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  Η περιφερειακή πολιτική είναι πολιτική αλληλεγγύης και προωθεί σε κοινοτικό 

επίπεδο τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στις περιφέρειες που 

αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματά 

τους. Η δράση της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να επιτρέψει στο σύνολο των 

Ευρωπαϊκών περιφερειών να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς. 

  Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μίας απαιτητικής 

προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων και καλύπτει 
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υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού πραγματοποιή-

θηκε μια ευρύτατη διαβούλευση, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 

και συναίνεση στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών που θα οδηγήσουν 

στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού οράματος για τη χώρα. 

  Για την εκπόνηση της παρακάτω διπλωματικής εργασίας, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέπων καθηγητή μου,  κ. Α. Κότιο τόσο για το 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας, ως εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανομή πόρων, χωρίς 

όμως παράλληλη κατανομή και αρμοδιοτήτων. Η Περιφερειακή πολιτική είναι η 

πολιτική εκείνη η οποία ασκείται στην περιφέρεια και από την Περιφέρεια. Η έννοια 

του «κράτους» ή της «κεντρικής διοικητικής δομής», με την έννοια της ευθύνης 

της διοίκησης, θα πρέπει να περιοριστεί στο επίπεδο της στρατηγικής 

στοχοθέτησης και του καθορισμού κατευθυντήριων επιλογών και αρχών, οι οποίες 

θα πρέπει να διέπουν την περιφερειακή (ή ευρύτερα αναπτυξιακή) πολιτική της 

χώρας.  

  Μέσα από την προσφάτως δημοσιευμένη Έκθεση Συνοχής, η Πολιτική Συνοχής 

της ΕΕ1 παρουσιάζεται να έχει, ακριβώς αυτή τη φιλοδοξία, να προωθήσει τη 

στρατηγική προσέγγιση του σχεδιασμού της. Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτική 

Συνοχής κινείται σε πλαίσια στρατηγικής στοχοθέτησης και στρατηγικής 

κατεύθυνσης της ανάπτυξης των περιφερειών της Ένωσης. Βέβαια, η πρακτική και 

η εμπειρία του προγραμματισμού της νέας περιόδου, μέχρις στιγμής, αποδεικνύει 

μια “ex-ante” αποτυχία της εν τη γενέση της. Αυτό συμβαίνει, καθώς, η εμπειρία 

από την κατάρτιση βασικών προγραμματικών κειμένων, αλλά και κειμένων 

στρατηγικής, έδειξε ότι παρά τη βούληση και θέληση για στρατηγική προσέγγιση 

του σχεδιασμού, εντούτοις αποδείχθηκε ιδιαίτερα περιοριστική και έντονα 

φορμαλιστική (τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο).  

  Η κριτική που ασκείται ως προς τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, εντοπίζεται στην προσπάθεια της Διοίκησης για «ομογενοποίηση» 

της δομής των ΕΠ και στον έντονο φορμαλισμό, όπως προαναφέρθηκε, της όλης 

διαδικασίας. Πάρα ταύτα, η αρχιτεκτονική των νέων ΕΠ (τομεακών και 

περιφερειακών) και ιδιαίτερα το κομμάτι της διατυπωθείσας στρατηγικής στον υπό 

εξέταση τομέα, προσδιορίζεται από τα εξής βασικά σημεία – στάδια: αρχικά δίδεται 

μια περιγραφή του στρατηγικού στόχου και της κεντρικής επιλογής της 

Στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα, έπειτα διατυπώνονται οι επιμέρους γενικοί 

στόχοι οι οποίοι μετουσιώνονται σε άξονες προτεραιότητας. Με αυτήν την απλή, 

αλλά όχι απλοϊκή, περιγραφή γίνεται κατανοητή η προσέγγιση του σχεδιασμού και 

                                                
1 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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του προγραμματισμού της ανάπτυξης στη νέα προγραμματική περίοδο, σε επίπεδο 

χώρας.  

  Η νέα Πολιτική Συνοχής συνεχίζει να στοχεύει, πρωτίστως, στην άμβλυνση των 

ανισοτήτων μεταξύ των Κρατών – Μελών της, αλλά και μεταξύ των περιφερειών 

της. Η άμβλυνση των διαφορών θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, και μέσω της 

συγκέντρωσης των πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Για την περίοδο 

2007 -2013 η διάθεση των πόρων στις εν λόγω περιοχές αναμένεται να φτάσει στο 

85% του συνολικού προϋπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής για την Πολιτική 

Συνοχή. Βέβαια, η πολιτική συνοχής της ΕΕ, δίδει πλέον έμφαση και στην 

προώθηση της ανταγωνιστικής θέσης των περιφερειών στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, 

αναδεικνύοντας την καινοτομία, την έρευνα, την κοινωνία της πληροφορίας κ.α. 

ως  βασικούς φορείς της επιδιωκόμενης ανάπτυξης. 
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Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. 

 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
 
Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στον περιορισμό των 
διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών της Ε.Ε., στην ισόρροπη 
ανάπτυξη της κοινοτικής επικράτειας καθώς και στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών για όλους. Θεμελιωμένη στις έννοιες της αλληλεγγύης και της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η περιφερειακή πολιτική επιτυγχάνεται με 
την ποικιλία των χρηματοδοτικών διαδικασιών, κυρίως μέσω των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.  
Για την περίοδο 2007-2013, η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με ένα κονδύλι της 
τάξης των 348 δισ. Ευρώ. Με την έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 
1986, συμπεριλήφθηκε στους στόχους η οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η 
Συνθήκη του Μάαστριχ (1992) θεσμοθέτησε τελικά αυτή την πολιτική στο πλαίσιο  
της συνθήκης ΕΚ. (άρθρα 158 έως 162).  
 

1.2 Τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

 
Τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία2 επιτρέπουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε πολυετή προγράμματα περιφερειακής 
ανάπτυξης που κατανέμονται μεταξύ των περιφερειών, των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, καθώς και σε ειδικές πρωτοβουλίες και κοινοτικές ενέργειες. 
Διακρίνουμε: 

1. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που 
συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων 
περιφερειών, αυτών που βρίσκονται σε στάδιο οικονομικού 
αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές 
δυσχέρειες, χρηματοδοτώντας υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, έργα τοπικής ανάπτυξης και ενισχύσεις 
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

2. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο προωθεί την 
προσαρμογή του ενεργού πληθυσμού στις μεταβολές της αγοράς εργασίας, 
καθώς και την επαγγελματική ένταξη των ανέργων και των μειονεκτικών 
ομάδων, ιδίως χρηματοδοτώντας δράσεις κατάρτισης και συστήματα 
ενισχύσεων για προσλήψεις. 

3. το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ - Τμήμα προσανατολισμού), το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις 
αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης στους γεωργούς, ιδίως στις περιοχές 
που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, καθώς επίσης και στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στην υπόλοιπη Ένωση. 

4. το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑΣ), το 
οποίο χρηματοδοτεί τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση  του τομέα της αλιείας. 

 

                                                
2 Ν.Μούσης, «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», Εδόσεις Παπαζήση 2001 
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Επιπλέον ένα ειδικό ταμείο αλληλεγγύης, το Ταμείο Συνοχής, έχει ως στόχο τη 
χρηματοδότηση έργων για το περιβάλλον και τη βελτίωση των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών στα κράτη μέλη της Ένωσης, των οποίων το ΑΕγχΠ είναι 
χαμηλότερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου.   
Σε δέκα νέα κράτη μέλη οι ανάγκες είναι τεράστιες σε όλους τους τομείς: 
υποδομές, βιομηχανία, υπηρεσίες, ΜΜΕ, γεωργία, περιβάλλον. Για την περίοδο 
2000-2006, η Ένωση προετοίμασε σταδιακά την ένταξη αυτών των χωρών 
θεσπίζοντας «εταιρικές σχέσεις ενόψει της προσχώρησης», στρατηγικά έγγραφα 
προγραμματισμού των ενισχύσεων που χρηματοδοτούν δυο νέα Ταμεία: 

− Το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA), το 
οποίο παρεμβαίνει στις δέκα νέες χώρες σύμφωνα με το πρότυπο 
του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτήσεις έργα μεταφορών ή 
περιβάλλοντος.   

− Το ειδικό πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική 
ανάπτυξη (SAPARD), το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την 
προετοιμασία των χωρών για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. 

 
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία συμμετέχουν κυρίως υπό μορφή μη επιστρεπτέας 
ενίσχυσης ή απευθείας ενίσχυσης και σε μικρότερο βαθμό υπό μορφή επιστρεπτέας 
ενίσχυσης, επιδοτήσεων επιτοκίου, εγγύησης, συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, 
συμμετοχής στο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. 
Ανάλογα με την επιλεξιμότητα βάσει των στόχων και την οικονομική και 
γεωγραφική κατάσταση των περιφερειών, ο υφιστάμενος κανονισμός υπάγει τη 
συμμετοχή των Ταμείων σε άλλα όρια στην περίπτωση επενδύσεων σε επιχειρήσεις 
ή υποδομές που είναι σε θέση να αποφέρουν σημαντικά καθαρά έσοδα. 
 
Γενικές Αρχές Λειτουργίας των Ταμείων 
 
Οι παρακάτω αρχές λειτουργίας3 των διαρθρωτικών Ταμείων εξειδικεύονται ή 
ενισχύονται : α) προγραμματισμός των ενισχύσεων, β) εταιρική σχέση μεταξύ 
μεγίστου αριθμού ενδιαφερόμενων μερών, γ) προσθετικότητα της ευρωπαικής 
ενίσχυσης σε σχέση με τις εθνικές επιδοτήσεις, δ) διαχείριση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της χρησιμοποίησης των Ταμείων, ε) πληρωμές και δημοσιονομικοί 
έλεγχοι. 
 
Προγραμματισμός 
 
Ο προγραμματισμός αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία των μεταρρυθμίσεων των 
διαρθρωτικών Ταμείων των ετών 1988 και 1993, και παραμένει στο επίκεντρο της 
μεταρρύθμισης του 1999. Συνίσταται στην κατάρτιση πολυετών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και υλοποιείται σύμφωνα με μία διαδικασία λήψης αποφάσεων 
βάσει εταιρικής σχέσης, σε περισσότερα στάδια, μέχρι την ανάληψη της ευθύνης 
των δράσεων από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς των έργων. 
Στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η 
καλυπτόμενη περίοδος είναι επταετής για όλους τους στόχους (2000-2006), αλλά 
υπάρχει δυνατότητα προσαρμογών σε συνάρτηση με την ενδιάμεση αξιολόγηση 
(τέλος 2003). 
Σε πρώτη φάση, υποβάλλονται από τα κράτη μέλη Προγράμματα ανάπτυξης και 
ανασυγκρότησης. Αυτά θεμελιώνονται σε εθνικές και Περιφερειακές 
προτεραιότητες και περιλαμβάνουν: 

• επακριβή περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Περιφέρεια 
(ανισότητες, καθυστερήσεις, αναπτυξιακό δυναμικό) 

• περιγραφή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των 
τασσόμενων στόχων 

                                                
3 Ν.Μούσης, «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», Εδόσεις Παπαζήση 2001 
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• ενδείξεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρησιμοποίηση και τη μορφή της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής των Ταμείων. 

 
Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στη συνέχεια στην Επιτροπή τα έγγραφα 
προγραμματισμού που περιλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής 
διοίκησης. Τα εν λόγω έγγραφα προγραμματισμού μπορούν να λάβουν τις 
παρακάτω μορφές: 
 

• Κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) που αποτελούνται από 
επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ): είναι έγγραφα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα οποία 
περιέχουν τη στρατηγική και τις προτεραιότητες δράσης των Ταμείων και 
του κράτους μέλους, τους ειδικούς στόχους τους, τη συμμετοχή των 
Ταμείων και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς πόρους. 

• Ενιαία έγγραφα προγραμματισμού (DOCUP/ ΕΕΠ): αποτελούνται από 
ένα μοναδικό έγγραφο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή και στο οποίο 
συγκεντρώνονται τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης και σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα (ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανά Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους άξονες προτεραιότητας του 
προγράμματος, συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόμενων μέτρων, 
ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης). 

 
 Εταιρική σχέση 
 
Η νέα νομοθεσία συνεχίζει την προσέγγιση αυτή, επεκτείνοντας την εταιρική σχέση 
στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς, εμπλέκοντας τους εταίρους 
αυτούς σε όλα τα στάδια, ήδη από την έγκριση του αναπτυξιακού σχεδίου. 
 
Προσθετικότητα 
 
 
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να προστίθενται στις 
εθνικές ενισχύσεις και όχι να τις υποκαθιστούν. Τα κράτη οφείλουν να διατηρούν, 
για κάθε στόχο, τις δημόσιες δαπάνες τους τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με αυτό 
της προηγούμενης περιόδου. 
Μεταξύ των ετών 2000 και 2006, το γεωγραφικό επίπεδο ελέγχου της προσθετικό-
τητας θα απλουστευθεί.  
 
Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
 
Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τα διαρθρωτικά Ταμεία, ορίζεται από τα 
Κράτη μέλη, για κάθε πρόγραμμα, μια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα 
καθήκοντα καλύπτουν την υλοποίηση, την κανονικότητα της διαχείρισης και την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος (συγκέντρωση στατιστικών και 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, κατάρτιση και αποστολή στην Επιτροπή των 
ετησίων εκθέσεων εκτέλεσης, διοργάνωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης κλπ.). 
Επιπλέον, συγκροτούνται επιτροπές παρακολούθησης που υπάγονται πάντα στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι επιτροπές αυτές, στις οποίες προεδρεύει ένας 
εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και 
την ποιότητα της υλοποίησης των διαρθρωτικών δράσεων. 
Οι υφιστάμενοι τρεις τύποι αξιολόγησης διατηρούνται (εκ των προτέρων/ ex ante, 
ενδιάμεση και εκ των υστέρων/ ex post), αλλά με τη μεταρρύθμιση προσδιορίζεται 
επακριβώς ο υπεύθυνος φορέας. Έτσι, η εκ των προτέρων αξιολόγηση υπάγεται 
στην ευθύνη των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, η ενδιάμεση αξιολόγηση 
του Προγράμματος πρέπει να πραγματοποιείται από την αρχή που το διαχειρίζεται, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Η εκ των 
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υστέρων αξιολόγηση υπάγεται στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
συνεργασία με το κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή. Οι εκθέσεις αξιολόγησης 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού. 
 
Πληρωμές και δημοσιονομικοί έλεγχοι 
 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνάπτουν σύμβαση χρηματοδότησης, στην οποία η 
Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταβάλει ετήσιες πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων βάσει των εγγράφων προγραμματισμού που έχουν εγκριθεί. Κάθε 
Κράτος μέλος ορίζει τότε για κάθε πρόγραμμα μίαν αρχή πληρωμών που θα είναι ο 
ενδιάμεσος μεταξύ των τελικών δικαιούχων και της Επιτροπής. Η αρχή πληρωμών 
παρακολουθεί την εξέλιξη και τη συμβατότητα προς τους κοινοτικούς κανόνες των 
δαπανών των τελικών δικαιούχων σε συνεργασία με την αρχή διαχείρισης. Οι 
φυσικές κινήσεις των κεφαλαίων (ή πιστώσεων πληρωμών) της Ένωσης προς τα 
κράτη μέλη πραγματοποιούνται όταν η Επιτροπή αποδίδει τις πραγματικές δαπάνες 
των τελικών δικαιούχων, οι οποίες θεωρούνται και πιστοποιούνται από τις αρχές 
πληρωμών. 
Η αυξανόμενη αποκέντρωση της διαχείρισης των προγραμμάτων συνεπάγεται τη 
βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει η ίδια την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, η 
λειτουργία των οποίων εναπόκειται στις αρχές διαχείρισης και πληρωμών. Ποσοστό 
5% των δαπανών ενός προγράμματος πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
λεπτομερών ελέγχων μέσω π.χ. επιτόπιων και δημοσιονομικών ελέγχων. Εφόσον 
διαπιστώνονται παρατυπίες, τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να προβούν σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις μέσω της ακύρωσης του συνόλου ή μέρους της 
χρηματοδότησης των σχετικών ενεργειών. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
αποδεσμεύονται από τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, ενώ 
αυτά που ανακτώνται από την Επιτροπή αφαιρούνται και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου. 
 

1.3 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
 
Οι νέοι Κανονισμοί προβλέπουν μείωση του αριθμού των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών από 13 κατά την περίοδο 1994-1999 σε 4 για ην περίοδο 2000-
2006. Οι νέες πρωτοβουλίες4 είναι: 

• INTERREG ΙΙΙ, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει η διασυνοριακή, 
διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

• LEADER +, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει ην ανάπτυξη της 
υπαίθρου 

• EQUAL, που προβλέπει ην ανάπτυξη νέων μεθόδων καταπολέμησης των 
διακρίσεων και των ανισοτήτων πάσης φύσεως, όσον αφορά ην πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας 

• URBAN ΙΙ, που ευνοεί την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των 
πόλεων και προαστίων που αντιμετωπίζουν κρίση. 

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει νέες ιδέες που δεν έχουν τύχει ακόμη μεγάλης 
εκμετάλλευσης μέσω των καινοτόμων δράσεων του ΕΤΙΙΑ. Τα 3 θέματα εργασίας 
που έχουν ληφθεί υπόψη είναι τα εξής: 

• περιφερειακή οικονομία στηριζόμενη στην τεχνολογική γνώση και 
καινοτομία, 

• eEurope-regio: η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της 
περιφερειακής ανάπτυξης, 

• περιφερειακή ταυτότητα και ανάπτυξη της υπαίθρου.  

                                                
4 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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1.4 Προοπτικές 
 
Επί του παρόντος, η περιφερειακή πολιτική αντιμετωπίζει τρεις κύριες προκλήσεις5: 
α) τον ανταγωνισμό που αυξήθηκε πολύ μετά την ελευθέρωση του εμπορίου. Οι 
επιχειρήσεις εγκαθίστανται όπου βρίσκουν τις συνθήκες για να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους (υποδομές και υπηρεσίες ποιότητας, ειδικευμένοι 
εργάτες). Για να προσελκύσουν τις επιχειρήσεις, οι περιφέρειες πρέπει να 
βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους διαθέτοντάς τις αναγκαίες υποδομές και 
προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας, 
β) την τεχνολογική επανάσταση και την κοινωνία της πληροφορίας που 
έχουν ως αποτέλεσμα αυξανόμενη προσαρμοστικότητα των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των εδαφών. Χάρη στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όπου και αν 
βρίσκονται, οι πολίτες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένη 
τεχνογνωσία, σε καινοτομίες και σε κατάρτιση υψηλού επιπέδου, 
γ) τη διεύρυνση, που αποτελεί μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία αλλά και 
πρόκληση για την Ένωση, η οποία άνοιξε τις πόρτες της σε νέες χώρες των οποίων 
οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι συχνά δυσμενέστερες από αυτές των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ-15. Βάσει της παραμέτρου αυτής 
πρέπει να επανεξεταστεί η πολιτική συνοχής. 
 
Η μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής που αναφέρεται στις δημοσιονομικές 
προοπτικές του Προγράμματος Δράσης 20006 ενίσχυσε τη συγκέντρωση 
διαρθρωτικών ενισχύσεων στις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη καθώς και την απλουστευμένη εφαρμογή των πολιτικών. Δεδομένου ότι 
γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και την πραγματική κατάσταση των 
διαφόρων περιοχών, τα κράτη και οι περιφέρειες είναι σε θέση να ελέγξουν το 
μέλλον τους και να διαχειριστούν απευθείας τους Πόρους της Ένωσης, η οποία 
παρεμβαίνει μόνο για να συντονίσει και να ελέγξει εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά 
οι ευρωπαϊκοί πόροι. Η πολιτική συνοχής, εκτός του ότι συνέβαλε στη μείωση των 
περιφερειακών αποκλίσεων, κατάφερε να δημιουργήσει εταιρική σχέση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και του ιδιωτικού 
τομέα, η οποία εστιάζεται στις αναπτυξιακές στρατηγικές που ορίζονται βάσει των 
κοινοτικών στόχων. Υπό την έννοια αυτή, προβλέπεται η σύναψη τριμερών 
στοχοθετημένων συμβάσεων και συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών προκειμένου να καθοριστούν ο 
ρόλος και οι αρμοδιότητες των τριών αυτών διοικητικών επιπέδων στο πλαίσιο της 
μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής. 
Με τη διεύρυνση, η πρόκληση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αυξάνεται 
και μεταφέρεται προς την Ανατολή. Η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών 
απαίτησε την αναθεώρηση του υφιστάμενου προτύπου της περιφερειακής 
πολιτικής ώστε να ληφθούν υπόψη πολλά και σοβαρά θέματα: 
α) οι αποκλίσεις από την άποψη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) 
ανά κάτοικο μεταξύ των είκοσι πέντε κρατών μελών είναι σημαντικές. Κατά το 
2003, τα επίπεδα του ΑΕγχΠ κυμαίνονταν από 41% του μέσου όρου της ΕΕ στη 
Λετονία έως 215% στο Λουξεμβούργο. Σε όλα τα νέα κράτη μέλη, το ΑΕγχΠ ανά 
κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ- 25, ενώ στην 
Πολωνία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Εσθονία αλλά και τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία (τις δύο υποψήφιες χώρες για τη διεύρυνση του 2007) δεν φθάνει ούτε 
στο ήμισυ του επιπέδου αυτού. 
β) το κέντρο βάρους της πολιτικής συνοχής μεταφέρεται προς Ανατολάς: οι χώρες 
του Νότου που επωφελούνται από το Ταμείο Συνοχής αναρωτιούνται για τον τρόπο 
με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν. 

                                                
5 Ν.Μούσης, «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», Εδόσεις Παπαζήση 2001 
6 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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γ) δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η ύπαρξη της πολιτικής οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, αλλά το είδος των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων αυτών. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο προβληματισμός για το μέλλον 
της περιφερειακής πολιτικής υπερβαίνει το απλό πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών και αφορά τις ίδιες τις βάσεις των κοινοτικών στόχων.  
 

1.5 Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής για τη συνοχή  
 
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και τον 
αντίκτυπο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή. Ένα οικονομικό πλαίσιο που 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα τιμών και υγιή δημόσια οικονομικά θα ωφεληθεί 
από την ύπαρξη χαμηλότερων επιτοκίων. Αυτό, με τη σειρά του, τονώνει τις 
επενδύσεις και τη συσσώρευση κεφαλαίου, αυξάνοντας τόσο την παραγωγικότητα 
όσο και την απασχόληση. Συμβάλλει επίσης στην αύξηση του ρυθμού και της 
διάδοσης της καινοτομίας και μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Η αποτελεσματικότητα 
και η αποδοτικότητα των δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Τέλος, 
συχνά, οι εξωτερικοί παράγοντες, και ιδίως η παγκοσμιοποίηση, είναι εκείνοι που 
αποτελούν τους βασικούς κινητήριους μοχλούς των διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα 
τα επίπεδα και που έχουν ευρύ αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, με την εφαρμογή μιας αυστηρής και 
συνετής προσέγγισης, η πολιτική συνοχής κατόρθωσε να βελτιώσει το βιοτικό 
επίπεδο και τις ευκαιρίες σε όλη την Ένωση. 
Η σύγκλιση7 των πραγματικοτήτων μεταξύ των Κρατών-μελών της Ε.Ε. γίνεται 
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2000-2006 οι σημαντικότεροι δικαιούχοι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της 
πολιτικής για τη συνοχή, ως ομάδα, εξακολούθησαν να παρουσιάζουν 
εντυπωσιακά ποσοστά ανάπτυξης. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι ισχυρές οικονομικές 
επιδόσεις, τις οποίες σημείωσαν κατά την προηγούμενη δεκαετία οι περιφέρειες με 
χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είχαν ως συνέπεια το γεγονός ότι, με κριτήριο το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, οι περιφέρειες όλης της ΕΕ ακολούθησαν γενικά πορεία σύγκλισης. 
Επιπλέον, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν. Για την 
περίοδο 2007-2013 οι μελέτες8 δείχνουν ότι οι επενδύσεις που θα 
πραγματοποιηθούν βάσει των προγραμμάτων θα προσθέσουν περίπου 5-15% στα 
απόλυτα επίπεδα του ΑΕΠ στα περισσότερα νέα Κράτη Μέλη σε σύγκριση με το 
βασικό σενάριο. Ακόμη, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2015 οι επενδύσεις αυτές θα 
δημιουργήσουν περίπου 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. 
Τα κύρια σημεία9 στα οποία επικεντρώνεται η πολιτική συνοχής είναι τα ακόλουθα. 
Πρώτον, η πολιτική συνοχής υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και έξω από τις περιφέρειες σύγκλισης. Η μεγέθυνση και η ανάπτυξη σε 
μια οικονομία της αγοράς συνδέονται αναπόφευκτα με αναδιαρθρώσεις, οι οποίες 
συχνά οδηγούν σε απώλειες θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, που κατανέμονται άνισα και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε 
εδαφική συγκέντρωση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Η ενίσχυση της 
ικανότητας της Ένωσης να προσαρμόζεται στις αλλαγές και να δημιουργεί νέες 
βιώσιμες θέσεις απασχόλησης είναι ένας από τους ρόλους της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη συνοχή, ακόμη και στα πλουσιότερα Κράτη Μέλη της Ένωσης. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2005 υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν πάνω 
από 450.000 ακαθάριστες θέσεις εργασίας σε έξι χώρες, που αντιπροσωπεύουν 
περίπου τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής βοήθειας για το Στόχο 2. 

