
2014-2020
2021-2027

ΠΔΠ 1 083,3 €
ΠΔΠ 1 074,3 €

11 € Συμπληρωματικές ενισχύσεις μέσω της αύξησης των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ

Σύνολο 1 835,3 €

Ασ
φά

λει
α και άμυνα – ΠΔΠ  13,2 €

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο +

Erasmus+

Ταμείο συνοχής

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, NGEU και συμπληρωματικές ενισχύσεις*
 (αναλήψεις υποχρεώσεων, σε δισεκατομμύρια ευρώ, τιμές 2018)

2021-2027 ΠΔΠ

2021-2027 ΠΔΠ + NGEU

NGEU

Διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»

Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς 

Συνεργασίας

4 €

11 €

15 €

EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και μέσο ανάκαμψης της ΕΕ (NGEU)

Η συνεισφορά της ΕΕ στη χρηματοδότηση των έκτακτων αναγκών μετά την πανδημία Covid-19

* Η αύξηση είναι αποτέλεσμα των διαπραγματευτικών προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση 10 επιλεγμένων εμβληματικών 
προγραμμάτων της ΕΕ. Από το σύνολο των επιπλέον 15 δισ. EUR, 11 δισ. EUR θα αυξήσουν τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και 4 δισ. EUR θα χρηματοδοτηθούν από ανακατανομές και περιθώρια εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Συμπληρωματικά ποσά για ειδικά προγράμματα

Διοικητικές δαπάνες των 
θεσμικών οργάνων

Ευρωπαϊκά σχολεία 
και συντάξεις

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

Ευ
ρω

παϊκή δημόσια διοίκηση – ΠΔΠ 73,1 €
αύξηση των ανώτατω

ν ορίω
ν του ΠΔΠ

Γει
τονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος – ΠΔΠ 98,4 €Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες – ΠΔΠ 377,8 € + NGEU 721,9 €

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον – ΠΔΠ 356,4 € + NGEU 17,5 €

Με
ταν

άσ
τευ

ση και διαχείριση των συνόρων – ΠΔΠ 22,7 €

Ενι
αία

 αγ
ορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία – ΠΔΠ 132,8 € + NGEU 10,6 €

Το 
Πο

λυ
ετέ

ς Δ
ημ

οσ
ιον

ομ
ικό

 Πλ
αίσ

ιο 
10

74
,3 

€ κ
αι Μ

έσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 750 €

+

ανακατ
αν

ομ
ές

Κόστος 
χρηματοδότησης 

NGEU

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

React EU

Ορίζων Ευρώπη

Πρόγραμμα για την 
ψηφιακή Ευρώπη

Ευρωπαϊκό 
διαστημικό 
πρόγραμμα

EU4Health

Πρόγραμμα LIFE για 
το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα

Ταμείο ασύλου 
και 

μετανάστευσης

Ταμείο για την 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση των 

συνόρων

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Ταμείο 
Εσωτερικής 
Ασφάλειας

Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Ο κατάλογος των δημοσιονομικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο γράφημα δεν είναι εξαντλητικός.

Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης

Πρόγραμμα 
InvestEU

NGEU 750 €

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Προενταξιακή ενίσχυση

EL

https://bit.ly/3nxB6Xt


