
Περιβάλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ  
ΣΤΉΡΙΞΉ ΤΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΈΣΈΩΝ ΈΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΉΝ ΈΛΛΑΔΑ 

€€€ 2,741 €
1 ευρώ επένδυσης της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013

Κάθε περιφέρεια και χώρα της ΕΕ επωφελείται από την πολιτική συνοχής μέσω των άμεσων επιπτώσεων των 
επενδύσεων και/ή των έμμεσων επιπτώσεων όπως η αύξηση του εμπορίου.

θα παράγει 2,74 ευρώ επιπρόσθετου ΑΕγχΠ έως το 2023.

Μια αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με χρηματοδότηση της περιόδου 2007-2013 
διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής είχαν θετικά, απτά αποτελέσματα, από τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τον θετικό αντίκτυπο στις περιφερειακές ανισότητες μέχρι την αύξηση του ΑΕγχΠ.
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Οι επενδύσεις της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ την περίοδο 2007-
2013 αποτελούσαν ζωτική πηγή 
χρηματοδότησης για πολλά κράτη 
μέλη, αντιπροσωπεύοντας έως και 
57 % των δημόσιων επενδυτικών 
κεφαλαίων.

346,5 δις ευρώ επενδύθηκαν την 
περίοδο 2007-2013

Εκτιμώμενη απόδοση σχεδόν 1 τρις ευρώ 
επιπρόσθετου ΑΕχγΠ έως το 2023

1/3καθαρή δημιουργία 
θέσεων εργασίας κατά την 
περίοδο αυτή

1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν την περίοδο 2007-
2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Χρηματοδότηση της 
πολιτικής συνοχής 
ως % των δημόσιων 
επενδυτικών κεφαλαίων 
της περιόδου 2007-
2013

ΕΕ28 = 6,5 % κατά μέσο όρο  

Περιφερειακή 
και αστική 
πολιτική



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Over 21 000 jobs directly created, of which 
around 1 500 in research

2 600 start-ups supported

more than 25 000 projects to help firms 
finance investments

FIRMS
Nearly 1 460 000 people connected to 

improved water supply

Around 371 000 people connected to new or 
upgraded wastewater treatment facilities

ENERGY

2 646  km of existing roads upgraded

144 km of new roads constructed,
all part of TEN-T 

60 km of existing railway upgraded

TRANSPORT

108 MW in additional capacity of renewable 
energy production

ENVIRONMENT

Almost 772 000 additional people with 
access to high speed broadband 

INFORMATION SOCIETY

Μεταξύ του 2007 και του 2013, η στήριξη του Έυρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής ανερχόταν σε 15,8 δις ευρώ 
στην Έλλάδα.

Οι επενδύσεις έγιναν κυρίως στους εξής τομείς:

 � Στήριξη επιχειρήσεων

 � Υποδομές συγκοινωνιών

 � Έρευνα και καινοτομία

 � Περιβάλλον

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/key-achievements/

ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΈΣ

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: κύρια επιτεύγματα

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/key-achievements/greece/
Αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα

@EU_Regional #CohesionPolicy EUinmyregion

Δημιουργήθηκαν άμεσα περισσότερες 
από 21 000 θέσεις εργασίας, από τις 
οποίες σχεδόν 1 500 στον τομέα της 
έρευνας

Παρασχέθηκε στήριξη σε 2 600 
νεοσύστατες εταιρείες

Δημιουργήθηκαν περισσότερα από 25 
000 έργα που βοηθούν τις εταιρείες να 
χρηματοδοτούν επενδύσεις

Σχεδόν 772 000 επιπλέον άτομα με 
πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας 

Σχεδόν 1 460 000 άτομα απέκτησαν 
σύνδεση με βελτιωμένο δίκτυο διανομής νερού

Περίπου 371 000 άτομα απέκτησαν 
σύνδεση με νέες ή αναβαθμισμένες μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων

Αναβαθμίστηκαν 2 646 χιλιόμετρα του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου

Κατασκευάστηκαν 144 χιλιόμετρα νέων 
δρόμων, όλοι στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ 

Αναβαθμίστηκαν 60 χιλιόμετρα του 
υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου

108 MW πρόσθετης ισχύος για 
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές

ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΙΣ

ΜΈΤΑΦΟΡΈΣ

ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΉΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΑΣ

Κύρια επιτεύγματα 
των  

επενδύσεων της 
πολιτικής συνοχής 

στην

ΈΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/key-achievements/greece/
https://twitter.com/eu_regional
https://twitter.com/hashtag/cohesionpolicy
https://www.facebook.com/EUinmyregion/