                                                
7 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
8 ό.π. 
9 Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ., «Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η Διεύρυνση και η Γεωγραφία της 
Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης», Θεμέλιο, Αθήνα, 2000 
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Δεύτερον, η πολιτική συνοχής υποστηρίζει την καινοτομική ικανότητα των Κρατών 
Μελών και των περιφερειών. Την περίοδο 2000-2006 η πολιτική συνοχής 
συνέβαλε σημαντικά στις προσπάθειες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και ενίσχυσε 
την καινοτομική ικανότητα, ιδίως στις περιφέρειες του Στόχου 1. Βάσει των 
προγραμμάτων που ήταν διαθέσιμα τη στιγμή που εκδόθηκε η παρούσα έκθεση, το 
ποσοστό των πόρων της πολιτικής για τη συνοχή που θα επενδυθούν στην 
καινοτομία και την Ε&Α κατά την περίοδο 2007-2013 θα υπερδιπλασιαστεί. 
Τρίτον, η επένδυση της πολιτικής για τη συνοχή στους ανθρώπους έχει υψηλή 
απόδοση. Πάνω από το 50% των κερδών παραγωγικότητας που επιτεύχθηκαν την 
τελευταία δεκαετία οφείλεται στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνοχής συγχρηματοδοτούν την 
κατάρτιση περίπου 9 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως, από τους οποίους 
περισσότεροι από τους μισούς είναι γυναίκες. Μεγάλο ποσοστό των δικαιούχων 
είτε επανεισέρχονται στην απασχόληση έπειτα από κατάρτιση είτε εξασφαλίζουν 
καλύτερους όρους απασχόλησης και υψηλότερο εισόδημα. 
Τέταρτον, η πολιτική για τη συνοχή αυξάνει τα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια που 
διατίθενται για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων. Κατά την περίοδο 
2000-200610 κάθε ευρώ που επενδύθηκε από την πολιτική για τη συνοχή είχε ως 
συνέπεια μέση επιπλέον δαπάνη 0,9 ευρώ στις περιφέρειες του Στόχου 1. Στις 
περιφέρειες του Στόχου 2, αυτή η επιπλέον δαπάνη μπορεί να φθάσει έως και το 
τριπλάσιο του ποσού που επενδύθηκε αρχικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κανόνων 
πολιτικής όπως η συγχρηματοδότηση και η εταιρική σχέση, καθώς και μέσω της 
αυξανόμενης συμμετοχής των ιδιωτικών κεφαλαίων, περιλαμβανομένης μιας 
ποικιλίας συμφωνιών για συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, ανέπτυξε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα11, που συνδυάζονται με τη 
χορήγηση ενισχύσεων από την Κοινότητα και την συμπληρώνουν: JEREMIE για 
την προώθηση των ΜΜΕ και των μικροπιστώσεων και JESSICA για την αστική 
ανάπτυξη. Αυτό θα μετατρέψει τις επιχορηγήσεις σε ανακυκλώσιμες μορφές 
χρηματοδότησης, πράγμα που θα τις καταστήσει βιωσιμότερες σε πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα αυξήσει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα 
προκύψει από τη χρήση των εν λόγω επιχορηγήσεων για την προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και το συνδυασμό μ’ αυτά και θα προσφέρει ισχυρότερα 
κίνητρα για καλύτερες επιδόσεις. 
Πέμπτον, η πολιτική συνοχής ευνόησε την υιοθέτηση ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων για την ανάπτυξη. Η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην προώθηση 
της ανάπτυξης με ολοκληρωμένο τρόπο, συνεκτιμώντας τον αντίκτυπο σύνθετων 
προβλημάτων, όπως οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση, 
την αλλαγή του κλίματος και τις δημογραφικές εξελίξεις, πράγμα που προάγει τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών. Αυτή η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση συνέβαλε στη βελτίωση του συνολικού αντίκτυπου των τομεακών 
παρεμβάσεων με την εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τομέων 
πολιτικής και με τον έλεγχο των παρενεργειών τους, με τη διευκόλυνση του 
διαλόγου μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών και με την καλύτερη προσαρμογή 
των παρεμβάσεων στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των περιφερειών και 
των τοπικών κοινωνιών. 
Έκτον, η πολιτική συνοχής συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
επενδύσεων. Η επταετής προγραμματική προσέγγιση της πολιτικής, που βασίζεται 
σε έναν εγγυημένο προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βελτίωσε 
σημαντικά το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό σε πολλά Κράτη 
Μέλη και περιφέρειες. Επιπλέον, η πολιτική συνοχής συμβάλλει στον προσδιορισμό 

                                                
10 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
11 ό.π. 
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προτεραιοτήτων για τις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες επενδύσεις, πράγμα 
που έχει ως αποτέλεσμα, ιδίως στις χώρες συνοχής, την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη χρήση των δημόσιων επενδύσεων γενικά, και όχι μόνο στις 
περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω επενδύσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από την 
Κοινότητα. Με τον τρόπο αυτόν, η πολιτική συνοχής επηρεάζει το επενδυτικό 
μοντέλο, μετατοπίζοντάς το προς στόχους υψηλότερης παραγωγικότητας και 
μεγαλύτερης βιωσιμότητας. 
Έβδομον, η  πολιτική συνοχής προώθησε τη συνεργασία ως βασικό στοιχείο της 
χρηστής διακυβέρνησης. Η αρχή της συνεργασίας είναι θεμελιώδης αρχή που 
διατρέχει όλες τις πτυχές της πολιτικής για τη συνοχή – προγραμματισμός, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση – και είναι πλέον ευρέως αποδεκτή ως 
βασικό στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης. Το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης, 
που βασίζεται σε μια στρατηγική προσέγγιση και περιλαμβάνει τις κοινοτικές, 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους διάφορους εμπλεκόμενους 
φορείς, συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες προσαρμόζονται στις 
επιτόπιες συνθήκες και ότι υπάρχει γνήσια και αταλάντευτη δέσμευση για την 
επιδίωξη της επιτυχίας. 
 

1.5.1 Κατάσταση και τάσεις όσον αφορά τις οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες 
 
Οικονομική συνοχή12 
 
Οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι της πολιτικής για τη συνοχή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1994- 2006 – Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία – ως ομάδα 
είχαν εντυπωσιακές επιδόσεις όσον αφορά την ανάπτυξη. Μεταξύ 1995 και 2005 η 
Ελλάδα μείωσε το χάσμα που την χώριζε από την υπόλοιπη EΕ-27, φτάνοντας από 
το 74% στο 88% του μέσου όρου της ΕΕ-27 το 2005. Έως το ίδιο έτος η Ισπανία 
και η Ιρλανδία είχαν ανεβεί από το 91% και το 102%, αντίστοιχα, στο 102% και 
το 145% του μέσου όρου της Ένωσης. Την ίδια περίοδο η ανάπτυξη στην 
Πορτογαλία ήταν χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ από το 1999. Το 2005 το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ανήλθε στο 74% του μέσου όρου της EΕ. Η πλέον 
ταχύρυθμη ανάπτυξη και η ταχύτερη μείωση της διαφοράς επιτυγχάνεται από τις 
νέες χώρες, και ιδίως από εκείνες που έχουν πολύ χαμηλό ΑΕΠ. Το ΑΕΠ των τριών 
Κρατών της Βαλτικής διπλασιάστηκε σχεδόν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1995-
2005. Η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία σημείωσαν επίσης πολύ καλές 
επιδόσεις, καθώς τα ποσοστά ανάπτυξής τους ήταν πάνω από υπερδιπλάσια σε 
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ. 
Ωστόσο, λόγω των πολύ χαμηλών αφετηριών του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους, και με 
βάση τα σημερινά ποσοστά ανάπτυξης, φαίνεται ότι η Πολωνία, και ιδίως η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία, θα χρειαστούν πιθανώς περισσότερα από 15 χρόνια για 
να φθάσουν σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 75% του μέσου όρου της EΕ-27. 
Η σχετικά ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών με χαμηλό κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε γενικά στη σύγκλιση 
των περιφερειών της ΕΕ. Μεταξύ 1995 και 2004 ο αριθμός των περιφερειών με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ μειώθηκε από 
78 σε 70, ενώ ο αριθμός των περιφερειών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από 
το 50% του μέσου όρου της ΕΕ υποχώρησε από 39 σε 32. Οι υστερούσες 
περιφέρειες της ΕΕ-15, που ήταν σημαντικοί αποδέκτες υποστήριξης στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006, 
παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με την υπόλοιπη 
ΕΕ μεταξύ 1995 και 2004. Το 1995, 50 περιφέρειες με συνολικά 71 εκατομμύρια 

                                                
12 http://europa.eu/scadplus 
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κατοίκους είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της 
ΕΕ-15. Το 2004, σχεδόν στο ένα τέταρτο από τις περιφέρειες αυτές, όπου 
κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άτομα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπερέβη το όριο 
του 75%. 
Παρά την εν λόγω πρόοδο, οι απόλυτες διαφορές παραμένουν μεγάλες. Αυτό 
οφείλεται εν μέρει στην πρόσφατη διεύρυνση και εν μέρει στο γεγονός ότι η 
ανάπτυξη τείνει να συγκεντρώνεται – κατά τη διάρκεια των αρχικών αναπτυξιακών 
φάσεων – στις δυναμικότερες περιφέρειες των χωρών. 
Ακόμη και μερικές από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες (εκείνες με επίπεδο ΑΕΠ 
υψηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27) αρχίζουν να παρουσιάζουν 
πολύ χαμηλά ή ακόμη και αρνητικά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την 
περίοδο 2000-2004 το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ υποχώρησε σε 27 
περιφέρειες, ενώ σε άλλες 24 αυξήθηκε λιγότερο από 0,5% ετησίως. Σε πέντε από 
τις περιφέρειες αυτές, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έπεσε κάτω από το 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ. 
Οι αυξήσεις της απασχόλησης και της παραγωγικότητας ενισχύουν την ανάπτυξη 
των περιφερειών. Οι υστερούσες περιφέρειες μειώνουν γρήγορα το χάσμα που τις 
χωρίζει από πλευράς παραγωγικότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο 
στα νέα Κράτη Μέλη: στα τρία Κράτη της Βαλτικής και σε τμήματα της Πολωνίας η 
παραγωγικότητα αυξήθηκε μεταξύ 1995 και 2004 τέσσερις φορές u947 
γρηγορότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, μερικές από τις περιφέρειες αυτές 
ξεκινούν από πολύ χαμηλά επίπεδα. Καθώς η απασχόληση στις περιφέρειες αυτές 
μετατοπίζεται προς τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, η περιφερειακή 
παραγωγικότητα είναι πιθανόν να αυξηθεί, ακόμη και αν η τομεακή 
παραγωγικότητα παραμείνει σταθερή. 
Το 2004 οι περιφέρειες της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της 
Ισπανίας εξακολουθούσαν να έχουν επίπεδα παραγωγικότητας σημαντικά 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα των νέων Κρατών Μελών. Η Ιρλανδία 
συνδύασε την υψηλότερη ανάπτυξη της απασχόλησης στην ΕΕ με σημαντικές 
αυξήσεις της παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, η περιφερειακή οικονομική 
ανάπτυξη της Ισπανίας στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της 
απασχόλησης, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη αυτή ίσως είναι δύσκολο να 
διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Στην Πορτογαλία η απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά 
έως το 2001, έκτοτε όμως παρέμεινε στάσιμη, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση της 
απασχόλησης ήταν περιορισμένη έως το 2001, αλλά μετά αυξήθηκε σημαντικά. 
Σε εννέα από τις δέκα πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες η απασχόληση αυξήθηκε, ενώ 
σε περίπου ίδιο αριθμό περιφερειών σημειώθηκε επίσης αύξηση και της 
παραγωγικότητας. Ωστόσο, μεταξύ 1995 και 2004 η παραγωγικότητα υποχώρησε 
σε 29 περιφέρειες της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας, ενώ η 
απασχόληση μειώθηκε σε 16 περιφέρειες, κυρίως της ανατολικής Γερμανίας και 
της βόρειας Αγγλίας. 
 
Κοινωνική Συνοχή 
 
Όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης13 αυτά συνέκλιναν σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο. Μεταξύ 2000 και 2005 τα περιφερειακά ποσοστά απασχόλησης 
παρουσίασαν σύγκλιση στην ΕΕ. Ωστόσο, το 2005 τα ποσοστά απασχόλησης στις 
υστερούσες περιφέρειες εξακολουθούσαν να είναι χαμηλότερα από εκείνα των 
υπόλοιπων περιφερειών της Ένωσης κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε ορισμένες χώρες σημειώθηκε σταθερή και 
εκτεταμένη αύξηση της απασχόλησης, ενώ σε άλλες -όπως η Ρουμανία και η 
Πολωνία-καταγράφηκε πτώση στις περισσότερες περιφέρειες, σε μερικές 
περιπτώσεις πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες. 

                                                
13 http://europa.eu/scadplus 
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Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβώνας όσον αφορά τα ποσοστά 
απασχόλησης, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει περίπου 23,5 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 7 εκατομμύρια για γυναίκες και 7 
εκατομμύρια για άτομα ηλικίας 55-64 ετών. Η δημιουργία θέσεων εργασίας σ’ 
αυτήν την κλίμακα θα απαιτήσει επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες, σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού που θα τις 
αναλάβει. 
Μεταξύ 2000 και 2005 η ανεργία μειώθηκε από 13,4% σε 12,4% στις υστερούσες 
περιφέρειες. Ωστόσο, σε 17 απ’ αυτές η ανεργία αυξήθηκε περισσότερο από 2 
ποσοστιαίες μονάδες. Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες η ανεργία παρέμεινε 
σταθερή μεταξύ 2000 και 2005 σε ποσοστό μόλις χαμηλότερο από το 8%, αν και 
οι ισπανικές, ιταλικές, γαλλικές και βρετανικές περιφέρειες παρουσίασαν γενικά 
μείωση του εν λόγω ποσοστού, ενώ οι γερμανικές, αυστριακές, ολλανδικές και 
βελγικές περιφέρειες κάποια αύξηση. Το 2005 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών στην ΕΕ, αλλά η διαφορά 
μειώθηκε κατά ένα τρίτο μεταξύ 2000 και 2005. Η μεγαλύτερη απόκλιση 
σημειώθηκε στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. 
Παρόλα αυτά η φτώχεια παραμένει πρόκληση. Το ποσοστό του πληθυσμού που 
απειλείται από τη φτώχεια παραμένει σχετικά υψηλό σε μερικά Κράτη Μέλη. Με 
βάση τον ορισμό ότι φτωχοί θεωρούνται εκείνοι που έχουν εισόδημα χαμηλότερο 
από το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος, το ποσοστό των ατόμων που 
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή ανήλθε το 2004 περίπου στο 20% στη Λιθουανία, 
την Πολωνία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά 
μόνο στο 10% στις Κάτω Χώρες, την Τσεχία και τη Σουηδία. Κατά μέσον όρο, τα 
άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια ανέρχονταν συνολικά, το 2004, στο 16% 
του πληθυσμού της ΕΕ ή περίπου σε 75 εκατομμύρια άτομα. Αυτός ο κίνδυνος 
είναι υψηλότερος για τις γυναίκες, τα νέα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους 
ανέργους. 
Τα επίπεδα εκπαίδευσης αυξάνονται, αλλά παραμένουν χαμηλά στις υστερούσες 
περιφέρειες. Σημαντικός παράγοντας σε μια ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης 
είναι το μορφωμένο και καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Προϊόντος του 
χρόνου έγιναν βελτιώσεις: το ποσοστό των νέων ηλικίας 25-34 ετών που κατέχουν 
πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο πτυχίο αυξάνεται και είναι σήμερα σχεδόν διπλάσιο 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων της παλαιότερης γενιάς ηλικίας 55-64 
ετών. Ωστόσο, το μορφωτικό επίπεδο των νέων υστερεί σε ορισμένα Κράτη Μέλη, 
και ιδίως στη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ιταλία και τη Σλοβακία. Το 2005 περίπου 
το 23% των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών στην ΕΕ είχαν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το εν λόγω ποσοστό κυμαίνεται από 35% στη Φινλανδία έως περίπου 
10% στη Ρουμανία. Οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών είναι ακόμη μεγαλύτερες 
και δεν συγκλίνουν. Κατά μέσον όρο, οι υστερούσες περιφέρειες έχουν μικρότερο 
ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Εδαφική συνοχή 
 
Τα στοιχεία14 δείχνουν ότι η γεωγραφική συγκέντρωση της οικονομικής ευημερίας 
στην ΕΕ μειώνεται: ο παραδοσιακός οικονομικός «πυρήνας» της Ευρώπης (η 
περιοχή μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Μιλάνου, Μονάχου και Αμβούργου) συνέβαλε 
σημαντικά λιγότερο στο ΑΕΠ της ΕΕ των 27 το 2004 απ' ό,τι το 1995, ενώ το 
ποσοστό του πληθυσμού του παρέμεινε σταθερό. Αυτή η τάση οφείλεται στην 
εμφάνιση νέων κέντρων ανάπτυξης όπως το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, το Ελσίνκι και η 
Στοκχόλμη, αλλά και η Βαρσοβία, η Πράγα, η Μπρατισλάβα και η Βουδαπέστη. 
Ωστόσο, μέσα στα Κράτη Μέλη, η οικονομική δραστηριότητα ήταν περισσότερο 
συγκεντρωμένη στις περιφέρειες των πρωτευουσών σε όλη την ΕΕ, με εξαίρεση το 
Βερολίνο και το Δουβλίνο. Μεταξύ 1995 και 2004 το μερίδιο των περιφερειών των 
                                                
14 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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πρωτευουσών στο εθνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μέσον όρο κατά 9%, ενώ ο 
πληθυσμός τους αυξήθηκε κατά 2%. Αυτή η τάση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ 
1995 και 2000, ιδίως στη Βαρσοβία και το Βουκουρέστι. 
Η αυξανόμενη συγκέντρωση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας 
στις περιφέρειες των πρωτευουσών θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να περιορίσει τη 
γενική οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι διάφορες αρνητικές συνέπειες όπως η 
αύξηση του κόστους στέγασης, η έλλειψη επιχειρηματικών χώρων, η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εικόνα 
και την ανταγωνιστικότητα. Η δημιουργία δευτερευόντων πόλων ανάπτυξης θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της πίεσης που ασκείται στις περιφέρειες των 
πρωτευουσών και στην προώθηση υψηλότερου συνολικού αναπτυξιακού 
δυναμικού. 
Η κυρίαρχη τάση στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι η περιαστικοποίηση15. Μεταξύ 1996 
και 2001, στο 90% των αστικών κέντρων, ο πληθυσμός των προαστίων αυξήθηκε 
περισσότερο απ' ό,τι στο κέντρο της πόλης. Το ένα τρίτο αυτών των αστικών 
κέντρων παρουσίασε μείωση πληθυσμού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
αλλά στις περισσότερες από αυτές τις πόλεις ο πληθυσμός των προαστίων 
αυξήθηκε, ενώ ο πληθυσμός του κέντρου των πόλεων μειώθηκε. Η μετακίνηση του 
πληθυσμού προς τα προάστια δημιουργεί αναπόφευκτα μεγαλύτερες πιέσεις στο 
σύστημα αστικών μεταφορών, ενώ η μεταφορά της οικονομικής δραστηριότητας 
στα προάστια μπορεί να οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό του παραδοσιακού 
κέντρου των πόλεων. 
Η συγκέντρωση της ένδειας στις αστικές γειτονιές εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Παρά τη συγκέντρωση της απασχόλησης 
στις πόλεις, οι κάτοικοι των πόλεων, ιδίως εκείνοι με τα λιγότερα προσόντα, 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία, ενώ το ένα τρίτο των θέσεων απασχόλησης 
καταλαμβάνεται από άτομα που έρχονται στην πόλη από άλλα σημεία για να 
εργαστούν. Το φαινόμενο αυτό συνδυάζεται με τη συγκέντρωση της ανεργίας σε 
συγκεκριμένα σημεία των πόλεων. Σ’ αυτές τις περιοχές υψηλής ανεργίας 
συγκεντρώνονται κατά κανόνα και άλλες εκφάνσεις της ένδειας, όπως η κατοικία 
χαμηλής ποιότητας, η ανεπάρκεια των δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων 
υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, καθώς επίσης χαμηλά επίπεδα εισοδήματος και 
υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. 
Η σημαντική μεταναστευτική εκροή από τις αγροτικές περιφέρειες εξακολουθεί να 
είναι η κρατούσα τάση σε μεγάλα τμήματα της ΕΕ, και ιδίως στη νότια Ιταλία, τη 
βόρεια Φινλανδία, Σουηδία και Σκωτία, την ανατολική Γερμανία και τα ανατολικά 
τμήματα της Πολωνίας. Η έλλειψη προοπτικών εργασίας εκτός της γεωργίας και το 
χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο οδηγούν τους ανθρώπους, και ιδίως τους νέους και 
τους ειδικευμένους, να αναζητήσουν ευκαιρίες αλλού. Το γεγονός αυτό έχει 
σωρευτικές επιπτώσεις στις εν λόγω περιοχές, καθώς τις αφήνει με έναν 
γηράσκοντα πληθυσμό και συρρικνώνει τις βασικές υπηρεσίες . 
Επίσης, δημιουργούνται μεγάλες δυνατότητες για περισσότερες διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η εφαρμογή διασυνοριακών προγραμμάτων επί πολλά έτη βελτίωσε 
τη συνεργασία μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών της EΕ των 15, και ιδίως 
μεταξύ των χωρών της Μπενελούξ, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Τα νέα 
εσωτερικά σύνορα δεν είναι ακόμη εξίσου διαπερατά, ενώ οι κυκλοφοριακές ροές 
είναι πολύ χαμηλότερες. 
Η αύξηση της διαπερατότητας αυτών των συνόρων, τόσο σε υλικό όσο και σε 
διοικητικό επίπεδο, θα διευκολύνει την κίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των 
εν λόγω περιφερειών και θα οδηγήσει σε επίπεδα οικονομικών συναλλαγών 
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες αυτών των περιφερειών. Αυτό το είδος 

                                                
15 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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δραστηριότητας συνεργασίας είναι ακόμη σημαντικότερο για τις παραμεθόριες 
περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων. 
 
