμους να διατη-
ρούν τα αρχεία επεμβάσεων πιο 
αποτελεσματικά, να ανταλλάσ-
σουν τεχνογνωσία και να προ-
ωθούν πιο βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων που συνδέονται 
με τη μελισσοκομία. Μέχρι τώρα, 
περίπου 140 μελισσοκόμοι από 
όλη τη Λετονία υπέβαλαν αί-
τηση για να συμμετάσχουν στη 
δοκιμαστική περίοδο του έργου 
και υπέβαλαν τις παρατηρήσεις 
τους μέχρι τα τέλη του 2018. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός 
για αυτό το έργο ανέρχεται σε 
33 915 EUR, συμπεριλαμβανομέ-
νων 21 000 EUR από το ΕΓΤΑΑ.  
https://beeking.eu

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 
(ΕΤΘΑ)
Βιώσιμη και σύγχρονη υδα-
τοκαλλιέργεια χάρη σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας 
(Ισπανία)
ΕΤΘΑ

Με την υποστήριξη του ΕΤΘΑ, 
το Punta Moreiras, ένα ιχθυο-
τροφείο καλκανιού στη Γαλικία 
με επίγειες εγκαταστάσεις, έχει 
συμβάλλει σημαντικά στη βι-
ώσιμη υδατοκαλλιέργεια, την 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και στις 
καινοτόμες πρακτικές σε παρά-
κτιες κοινότητες γενικότερα: πα-
ράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω 
μιας πηγής ηλιακής ενέργειας 
150 kilowatts για την άντληση 
θαλάσσιου νερού στα ενυδρεία 
ιχθυοκαλλιέργειας. Η συνολική 
επένδυση για αυτό το έργο ανήλ-
θε σε 160 000 EUR, συμπεριλαμ-
βανομένων 60 000 EUR από το 
ΕΤΘΑ. 
www.barlovento.net

Προϋπολογισμός ανά ταμείο Πρόοδος υλοποίησης (συνολικό κόστος) όλων των ΕΔΕΤ
Υλοποίηση ανά Ταμείο για την ΕΕ συνολικά, (Συνολικό Κόστος) 
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