 

1.6 Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής — 2007-201316 
 
Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005 επισήμανε τα εξής: 
«Eίναι απαραίτητο να επανενεργοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή η στρατηγική της 
Λισαβώνας και να γίνει επανιεράρχηση προτεραιοτήτων προς όφελος της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πράγματι, η Ευρώπη πρέπει να 
ανανεώσει τις βάσεις της ανταγωνιστικότητάς της, να αυξήσει το δυναμικό 
οικονομικής ανάπτυξης που διαθέτει καθώς και την παραγωγικότητά της και να 
ενισχύσει την κοινωνική της συνοχή, δίνοντας κατά κύριο λόγο έμφαση στη 
γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει 
περισσότερο όλα τα ενδεδειγμένα εθνικά και κοινοτικά μέσα –
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής στον τομέα της συνοχής– στις τρεις 
διαστάσεις της στρατηγικής: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, ώστε να 
αξιοποιηθούν καλύτερα οι μεταξύ τους συνεργίες, εντός γενικού πλαισίου 
αειφόρου ανάπτυξης». 
Οι περισσότερες προσπάθειες μείωσης των ανισοτήτων στην ΕΕ σε γεωγραφικό 
επίπεδο καταβάλλονται μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. Η πολιτική αυτή 
χαρακτηρίζεται από την παροχή ενισχύσεων υπό προϋποθέσεις, οι οποίες 
επιβάλλονται για τις μεταβιβάσεις πόρων τόσο στο επίπεδο των ενισχύσεων όσο 
και στο επίπεδο του συστήματος εφαρμογής. Ειδικότερα, τα Κράτη Μέλη πρέπει να 
καταρτίζουν μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τη χρήση των πόρων, να 
συμπληρώνουν με εθνικούς πόρους τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, να συνεργάζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να σέβονται τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ. Αυτοί οι όροι έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινού 
συστήματος διαχείρισης μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού 
επιπέδου: εν ολίγοις, σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης. 
Μετά τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή το 2006 για την περίοδο 2007-
2013, ο κύριος στόχος της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των Κρατών Μελών και των περιφερειών μέσω της 
συγκέντρωσης των πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Την περίοδο 
2007-2013 ο κύριος όγκος θα συγκεντρωθεί στις φτωχότερες περιφέρειες και 
χώρες: ενώ το 1989 στις περιφέρειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα διατέθηκε το 
56% των διαθέσιμων πόρων, στο τέλος της νέας περιόδου προγραμματισμού το 
αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 85%. Τα νέα Κράτη Μέλη, που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 21% του πληθυσμού της ΕΕ των 27, θα λάβουν ποσοστό που 
υπερβαίνει κατά τι το 52% του συνόλου κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την νέα ατζέντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η πολιτική συνοχής δίνει αυξανόμενη έμφαση 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των περιφερειών στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι πόροι επικεντρώνονται σε όλες τις 
περιφέρειες που πρέπει να προβούν σε διαρθρωτικές προσαρμογές, καθώς και 
στην πραγματοποίηση επενδύσεων που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων γύρω από την έρευνα, την καινοτομία και την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα 
αυτών των στόχων είναι ότι, την περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής θα 
ακολουθεί παντού τις ίδιες κατευθύνσεις ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά η 
ένταση της υποστήριξης που θα παρέχεται από την Ένωση θα αντανακλά τις 
ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους των Κρατών Μελών και των περιφερειών. Η 

                                                
16 www.espa.gr 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ

http://www.espa.gr


ΠΜΣ-Διπλωματική εργασία 
Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε και η Στρατηγική Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                       Δήμου Ελένη 
ΠΜΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

24 

έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές για την 
περίοδο 2007-2013, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση σημαντικών πόρων στην 
πολιτική για τη συνοχή (35% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ), υποδηλώνει 
ότι υπάρχει υψηλός βαθμός πολιτικής συναίνεσης ως προς αυτό το σύστημα 
υλοποίησης των κοινοτικών προτεραιοτήτων. 
 

1.7 Εφαρμογή της νέας στρατηγικής της Ευρώπης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 
 
Η τόνωση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης βρισκόταν 
ανέκαθεν στο επίκεντρο των προγραμμάτων συνοχής της ΕΕ και η μεταρρύθμιση 
της πολιτικής για την περίοδο 2007-2013 προσπάθησε να ενισχύσει αυτή τη 
διάσταση. 
 
Μια νέα στρατηγική προσέγγιση 
 
Μια προσέγγιση περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα, βασισμένη σε ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, θα πλαισιώσει τη διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη 
συνοχή σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο και, στη συνέχεια, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της 
οικονομικής αποδοτικότητας και της διαφάνειας, αλλά και στη διευκόλυνση της 
πολιτικής λογοδοσίας. Αυτή είναι η προσέγγιση που καθορίζεται στις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, που αντανακλούν τις προτεραιότητες που 
καθόρισε η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβώνας και οι οποίες, με τη σειρά τους, 
δημιουργούν το πλαίσιο για την κατάρτιση των εθνικών στρατηγικών βάσει της 
πολιτικής και των προγραμμάτων συνοχής. 
 
 
Δέσμευση πόρων 
 
Τα Κράτη Μέλη αποφάσισαν το Δεκέμβριο του 2005 ότι οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για την προετοιμασία της νέας γενιάς των προγραμμάτων συνοχής πρέπει 
να δεσμεύσουν ένα ορισμένο ποσοστό πόρων για τις βασικές επενδύσεις που 
συνδέονται με την ανανεωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
(Ε&Α και καινοτομία, υποδομές ευρωπαϊκής σημασίας, βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, 
οικολογικές καινοτομίες, ανθρώπινο δυναμικό) και, ειδικότερα, 60% για τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 75% για τις άλλες περιφέρειες. 
Στην ΕΕ των 27 το μέσο ποσοστό των πόρων που δεσμεύθηκαν για βασικές 
επενδύσεις της στρατηγικής της Λισαβώνας ανέρχεται σε 61,2% για το στόχο της 
σύγκλισης και σε 76,7% για το στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης. Συνολικά περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις εν 
λόγω επενδύσεις. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, το ποσό αυτό 
αντιπροσωπεύει αύξηση μεγαλύτερη από 50 δισεκατομμύρια ευρώ. 
 
 
Βελτίωση της νομοθεσίας: απλοποίηση και αναλογικότητα 
 
Ενώ η χρήση των πόρων της πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να τηρεί τα πρότυπα 
ελέγχου και χρηστής οικονομικής διαχείρισης, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα17 για 

                                                
17 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την απλούστευση των κανόνων διαχείρισης 
της πολιτικής για τη συνοχή. Ειδικότερα: 
 
1) Ενιαίο σύνολο κανόνων διαχείρισης 
Υπάρχει τώρα ένας ενιαίος εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, ο οποίος αντικαθιστά 10 κανονισμούς που ίσχυαν 
για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Οι κανόνες διαχείρισης των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ευθυγραμμίστηκαν 
με εκείνους των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό θα κάνει τη διαχείριση των ταμείων 
ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή. 
 
2)Ενιαίο σύνολο κανόνων επιλεξιμότητας για τις δαπάνες 
Τα Κράτη Μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 
για τα συγ-χρηματοδοτούμενα σχέδια αντί για δύο σύνολα κανόνων, όπως γινόταν 
στο παρελθόν (ένα για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Κοινότητα σχέδια και 
ένα για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους), πράγμα που θα 
απλοποιήσει πολύ τη διαχείριση των σχεδίων. 
 
3) Απλούστευση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
Τα χρηματοοικονομικά σχέδια, ο καθορισμός του ποσοστού παρέμβασης και οι 
επιστροφές της ΕΕ θα γίνονται τώρα σε πιο υψηλό επίπεδο (σε επίπεδο 
προγράμματος ή άξονα προτεραιότητας αντί σε επίπεδο μέτρου, όπως πριν). Αυτό 
θα απλουστεύσει τη διαχείριση των προγραμμάτων και θα περιορίσει τις 
περιπτώσεις στις οποίες τα χρηματοοικονομικά σχέδια πρέπει να τροποποιηθούν, 
δίνοντας έτσι ευρύτερη αυτονομία στις εθνικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
 
4) Αύξηση της αναλογικότητας και απλούστευση των συστημάτων ελέγχου 
Για τα μικρότερα προγράμματα ένα μέρος από τις απαιτήσεις που αφορούν τις 
ρυθμίσεις ελέγχου μπορούν να υλοποιούνται από εθνικούς φορείς που ιδρύονται 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, πράγμα που θα μειώσει την ανάγκη 
συμμόρφωσης με ορισμένες κοινοτικές απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου. 
 
 
5) Σαφέστεροι κανόνες για την ενημέρωση και την επικοινωνία 
Οι πολίτες και οι πιθανοί δικαιούχοι των ταμείων σε όλα τα Κράτη Μέλη θα έχουν 
την ίδια πρόσβαση στις πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και για τις 
χορηγήσεις που μπορούν να λάβουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
πράγμα που θα μειώσει το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν 
για την αναζήτηση πληροφοριών αυτού του είδους. 
 
6) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη 
Για πρώτη φορά η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των Κρατών Μελών και της 
Επιτροπής θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας 
εποχής όσον αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοικονομηθεί πολύς χρόνος για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων και θα μειωθεί ο κίνδυνος διαφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και των Κρατών Μελών ως προς την ποσότητα και το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. 
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1.8 Πολιτική συνοχής και προβολή των αξιών και των 
πολιτικών της ΕΕ 
 
Οι χώρες εκτός της Ένωσης εκφράζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και επιθυμία να 
μάθουν περισσότερα για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ως μέσο προώθησης 
μιας πιο ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα18: 
Στις 15 Μαΐου 2006 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 
της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Οι κινεζικές 
αρχές ανήγαγαν την ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη σε μία από τις βασικές 
προτεραιότητες του πενταετούς αναπτυξιακού τους σχεδίου και ανησυχούν ολοένα 
και περισσότερο για τη διεύρυνση των περιφερειακών εισοδηματικών ανισοτήτων. 
Από το 2005 η Κίνα και η Ινδία συμφώνησαν επίσης σχέδια κοινής δράσης και 
υπέγραψαν μνημόνια συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της 
απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. 
Στις 23 Μαΐου 2007 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας με την κυβέρνηση της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, με 
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις 
εμπειρίες που αφορούν τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή. 
Παρόμοιες προσεγγίσεις συζητούνται με χώρες όπως η Νότια Αφρική και η Βραζιλία 
και με ομάδες οικονομικής ολοκλήρωσης όπως το Mercosur. Συγχρόνως, η 
ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής προκαλεί το ενδιαφέρον των αρμόδιων επιτροπών 
των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Βασική 
συνιστώσα της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή στο 
πλαίσιο αυτό είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών απόψεων σε θέματα όπως οι 
ελεύθερες αγορές, η ισότητα των δύο φύλων και η ισότητα ευκαιριών, η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η θέσπιση ενός συστήματος βασισμένου στην συμμετοχική 
δημοκρατία. 
 

1.9  Νέες προκλήσεις 
 
Δήλωση του Βερολίνου19 επ' ευκαιρία της 50ής επετείου της υπογραφής των 
Συνθηκών της Ρώμης: 
«Υπάρχουν πολλοί στόχοι που δεν μπορούμε να τους επιτύχουμε καθένας μόνος 
του, παρά μόνο μαζί, γίνεται δε καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειών και δήμων/ κοινοτήτων». 
Η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη απαιτούν πολιτικές που να μπορούν 
να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις νέες προκλήσεις. Μερικές από τις 
προκλήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική συνοχής, διότι 
επηρεάζουν άνισα τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης και είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. 
 
α) Αύξηση της παγκόσμιας πίεσης για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό20 
Σχεδόν όλες οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν την ανάγκη να αναδιαρθρωθούν, να 
εκσυγχρονιστούν και να διευκολύνουν τη συνεχή και με βάση τη γνώση 
καινοτομία σε προϊόντα, μεθόδους διοίκησης και διαδικασίες, καθώς και σε ό,τι 
αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση της 
παγκοσμιοποίησης. Ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον εντυπωσιακών ποσοστών 
ανάπτυξης, οι περιφέρειες των νέων Κρατών Μελών έχουν οικονομική δομή που 
είναι συγκεντρωμένη σε μεγάλο βαθμό σε τομείς στους οποίους ο ανταγωνισμός 

                                                
18 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
19 ό.π. 
20 ό.π. 
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από τις αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες είναι έντονος. Το οικονομικό ζητούμενο 
για τις περιφέρειες αυτές θα είναι η πρόβλεψη και η διευκόλυνση της αλλαγής. 
Αυτό θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους της αλλαγής και θα 
αποτελέσει επίσης παράγοντα που θα διευκολύνει την αλλαγή. Για τους λόγους 
αυτούς, πρέπει να ληφθούν πολύ έγκαιρα διάφορα μέτρα που θα εφοδιάσουν και 
θα προετοιμάσουν τους ανθρώπους και τις περιφέρειες για την αλλαγή. 
Ομοίως, σε πολλές περιφέρειες των πλουσιότερων Κρατών Μελών μεγάλο ποσοστό 
της απασχόλησης είναι συγκεντρωμένο σε παραδοσιακούς τομείς, όπου το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μεθόδους παραγωγής 
χαμηλότερου κόστους και χαμηλότερων αμοιβών. 
Ο ανταγωνισμός που βασίζεται μόνο σε παράγοντες κόστους δεν αποτελεί βιώσιμη 
επιλογή. Επομένως, οι περιφέρειες πρέπει να εκσυγχρονίσουν και να 
διαφοροποιήσουν την οικονομική τους δομή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, δημιουργώντας για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις ΜΜΕ, τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για να υιοθετούν και να προσαρμόζουν καινοτόμα προϊόντα και 
διαδικασίες, να δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις και με 
ερευνητικούς φορείς, να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και να 
διεθνοποιούν τις δραστηριότητές τους. 
Οι οικονομικές δραστηριότητες αιχμής και το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό 
έχουν την τάση να συγκεντρώνονται γεωγραφικά σε μεγάλο βαθμό σε λίγα αστικά 
κέντρα που έχουν παγκόσμια παρουσία. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά η έρευνα 
δείχνει ότι, πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος, αρχίζουν να εμφανίζονται αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με τη συγκέντρωση του πληθυσμού, όπως η ρύπανση, η 
άναρχη επέκταση των πόλεων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολλές 
περιφέρειες της Ένωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των ανταγωνιστικότερων και 
πλέον καινοτόμων περιφερειών του κόσμου και επωφελούνται από την 
παγκοσμιοποίηση. Αυτό επιτεύχθηκε με την επένδυση σε νέες δεξιότητες, με τη 
δημιουργία ή την προσέλκυση νέων «δεξαμενών» ταλαντούχου ανθρώπινου 
δυναμικού και με την προώθηση δικτύων και ομάδων. Μόνο με την αξιοποίηση 
αυτών των επιτυχιών και αναπτυξιακών στρατηγικών μπορεί η Ένωση να 
κινητοποιήσει όλο το δυναμικό της και να οδηγήσει την οικονομία της στην οδό 
της ταχύρυθμης και βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
β) Αλλαγή του κλίματος21 
Πολλές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε ολοένα 
και μεγαλύτερο βαθμό τις ασύμμετρες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Αυτό 
θα δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις για τη γεωργία, την αλιεία και τη βιομηχανία 
τουρισμού σε ορισμένες περιφέρειες και θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις για 
την αντιμετώπιση της ξηρασίας, των πυρκαγιών, της διάβρωσης των ακτών και 
των πλημμύρων. Οι εν λόγω αλλαγές ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες συνέπειες 
για τις μειονεκτούσες ή τις χαμηλού εισοδήματος ομάδες, οι οποίες ίσως να μην 
έχουν τα μέσα για να προσαρμοστούν σ’ αυτές. Επίσης θα χρειαστούν σημαντικές 
επενδύσεις για τη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο και με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών που τέθηκαν από το εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου του 
2007. Ωστόσο, όλες οι διαθέσιμες οικονομικές εκθέσεις επισημαίνουν ότι το κόστος 
της μη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών 
υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε επίπεδο συμβατό με το στόχο της ΕΕ για περιορισμό της αλλαγής 
του κλίματος σε 2 βαθμούς Κελσίου. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
παρέχει στις περιφερειακές οικονομίες νέα οικονομικά κίνητρα και ευκαιρίες μέσω 
της οικολογικής καινοτομίας, της ανάπτυξης βιομηχανιών φιλικών για το 
περιβάλλον και της απασχόλησης στον τομέα αυτόν. 
 

                                                
21 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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γ) Αύξηση των τιμών της ενέργειας22 
Η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσει τις περιφέρειες της ΕΕ με 
διάφορους τρόπους ανάλογα με τον τρόπο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 
τους, την οικονομική τους δομή και την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεών τους. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς τείνει να πλήξει τις 
γεωγραφικά απομακρυσμένες περιφέρειες, όπως τα βόρεια μέρη της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας ή τα νοτιότερα τμήματα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της 
Ιταλίας, καθώς και τα νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Μάλτας και της Κύπρου. 
Τομείς βασικής σημασίας για πολλές τέτοιες περιφέρειες, όπως ο τουρισμός, θα 
μπορούσαν να είναι ευάλωτοι στις αυξήσεις του κόστους, αν και αυτό θα ήταν 
δυνατόν να αντισταθμιστεί βραχυπρόθεσμα από τα κέρδη αποδοτικότητας που 
προκύπτουν από τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους. Οι αυξήσεις των τιμών 
u964 της ενέργειας έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις χαμηλές εισοδηματικές 
ομάδες και επιτείνουν την «ενεργειακή φτώχεια» των μειονεκτούντων. 
Η ανάπτυξη ή η επέκταση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και η 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα παρέχουν 
σημαντικές ευκαιρίες στις περισσότερες περιφέρειες και προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Παραδείγματος 
χάριν, υπολογίζεται ότι τα ετήσια έσοδα της παγκόσμιας βιομηχανίας εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας θα τετραπλασιαστούν κατά τα τρία έτη που απομένουν έως το 
2010. Επίσης, οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας θα μπορούσαν να 
ενθαρρύνουν, ιδίως στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, τη χάραξη 
αναπτυξιακών στρατηγικών που βασίζονται σε μεθόδους παραγωγής με μικρότερη 
ένταση ενέργειας. 
 
δ) Εμφάνιση δημογραφικών ανισορροπιών και κοινωνικών εντάσεων23 
Στο ένα τρίτο των περιφερειών της Ένωσης σημειώθηκε μείωση του πληθυσμού 
μεταξύ 2000 και 2003. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξέλιξη αυτή οφειλόταν 
τόσο στη φυσική μείωση του πληθυσμού όσο και στην καθαρή μεταναστευτική 
εκροή. Οι προβολές δείχνουν ότι η φυσική αύξηση του πληθυσμού θα 
εξακολουθήσει να μειώνεται, ακόμη και σε πολλές από τις υστερούσες περιφέρειες. 
Ως εκ τούτου, οι περιφέρειες αυτές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια διττή 
πρόκληση: να προωθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, αντιμετωπίζοντας 
όμως συγχρόνως τις αρνητικές συνέπειες της γήρανσης και της μείωσης του 
πληθυσμού τους. 
Η δημογραφική αλλαγή και παρακμή υπονομεύει την ανάπτυξη της απασχόλησης 
στο μέλλον. Έως το 2011 υπάρχουν ακόμη περιθώρια για σημαντική ανάπτυξη της 
απασχόλησης και της οικονομίας. Από το 2012 έως περίπου το 2017 αναμένεται 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, που θα αντισταθμίσουν τη μείωση του 
ενεργού πληθυσμού. Όμως, από το 2017 και μετά, η συρρίκνωση του ενεργού 
πληθυσμού ενδέχεται να οδηγήσει σε στασιμότητα και, εν συνεχεία, σε μείωση του 
απόλυτου επιπέδου απασχόλησης. Παράλληλα, οι περιφέρειες θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν διάφορες κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις 
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων (διαχωρισμός της αγοράς εργασίας μεταξύ υψηλών 
δεξιοτήτων/υψηλών μισθών και χαμηλών δεξιοτήτων/ χαμηλών μισθών, αύξηση 
της εισροής μεταναστών), καθώς η οικονομία οδηγεί την αλυσίδα αξίας προς 
δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση, μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι 
παραδοσιακοί θεσμοί ασφαλείας διαβρώνονται. 
 
 
 
 

                                                
22 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
23 ό.π. 
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ε) Οι εθνικές πολιτικές δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να συμβαδίσουν με τον 
ταχύ ρυθμό των αλλαγών που επιβάλλουν αυτές οι τάσεις.24  
Ενώ η διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων γίνεται ολοένα και περισσότερο σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, η τάση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών 
ήταν πτωτική, δεδομένου ότι οι εθνικοί και οι «υποεθνικοί» προϋπολογισμοί 
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού (μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, πιο δαπανηρά συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών υπηρεσιών) και της πραγματοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
που βασίζονται εν μέρει σε χαμηλότερη φορολογία. Επιπλέον, οι πόροι που 
παραμένουν διαθέσιμοι για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας κατευθύνονται 
κυρίως προς πόλους ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα 
λόγω συσσώρευσης του πληθυσμού (συμφόρηση, ρύπανση, κοινωνικός 
διαχωρισμός, άναρχη επέκταση των πόλεων), αφενός, και περισσότερες 
περιφερειακές ανισότητες, αφετέρου. 
 

1.10 Επόμενα βήματα 
 
Κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008 η Επιτροπή θα αναπτύξει την προσέγγιση 
της για τη δημοσιονομική επανεξέταση 2008/2009, θέτοντας κριτήρια για την 
αξιολόγηση της πολιτικής, διερευνώντας τις μελλοντικές πολιτικές και 
δοκιμάζοντας τη βιωσιμότητα των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών. Στο πλαίσιο 
αυτό, και χωρίς να προδικάζει την έκβαση της δημοσιονομικής επανεξέτασης, η 
παρούσα έκθεση επισημαίνει ορισμένες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει η πολιτική συνοχής κατά τα επόμενα έτη. Το φόρουμ25 για τη 
συνοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27/28 Σεπτεμβρίου, θα προσφέρει μια 
πρώτη ευκαιρία για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών με τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες. Ειδικότερα, το φόρουμ θα μπορούσε να οργανωθεί με άξονα τα 
ακόλουθα ερωτήματα. 
  
 

• Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την εμπειρία της προετοιμασίας 
των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013; Στο πλαίσιο αυτό, και με 
βάση την ανάλυση που γίνεται στην παρούσα έκθεση, πόσο 
προσαρμοσμένη είναι η πολιτική συνοχής στις νέες προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες κατά τα επόμενα έτη; Για 
παράδειγμα: 

− Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι περιφέρειες στις πιέσεις 
αναδιάρθρωσης που ασκούνται από δυναμικούς ανταγωνιστές σε 
τομείς χαμηλής και μεσαίας τεχνολογικής ανάπτυξης; 

− Με δεδομένες τις μεγάλες διαφορές στα ποσοστά γεννήσεων, στα 
ποσοστά θανάτων και στις μεταναστευτικές ροές σε περιφερειακό 
επίπεδο, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική 
συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής; 

− Σε ποιο βαθμό η αλλαγή του κλίματος αποτελεί πρόκληση για την 
πολιτική συνοχής; 

• Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να αναπτύξει περαιτέρω μια ολοκληρωμένη 
και πιο ευέλικτη προσέγγιση για την ανάπτυξη/ μεγέθυνση και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σ' αυτό το νέο πλαίσιο:  

− Πώς μπορεί η πολιτική για τη συνοχή να προωθήσει 
αποτελεσματικότερα την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των περιφερειών της ΕΕ, όπως 

                                                
24 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
25 ό.π. 
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οι λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες, τα νησιά, οι αγροτικές και 
παράκτιες περιφέρειες, αλλά επίσης οι πόλεις, οι παρακμάζουσες 
βιομηχανικές περιφέρειες και οι άλλες περιφέρειες με ιδιαίτερα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά; 

− Ποιες είναι οι συνέπειες των προκλήσεων που επισημαίνονται στην 
έκθεση για βασικά στοιχεία της κοινωνικής συνοχής, όπως η 
ενσωμάτωση, η ένταξη και οι ευκαιρίες για όλους; Χρειάζονται και 
άλλες προσπάθειες για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση αυτών 
των συνεπειών; 

− Ποιες είναι οι βασικές μελλοντικές δεξιότητες που έχουν ουσιώδη 
σημασία για τους πολίτες μας για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων; 

− Ποιες είναι οι κρίσιμες ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν σε 
περιφερειακό επίπεδο για να γίνουν οι περιφέρειες ανταγωνιστικές 
στον παγκόσμιο στίβο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2007-2013 

 

2.1 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση 
 
Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την 
ικανότητα προσαρμογής της στο διεθνές περιβάλλον μέσω μιας ισχυρής και 
διαρκούς ώθησης της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται σύνθετη 
και ολοκληρωμένη δράση σε ευρύ πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 
Η στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο με τρόπο, που θα καταστήσει τις Περιφέρειες αλλά και τις πόλεις της 
χώρας τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της και αμβλύνοντας τις 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η νέα αυτή προσέγγιση 
εδράζεται στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών μέσω απλοποιημένων 
μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής. 
Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε 
επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, 
την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. 
Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε μια 
εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία με ανταγωνιστική και παραγωγική 
οικονομία. Μία Ελλάδα με έμφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, 
στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο σεβασμό του περιβάλλοντος. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται26 : 
 
• στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της 
επιχειρηματικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους.  
Η υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης θα αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της 
παραγωγής γνώσης από το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας. Δεδομένης 
και της σχετικής υστέρησης της χώρας στον τομέα αυτό, η στρατηγική θα εστιάσει 
στην κάλυψη του ελλείμματος στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, με 
έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και στον προσανατολισμό στην 
αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης. 
Μέσω της στρατηγικής θα προωθηθεί η επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων 
και η υποστήριξη των MME που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επέκτασης καθώς και η 
διεύρυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωματώσεις (clusters) ή 
κατηγορίες επιχειρήσεων, που εμφανίζουν θετικές προοπτικές και παρουσιάζουν 
σημαντικές δυνατότητες. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των τομέων, όπου κατά 
κύριο λόγο η καινοτομία μετατρέπεται κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 
 
• στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης 
της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα 
ζωής. Σημαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές 
διασυνδέσεις των μεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη 
υλοποιηθέντων έργων, καθώς και η ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. 

                                                
26 www.ggea.gr 
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Στον τομέα της ενέργειας θα δοθεί έμφαση και στην ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον μορφών ενέργειας και στη βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού, που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας 
μεσο-μακροπρόθεσμα. 
 
• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη 
στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και 
καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται η σημασία της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) σε αναφορά τόσο με 
τον καθορισμό των πολιτικών για την αγορά εργασίας, όσο και με τα μέτρα 
κοινωνικής πολιτικής σχετικής με την ενσωμάτωση ομάδων, που απειλούνται με 
αποκλεισμό. 
Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού, 
που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η προεξάρχουσα σημασία του ανθρώπινου δυναμικού συναρτάται 
ευθέως με την εισαγωγή νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το 
ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιμάται πλέον κυρίως σε γνώση (παραγωγή νέας και 
διάχυση της διαθέσιμης), δεξιότητες και στη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής 
και ενσωμάτωσης καλών πρακτικών. Η προαγωγή της δια βίου μάθησης, η 
βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης και η προσαρμοστικότητα 
εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων αποτελούν στο πλαίσιο αυτό κομβικές 
στρατηγικές επιλογές για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της 
αγοράς εργασίας. 
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συναρτάται άμεσα με τη συνολική 
ανάπτυξη της χώρας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Η σχετική 
υστέρηση της χώρας σε δαπάνες για ενεργητικά μέτρα απασχόλησης και η ανάγκη 
για τη διεύρυνση των μέτρων αυτών είναι γνωστή. Για την αντιμετώπιση του 
συγκεκριμένου ζητήματος λαμβάνονται υπόψη τόσο οι συστάσεις του Συμβουλίου 
2004 για την απασχόληση όσο και η αποτίμηση των αδύνατων σημείων του 
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. 
 
• στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, με την απλούστευση του 
κανονιστικού πλαισίου (μείωση της γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό 
εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη 
μετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και 
εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. Η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας 
των δημόσιων υπηρεσιών θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας της εργασίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση 
επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του 
θεσμικού περιβάλλοντος, κυρίαρχο ρόλο έχει η αναμόρφωση του 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η ενσωμάτωση των 
κοινοτικών οδηγιών. 
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ευρύτατη διαβούλευση και 
τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, προσδιορίζονται οι παρακάτω πέντε (5) 
θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της 
χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του 
αναπτυξιακού οράματος: 
 
• Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 
• Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία 
• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 
• Θεσμικό Περιβάλλον 
• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης. 
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Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ διαμορφώνεται σε συνέργεια με πολυετείς 
εθνικές τομεακές πολιτικές, που περιλαμβάνουν (εκτός των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων) παρεμβάσεις αμιγούς εθνικής 
χρηματοδότησης ή και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
Στρατηγική Προσέγγιση για την Πολιτική Συνοχής της περιόδου 2007-2013, το 
παρόν έγγραφο περιλαμβάνει είτε σχετικές παραπομπές στα εθνικά αυτά έγγραφα 
είτε ονομαστική αναφορά των κυριοτέρων προτεραιοτήτων, ενώ 
αναλυτικότερες αναφορές περιλαμβάνονται κατά περίπτωση στα τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των κυριοτέρων 
εθνικών θεματικών πολιτικών από έγγραφα προγραμματισμού: 
 

 

 
 
 
Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή 
διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη 
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χώρα, για την επίτευξη της οποίας απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις στην οικονομία κάθε Περιφέρειας. Το μέλλον κάθε ελληνικής 
Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού 
της, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι 
εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό. 
Η προσαρμογή των αγορών εργασίας και προϊόντων και η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημόσιας διοίκησης θα συνεισφέρουν στη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας των 
Περιφερειών της χώρας. 
Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, που ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά ή διαθέτουν βάσιμες μελλοντικές 
προοπτικές, συντελεί στην ισχυροποίηση της βάσης ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας 
με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο παραγόμενο προϊόν, το εισόδημα και την 
απασχόληση. 
Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης27 εστιάζει στη διαμόρφωση ευρύτερων 
και ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων με την εφαρμογή 
προσαρμοσμένης αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δημιουργία ενός μικρού 
αριθμού ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε αυτές. 
Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται με τη χωρική της διάσταση και 
με την εισαγωγή στον προβληματισμό συγκεκριμένων στοιχείων, που προκύπτουν 
από τη θεώρηση της γεωγραφικής - φυσικής διάστασης του χώρου. Η 
εξισορροπημένη και αειφόρος χωρική ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει 
ταυτόχρονα στόχους, που συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία, την κοινωνία και 
το περιβάλλον. 
Η χωρική ανάπτυξη επιπλέον αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του προβληματισμού 
που συνάγεται από τη περιφερειακή και θεματική θεώρηση με πρόσθετα στοιχεία, 
τα οποία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στην ιεράρχησή τους 
καθώς και στην εξειδίκευση δράσεων συγκεκριμένων πολιτικών, που με τον τρόπο 
αυτό θα καταστούν αποτελεσματικότερες. Επίσης, μέσα από τον εξειδικευμένο 
προβληματισμό της χωρικής διάστασης μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα 
ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση με ολοκληρωμένο τρόπο των 
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα χωρικά σύνολα. 
Επισημαίνονται τρεις στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο, οι οποίοι και 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης: η ανάπτυξη ενός 
ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – 
υπαίθρου, η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση, 
καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη, η ορθολογική διαχείριση και η προστασία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Έτσι αναδεικνύονται τρεις χωρικές προτεραιότητες: 
• η βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
• η ανάπτυξη της υπαίθρου 
• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 
 

2.2  Θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

2.2.1 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας28 

 
Γενικός στόχος 1:  
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 
 
Ο γενικός στόχος επιδιώκει : 

                                                
27 www.hellaskps.gr 
28 www.ggea.gr 
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• τη στοχευμένη προσέλκυση επενδυτών η οποία εστιάζει στη βελτίωση του 
θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, των υποδομών, των 
μηχανισμών και των εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στη 
διασύνδεση με διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και στην 
εγκατάσταση μόνιμων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, ο στόχος επιδιώκει την ανάπτυξη και προσέλκυση δραστηριοτήτων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλής 
τεχνολογίας με αυξημένες απαιτήσεις σε επιστημονικό δυναμικό. 
 
• τη βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος που 
εστιάζει στην υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων για τη μείωση της 
εισαγωγικής διείσδυσης και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 
 
• την αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην 
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας που εστιάζει στην ενίσχυση του ρόλου του εμπορίου, του 
τουρισμού και των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα 
προκειμένου, να προωθηθεί η παρουσία και η προβολή των ελληνικών 
επιχειρήσεων και προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 
 
• την εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο που 
εστιάζει στην ανάπτυξη συστήματος στοχευμένης προβολής ευκαιριών επενδύσεων 
μέσω διεθνών και περιφερειακών διαύλων επικοινωνίας προς ξένους δυνητικούς 
επενδυτές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
 
Γενικός στόχος 2:  
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της 
Παραγωγικότητας 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 
• στην τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηματικότητα 
•στη μετατόπιση από την επιχειρηματικότητα ανάγκης στην εταιρική επιχειρημα-
τικότητα υψηλών δυνατοτήτων 
• στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας σε τομείς με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 
• στην προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης στην προστασία και διαχείριση 
του περιβάλλοντος 
 
 
Γενικός στόχος 3 :  
Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 
• στον εμπλουτισμό και 
• στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας 
 
Ο «εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος» εστιάζει στην αξιοποίηση φυσικού 
και πολιτιστικού αποθέματος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτό 
θα επιτευχθεί με τη δυναμική ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού μέσω ολοκληρωμένων και καινοτόμων παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού 
του τουριστικού τομέα, καθώς και συμπλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών 
για την ανάπτυξη παραδοσιακών, ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
Η «προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας» θα επιτευχθεί μέσω της 
αξιοποίησης των επιτευγμάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης και 
των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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2.2.2. Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία29 
 
Γενικός στόχος 4 : 
Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• Επένδυση στο μέλλον, προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων 
όλων. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου θα προωθηθούν η αναμόρφωση των 
προγραμμάτων σπουδών, η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η συστηματική μέτρηση της προόδου που 
επιτελείται με την α) ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και β) την 
ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της 
ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης 
προβλέπεται η βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 
με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διοικητική οργάνωση 
και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
• Ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Θα προωθηθούν η διεύρυνση της δια βίου 
μάθησης, με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα 
των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα). 
• Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με την καταπολέμηση της 
σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και της ενισχυτικής διδασκαλίας. 
• Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των 
ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της 
θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε 
επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Έμφαση θα δοθεί 
στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 
εργασίας. 
 
Γενικός στόχος 5 :  
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε 
όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στην παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους 
τομείς 
• στη μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
και στην υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας προς τις 
επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ 
• στην προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα της ΕΤΑ 
• στην οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας 
 
Η «παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους 

                                                
29 www.ggea.gr 
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τομείς» όπως την υγεία, την ενεργειακή πολιτική, τη γεωργική πολιτική κ.λ.π., 
εστιάζει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων καθώς και στη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της 
στροφής στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και 
προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων ή/και επιχειρήσεων με φορείς ΕΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
της δημιουργίας εθνικών τομεακών πόλων ΕΤΑ σε τομείς υψηλής προτεραιότητας 
για την εθνική οικονομία, καθώς και της δημιουργίας φυσικών ή δικτυακών 
κέντρων αριστείας και της διασύνδεσής τους με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό. 
 
Η «μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και 
η υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις 
και ειδικότερα τις ΜΜΕ» εστιάζει σε ειδικά σε προγράμματα καινοτομίας, στις 
δράσεις ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, 
στην υποστήριξη ενδιάμεσων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη 
δημιουργία spin-off, στην υποστήριξη νέων καινοτομικών ή/και υψηλής 
τεχνολογίας επιχειρήσεων και στην υποστήριξη ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ (clusters). 
 
Η «προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας 
στην ΕΤΑ» εστιάζει στην υποστήριξη της Ελληνικής συμμετοχής στα αντίστοιχα 
Κοινοτικά Προγράμματα και προγράμματα διακυβερνητικών οργανισμών, στην 
υποστήριξη συμπληρωματικών δράσεων και συνέργιας με το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο ΕΤΑ και το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και στην 
υποστήριξη κοινών δράσεων και δράσεων συντονισμού δραστηριοτήτων ΕΤΑ, 
προγραμμάτων και υποδομών με ευρωπαϊκές και άλλες χώρες στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τρίτες χώρες, ομάδες χωρών όπως τα Δ. Βαλκάνια, 
τη Μαύρη Θάλασσα και με ευρωπαϊκούς διακυβερνητικούς οργανισμούς στο 
πλαίσιο δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ανοικτού στον κόσμο. 
Στο πλαίσιο του στόχου «οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα 
της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας» προωθείται η ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού σε όλα τα επίπεδα και όλους τους φορείς, περιλαμβανομένης της 
κινητικότητας μεταξύ ΕΤΑ και παραγωγικών φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
και η ένταξη προσωπικού υψηλού επιπέδου στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, 
προβλέπεται η ανάληψη ερευνητικών δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και την υποστήριξη της βασικής έρευνας στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης και ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την 
οργάνωση και διεξαγωγή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας. 
 
 
Γενικός στόχος 6 :  
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους 
τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ 
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ. 
 
Η «βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ» εστιάζει στη χρήση 
ΤΠΕ και στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση 
της συμβολής του κλάδου ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία, στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε τομείς, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, στην 
περαιτέρω προώθηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικών και 
ευρυζωνικών υποδομών, που θα βελτιώσει σημαντικά τη «δικτυακή ετοιμότητα» 
της χώρας, αλλά και σε θεσμικές παρεμβάσεις, που θα επιταχύνουν τη μετάβαση 
στην ψηφιακή ευρυεκπομπή. 
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Η «βελτίωση της ποιότητας ζωής αξιοποιώντας ΤΠΕ» εστιάζει στην αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομείς, που 
βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών ενισχύοντας παράλληλα την ισότιμη 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Επίσης, εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και στην προώθηση της πρόσβασης των 
πολιτών σε ευρυζωνικές και καινοτόμες υπηρεσίες. Η Ελλάδα έχει σχεδιάσει μια 
ολοκληρωμένη και συνεκτική «Ψηφιακή Στρατηγική» για την περίοδο έως το 
2013, που αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τις παρεμβάσεις για την 
πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλο το εύρος της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να πραγματοποιηθεί ένα 
«Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, ένα Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής» 
και είναι συμβατή τόσο με το σχέδιο δράσης «Jobs & Growth» της Ε.Ε., όσο και με 
τη νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τις νέες τεχνολογίες με τον τίτλο «i2010». 
(http://www.infosoc.gr/infosoc/el- GR/sthnellada/committee/default1/.) 
 
Σημαντική παράμετρος για την πορεία προς μια «Ψηφιακή Ελλάδα» αποτελεί η 
δυνατότητα της Δημόσιας Διοίκησης να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης 
επιχειρήσεων και των πολιτών, αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά μέσα παράλληλα 
με τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης μέσω της αναδιοργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών 
της, αποτελεί τη βάση για την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος δράσης για 
τον Ιδιωτικό τομέα αλλά και τη μείωση του κόστους για το Δημόσιο τομέα. Η 
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη αλλά και η αποδοτική χρήση των 
πόρων, που διαθέτει το κράτος, συνδέονται άμεσα με την αναδιοργάνωση των 
διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. 
 

2.2.3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή30 
 
Γενικός στόχος 7 :  
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των 
Επιχειρήσεων 
 
Αφορά στη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, από τα σημερινά χαμηλά επίπεδα σε αυτά του Κοινοτικού μέσου όρου, 
έτσι ώστε τα άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και ικανότητες που 
απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
αγοράς εργασίας και παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα και η παραγωγικότητα 
της εργασίας. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται στους εξής ειδικούς: 
• Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης με την Απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων σε 
συστημικό επίπεδο, καθώς και παρεμβάσεων που αφορούν στους σημαντικότερους 
φορείς όπως το ΕΚΕΠΙΣ και τα Ινστιτούτα δια βίου μάθησης). Θα προωθηθεί ο εκ 
των προτέρων εντοπισμός των αναγκών και των αλλαγών στην αγορά εργασίας 
και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Έρευνας Αναγκών Εργασίας, η 
καθιέρωση κοινού συστήματος πιστοποίησης της προσφερόμενης αρχικής και 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ο καθορισμός προτύπων (standards) 
για την αναγνώριση της πρότερης μάθησης των ατόμων, η ολοκλήρωση και 
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου παροχής προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
κατάρτισης. 
Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν η αναμόρφωση του συστήματος κατάρτισης 
εργαζομένων, με σταδιακή μετατόπιση του βάρους από την προσφορά και τη 
διαθεσιμότητα πόρων στη ζήτηση και τις πρωτοβουλίες των εργοδοτών, καθώς και 
η ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων για τη συμμετοχή των 

                                                
30 www.ggea.gr 
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ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, με έμφαση στους ανέργους και 
μακροχρόνια ανέργους, στους ανειδίκευτους εργαζομένους και στους 
εργαζομένους με επισφαλή θέση εργασίας. Τέλος, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη 
υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και η 
ενίσχυση της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων. 
• Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Προωθείται η 
εισαγωγή νέων και καινοτόμων μεθόδων και μορφών απασχόλησης, με έμφαση σε 
πολιτικές που θα αναζητούν την ευελιξία με συνθήκες ασφάλειας για τους 
εργαζομένους. Βαρύτητα θα δοθεί στην ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων, στην προώθηση ικανοποιητικών συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στο 
χώρο εργασίας, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, στην αντιμετώπιση ομαδικών απωλειών θέσεων 
εργασίας. 
• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ). 
Περιλαμβάνονται κίνητρα για επενδύσεις στη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και την ανάπτυξη μαθησιακής κουλτούρας, κατάρτιση εργαζομένων 
και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης και διάχυσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών, της συνεχιζόμενης κατάρτισης εργαζομένων με 
χαμηλές δεξιότητες και εργαζομένων υψηλής/ τεχνικής ειδίκευσης, κατάρτισης 
γυναικών και μεγαλύτερων σε ηλικία μελών του εργατικού δυναμικού και 
ενίσχυσης σχετικών πρωτοβουλιών των κοινωνικών εταίρων). Επίσης στον ειδικό 
στόχο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στις επιχειρήσεις, η προώθηση και επιβράβευση νέων δομών/ μεθόδων οργάνωσης 
των επιχειρήσεων και της εργασίας σε σχέση με την ενσωμάτωση καινοτομίας, 
εξατομικευμένες δράσεις για τη δια βίου μάθηση των αυτοαπασχολουμένων. 
 
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας 
των επιχειρήσεων προϋποθέτει μια διττή προσέγγιση: η μια διάσταση συνδέεται 
άμεσα με τα ζητήματα της ενίσχυσης της απασχόλησης, διευκολύνοντας την αυτο-
απασχόληση και το ξεκίνημα των μικρών επιχειρήσεων. Η άλλη διάσταση 
συνδέεται με την ενίσχυση των επιχειρήσεων και θα στηρίζει την ανάπτυξη και τη 
μεγέθυνση των ΜΜΕ. 
 
Τέλος, στο τοπικό επίπεδο θα ενισχυθούν πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή φορέων 
της τοπικής κοινωνίας, όπου το ανθρώπινο δυναμικό καθίσταται η βάση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, και δημιουργία εταιρικών σχέσεων που συντείνουν στη 
διαμόρφωση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 
 
 
Γενικός στόχος 8 :  
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 
  
Αφορά στη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης 
προσβάσιμων σε όλους. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• Διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, καθώς και αύξηση της 
χρηματοδοτικής προσπάθειας έως το 2013, λαμβανομένου υπόψιν του χαμηλού 
ποσοστού δαπανών του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης στη χώρα, συγκριτικά με το μέσο όρο της ΕΕ. 
 
• Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας, με τη συνέχιση των επενδύσεων που 
αποσκοπούν στην απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των γυναικών για απασχόληση και 
στη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, τη λήψη 
μέτρων για την περαιτέρω μείωση της απόκλισης των αποδοχών, της 
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συγκέντρωσης και της κατάτμησης της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα ανάλογα 
με το φύλο, καθώς και την ανάπτυξη μέτρων στήριξης των μονογονεϊκών 
οικογενειών. 
 
• Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, (και με βάση τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2006), με την προσφορά ευκαιριών για 
εργασία, μαθητεία, συμπληρωματική επιμόρφωση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
ή απασχόληση σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος. Μείωση 
της διάρκειας μετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστημα στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή. 
 
• Ενεργοποίηση τουλάχιστον 25% των μακροπρόθεσμα ανέργων και μείωση των 
εισροών στην μακροχρόνια ανεργία, με την προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας. 
 
• Αύξηση των δημιουργούμενων βιώσιμων επιχειρήσεων από αυτοαπασχο-
λούμενους, ιδιαίτερα νέους ανέργους. 
 
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δομών και των συστημάτων της αγοράς 
εργασίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη (συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων 
συστημικού χαρακτήρα), με τη διαρκή βελτίωση, αναβάθμιση και μετατροπή των 
Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ σε κέντρα 
ολοκληρωμένων συναλλαγών (one-stop-shops) που παρέχουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενσωματώνουν τρεις βασικές λειτουργίες: πληροφόρηση, 
επαγγελματικό προσανατολισμό και τοποθέτηση σε απασχόληση, με το συντονισμό 
της δράσης του δικτύου από το Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη του πλαισίου σύζευξης προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας, με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της 
αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών εταίρων, καθώς 
και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών απασχόλησης με 
πιστοποιημένες δομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προτεραιότητα αποτελεί ο 
επαναπροσδιορισμός του συστήματος κατάρτισης ανέργων, με έμφαση στην 
πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας, τη βελτίωση των επιδόσεων και της 
ελκυστικότητάς του και τη μετατόπιση του βάρους στη σύνδεση με την 
απασχόληση και τις πραγματικές ανάγκες των ανέργων. 
 
• Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη μη καταγεγραμμένης ανεργίας, με 
την αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας, την 
ευαισθητοποίηση εργοδοτών σε τοπική κλίμακα, την ενίσχυση των παρεμβάσεων 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για 
την αδήλωτη εργασία και τη ρύθμιση των νέων (μελλοντικών) μεταναστευτικών 
ροών. 
 
• Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενεργό γήρανση του εργατικού 
δυναμικού, με την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης για τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας, τη βελτίωση της πρόβλεψης από την 
πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας και την άρση των κινήτρων για πρόωρη 
έξοδο από την ενεργό εργασιακή ζωή. 
 
• Συστηματική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών που επέρχονται στις 
τοπικές αγορές εργασίας εξαιτίας της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, με την αναβάθμιση της δυνατότητας των 
υφιστάμενων δομών (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΠΑΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ) για την έγκαιρη διάγνωση των 
προβλημάτων και την ανάπτυξη ικανότητας ταχείας αντίδρασης στις μεταβολές. 
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• Ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή 
πολιτική(συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων συστημικού χαρακτήρα), τόσο σε 
προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, καθώς αποτελεί οριζόντια 
προτεραιότητα του σχεδιασμού και απορρέει ως υποχρέωση από τους νέους 
κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
 
 
Γενικός στόχος 9 :  
Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. 
 
Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και 
η πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. 
Η εθνική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας και για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής συνοχής 
βασίζεται σε στρατηγικές κατευθύνσεις που διαπνέουν τις πολιτικές και των τριών 
τομέων του (κοινωνική ένταξη, σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, υγεία και 
μακροχρόνια φροντίδα). Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική 
Ένταξη 2006-2008, στοχεύει στην οριζόντια ενσωμάτωση των δράσεων για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της χώρας, θέτοντας τέσσερις προτεραιότητες: 
 
Α) Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
Β) Αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Γ) Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωμένων. 
Δ)Κοινωνική ένταξη των ΑμΕΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές/ 
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 
 
Το μέρος των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία της ΕΕ (ιδιαίτερα από το ΕΚΤ) υποστηρίζει και τις τέσσερις ανωτέρω 
προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη και θα εστιάσει 
στις αναδυόμενες εκφάνσεις – απειλές του κοινωνικού αποκλεισμού, που 
επενεργούν είτε στην εμφάνιση νέων (για τη χώρα μας τουλάχιστον) ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, είτε 
στην περαιτέρω επιβάρυνση ομάδων του πληθυσμού που παραδοσιακά απειλούνται 
με κοινωνικό αποκλεισμό (πχ ηλικιωμένοι με επιβαρημένη υγεία, νοικοκυριά με 
περισσότερους του ενός ανέργους). Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συστημικών 
παρεμβάσεων, προληπτικών δράσεων, στην αποτελεσματική θεραπεία και στην 
ενίσχυση μέτρων τόνωσης της προσφοράς εργασίας για ευπαθείς ομάδες.  
 
 
Γενικός στόχος 10 : 
Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, 
που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες 
και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 
φροντίδας. 
 
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία1, οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 
για τον τομέα της υγείας αναπτύσσονται ως εξής: 
• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας 
Υγείας. Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα εστιάσουν στην 
ανάπτυξη κέντρων υγείας πόλης στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (σε 
συνέργεια με την υλοποίηση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού) καθώς και στη 
βελτίωση εξοπλισμού και συνθηκών φροντίδας των αγροτικών κέντρων υγείας. 
Περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη δικτύου κινητών μονάδων κυρίως για τις 
νησιωτικές περιοχές και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



ΠΜΣ-Διπλωματική εργασία 
Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε και η Στρατηγική Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                       Δήμου Ελένη 
ΠΜΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

43 

τεχνολογίες και συνθήκες. Για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναπτύσσεται συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο 
ενώ καταρτίζεται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. 
Η αναδιάρθρωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα βασισθεί στην 
ενδυνάμωση της σχέσης δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα και του ρόλου της 
αυτοδιοίκησης, στην αναθεώρηση του ρόλου των ασφαλιστικών ταμείων, στην 
αξιολόγηση και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των εξωτερικών ιατρείων στα 
δημόσια νοσοκομεία, στην καθιέρωση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού και 
της ηλεκτρονικής κάρτας παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού του πληθυσμού, 
με πιλοτική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε νομαρχιακό ή περιφερειακό 
επίπεδο. 
Στη δημόσια υγεία αναπτύσσεται το δίκτυο δημόσιας υγείας μέσω της 
ενεργοποίησης των υφιστάμενων δομών (στελέχωση ΠΕΔΥ, άμεση λειτουργία του 
συντονιστικού κεντρικού εργαστηρίου ΚΕΔΥ, ενεργοποίηση του Εθνικού 
Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας – ΕΣΥΔΥ, ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Υγείας – ΕΚΕΠΥ, ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-
ΕΚΕΑ), καθώς και της εκπαίδευσης των επαγγελματιών δημόσιας υγείας. 
Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των προσδιοριστικών 
παραγόντων της υγείας (Health monitoring), η ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των πυλών εισόδου και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων. Τμήμα του σχεδιασμού αποτελεί η ανάπτυξη 
συντονιστικού κέντρου για τον Εθελοντισμό για την ενδυνάμωση της συνέργιας 
του Δημόσιου και Εθελοντικού τομέα με στοχεύμενες δράσεις κατάρτισης και 
επικοινωνίας στο ΕΣΥ (πρόληψη και προαγωγή, προσφορά υπηρεσιών κ.α.). 
 
• Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται στοχευμένες 
παρεμβάσεις στις συνθήκες νοσηλείας των μονάδων, στην εισαγωγή μηχανημάτων 
υψηλής τεχνολογίας, στη διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων, στη διαχείριση 
ενέργειας, στην συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση, στη στοχευμένη κάλυψη 
αναγκών υγείας των τουριστικών περιοχών, στην ανάπτυξη συστήματος/ 
μηχανισμού για την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας, στην ανάπτυξη 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Επίσης, σχεδιάζεται η κατασκευή-ενίσχυση 
νοσοκομειακών υποδομών για την άρση περιφερειακών ανισοτήτων και ανάπτυξη 
ειδικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη του νέου 
συστήματος προμηθειών, όπου απαιτούνται στοχευμένες δράσεις για την εισαγωγή 
νέας τεχνολογίας (διοίκησης και υποδομών) ενώ άμεσα προωθείται νομοθετικό 
πλαίσιο. Αξιοποιείται το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό επαγγελματιών υγείας και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό, σχεδιάζονται δράσεις ενίσχυσης και 
υποστήριξης του ιατρικού τουρισμού και η ανάπτυξη κέντρων τουρισμού υγείας. 
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αξιολόγηση της υφιστάμενης νοσοκομειακής 
υποδομής της χώρας σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα και το επιδημιολογικό 
προφίλ σε επίπεδο νομού/ περιφέρειας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις (π.χ. ανάπτυξη νοσοκομείων σε αυστηρά επιλεγμένες περιοχές 
υψηλής προτεραιότητας, ανάπτυξη νέων τμημάτων και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων, μετασχηματισμός μη αναγκαίων παλαιών τμημάτων κλπ). Στο 
πλαίσιο αυτό προωθούνται επίσης προγράμματα πιστοποίησης και διασφάλισης της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στρατηγικής και επιχειρησιακής διοίκησης 
(σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση), εξοικονόμησης ενέργειας 
στα νοσοκομεία και η ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ήπιες 
πηγές, καθώς και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος (μέτρα για την 
διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και προστασία από τους αέριους 
ρύπους). Ειδικό στόχο αποτελεί επίσης η κατάρτιση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας. 
 
 
 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



ΠΜΣ-Διπλωματική εργασία 
Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε και η Στρατηγική Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                       Δήμου Ελένη 
ΠΜΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   

44 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής 
τεχνολογίας. Περιλαμβάνεται η εισαγωγή e–υπηρεσιών υγείας καθώς και η 
διαμόρφωση της απαιτούμενης εργασιακής κουλτούρας για την υιοθέτησή τους 
(κατ’ οίκον νοσηλεία, έξυπνες ηλεκτρονικές κάρτες, e-learning, e-procurement, 
υποδομές, συσκευές υψηλής τεχνολογίας, τηλεϊατρική κα.), η διασύνδεση των 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων με την κεντρική δικτύωση 
(μηχανισμός και υποδομές), η υλοποίηση της κάρτας υγείας των πολιτών και ειδικά 
των μαθητών (με αρχικά πιλοτική εφαρμογή), με προϋπόθεση την εφαρμογή 
αριθμού μητρώου υγείας. 
 
• Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 
Στόχος είναι η κάλυψη της χώρας με υπηρεσίες στην κοινότητα για πρόληψη και 
αποασυλοποίηση, μέσω της ανάπτυξης κέντρων ψυχικής υγείας, 
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, κέντρων ημέρας και κινητών μονάδων σε 
Πρωτοβάθμιο επίπεδο, ψυχιατρικών τμημάτων (παίδων, εφήβων, ενηλίκων) σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο καθώς και της εκπαίδευσης προσωπικού. Περιλαμβάνεται 
επίσης η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κοινωνικών 
συνεταιρισμών των πρώην χρονίων ασθενών. 
 
Γενικός στόχος 11 : 
Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις 
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – 
κοινωνική συνοχή). 
 
Η πολιτική ισότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 βασίζεται στη «διπλή» 
προσέγγιση: 
Α) Προώθησης εξειδικευμένων - στοχευμένων μέτρων υποστήριξης των 
γυναικών («θετικές δράσεις») και 
B) Αποτελεσματικότερης προσαρμογής της διάστασης του φύλου στις τομεακές και 
περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender 
mainstreaming). 
 
Κεντρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αλλά και του Εθνικού Προγράμματος 
Μεταρρυθμίσεων αποτελεί η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και η 
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά 
εργασίας, με παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εξάλειψη στερεοτυπικών 
αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων και τον επαγγελματικό διαχωρισμό, με την 
προώθηση φιλικού προς την οικογένεια περιβάλλοντος εργασίας για την 
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή, με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων 
προσώπων, με την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας. 
Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί επίσης η ενσωμάτωση στοχευμένων παρεμβάσεων στις 
ανάγκες των γυναικών, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά από μακρά απουσία. 
Στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της 
Οικονομίας», όπως αναπτύσσεται ανωτέρω, έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, με την απλοποίηση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής στήριξης σε 
γυναίκες επενδύτριες, με τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων, με την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ισότητα των φύλων.  
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2.2.4 Θεσμικό περιβάλλον31 
 
Γενικός στόχος 12 :  
Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική 
εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και 
τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 
• στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και την ενίσχυση της 
ανοιχτής διοίκησης 
• στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης και 
των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 
• στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
• στη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής. 
 
Η «βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και ενίσχυση της ανοιχτής 
διοίκησης» εστιάζει: 
• στη βελτίωση της ποιότητας και των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των 
δημόσιων πολιτικών με προτεραιότητα τις πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς 
δημόσιας δράσης, ιδιαίτερα τις πολιτικές οριζόντιου χαρακτήρα, σε συνδυασμό με 
τον εκσυγχρονισμό των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών στους αντίστοιχους τομείς, και την εκπαίδευση του προσωπικού 
• στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση των δημόσιων 
αρχών, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της κοινωνικής 
συναίνεσης και στη διασφάλιση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης του πολίτη 
και της επιχείρησης. 
 
Ο «εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των 
δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών» εστιάζει στη 
βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, στην 
προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών εφαρμογής του με βάση 
τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες. Βασικές επιδιώξεις αποτελούν: 
• η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την άρση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων, που τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο και τις πρακτικές οργάνωσης 
και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, την ελαχιστοποίηση του διοικητικού 
κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς τις ισχύουσες ρυθμίσεις, τον 
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από τη 
Δημόσια Διοίκηση, 
• η ενίσχυση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου και 
υπηρεσιών σε συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς της δημόσιας δράσης, 
• ο προσανατολισμός της οργάνωσης της εργασίας και των πρακτικών των 
δημόσιων υπηρεσιών προς τις ανάγκες των χρηστών των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών και η ανάπτυξη λιτών και ευέλικτων δομών δημόσιας δράσης, 
• η ενοποίηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, που κατανέμονται σε πολλές 
υπηρεσίες ή φορείς, η αποκέντρωση κεντρικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών 
προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε συνδυασμό με την ενίσχυση του 
επιτελικού και ρυθμιστικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης, 
• η χρήση των νέων τεχνολογιών να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων των δημοσίων φορέων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχειρησιακής 
ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσής τους. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν 
ειδικοί μηχανισμοί (Διυπουργική Επιτροπή, σύστημα και διαδικασίες συντονισμού 
των EΠ «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» και «Ψηφιακή 
σύγκλιση»), ώστε να υπάρξει χρονοπρογραμματισμός των αντίστοιχων δράσεων 
                                                
31 www.ggea.gr 
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και συνέργια των αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, που θα εξασφαλίσει την 
επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες. 
 
Η «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» εστιάζει: 
• στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου διοίκησης του προσωπικού, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική αξιοποίηση του, μέσα από την κινητικότητα, 
την ανάπτυξη σύγχρονων δομών διοίκησης του προσωπικού στους φορείς της 
δημόσιας διοίκησης, την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας, σε 
συνδυασμό με κίνητρα συμμετοχής του στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση 
τους, 
• στην ενίσχυση της υπευθυνότητας του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, 
στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών προσανατολισμένων προς τις αξίες 
της αποδοτικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής, και δίκαιης Δημόσιας Διοίκησης και 
στη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής του προσωπικού. 
 
Η «δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής» εστιάζει στη διασφάλιση 
της απαραίτητης πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίηση 
των δράσεων και τη συστηματική τεκμηρίωση, ανάλυση και αξιολόγηση της 
κατάστασης της χώρας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής και 
διεθνούς εμπειρίας. 
 
Στο πλαίσιο των στόχων «Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών και 
ενίσχυση της Ανοικτής Διοίκησης» και «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
ρύθμισης της δημόσιας δράσης και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών», οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν σε επιλεγμένους τομείς 
δημόσιων πολιτικών (π.χ. υποστήριξη επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της 
απασχόλησης κ.α.) με κρίσιμη σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία, στην 
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση των δομών 
εφαρμογής τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για τη διασφάλιση της 
επιτυχούς εφαρμογής του ΕΠ και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών 
αποτελεσμάτων, από τα πρώτα στάδια της περιόδου 2007-2013 θα υλοποιηθούν 
κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες παρεμβάσεις κομβικού χαρακτήρα, με βάση 
αντίστοιχο Οδικό Χάρτη Εφαρμογής του ΕΠ. 
 
Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται ότι θα αποτελέσουν ουσιαστικές καινοτομίες στο 
περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης και σε συνδυασμό με συμπληρωματικές 
δράσεις που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (όπως 
υποστήριξη φορέων υλοποίησης με στόχο την αναβάθμιση της διαχειριστικής τους 
ικανότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων κλπ) θα συμβάλουν σημαντικά 
στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων των Ταμείων. 
 
 

2.2.5 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.32 

 
Γενικός στόχος 13:  
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των 
συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 
• στην αντιμετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που 
εστιάζει στη συμπλήρωση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. 
Προτεραιότητα δίνεται στην συμπλήρωση του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της 
χώρας με έμφαση στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και κύριων διασυνδέσεων με τις 

                                                
32 www.espa.gr 
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όμορες χώρες καθώς και στη συμπλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της 
χώρας (ΠΑΘΕ/Π). 
• στην ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας 
του συστήματος μεταφορών που εστιάζει στη διασύνδεση των υποδομών με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 
• στη σύνδεση των περιοχών της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που 
εστιάζει στη σύνδεση των αστικών κέντρων, των παραγωγικών περιοχών και των 
κύριων τουριστικών προορισμών της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
• στην ανάπτυξη και επέκταση των αστικών μεταφορών που εστιάζει στην 
ενίσχυση των υποδομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα για την 
αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. 
• στην αναβάθμιση υποδομών που εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των οδικών και 
σιδηροδρομικών υποδομών, των λιμανιών και των αεροδρομίων με στόχο τη 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών. 
• στην προώθηση θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων που εστιάζει στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος 
παραγωγής έργων και υπηρεσιών. 
 
 
Γενικός στόχος 14 :  
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την Αειφορία 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας 
• στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον 
 
Η «ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας» εστιάζει στη διεθνή 
διασύνδεση της χώρας, λαμβανομένων υπόψη και των προτεραιοτήτων των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (ΤΕΝ-E), καθώς και την ενίσχυση και τον 
εκσυγχρονισμό του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, το οποίο αφενός εξασφαλίζει την κάλυψη 
των αναγκών τους και αφετέρου συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητας 
εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ. 
 
Η «μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον» εστιάζει στην προώθηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων 
ενεργειακών τεχνολογιών καθώς και την ορθολογική διαχείριση των Ορυκτών 
Φυσικών Πόρων. 
 
Ο Γενικός Στόχος 14 αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς τομείς καίριας σημασίας 
της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι : 
• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
• Αντιμετώπιση της εξωτερικής εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου και πετρελαίου 
• Προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
 
Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς μέσω των απαιτούμενων 
παρεμβάσεων σε συστήματα και συνοδευτικές επενδύσεις θα δημιουργήσει 
ελκυστικό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και 
την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών για τους καταναλωτές. 
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Γενικός στόχος 15 :  
Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων 
• στην διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
• στην εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του 
ακουστικού περιβάλλοντος 
• στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
• στη διαχείριση κινδύνου 
• στην αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Η «ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων» εστιάζει στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και την 
προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την υποβάθμιση, την ερημοποίηση και 
τη ρύπανση. Βασικό παράγοντα αποτελεί η ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
έργων υποδομής για τη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε 
να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. 
 
Η «διαχείριση των Υδατικών Πόρων και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος» εστιάζει στην επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε 
όλα τα υδατικά συστήματα, στην ανάσχεση της υποβάθμισης επιφανειακών, 
υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών συστημάτων, καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση 
των υδατικών πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 
με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών με βάση την κατηγοριοποίηση της 
Οδηγίας 91/271 και την ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας στις απαιτήσεις της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, την εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκείς 
ποσότητες και καλή ποιότητα και τη διατήρηση και αποκατάσταση καλής ποιότητας 
νερών κολύμβησης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60 για την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών & υπόγειων 
υδάτων και τη διασυνοριακή συνεργασία για την κοινή διαχείριση των 
διασυνοριακών λεκανών απορροής και την εφαρμογή διατάξεων διεθνών 
συμβάσεων, που αφορούν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
 
Η «εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του 
ακουστικού περιβάλλοντος» εστιάζει στην επίτευξη και διατήρηση των επιπέδων 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί με τη στρατηγική 
μείωση των αέριων εκπομπών και σωματιδίων από τη βιομηχανία, τη μείωση των 
επιπέδων θορύβου στα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο περιοχές ή σε 
περιοχές ειδικών χρήσεων και τη διαχείριση των πηγών εκπομπής ακτινοβολίας. 
 
Η «αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» εστιάζει στην επίτευξη του στόχου 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, στη μείωση των εκπομπών αερίων, που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην προστασία της στοιβάδας 
του όζοντος. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
του συστήματος εμπορίας ρύπων και του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις 
ΑΠΕ. 
 
Η «διαχείριση κινδύνου» εστιάζει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού 
δικτύου πολιτικής προστασίας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συντονισμένη οργανωτική 
και επιχειρησιακή αναβάθμιση όλων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το συντονισμό 
αποκατάστασης, τις υποδομές πολιτικής προστασίας, την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των μηχανισμών, των εργαλείων και του εξοπλισμού με 
ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργειών σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο. 
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Η «αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος» εστιάζει στη δημιουργία ενός 
συνεκτικού, οργανωμένου και λειτουργικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. 
Αυτό θα επιτευχθεί με την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και 
κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, τη διατήρηση και 
ανάδειξη φυσικών τοπίων υψηλής αισθητικής αξίας, τον ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό στις προστατευόμενες περιοχές και την 
ενσωμάτωση της συμμετοχικής διαδικασίας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών. 
 
Γενικός στόχος 16 :  
Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 
• στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας 
 
Η «βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής» 
εστιάζει στη δημιουργία μηχανισμών και μέσων καθώς και στην ενίσχυση των 
φορέων και θεσμών ελέγχου & άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής με την 
ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων, την προώθηση οικονομικών μέσων εφαρμογής 
περιβαλλοντικής πολιτικής, την αξιόπιστη περιβαλλοντική πληροφορία και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων και των έργων. 
 
Η «ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας» εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην καθιέρωση 
δημοκρατικών και συμμετοχικών μορφών δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ της 
Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών στο σχεδιασμό περιβαλλοντικών 
πολιτικών και προγραμμάτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων 
στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. 
 
Γενικός στόχος 17 :  
Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας. 
 
Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 
• στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της χώρας και 
• στην τόνωση της ζήτησης στον τομέα του Πολιτισμού 
 
Η «ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών» αφορά όλες τις περιόδους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών Σύγχρονου Πολιτισμού στα 
αστικά κέντρα και στον αγροτικό χώρο. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη 
πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών στο νησιωτικό χώρο, στους ορεινούς 
όγκους και κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων και των υδάτινων δρόμων. 
 
Η «τόνωση της ζήτησης στον τομέα του Πολιτισμού» εστιάζει στην ανάπτυξη 
ποιοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών θεσμών ευρωπαϊκής ή και παγκόσμιας 
εμβέλειας. 
 
Για την επίτευξη των στόχων, ειδικό μέσο αποτελεί η κινητοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων για την ενίσχυση του θεσμού των χορηγιών, την ενίσχυση του τομέα 
του σύγχρονου πολιτισμού και τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα σε δραστηριότητες όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η παραγωγή και 
εμπορία πιστών αντιγράφων κ.λ.π. 
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Τέλος, σημαντικό μέσο για την προώθηση των στόχων, αποτελεί η συνεργασία σε 
διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. 
 
 
Στον παρακάτω Πίνακα δίνεται μια ενδεικτική κατανομή των πόρων, με όρους 
κοινοτικής συνδρομής, που θα διατεθούν μέσω των ΕΠ Στόχου 1 & 2 για την 
εξυπηρέτηση των θεματικών προτεραιοτήτων που αναλύθηκαν προηγουμένως. 
Δεδομένου ότι, η συνάφεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007–
2013 με τις θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι 
εκτεταμένη καθώς και ότι οι θεματικές προτεραιότητες και οι επιμέρους στόχοι δεν 
είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, είναι προφανές ότι τα στοιχεία του πίνακα 
αποτελούν μια κατά προσέγγιση εκτίμηση. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συνδρομής ανά θεματική 
 
 

 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 

2.3  Η περιφερειακή διάσταση των θεματικών προτεραιοτήτων 

2.3.1. Η διαμόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα περίοδο 2007-
2013 
 
Η διαμόρφωση πέντε προγραμματικών/ αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων33, 
υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται άμεσα με σειρά παραγόντων, που 
συνοψίζουν την εμπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και 
την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναμένεται να ενισχύσει άμεσα την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. 
 
 

                                                
33 www.ggea.gr 
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I. Η λειτουργικότερη οργάνωση 
Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα ασκηθείσας περιφερειακής πολιτικής εγείρουν 
ερωτήματα ως προς το κατά πόσον σήμερα, με δεδομένο το μέγεθός τους, οι 
Περιφέρειες προσφέρονται για την άσκηση αποτελεσματικής περιφερειακής 
πολιτικής. Μπορεί μάλιστα να υποστηριχθεί ότι, παρά τη σταθερή διαδικασία 
σύγκλισης των Περιφερειών της χώρας, η οποία έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί, 
εξακολουθεί να αναπαράγει, σε περιφερειακό επίπεδο, τη διάρθρωση των 
ανισοτήτων της αρχής της περιόδου σε ένα πλαίσιο περισσότερο αναπτυγμένων 
υποδομών αλλά και με σημαντική βελτίωση όχι μόνο των μακροοικονομικών 
δεικτών αλλά και της ποιότητας ζωής στο σύνολο της χώρας. Η συγκέντρωση των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων των Περιφερειών της χώρας στις πέντε χωρικές 
ενότητες αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της 
οικονομικής λειτουργικότητας κάθε μιας από αυτές και στην τόνωση της 
εξωστρέφειας τους. Το μεγαλύτερο μέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
νέες συνθήκες ανάπτυξης της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόμενο διεθνή της 
ρόλο. 
 
II. Κρίσιμα πληθυσμιακά, οικονομικά και χωροταξικά δεδομένα. 
Η διαμόρφωση των χωρικών ενοτήτων συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση μιας 
σειράς ζητημάτων που είναι χαρακτηριστικά για κάθε Περιφέρεια και η οποία με 
βεβαιότητα θα καταστήσει την περιφερειακή πολιτική αποτελεσματικότερη: 
 
• Το μέγεθος του πληθυσμού. Με τη νέα διάρθρωση αυξάνει το μέσο μέγεθος 
πληθυσμού. Συνολικά η κατανομή του πληθυσμού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από την βαρύνουσα σημασία της Αττικής, με εξαίρεση, όμως, τη χωρική ενότητα 
αυτή ο πληθυσμός των λοιπών εξισορροπείται. 
 
• Σχέση χωρικών ενοτήτων με τους άξονες ανάπτυξης της χώρας. Με τη νέα 
προσέγγιση εξισορροπείται σε μεγάλο βαθμό και η σχέση των χωρικών 
ενοτήτων με τους (υφιστάμενους αλλά και αναδυόμενους) άξονες 
ανάπτυξης της χώρας. Ο ιστορικός άξονας ανάπτυξης της χώρας, ο ΠΑΘΕ, 
(Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) αποτυπώνεται στην εγκατάσταση ενός 
δυισμού σε ότι αφορά την ανάπτυξη ανατολικής και δυτικής χώρας, 
διαμορφώνοντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η νέα προσέγγιση δημιουργεί 
προϋποθέσεις ενδυνάμωσης του συγκεκριμένου άξονα και εξισορρόπηση σταδιακά 
της αναπτυξιακής εικόνας της χώρας με την ανάδυση νέων αξόνων και την 
επέκταση του υφισταμένου. 
 
• Γεωγραφικά στοιχεία. Κύριο στοιχείο που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η 
υπέρβαση των φραγμών που συνιστούν οι ορεινοί όγκοι της χώρας, οι οποίοι τη 
διατρέχουν από βορρά προς νότο, προσδιορίζουν τα βόρεια σύνορα της, αλλά 
εκτείνονται στο εσωτερικό της και προς τα ανατολικά, χωρίζοντας ουσιαστικά σε 
τμήματα, τις ιστορικές γεωγραφικές ενότητες. Δεύτερο, αντίστοιχης σημασίας, 
στοιχείο αποτελούν τα μεγάλα και μεσαίου μεγέθους νησιά της χώρας και τα 
νησιώτικα συμπλέγματά της. Παρά το διαφορετικό μέγεθος που τα χαρακτηρίζει, 
τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, όπως ο προσανατολισμός προς τον 
τουρισμό και την οικιστική ανάπτυξη, η υποχώρηση με λίγες εξαιρέσεις των λοιπών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως, του πρωτογενή τομέα, η μεγάλη 
εποχικότητα των δραστηριοτήτων, η ευαισθησία του περιβάλλοντος, το ζήτημα 
των συνδέσεων με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας και μεταξύ τους. 
Διαμορφώνοντας ευρύτερα λειτουργικά σύνολα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις περιορισμού των προβλημάτων που προκαλούνται από το 
ανάγλυφο και τη γεωγραφική δομή της χώρας. 
 
• Αστικότητα και ιεραρχία αστικών κέντρων. Με τη διαμόρφωση των νέες χωρικών 
ενοτήτων συνδέεται περισσότερο η επιδιωκόμενη πολυκεντρική αστική ανάπτυξη 
των κύριων αστικών κέντρων με την ενδοχώρα τους και δημιουργούνται οι 
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προϋποθέσεις ενδυνάμωσης των δικτυώσεων που αναδύονται σε πολλές 
περιπτώσεις, στο πλαίσιο του ιεραρχημένου αστικού συστήματος της χώρας. 
Διαμορφώνονται έτσι, καλύτερες προϋποθέσεις συγκρότησης ενός 
πολυκεντρικού αστικού συστήματος διαρθρωμένου σε τρεις βαθμίδες με 
βασικά του στοιχεία, στο ανώτερο επίπεδο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα 
κύρια αστικά κέντρα κάθε χωρικής ενότητας μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι 
ανάπτυξης σε κάθε χωρικό σύνολο, ενώ η αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να 
περιλάβει σταδιακά και τα λοιπά αστικά κέντρα καθώς και την ύπαιθρο που τα 
περιβάλλει συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δυναμικού αναπτυξιακού 
προτύπου που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς. 
 
 
III. Καλύτερη αντιμετώπιση προκλήσεων μεσοπρόθεσμα 
Με τη νέα οργάνωση των χωρικών ενοτήτων επιδιώκεται η διάχυση των 
θετικών αποτελεσμάτων των δυναμικότερων Περιφερειών στις γειτονικές 
Περιφέρειες, η ανάπτυξη των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση και αποφεύγεται 
η δημιουργία Περιφερειών δύο ή τριών ταχυτήτων, χωρίς οι διαρθρώσεις που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών διαφορών να έχουν ακόμη 
παγιωθεί. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία άσκησης στα νέα χωρικά σύνολα μιας 
ευέλικτης πολιτικής, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει και να ενδυναμώνει 
την αναπτυξιακή διαδικασία στις δυναμικές περιοχές αλλά και να συμβάλλει στην 
επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις Περιφέρειες που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και απαιτούν συνεχείς και έντονες προσπάθειες. Με τον τρόπο αυτό 
δίδεται η δυνατότητα να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα όχι μόνο τα 
διαπεριφερειακά προβλήματα και οι ανισότητες, αλλά και οι ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες. 
Οι ευρύτερες χωρικές ενότητες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης, τονώνοντας την 
εξωστρέφεια τους και καθιστάμενες ικανές να ανταποκριθούν στις 
μεσοπρόθεσμες προκλήσεις ανταγωνισμού καθώς και στη συνεργασία με τις 
γειτονικές προς αυτές περιοχές, αλλά και με τα γειτονικά κράτη, τα περισσότερα 
από τα οποία βρίσκονται σε ευρωπαϊκή τροχιά. 
 

2.3.2. Οι αναπτυξιακοί στόχοι των πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα 
προγραμματική περίοδο. 
Οι αναπτυξιακοί στόχοι34 θα εξυπηρετηθούν από το σύνολο των παρεμβάσεων που 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
(Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ). 
 
α. Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας) 
 
Το αναπτυξιακό όραμα της Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 
συμπυκνώνεται στη δημιουργία μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής 
οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, 
κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. 
Ο προσανατολισμός αυτός στηρίζεται στην ανάδειξη του ρόλου της χωρικής 
ενότητας ως κόμβου ενέργειας και μεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, στην 
ενίσχυση του πολυκεντρικού αστικού συστήματός της με τις αναδυόμενες 
δικτυώσεις μεταξύ συγκεκριμένων αστικών κέντρων και στην αναβάθμιση του 
ρόλου του μητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και 
καινοτομίας. 
 
Ο στόχος είναι πολυλειτουργικός και δίνει έμφαση στην: 

                                                
34 www.espa.gr 
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• αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις 
αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. 
• υποστήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθούν 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί μια σημαντική ώθηση στην αύξηση της 
απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου  δυναμικού και η συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας 
σύμφωνα με τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αναβάθμισης των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της παραγωγικότητας της 
εργασίας. 
• ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με στόχο τη 
μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της 
ανάπτυξης. Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα συμβάλει στη 
συνοχή του βορειοελλαδικού χώρου, στη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης, 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και δράσεων, 
στη δημιουργία λειτουργικών δικτυώσεων, σε κοινές δράσεις και στη δημιουργία 
μιας συμπαγούς χωρικής ενότητας. 
 
 
β. Χωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ιονίων Νήσων 
 
Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού. Τρείς αναπτυξιακές 
προτεραιότητες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χωρικής ενότητας: 1) 
Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης, 2) Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας στην περιοχή 
προγραμματισμού και 3) Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων. 
 
 
γ. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 
 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση 
αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη 
δυναμική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χωρικής ενότητας σε 
ένα νέο περιβάλλον όπου κύριο ρόλο διαδραματίζει η επένδυση στην γνώση, την 
ποιότητα, την καινοτομία και τα δίκτυα. Τα αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναμικά 
σημεία στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η στρατηγική 
εστιάζει στην ολοκλήρωση του μεταφορικού ιστού και τη λειτουργική διασύνδεση 
των μεταφορικών υποδομών, που θα συμβάλουν στη μείωση της 
ενδοπεριφερειακής ανισορροπίας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
και θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Κοινή 
συνιστώσα αποτελεί και η έμφαση στην επένδυση στη γνώση και την καινοτομία 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της χωρικής 
ενότητας.  
 
 
δ. Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Κρήτης, 
Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου) 
 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της 
αναπτυξιακής χωρικής ενότητας Κρήτης και νήσων Αιγαίου, σε συνθήκες αειφόρου 
ανάπτυξης. Ο στόχος θα επιτευχθεί με έμφαση στη λειτουργική ενδοπεριφερειακή 
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και διαπεριφερειακή διασύνδεση των περιοχών της χωρικής ενότητας, με την 
ανάπτυξη υποδομών μεταφορών και τη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θα ενισχυθεί η 
καινοτόμος επιχειρηματικότητα, με την παράλληλη ενδυνάμωση των εξωστρεφών 
συνεργασιών, την αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων ως 
συγκριτικό πλεονέκτημα και την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Τέλος, ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα 
επιδιωχθεί σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 
ε. Χωρική ενότητα Αττικής 
 
Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, ως ευρωπαϊκής 
μητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Η επίτευξη του οράματος θα εστιάσει στην προσπάθεια καθιέρωσης της 
Περιφέρειας ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου, τη βελτίωση της εξωστρέφειας 
του τοπικού παραγωγικού συστήματος και τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της 
έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής συναρτάται άμεσα με την ποιότητα 
των υποδομών της. Έτσι, κρίσιμης σημασίας για την Αττική θα είναι οι παρεμβάσεις 
αναβάθμισης-επέκτασης του τομέα αστικών μεταφορών αλλά και βελτίωσης 
συγκοινωνιακών υποδομών, για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών αλλά και την αύξηση του μεριδίου των μέσων μαζικής μεταφοράς στη 
μετακίνηση θα ενισχύσουν τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις που ήδη 
διαφαίνονται και θα επιτρέψουν την προσέγγιση στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 

2.3.3 Περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού 
 
Μέσα από την Περιφερειακή Στρατηγική35 αντιμετωπίζονται τα προβλήματα κατά 
Περιφέρεια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης έχει ήδη διαπιστωθεί ότι παρά τις 
διαφορετικές αναπτυξιακές επιδόσεις κάθε Περιφέρειας, και κατά συνέπεια τη 
διαφοροποίηση της επιλεξιμότητάς τους κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, όσα έχουν επιτευχθεί είναι εκτεθειμένα στις πιέσεις της αγοράς 
κεφαλαίων και προϊόντων που προέρχονται από τον εγχώριο και διεθνή 
ανταγωνισμό, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας καθιστούν τις εξελίξεις 
στον τομέα της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης ιδιαίτερα ευαίσθητες. 
Αντίστοιχα σημαντική ευαισθησία παρουσιάζουν και οι τομείς της φτώχειας και της 
κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασμό με το σύνολο των εξελισσόμενων 
μετασχηματισμών της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 
Έτσι, παράλληλα με την διαφοροποίηση των Περιφερειών της χώρας με κριτήριο 
τις αναπτυξιακές τους επιδόσεις, καταγράφονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις 
των Περιφερειών της χώρας με κριτήριο τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στην 
ανεργία, στην φτώχεια, καθώς και στους τομείς αρμοδιότητας της κοινωνικής 
πολιτικής. 
Η σύγκριση των δύο αυτών στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο αυτές 
τάσεις, δηλαδή οι αναπτυξιακές επιδόσεις και τα στοιχεία που σχετίζονται με τον 
τομέα δράσης του ΕΚΤ, δεν εξελίσσονται κατά τρόπο ευθέως ανάλογο μεταξύ 
τους. 
Το κύριο στοιχείο αυτής της διαφοροποίησης προκύπτει από την ιδιαίτερη 
ευαισθησία των ζητημάτων που συνδέονται με την επιτυχή σύζευξη της ζήτησης με 
την προσφορά εργασίας, το ρυθμό μεταβολής του εργατικού δυναμικού (εξαιτίας 
της ύπαρξης περισσότερων γυναικών και νέων ή και μεταναστών στην εργασία), 

                                                
35 www.ggea.gr 
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την εξέλιξη της ανεργίας, της φτώχειας και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και 
της άνισης επιπτώσεως στο χώρο (διοικητικό και γεωγραφικό), αλλά και στις 
διάφορες κοινωνικές ομάδες - οι οποίες βρίσκονται κατά διαφορετικό τρόπο 
εκτεθειμένες στις ασκούμενες πιέσεις –σε σχέση ουσιαστικά με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες κάθε Περιφέρειας. 
Η συγκεκριμένη επομένως στρατηγική σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο πάντα 
των θεσμικών πλαισίων που ισχύουν, πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, ένα 
γενικό για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας το οποίο στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, και ένα εξειδικευμένο κατά 
Περιφέρεια το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση σε συγκεκριμένες Περιφέρειες και συνδέεται με την 
προώθηση των στόχων της συγκεκριμένης πολιτικής. Η στρατηγική θα 
υλοποιηθεί από το ΕΠ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού». 
Η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου μάθηση των απασχολούμενων, η 
ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ομάδων που αντιμετωπίζουν τα 
μεγαλύτερα προβλήματα (γυναίκες, νέοι, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες) μέσω της 
αποτελεσματικότερης σύζευξης της ζήτησης με την προσφορά εργασίας και η 
προώθηση της «ευελιξίας με ασφάλεια» στην αγορά εργασίας, αποτελούν τους 
κύριους άξονες της στρατηγικής μέσα από τους οποίους οι ενέργειες θα εστιάσουν 
στη μείωση του αριθμού των ανέργων και των κινδύνων έκθεσης στη φτώχεια. 
Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στις πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλά και σε 
πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της Περιφέρειας δηλ. 
τον ορεινό, μειονεκτικό, νησιωτικό της χαρακτήρα. 
 
α. Χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας και 
Δυτικής Μακεδονίας 
Οι τρεις περιφέρειες απαρτίζουν την χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 
Προφανώς η στρατηγική αποτελείται από ένα κοινό στοιχείο και μια σειρά 
διαφοροποιημένων παρεμβάσεων κυρίως ως προς την έντασή τους. Άλλωστε η 
διαφοροποίηση της κατάταξης των τριών Περιφερειών συνδέονται με την 
ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί την πλέον 
προβληματική περιφερειακή αγορά εργασίας της χώρας παρά τις σχετικά υψηλές 
αναπτυξιακές της επιδόσεις. 
Σε ότι αφορά τα προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
σε πρώτη θέση βρίσκονται οι ανάγκες παρέμβασης στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόβλημα καθίσταται ιδιαίτερα έντονο αν 
συνδυαστούν τα προβλήματα φτώχειας, απασχόλησης και αγοράς εργασίας και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης είναι η πλέον προβληματική. 
 
β. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας 
Οι τρεις Περιφέρειες αποτελούν μια χωρική ενότητα. Η ενότητα αυτή 
χαρακτηρίζεται από ένα κεντρικό ορεινό όγκο και τις ανατολικές απολήξεις του και 
από ένα παραγωγικό πρότυπο με σημαντικά κοινά στοιχεία, αλλά και με το ρόλο 
και τη δυναμική των αστικών κέντρων του συγκεκριμένου χωρικού συνόλου . 
Στην κατάταξη η Θεσσαλία παρουσιάζεται ως μια Περιφέρεια σε γενικά ενδιάμεση 
κατάσταση, ενώ οι άλλες δύο Περιφέρειες κατατάσσονται προ το τέλος της 
κλίμακας και αυτό γιατί στην μεν Ήπειρο καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός του 
παραγωγικού προτύπου και μόλις τώρα ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα 
υποδομής, ενώ στην Στερεά Ελλάδα αποτυπώνεται ο δυισμός παραδοσιακή 
αγροτική οικονομία- βιομηχανική ανάπτυξη, ως συνέπεια της γειτνίασης με την 
Αθήνα – Αττική. Τέλος και οι τρείς Περιφέρειες παρουσιάζουν στοιχεία τουριστικής 
ανάπτυξης με διαφορετική ένταση και κατά διαφορετικό τρόπο (Πήλιο, Όλυμπος, 
Σποράδες, Ορεινός τουρισμός). Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στο 
δείκτη έκθεσης στον κίνδυνο της φτώχειας. Η Ήπειρος είναι η Περιφέρεια με τα 
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περισσότερα προβλήματα, η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το 
τέλος και η Θεσσαλία σε ενδιάμεση θέση. 
 
γ. Χωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων. 
Παρά το γεωγραφικό της δυισμό η συγκεκριμένη χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται 
από μια σειρά κοινών προβλημάτων που συνδέονται με την εμμονή του 
παραδοσιακού προτύπου του αγροτικού τομέα, με τις επιπτώσεις της 
αποβιομηχάνισης στα αστικά της κέντρα αλλά και με το δυναμικό κλάδο της 
τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο οποίος, όμως, όπως είναι αναμενόμενο 
διαφοροποιείται κατά περιοχές. Συνολικά τα προβλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ένταση στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας. 
 
δ. Η χωρική ενότητα Αττικής 
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την μεγαλύτερη με σημαντική απόσταση και με 
κριτήριο τον πληθυσμό περιφερειακής χώρας. Εδώ συγκεντρώνεται το 40% 
περίπου του πληθυσμού και των απασχολούμενων και μεγάλο μέρος των 
επιχειρήσεων της χώρας και της διοίκησης. 
Πολύ περισσότερο εδώ διαμορφώνονται τα πρότυπα που καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό την εξέλιξη στον τομέα στο σύνολο της χώρας. Λόγω του μεγάλου 
μεγέθους του πληθυσμού και των απασχολούμενων, του αστικού χαρακτήρα της 
Περιφέρειας και του καθοριστικού της ρόλου στην οικονομία της χώρας, όπως είναι 
αναμενόμενο οι σχετικοί με την απασχόληση και την ανεργία δείκτες παρουσιάζουν 
χαμηλές τιμές. Έτσι, η Αττική κατατάσσεται στο πρώτο τρίτο των Περιφερειών της 
χώρας σε όλους τους δείκτες. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον κίνδυνο της 
φτώχειας όπου η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη θέση. 
Οι τιμές των δεικτών, όμως, αποκρύπτουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τα 
υπαρκτά ακραία φαινόμενα που προφανώς ισχύουν σε μια τόσο μεγάλη 
συγκέντρωση και τα οποία είναι και σε απολύτους αριθμούς των εμπλεκομένων 
σημαντικά και συνεπάγονται σημαντικές ανισότητες και μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων της Αττικής συνολικά, αλλά και εντός του Λεκανοπεδίου. 
Καθώς, λοιπόν, στην Περιφέρεια αναπαράγονται, εξαιτίας του μεγέθους των 
απασχολούμενων, του πληθυσμού και των επιχειρήσεων, με διαφοροποιούμενη 
ένταση στις διάφορες ενότητές της όλα τα καθοριστικά προβλήματα της αγοράς 
εργασίας και της απασχόλησης, έστω και σε συνολικά περιορισμένη έκταση, θα 
δοθεί έμφαση στη δυνατότητα επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, 
στην αύξηση των απασχολούμενων με προσανατολισμό σε ανταγωνιστικούς και 
καινοτόμους κλάδους της μεταποίησης καθώς και των υπηρεσιών. Οι 
διαφοροποιήσεις κατά κλάδους πρέπει να ανταποκρίνονται στον 
δυναμισμό τους. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στη διαφοροποίηση 
και κατά χωρικές ενότητες της Περιφέρειας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κατά 
περιοχές έντονα προβλήματα. 
 
ε. Η χωρική ενότητα Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 
Η συγκεκριμένη χωρική ενότητα αποτελείται από τρείς Περιφέρειες, στις οποίες 
παρά τις διαφορές λόγω μεγέθους των νησιών από τα οποία αποτελείται κάθε μια, 
της θέσεως των νησιών και του παραγωγικού τους προτύπου, επικρατούν τα κοινά 
στοιχεία της νησιωτικότητας. 
Σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους δείκτες η Κρήτη παρουσιάζει τα λιγότερα 
προβλήματα σε ότι αφορά απασχόληση, την ανεργία και την φτώχεια. Το Νότιο 
Αιγαίο παρουσιάζει περιορισμένα προβλήματα ανεργίας και εντονότερα 
απασχόληση και φτώχειας, ενώ το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονα 
προβλήματα ανεργίας, αλλά περιορισμένα προβλήματα φτώχειας. 
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2.4 Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 
 
Τα στοιχεία που συνάγονται από τη χωρική θεώρηση, σε συνδυασμό με τη 
διαπίστωση, ότι στη χώρα μας έχει ουσιαστικά γενικευθεί ένα αστικό πρότυπο 
συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά κατοίκηση, αναψυχή και πολιτισμό αλλά και τις 
παραγωγικές διαδικασίες, αναδεικνύουν τη χωρική διάσταση, όπως αυτή 
συνοψίζεται ως στόχος της χωρικής συνοχής, ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα 
μας. Και αυτό όχι μόνο γιατί επιτρέπει τον εμπλουτισμό, τη συμπλήρωση και την 
εξειδίκευση των θεματικών πολιτικών σε συγκεκριμένα χωρικά σύνολα, αλλά και 
γιατί οδηγεί στην ιδιαίτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, που χαρακτηρίζουν τη 
χώρα στο σύνολο της. 
Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραμματισμού 
αφορούν σε συγκεκριμένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις 
νησιωτικές περιοχές, καθώς και τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές, που 
συνδέονται με την αλιεία. Για κάθε χωρικό σύνολο ακολουθεί η περιγραφή των 
προτεραιοτήτων ανάπτυξης στη βάση της αποτίμησης της υφιστάμενης 
κατάστασης, που προηγήθηκε. 
 

2.4.1 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
 
Γενικά 
Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της 
χώρας και στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεύουσες των 
νομών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η βιωσιμότητα των συγκεκριμένων 
κέντρων αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα τους με την έννοια της 
αντιμετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά παρουσιάζουν ως προς τις 
υποδομές τους, όσο και στην οικονομική τους βιωσιμότητα με την έννοια ενός 
ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική 
διοίκηση τους. Η συνοχή του χώρου και η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη, που δε στερεί από τις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα της επιλογής, 
ορίζεται ως ο μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός στόχος των ελληνικών πόλεων: Η 
πόλη που αποτελεί ταυτόχρονα τόπο εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων 
και φιλοξενεί την κοινωνία των πολιτών της. 
 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής πολιτικής στη νέα περίοδο είναι η 
πρόσβαση των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην 
ψυχαγωγία, το αναβαθμισμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναμική και 
ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, οι καινοτόμες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω μιας εκσυγχρονισμένης δημό-
σιας διοίκησης. 
Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός των 
παρακάτω στοιχείων. 
• Πολυκεντρικότητα 
• Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων 
• Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης 
• Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, 
ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα 
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, μείωση των οικιακών αποβλήτων) 
• Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα 
• Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα 
(παρατηρητήριο) 
 
Η αστική ανάπτυξη επομένως εκτείνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της 
χώρας όπου αντιμετωπίζονται τόσο τα συνολικά ζητήματα βελτίωσης της 
λειτουργίας και επέκτασης των αστικών κέντρων της χώρας όσο και τα ιδιαίτερα 
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ζητήματα που παρουσιάζουν ένταση και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές μέσα στα αστικά κέντρα (περιοχές σε κρίση, περιοχές αλλαγής χρήσεων 
και αποβιομηχάνισης, περιοχές με έντονα κοινωνικά προβλήματα) αξιοποιώντας 
την εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί (π.χ. Πρωτοβουλία Urban, καλές 
πρακτικές). Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδυνάμωση της 
δυναμικής συγκεκριμένων αστικών κέντρων, που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πόλοι ανάπτυξης της χώρας. 
Με βάση τα προηγούμενα, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται γύρω από 
συγκεκριμένα αστικά κέντρα της χώρας μητροπολιτικού και περιφερειακού 
επιπέδου. Η ανάπτυξη των κέντρων αυτών θα κινητοποιήσει, μέσα από τις 
αναδυόμενες δικτυώσεις, και την ανάπτυξη των περιοχών αμέσου επιρροής και 
συγκεκριμένων αστικών κέντρων, δηλ. την ύπαιθρο που τα περιβάλλει, αλλά και 
την ανάπτυξη μικρότερων αστικών κέντρων, που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής 
τους: 
 
Οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας. 
Καθοριστικό στοιχείο στην αναπτυξιακή πολιτική της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου αποτελούν οι πόλοι ανάπτυξης36 της χώρας. Πρόκειται για συγκεκριμένα 
αστικά κέντρα της χώρας και για περιοχές δυναμικής περιαστικής ανάπτυξης και 
αστικής διάχυσης. Οι εν λόγω πόλοι κρίνεται σκόπιμο να ενδυναμωθούν ώστε να 
βελτιωθεί η λειτουργικότητα τους, να αντιμετωπισθούν περιοχές στο εσωτερικό 
τους, που βρίσκονται σε κρίση, και να σχεδιαστούν έγκαιρα και σωστά οι περιοχές 
που δέχονται τις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία “Regions for 
Economic Change”. Έτσι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη εφαρμογή 
και ένταξη στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού (mainstream 
programming process) καινοτόμων δράσεων που συνδέονται με τα 
αποτελέσματα των δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες. 
Στόχο της συγκεκριμένης προσπάθειας αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, η 
δημιουργία δηλ. συνθηκών ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές να αποτελέσουν 
τόπους εγκατάστασης επιχειρήσεων, η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των 
αστικών περιοχών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η 
αντιμετώπιση προβλημάτων, που συνδέονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος 
των περιοχών αυτών και των πιέσεων, που αυτό δέχεται από τις αστικές 
λειτουργίες και την αστική ανάπτυξη. 
Οι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση του ιεραρχημένου 
αστικού συστήματος της χώρας με τη βοήθεια μιας σειράς κριτηρίων, τα οποία 
αναπτύσσονται στη συνέχεια. 
Οι πόλοι ανάπτυξης αποτελούνται από τρεις κατηγορίες αστικών κέντρων. Στην 
πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα μητροπολιτικά κέντρα, τα οποία 
αντιστοιχούν στις μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας – Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να θεωρούνται σε επίπεδο 
ημερησίων συστημάτων των συγκεκριμένων κέντρων τα οποία, καθώς 
ολοκληρώνονται τα βασικά μεγάλα έργα υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος), 
τείνουν και αυτά να διευρύνονται σημαντικά.  
Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται συγκεκριμένα αστικά κέντρα, τα οποία 
είναι ή δευτερεύοντα κέντρα διαπεριφερειακής σημασίας, ή αποτελούν στοιχεία 
αναδυομένων δικτυώσεων γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από αστικά 
κέντρα, τα οποία συγκεντρώνουν ειδικές χρήσεις, που κρίνονται σημαντικές για τη 
συνολική αναπτυξιακή διαδικασία (π.χ πύλες, κόμβοι κτλ). 
Σε μια τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης 
καθώς και τα αστικά κέντρα του Αιγαίου και των Ιονίων Νησιών, τα οποία 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ιστορικά αποτελούν ένα «ενιαίο αστικό χώρο» με 
κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό τους. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στην 
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ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η αστική ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές της 
χώρας. 
Η επιλογή των πόλων ανάπτυξης που προτείνονται στη συνέχεια γίνεται στη βάση 
των τριών κατηγοριών αστικών κέντρων που αναφέρονται παραπάνω με τη 
βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων από ένα σύνολο, το οποίο αποτελείται από 
τα αστικά κέντρα της χώρας και όσες από τις πρωτεύουσες των νομών δεν 
εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. 
 
Πρόκειται για : 
 
• το πληθυσμιακό μέγεθος των πόλεων (ή πολεοδομικών συγκροτημάτων (ΠΣ), 
• την πληθυσμιακή δυναμική, 
• τη θέση των πόλεων σε σχέση με τους υφισταμένους και τους επιδιωκόμενους    
άξονες ανάπτυξης, 
• τη διοικητική σημασία, 
• τη διαθεσιμότητα υποδομών έρευνας και υγείας, 
• την δομή και τη δυναμική του παραγωγικού προτύπου, 
• την ύπαρξη στοιχείων δικτυώσεων με γειτονικά αστικά κέντρα. 
Η αξιολόγηση των αστικών κέντρων της χώρας με τη βοήθεια των συγκεκριμένων 
κριτηρίων, οδηγεί στην επιλογή 26 από αυτά ως πιθανούς πόλους ανάπτυξης .  
Οι πόλοι ανάπτυξης προσδιορίζονται συνεκτιμώντας την ιεραρχημένη διάρθρωση 
του αστικού συστήματος της χώρας με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων, 
τα οποία αναπτύσσονται στη συνέχεια. 
Οι συγκεκριμένοι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αυστηρή εφαρμογή των 
κριτηρίων, που έχουν επιλεγεί στο συγκεκριμένο σύνολο αστικών κέντρων και 
αποτελούν επιλεγμένα στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής, χωρίς όμως, να 
αποκλείονται αναδιαρθρώσεις της συγκεκριμένης κατάταξης μέσα από την ίδια την 
αναπτυξιακή δυναμική (δυναμική διαδικασία), τις δραστηριότητες των αρμόδιων 
με την αστική ανάπτυξη φορέων και τη λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο 
εφαρμογής. 
 

2.4.2 Ανάπτυξη της υπαίθρου 
 
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
 
Για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών37 δε θα υιοθετηθεί σε επίπεδο 
Περιφερειών 
διαφοροποιημένη πολιτική αλλά οριζόντια και σε επίπεδο χώρας θα υλοποιηθεί ένα 
πλέγμα παρεμβάσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ιδιαίτερα το ΕΤΠΑ και κατά 
περίπτωση το Ταμείο Συνοχής αλλά και από το ΕΓΤΑΑ. 
Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου πρέπει να είναι κοινή για τη χώρα 
αφού τα προβλήματα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις Περιφέρειες, παρά 
την επιλεξιμότητα των Περιφερειών αυτών σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. 
Άλλωστε στον ορεινό χώρο με ελάχιστες σημειακές εξαιρέσεις διαμορφώνονται και 
οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες των περισσοτέρων Περιφερειών. 
Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των 
δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική 
εποχικότητα και υποχώρηση, με αποτέλεσμα πολλές ορεινές περιοχές να είναι 
αραιοκατοικημένες και να διακυβεύεται η οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητά τους και στην αντιμετώπιση των πιέσεων, που εμφανίζεται σε 
ορισμένες ορεινές περιοχές εξαιτίας της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης. 
Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να μη 
διακυβεύεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σημασία, αλλά να 
διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με 
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σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συμβατά με το περιβάλλον και το 
τοπίο όρια, αλλά και με τους κανόνες της αγοράς. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η 
ανάπτυξη του τουρισμού και ιδιαίτερα του τουρισμού μικρής κλίμακας, η 
διατήρηση της άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, η ανάδειξη της 
οικολογικής και κοινωνικής σημασίας των δασών και η δημιουργία/ διατήρηση της 
μικρής βιοτεχνίας αποτελούν διακριτές ενότητες παρεμβάσεων. Η ανασυγκρότηση 
αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την στήριξη στη παραγωγή επώνυμων (ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, βιολογικά) γεωργικών προιόντων σε μακροχρόνια προοπτική, και σε 
συνδυασμό με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται 
κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα ενός ημερολογιακού έτους και μέσα από μία 
ελεγχόμενη μέσα από το σχεδιασμό οικιστική ανάπτυξη. Άρα είναι επιθυμητή η 
συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης. 
Η προοπτική αυτή σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιέσεις, που 
ασκούνται στο ορεινό χώρο παραπέμπει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής, η οποία 
θα περιορίζει τις επιπτώσεις από: 
• τις χωρίς μακροχρόνιο ορίζοντα οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες οι 
οποίες τελικά, επιδρούν αρνητικά στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 
• τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές του ορεινού 
χώρου, όπου αυτές έχουν εγκατασταθεί (περιοχές χειμερινού τουρισμού, περιοχές 
με γνωστά ονόματα ως περιοχές προορισμού ενταγμένες στο κυρίαρχο τουριστικό 
πρότυπο της χώρας, αναδυόμενες τουριστικές περιοχές, περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται σημαντικά μνημεία της φύσης και του πολιτισμού). 
• τα μεγάλα έργα υποδομής και ενέργειας, που είναι στρατηγικής σημασίας για την 
ανάπτυξη της χώρας όπως π.χ η ολοκλήρωση της Εγνατίας και των κάθετων 
αξόνων, που οδηγούν στα σύνορα της χώρας, τα ενεργειακά δίκτυα και τα κέντρα 
παραγωγής ενέργειας της χώρας, αλλά και από τις επιπτώσεις των αντιστοίχων 
υποδομών περιφερειακή και αστικής σημασίας. 
• πιέσεις της οικιστικής ανάπτυξης οι οποίες ασκούνται στο σύνολο του ορεινού 
χώρου αλλά εμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση σε συγκεκριμένες περιοχές σε στενή 
συνάρτηση με την προσβασιμότητα τους από τις μεγάλες πληθυσμιακές 
συγκεντρώσεις της χώρας.  
Σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση 
λειτουργικών διασυνδέσεων με τα γειτονικά αστικά κέντρα σε μια λογική 
ημερησίων μετακινήσεων. Τα κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν 
ολοκληρωμένα σημεία υποστήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό 
χώρο. 
Σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές στο νησιωτικό χώρο πρέπει να επισημανθεί, 
ότι καθώς αυτές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τις ορεινές περιοχές του 
ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, αλλά λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους με 
μεγαλύτερη ένταση, είναι αναγκαία η καταβολή ιδιαίτερων περισσότερο έντονων 
και αποτελεσματικότερων προσπαθειών, ώστε η στρατηγική αυτή να επεκταθεί και 
στις ορεινές περιοχές των μεγαλύτερων νησιών της χώρας, προσαρμοζόμενης 
κατάλληλα. 
 
Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών 
 
Η αναπτυξιακή στρατηγική για το νησιωτικό χώρο38 αποτελεί ένα δυσεπίλυτο 
πρόβλημα καθώς ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται από πολλές ομοιότητες 
αλλά και από σημαντικές διαφορές. 
Όπως και στην περίπτωση του ορεινού χώρου, έτσι και στο νησιωτικό, είναι 
αναγκαία μια ενιαία ως προς τις αρχές της στρατηγική με διαφοροποιήσεις οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού ή κάθε 
κατηγορίας νησιών. 
Κύρια στοιχεία αυτής της στρατηγικής αποτελούν η ανασυγκρότηση ενός βιώσιμου 
και διαφοροποιημένου παραγωγικού προτύπου στηριζόμενη στην ιδιωτική 
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επιχειρηματική πρωτοβουλία, η επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων 
προσπελασιμότητας και υποδομών των νησιών, και η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. Απαραίτητη είναι η λήψη μέτρων για την 
οικονομική διαφοροποίηση των νησιών, που εξακολουθούν να έχουν μεγάλο 
αλιευτικό στόλο και απασχόληση στον τομέα της αλιείας. Η μείωση της αλιευτικής 
προσπάθειας όπως απορρέει από τις προτεραιότητες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΛ) δε θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνική και 
οικονομική συνοχή των συγκεκριμένων νησιωτικών περιοχών. Για το σκοπό αυτό 
θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχονται από την ΚΑΛ για την 
υδατοκαλλιέργεια, τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας των περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία κτλ. 
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής θα 
κατευθύνονται κυρίως: 
• στη μείωση των ενδο- και διαπεριφερειακών ανισοτήτων, που πηγάζουν από τη 
νησιωτικότητα: η ολοκλήρωση των υποδομών πρόσβασης (δίκτυα μεταφορών, 
υπηρεσίες και ενέργεια). Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα μικρότερα 
νησιά. 
Η συνοχή έχει διπλή διάσταση: εσωτερική συνοχή, δηλαδή οι συνδέσεις εντός των 
ορίων της Περιφέρειας, και εξωτερική, μέσω της σύνδεσης με τα αστικά και 
διοικητικά κέντρα. Οι δράσεις θα έχουν ως στόχο τη συγκράτηση και την ευημερία 
του πληθυσμού. 
• στην ανάπτυξη του επιχειρείν και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιωτικού χώρου: οργάνωση εμπορίας, 
διακίνησης και προβολής τοπικών προϊόντων, δημιουργία υποδομών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας και διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω 
της ενεργοποίησης τοπικών πόρων και δυνάμεων, η ανάπτυξη θα αποκτήσει 
ενδογενή και όχι επίκτητο χαρακτήρα. 
• στην αξιοποίηση των φυσικών προϋποθέσεων των νησιών, ως τόπων 
εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς να έρχονται σε 
σύγκρουση με τις άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτά. 
• στην περιβαλλοντική μέριμνα, για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και 
του δομημένου περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές υποδομές αποτελούν 
προϋπόθεση της ομαλής ανάπτυξης των νησιών, και περιλαμβάνουν δομές 
διαχείρισης λυμάτων, απορριμμάτων, και προστασίας και χρηστής διαχείρισης 
υδάτων, ακτών και φυσικών πόρων. 
• στη διοικητική ενίσχυση και εξασφάλιση υποδομών υγείας, μέσω προσέλκυσης 
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και εξειδικευμένων ενεργειών όπως ανάπτυξη και 
χρήση τηλεϊατρικής. 
• στην αξιοποίηση του γεγονότος ότι σε ευρύτερο πλαίσιο, ο νησιωτικός χώρος 
αποτελεί κατεξοχήν έδαφος για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας, 
όπου θα υπάρξουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, οι 
μεταφορές, η παιδεία, η διοίκηση, και η υγεία. 
• στην ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτισμικού πλούτου, ως 
προϋπόθεση για την ευρύτερη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα. 
• στην επιδίωξη των απαραίτητων διαπεριφερειακών και διασυνοριακών 
συνεργασιών για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που ξεπερνούν το 
πλαίσιο εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 
• στην ενδυνάμωση των σχέσεων των αστικών κέντρων, των νησιών, τόσο με την 
ενδοχώρα τους όσο και μεταξύ τους αλλά και με τις ηπειρωτικές ακτές. 
• στο γεγονός ότι οι τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες είναι όλες παραμεθόριες. 
Έτσι τίθενται θέματα ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων, με την προφανή 
μεγαλύτερη δυσκολία έναντι των ηπειρωτικών περιοχών. Επίσης, υπάρχει η 
ανάγκη συνεργασιών με τρίτες χώρες, σε διάφορους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας πέραν της αστυνόμευσης. 
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Ανάπτυξη των λοιπών αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 
συνδέονται με την αλιεία39. 
 
Η νέα προγραμματική περίοδος συμπίπτει χρονικά με την έναρξη εφαρμογής της 
αναθεωρημένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και το γεγονός αυτό 
σηματοδοτεί ευρύτατες αλλαγές και μετασχηματισμούς στις αγροτικές περιοχές, 
δημιουργώντας γι’ αυτές σημαντικές ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. 
Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε επίπεδο χώρας εστιάζει 
στην ενίσχυση και των τριών πυλώνων, που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, 
δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. 
Η μείωση των πιέσεων, που επιφέρει η νέα ΚΓΠ στις αγροτικές περιοχές της χώρας 
και ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής προϊόντων, που απολάμβαναν υψηλή 
στήριξη από τον πρώτο πυλώνα (όπως βαμβάκι, καπνός, κλπ) θα αντιμετωπισθεί 
κυρίαρχα μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας των περιοχών αυτών με την 
αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και ιδιαίτερα των μεγάλων οδικών 
αξόνων. Η Ιόνια οδός, ο εγκάρσιος οδικός άξονας της Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65), η 
ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη και η Εγνατία οδός 
διέρχονται από κυρίαρχα αγροτικές περιφέρειες, η ολοκλήρωση τους θα δώσει τη 
δυνατότητα διάχυσης της ανάπτυξης αλλά και μείωση της εξάρτησης από τον 
πρωτογενή τομέα. 
Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του 
ΕΠΑΛ 2007–2013 έμφαση δίνεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή τομέα με σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα 
θέματα, που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα την κάλυψη των 
αναγκών σε κατάρτιση τόσο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα αλλά 
και γενικότερα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. 
Σε ότι αφορά την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών αλλά και διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης παρεμβάσεις 
θα υλοποιηθούν τόσο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία όσο και από το ΕΓΤΑΑ και το 
ΕΤΑ. 
Ο σχεδιασμός βασίζεται σε ένα μικτό σχήμα «εκ των άνω προς τα κάτω» με ευρεία 
συμμετοχή στη φάση της κατάρτισης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων σε 
επίπεδο Τομεακών Προγραμμάτων, ΠΕΠ, Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) και Ε.Π Αλιείας 2007-2013. 
Παράλληλα, υιοθετείται και η «εκ κάτω προς τα άνω» προσέγγιση στη βάση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (μικρο-
περιφέρειες προγραμματισμού) που αποτελούν διακριτές γεωγραφικές ενότητες για 
την υλοποίηση του Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και 
Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» του ΠΑΑ και με την προσέγγιση 
LEADER εκτός των προαναφερθέντων περιοχών και στις πεδινές περιοχές και σε 
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.  
Μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με την κινητοποίηση του ενδογενούς τοπικού αναπτυξιακού 
δυναμικού και την προώθηση Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης θα 
ενισχυθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών. Η στρατηγική για την ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου 
(ορεινές, νησιωτικές και λοιπές αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία από τα διαρθρωτικά Ταμεία και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ στοχεύει: 
• Βραχυπρόθεσμα στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών. (ΕΤΠΑ – Ταμείο Συνοχής) 
• Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των 
περιοχών της υπαίθρου καθώς και μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που 
συνδυάζει παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
συμβατά με το περιβάλλον και το τοπίο όρια. (ΕΤΠΑ - ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 

                                                
39 www.espa.gr 
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• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα μέσω της 
οργάνωσής του σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα, με περαιτέρω ενδυνάμωση 
της εξωστρέφειας του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει σε μια 
σειρά προϊόντων αλλά και μεθόδων παραγωγής ( ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 
• Στη δημιουργία υποδομών που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα 
(ΕΤΠΑ). 
• Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της 
σαν σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και διατήρησης του 
αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ) 
• Στη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των πιέσεων και προστασίας 
εδάφους επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας 
αλλά και επίτευξης των στόχων της χώρας σε σχέση με το πρωτόκολλο του Κιότο 
(ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ) 
• Στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μέσω της 
περαιτέρω ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της συμβολής τους 
στη διαφοροποίηση /εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. (ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ) 
• Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση των 
προσφερομένων υπηρεσιών στον πολίτη (ΕΤΠΑ) 
• Στην αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ). 
• Στην αύξηση της ελκυστικότητας τους σαν περιοχών κατοικίας αλλά και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στο τομέα του τουρισμού (ΕΤΠΑ – 
ΕΓΤΑΑ -ΕΤΑ) 
• Στη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα με τα επιλεγμένα 
ημιαστικά και αστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των 
ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων και αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό 
σχεδιασμό. (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ) 
• Στην αειφόρο ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσω της 
δημιουργίας ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων 
τομέων μεταξύ τους (π.χ τουρισμός – πρωτογενής τομέας, τουρισμός - πολιτισμός, 
κλπ) που συνδυάζεται με εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
ποιότητας και της επιχειρηματικότητας. 
• Στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των επιλεγμένων 
αλιευτικών περιοχών, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω 
της στήριξης που παρέχεται για τη διαφοροποίηση ή την οικονομική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών και στη διατήρηση και προαγωγή της 
ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος. 
 
Στην επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλλουν από κοινού: 
• Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του Α’ και Β’ βαθμού αυτοδιοίκησης 
και η περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, όπως 
αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων. 
• Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΑ. 
• Οι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν από το αναμορφωμένο, σε όρους σχεδιασμού 
και διαχείρισης, ΠΔΕ. 
• Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα. 
  
Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη 
δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και τη μεγιστοποίηση της 
προστιθέμενης αξίας θα επιτευχθεί μέσω της διάκρισης «τομέων και πεδίων 
παρέμβασης» ανά Ταμείο και της επιμέρους στοχοθέτησης σε όρους 
επιχειρησιακών στόχων, αλλά με δεδομένη την ταύτιση των στρατηγικών στόχων . 
Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ: 2.2. Υποστήριξη για την 
οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και 
των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα. 
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2.4.3 Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία  
 
Η πολυκεντρικότητα, η πρόσβαση στη γνώση, η διατήρηση και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση του 
επιχειρηματικού κλίματος αποτελούν για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Χωρικής 
Συνεργασίας βασικές επιλογές, με δεδομένη και την αύξηση των χερσαίων και 
θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας και την επέκταση του εδάφους της. 
Για το σχεδιασμό των επιμέρους προγραμμάτων40 του Στόχου 3, λαμβάνονται 
υπόψη: 
• Το είδος της συνεργασίας (διαπεριφερειακή, διακρατική ή διασυνοριακή). Στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας θα επιδιωχθεί η καλύτερη 
αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού των περιοχών, η επίτευξη καλύτερης 
συνοχής και συνέχειας του χώρου και η συνέργεια με τα άλλα Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα επιδιωχθούν δράσεις 
περισσότερο άυλου περιεχομένου, όπως ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών. 
• Η ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, με δεδομένη τη μείωσή τους σε 
σχέση με την περίοδο 2000-2006, δίνοντας έμφαση στη σκοπιμότητα έναντι του 
χαρακτήρα εκάστου προγράμματος, το βαθμό προώθησης των χωρικών 
συνεργασιών έως σήμερα και την ανάγκη ύπαρξης απτών αποτελεσμάτων στο 
τέλος της προγραμματικής περιόδου. 
• Η νέα πιο συνεκτική γεωγραφική προσέγγιση των προγραμματικών περιοχών της 
ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, στις ανάγκες των οποίων θα πρέπει να 
προσαρμοσθούν οι δράσεις της νέας περιόδου. 
• Ο βαθμός επιτυχίας και η ανάγκη συνέχισης ή συμπληρωματικότητας με δράσεις 
της προγραμματικής περιόδου 2000-2006. 
Οι τομείς προτεραιότητας, ανάλογα με την κατηγορία χωρικής συνεργασίας, έχουν 
ως ακολούθως: 
 
Διασυνοριακή συνεργασία 
 
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διασυνοριακή συνεργασία, τόσο στη διμερή με τα εσωτερικά και εξωτερικά της 
σύνορα, όσο και στην πολυμερή. Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, η 
Ελλάδα αναπτύσσει συνεργασίες με παλαιά και νέα κράτη μέλη όπως η Ιταλία, η 
Κύπρος, καθώς και η Βουλγαρία (κράτος μέλος από 01.01.2007), με υποψήφια 
κράτη μέλη όπως η Τουρκία και με πιθανά υποψήφια μέλη όπως η Αλβανία και η 
ΠΓΔΜ. Στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα 
συνεργασίας με χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας και της 
Αδριατικής. 
Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο διασυνοριακής 
συνεργασίας είναι οι εξής: 
• Επιχειρηματικότητα, τουρισμός και πολιτισμός, 
• προστασία και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος, συστήματα διαχείρισης 
υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας 
• προαγωγή της Έρευνας, ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
• κοινή χρήση υποδομών υγείας - εκπαίδευσης, και συνεργασία στους τομείς του 
ανθρώπινου δυναμικού και της διοικητικής και δικαστικής συνεργασίας, 
• υπηρεσίες προσπελασιμότητας μέσω της συνεργασίας σε θέματα ελέγχου, τόσο 
στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, 
 

                                                
40 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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Οι επιμέρους προτεραιότητες41 ιεραρχούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, το βαθμό προώθησης των συνεργασιών και το 
βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας των δράσεων κατά την περίοδο 2000-
2006. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στη συνεργασία με την Ιταλία τίθεται ως 
προτεραιότητα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, με τη 
Βουλγαρία το περιβάλλον και η κοινή διαχείριση υδάτινων πόρων και με την 
Κύπρο οι δράσεις στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. 
Στα εξωτερικά σύνορα, (Ελλάδα/ Αλβανία/ ΠΓΔΜ, Τουρκία), θα γίνει μια 
περισσότερο επιλεκτική εφαρμογή προτεραιοτήτων, δίνοντας έμφαση σε δράσεις 
οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και λιγότερο σε δράσεις ενίσχυσης 
ανταγωνιστικότητας, σε συνάρτηση με τον εντοπισμό κοινών προβλημάτων προς 
επίλυση με την άλλη πλευρά, καθώς και όπου απαιτείται στην ενίσχυση δομών 
συναίνεσης και συνεργασίας. 
Τα πολυμερή διασυνοριακά προγράμματα διαφοροποιούνται εν μέρει αλλά και 
συμπληρώνουν τα διμερή, επικεντρώνοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας και της Αδριατικής, μέσω της 
ανάπτυξης κοινής στρατηγικής για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας σε σχέση με 
άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στις περιοχές αυτές. 
 
Διακρατική συνεργασία (Νοτιοανατολικός Ευρωπαϊκός Χώρος και Μεσογειακή 
ζώνη) 
Θα επιδιωχθεί η επιλογή έργων στρατηγικής σημασίας με στόχο την ανάδειξη 
κοινών αναπτυξιακών προοπτικών των δύο αυτών χωρικών ενοτήτων. Οι 
θεματικές προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας είναι οι 
εξής: 
• ο συνδυασμός της περιβαλλοντικής προστασίας με την ενδυνάμωση της 
ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και των νησιών της Μεσογείου 
• βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας μέσω των 
μεταφορικών συστημάτων και των προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, 
• διαχείριση υδάτων και προστασία από κινδύνους (πρόληψη περιβαλλοντικών και 
τεχνολογικών κινδύνων), 
• έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας. 
Τέλος, θα επιδειχθεί ειδικότερο ενδιαφέρον και στις δυο περιοχές σε θέματα 
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, στις χωρικές πτυχές της μετανάστευσης, την 
κοινωνική συμμετοχή και κινητικότητα. 
 
Διαπεριφερειακή συνεργασία και Δίκτυα 
 
Η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία στη νέα προγραμματική περίοδο και 
σύμφωνα με την ως τώρα προετοιμασία αντιμετωπίζεται ως ένα Ενιαίο Πρόγραμμα 
που θα καλύπτει όλη την Ε.Ε., στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στην 
εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, αξιοποιώντας την εμπειρία του 
διαπεριφερειακού προγράμματος της προηγούμενης περιόδου. 
Οι προτεραιότητες, που τίθενται από τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις, σε 
επίπεδο διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η καινοτομία, η κοινωνία της γνώσης, 
θέματα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος και η πρόληψη κινδύνων. 
 
Οι παραπάνω προτεραιότητες μπορούν να προωθηθούν μέσω της ανταλλαγής 
εμπειριών και της διάδοσης των καλύτερων πρακτικών και στο στάδιο της 
εφαρμογής τους μπορούν να συνδεθούν με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

                                                
41 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 

social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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Προγράμματα, ιδιαίτερα του Στόχου της «Σύγκλισης». Για παράδειγμα, η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των λεγόμενων “μειονεκτικών” περιοχών (εξαιτίας 
της γεωγραφικής τους απομόνωσης ή του αραιού πληθυσμού τους) της Ε.Ε., είναι 
δυνατόν να επηρεάσει με θετικό τρόπο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και 
διαχείριση συγκεκριμένων παρεμβάσεων στα νησιά, τις παράκτιες ή τις ορεινές 
περιοχές της χώρας. 
 
Τα δίκτυα42 ESPON, URBACT και INTERACT, προγράμματα που προάγουν την 
ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης, την παρατήρηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων της Ε.Ε., αλλά και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πόλεων, θα συνεχισθούν με την χρηματοδότησή τους από το Στόχο 3 
και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η Ελλάδα, μετά και από την 
ικανοποιητική συμμετοχή της στην περίοδο 2000-2006, στηρίζει τη συνέχιση και 
ενίσχυσή τους, όπως και την αναζήτηση πιθανών συνεργειών μεταξύ τους. 
Οι προτεραιότητες, που αναφέρονται παραπάνω για κάθε είδος συνεργασίας, 
εξειδικεύονται και ιεραρχούνται από πολυμελείς διακρατικές ομάδες εργασίας που 
έχουν διαμορφωθεί με σκοπό την κατάρτιση των επί μέρους προγραμματικών 
εγγράφων. Στην αρμοδιότητα των ομάδων αυτών εμπίπτει και ο σχεδιασμός και η 
περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, που θα αποτυπώνονται μέσα 
σε κάθε πρόγραμμα. 

                                                
42 Ευρωπαϊκή Ένωση, (2001), Στην υπηρεσία των περιφερειών, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ 

3.1. Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ με τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής 2007-2013 
 
Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) 
παρέχουν στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές 
προτεραιότητες, υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της 
Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων και της 
στρατηγικής της Λισαβώνας43, και ενισχύουν την οικειοποίηση της πολιτικής 
συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες. 
Διαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους: I - Να καταστεί η Ευρώπη 
ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας, II - Γνώση και καινοτομία για την 
ανάπτυξη, III -Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές δίδουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. 
Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 
στηρίζουν την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και προωθούν 
τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 
Η συνάφεια των ΚΣΚΓ ελέγχεται τόσο με βάση τις θεματικές προτεραιότητας του 
ΕΣΠΑ όσο και με την αρχιτεκτονική των ΕΠ. 
 
Η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ με τα ΕΠ παρατίθεται στον κάτωθι 
Πίνακα: 

 

                                                
43 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», Παπαζήσης 2001, Αθήνα 
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Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 
 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή, η αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ 
βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις ΚΣΚΓ, το σύνολο των οποίων 
εξυπηρετούνται μέσα από τις θεματικές και χωρικές του προτεραιότητες και 
εξειδικεύονται στα επιμέρους ΕΠ. 
 

3.2 Συνέπεια των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ με τους στόχους 
του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και τις ευρωπαϊ-
κές προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
 
To ΕΠΜ συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς των 
δημοσίων οικονομικών, των διαρθρωτικών (μικροοικονομικών) αλλαγών και στην 
απασχόληση, θέτοντας 4 βασικές προτεραιότητες (αποκατάσταση της 
δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών, αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης). 
Η κατεύθυνση για διασφάλιση ισχυρής συνέργειας και συμπληρωματικότητας 
μεταξύ του ΕΠΜ και του ΕΣΠΑ έχει αποτυπωθεί στη στρατηγική των δύο 
εγγράφων, με την εστίαση σε κοινά πεδία / προτεραιότητες, όπως η ενίσχυση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η εκπαίδευση και οι επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, η αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η έρευνα 
και ανάπτυξη, οι ΤΠΕ, η Δημόσια Διοίκηση, το περιβάλλον. Συνολικά, εντοπίζεται 
ευθυγράμμιση ή/και συμπληρωματικότητα της στοχοθεσίας ΕΠΜ-ΕΣΠΑ στο επίπεδο 
των Μικροοικονομικών πολιτικών και των πολιτικών Απασχόλησης. Επισημαίνεται 
ότι οι διαφορές σε επιμέρους προτεραιότητες των δύο εγγράφων προγραμματισμού 
εξηγούνται κυρίως: 
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• Από την έμφαση που αποδίδεται στο Μακροοικονομικό επίπεδο στο πλαίσιο του 
ΕΠΜ (η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της 
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών αποτελούν κεντρική 
επιλογή για τη χώρα μέσω του ΕΠΜ και του Προγράμματος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης), πεδίο που δεν εμπίπτει στις παρεμβάσεις της Πολιτικής Συνοχής και 
των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
• Από την ισχυρότερη εδαφική και χωρική διάσταση της στρατηγικής του ΕΣΠΑ (με 
ανάλυση της στοχοθεσίας σε χωρικές προτεραιότητες, όπως απαιτείται από τον 
Γενικό Κανονισμό, και διαφοροποίηση-προσαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής 
του σε 5 χωρικές ενότητες). 
• Από την bottom-up και αποκεντρωμένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην 
εξειδίκευση των στόχων του ΕΣΠΑ σε επιμέρους ΕΠ και ΠΕΠ. 
• Από τη συνεχιζόμενη έμφαση που αποδίδεται στο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη 
φυσικών υποδομών ως παράγοντα ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών 
της, η οποία δεν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο πλαίσιο του ΕΠΜ. 
Στο κείμενο του ΕΣΠΑ, η συνέπεια (και η συμβολή) της στρατηγικής του ΕΣΠΑ με 
τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση 2005-2008 (ΕΠΜ) και την ατζέντα της Λισαβώνας (ΣτΛ) 
προσεγγίζεται και αποτυπώνεται σε τρία επίπεδα: 
• Σε όρους περιεχομένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των μέτρων 
πολιτικής, εξετάζοντας δηλαδή στη βάση ποιοτικής περισσότερο ανάλυσης, ποιες 
προτεραιότητες προτείνονται στο ΕΣΠΑ προκειμένου να εξυπηρετήσουν του 
βασικούς άξονες της ΣτΛ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΕΠΜ και τις ΟΚΓ 4 και 
συμπληρωματικά: 
• Στο επίπεδο των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
εφαρμογή των πολιτικών, όπου στόχος είναι η ανάδειξη της ΣτΛ σε σταθερή 
συνιστώσα τους και ο στενός συντονισμός διαδικασιών, δομών και συστημάτων 
του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ. 
• Σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας, εξετάζοντας δηλαδή τους πόρους του 
ΕΣΠΑ που κατευθύνονται σε προτεραιότητες που σχετίζονται με την ατζέντα της 
Λισαβώνας. 
 

3.2.1 Ποιοτική ανάλυση44 : H συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ με το ΕΠ 
και τη ΣτΛ σε όρους περιεχομένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και 
των μέτρων πολιτικής 
 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 
 
Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρμογής της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ. 
Ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών, αναπτυξιακών μέσων και παρεμβάσεων που 
έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ εξυπηρετούνται από το ΚΠΣ 2000 - 2006 και 
σημαντικό μέρος τους θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ θα έχουν άμεση και σημαντική συμβολή στην 2η , 3η 
και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης). Η 1η προτεραιότητα 
του ΕΠΜ (αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της 
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών) αποτελεί προϋπόθεση για 
την εξασφάλιση ενός αξιόλογου αναπτυξιακού αποτελέσματος μέσω του ΕΣΠΑ. 
Ειδικότερα: 
• Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ για την αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην 
Έρευνα & Ανάπτυξη, στην γνώση και καινοτομία συνιστούν την 2η θεματική 
προτεραιότητά του (Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία) και θα αποτελέσουν 

                                                
44 www.ggea.gr 
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σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του εθνικού στόχου του ΕΠΜ για αύξηση των 
δαπανών για την έρευνα και την προώθηση της στρατηγικής του. 
• Η στρατηγική του ΕΠΜ για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον  εξυπηρετείται κυρίως 
από 1η θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ (Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της 
οικονομίας), με χρηματοδότηση από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα και τα 5 ΠΕΠ, 
• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Κοινωνία της Γνώσης προωθείται με αντίστοιχη 
θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ (Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία) και 
βασικότερα εργαλεία το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και το ΕΠ 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 
 
• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Περιφερειακή και Κοινωνική συνοχή 
εξυπηρετείται οριζόντια από όλες τις χωρικές και θεματικές προτεραιότητες του 
ΕΣΠΑ, και κυρίως μέσα από τα ΠΕΠ (ΕΤΠΑ) και τα ΕΠ με συγχρηματοδότηση από 
το ΕΚΤ. 
 
• Η προτεραιότητα του ΕΠΜ για την Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης (κεφ. 8 
του ΕΠΜ) αναδεικνύεται και στο ΕΣΠΑ ως διακριτή θεματική προτεραιότητα 
(Θεσμικό περιβάλλον) και τυγχάνει αυξημένης χρηματοδοτικής προσπάθειας σε 
σχέση με την περίοδο 2000-2006, μέσω του ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 
Δημόσιας Διοίκησης και έμμεσα από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Η στρατηγική αυτή 
δεν περιορίζεται στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία αλλά διευρύνει τη στοχοθεσία προκειμένου 
να προσεγγίσει τις προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο και να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη 
Διακυβέρνηση. 
 
• Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και οι αντίστοιχες 
του ΕΠΜ προωθούνται μέσα από διακριτά τομεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ. 
Σχετικά με την Απασχόληση και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο: 
Το ΕΠΜ προσδιορίζει 3 προτεραιότητες πολιτικής: α) τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και συνακόλουθα της παραγωγικότητας της εργασίας, β) την 
ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών 
και παραγωγικών εξελίξεων, γ) τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και 
βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 
 
Οι υιοθετούμενες στο ΕΣΠΑ προτεραιότητες για το ανθρώπινο κεφάλαιο 
ευρίσκονται σε αρμονία με τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, μια και έχουν κοινή 
επικέντρωση την αύξηση της παραγωγικής απασχόλησης, μέσω βελτίωσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 
Αναγνωρίζοντας το ΕΣΠΑ, όπως εξάλλου και το ΕΠΜ, το χαμηλό ποσοστό 
απασχόλησης, την υψηλή και επίμονη ανεργία, ιδιαίτερα των γυναικών, την 
χαμηλή συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις σχετικά 
χαμηλές δημόσιες δαπάνες για πολιτικές απασχόλησης αλλά και την παιδεία σε 
σχέση με το μ.ο. ΕΕ, προτείνει ένα συνεπές πλέγμα πολιτικών για την υλοποίηση 
των υιοθετημένων προτεραιοτήτων. 
Σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση, που αποδίδουν κεντρικό βάρος στη δημοσιονομική ισορροπία και 
στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω φιλικών προς αυτή θεσμικών αλλαγών, 
ενίσχυσης της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας και της απόκτησης προσόντων 
και δεξιοτήτων, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις της θεματικής προτεραιότητας 
‘Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ βρίσκονται επίσης σε πλήρη 
εναρμόνιση. Οι επενδύσεις του ΕΣΠΑ στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ενίσχυση 
της απασχόλησης θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ να αυξηθεί η 
δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται ότι θα 
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έχουν και αξιόλογη συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ για αύξηση της απασχόλησης 
έως το 2010. 
 
• Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ45 
ενσωματώνονται επαρκώς σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ αλλά ως 
Στρατηγική αντικατοπτρίζονται στο ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη και στα 
ΠΕΠ. 
Η προσέγγιση που γίνεται για τα θέματα περιβάλλοντος και οι στόχοι που 
επιλέγονται (σε οριζόντια και κάθετη διάσταση) είναι σε απόλυτη αρμονία με το 
γενικό πλαίσιο για τις πολιτικές περιβάλλοντος που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ιδιαίτερα με το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη 
διατομεακή διάσταση του περιβάλλοντος, με τα Συμπεράσματα του Γκέτεμποργκ 
για τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ε.Ε. και με το 6ο Πρόγραμμα 
Δράσης για το Περιβάλλον και τις θεματικές στρατηγικές. 
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το περιβάλλον αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο μια 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής που αφενός προωθεί την ουσιαστική 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές και αφετέρου 
διασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδομών 
στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-Σύνδεση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τις προτεραιότητες 
του ΕΠΜ 
 

 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 
 
Αναμφισβήτητα, οι απαιτούμενες διαρθρωτικές πολιτικές για την επίτευξη του 
αναπτυξιακού οράματος και των στρατηγικών στόχων που διατυπώνονται στα 
                                                
45 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», Παπαζήσης 2001, Αθήνα 
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προηγούμενα κεφάλαια στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία θα συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 
Λισαβώνας και του ΕΠΜ. Ήδη, η προσπάθεια για στενότερη σύνδεση των 
παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 
στη χώρα με τη Στρατηγική της Λισαβώνας εκφράσθηκε κατά την κατάρτιση του 
Ελληνικού ΕΠΜ, όπου αυτή αντιμετωπίσθηκε ως διαδραστική διαδικασία σε σχέση 
με την κατάρτιση του ΕΣΠΑ (και αποτυπώνεται σε διακριτό κεφάλαιο του ΕΠΜ). 
Με τις νέες στρατηγικές επιλογές που αναλύθηκαν στο κεφ. 4 καθίσταται σαφές ότι 
οι παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-
2013 θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισαβώνας μέσω: 
 
• Εστίασης των επενδύσεων στους μοχλούς της ανάπτυξης (drivers of growth) : 
στο ανθρώπινο (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού), γνωστικό (ΕΠ Εκπαίδευση 
και δια βίου μάθηση, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
& Επιχειρηματικότητα) και φυσικό κεφάλαιο (ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας, ΠΕΠ). 
 
• Παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη μετάβαση στην Οικονομία της Γνώσης, με 
την επένδυση στις ΤΠΕ, στην Ε&ΤΑ (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) και στο 
ανθρώπινο δυναμικό (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΠ Εκπαίδευση και 
δια βίου μάθηση). 
 
• Επένδυσης σε τομείς με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη χώρα και 
επικέντρωσης των προσπαθειών σε τομείς που είναι ή μπορούν να γίνουν διεθνώς 
ανταγωνιστικοί (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, ναυτιλία, αθλητικές υποδομές). 
 
• Κινητοποίησης πρόσθετων πόρων, ιδιωτικών, εθνικών και διεθνών τραπεζικών 
ιδρυμάτων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). 
 
• Βελτίωσης της Διακυβέρνησης (μέσω των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ΕΠ Βελτίωση 
Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης, ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής). 
 
• Ενίσχυσης της περιφερειακής και τοπικής διάστασης της ΣτΛ, με την ενίσχυση 
της συμμετοχής των περιφερειών σε όλες τις πτυχές του προγραμματισμού και 
εφαρμογής, την αυξημένη χρηματοδοτική προσπάθεια προς αυτές, την 
ενδυνάμωση της περιφερειακής και χωρικής διάστασης των πολιτικών του ΕΣΠΑ. 
 
• Ενίσχυσης της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και βελτιώνοντας την 
ελκυστικότητα των περιφερειών της χώρας ως τόπου επενδύσεων και εργασίας 
(βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής και στο Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων), μέσω της βελτίωσης των μεταφορικών, ενεργειακών, 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών καθώς και υποδομών ΤΠΕ, της απλοποίησης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης επιχορηγήσεων και των νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
 
• Συμβολής στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, 
τόσο μέσω των παρεμβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
(αναδιοργάνωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας εργαζομένων – εργοδοτών - επιχειρήσεων, σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας) αλλά και μέσω της δημιουργίας 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο 
όλων των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 
Βασικός στόχος για την εξειδίκευση της αναπτυξιακής αυτής στρατηγικής στα 
επιμέρους ΕΠ/ΠΕΠ και την περιφερειακή προσαρμογή και εφαρμογή της είναι να 
αποφευχθεί μία ονομαστική μόνο ευθυγράμμισή της με τους στόχους της 
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Λισαβώνας, αλλά σε επίπεδο περιφερειακό να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες, ανάγκες και αναπτυξιακά κενά. 
 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση46 
 
Τόσο το σκέλος των Μικροοικονομικών (microeconomic guidelines) όσο και το 
σκέλος των κατευθύνσεων για την Απασχόληση (employment guidelines) από τις 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ (ΟΚΓ) εξυπηρετούνται μέσα από 
τις θεματικές και χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, στους τομείς : 
• έρευνας και καινοτομίας  
• φυσικού περιβάλλοντος  
• επιχειρηματικού περιβάλλοντος  
• υποδομών  
• και απασχόλησης  
Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, η 
κοινωνική συνοχή, καθώς και η περιβαλλοντική αειφορία προϋποθέτουν ένα υγιές 
μακροοικονομικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα και σταθερότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 www.ggea.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Σύνδεση των ΕΠ του ΕΣΠΑ με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
 

 
 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 
 
 
Ετήσια Έκθεση Προόδου της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 
200647 
 
Ισχυρή συνάφεια εντοπίζεται και σε σχέση με τις συστάσεις της ΕΕ για την Ελλάδα 
που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση του 2006: Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, λαμβάνουν υπόψη τις 
προκλήσεις που περιλαμβάνει η γενική αποτίμηση του Ελληνικού ΕΠΜ από την ΕΕ, 
και ειδικότερα στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, στη χαμηλή 
απασχόληση, στη διαρθρωτική ανεργία, στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και στον ανταγωνισμό, στην Ε&Α και καινοτομία. 

                                                
47 http://www.europa.eu.int 
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Επιπλέον, καλύπτουν συστηματικά τις συστάσεις της ΕΕ : 
• Στις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης (π.χ. με την ενίσχυση των 
ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξατομικευμένη υποστήριξη των ανέργων, ενίσχυση της 
απασχόλησης των νέων και των γυναικών κλπ), μέσω του ΕΠ Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού και του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. 
• Στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (μέσω του ΕΚΤ). 
• Στις συστάσεις που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στον 
ανταγωνισμό, στην Ε&Α και καινοτομία, μέσω των ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη. 
• Στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, με τις παρεμβάσεις που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Προτάσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των 
συστάσεων της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 
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Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 
 
Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμβολής των παρεμβάσεων του 
ΕΣΠΑ σε επιμέρους συνιστώσες της Στρατηγικής της Λισαβώνας, όπως 
αποτυπώνονται ακολούθως: 
 
Στρατηγικοί στόχοι για τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 48 
 
Η στοχοθεσία της ΕΕ (EU benchmarks for education and training 2010) για : 
α. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ένωση, 
β. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα αυτά, 
γ. Άνοιγμα των συστημάτων αυτών στον έξω κόσμο, 
καθώς και οι πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες (benchmarks), που 
τέθηκαν στη Λισαβώνα για την εξέταση της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
θα εξυπηρετηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κυρίως από τη θεματικές προτεραιότητες 
‘Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία’ και ‘Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή’, με 
βασικά εργαλεία το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση και το ΕΠ Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 

                                                
48 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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Ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική ενσωμάτωση49 
 
Ένα μέρος των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στη χώρα συγχρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία της ΕΕ (ιδιαίτερα από το ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και του 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι πολιτικές αυτές ενσωματώνονται στο Γενικό Στόχο 
«Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και στη θεματική προτεραιότητα 
«Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» (βλ. κεφ. 4.2). Δεδομένου ότι οι 
παρεμβάσεις αυτές εμφανίζουν ισχυρή συνάφεια με τις πολιτικές που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού της ΕΕ για την κοινωνική 
προστασία, θα επιδιωχθεί και στο επίπεδο της εφαρμογής ο συντονισμός με τις 
πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη (βλ. και Εθνική Έκθεση 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη 2006- 2008, 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Βασικό εργαλείο για το 
στόχο αυτό θα αποτελέσει το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (και 
συμπληρωματικά τα 5 ΠΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα εξής: 
Η νέα πολιτική που υλοποιείται, όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, στοχεύει στην οριζόντια ένταξη των δράσεων για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, θέτοντας 4 προτεραιότητες: 
• Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο σχεδιασμός για 
την επόμενη περίοδο προβλέπει, αφενός τη διατήρηση και ποιοτική αναβάθμιση 
όσων μέτρων πολιτικής έχουν αποδώσει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και αφετέρου 
τον επανασχεδιασμό αυτών που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, έτσι ώστε 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών στην απασχόληση 
των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 
• Αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο κεντρικός στόχος για την επόμενη περίοδο είναι 
μια εκπαίδευση και κατάρτιση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία, την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και θα καταπολεμά τη 
σχολική διαρροή, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. 
• Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωμένων. Οι πολιτικές που 
αφορούν τη συγκεκριμένη πολιτική προτεραιότητα εστιάζουν σε δράσεις για τη 
συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με σκοπό την ισόρροπη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών τόσο στις υποχρεώσεις της 
οικογενειακής ζωής όσο και στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές 
αποτελούν το κύριο μέσο πρόληψης της παιδικής φτώχειας. Παράλληλα, η 
ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών των ηλικιωμένων σε επαρκείς και ποιοτικές 
υπηρεσίες, όπως και η προσφορά των συνθηκών για αξιοπρεπή διαβίωση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, περιλαμβάνονται στις κύριες στοχεύσεις των 
πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. 
• Κοινωνική ένταξη των ΑμΕΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές/ 
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 
Oι παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι ανάγκη 
να εστιάσουν στις νέες αναδυόμενες εκφάνσεις – απειλές του κοινωνικού 
αποκλεισμού, που επενεργούν είτε στην εμφάνιση νέων (για τη χώρα μας, 
τουλάχιστον) ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται ή βιώνουν 
κοινωνικό αποκλεισμό, είτε στην περαιτέρω επιβάρυνση ομάδων του πληθυσμού 
που παραδοσιακά απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. ηλικιωμένοι με 
επιβαρημένη υγεία, νοικοκυριά με περισσότερους του ενός ανέργους). Για το λόγο 
αυτό απαιτείται η εξασφάλιση της διαχρονικής προσέγγισης του φαινομένου του 
κοινωνικού αποκλεισμού με μέσα και μηχανισμούς που επιτρέπουν την εστίαση, 

                                                
49 http://ec.europa.eu/regionalpolicy 
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τόσο στην ανάπτυξη προληπτικών παρεμβάσεων, όσο και στην αποτελεσματική 
θεραπεία. 
Το σύνολο των προτεραιοτήτων αυτών (τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ όσο του 
Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη) θα διατρέχεται από μια στρατηγική 
που θα αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα, και θα αναλαμβάνει δράσεις στην 
κατεύθυνση της κάλυψης εξειδικευμένων αναγκών που υπάρχουν για τις ομάδες 
αυτές. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ θα επιδιωχθεί και η οριζόντια εφαρμογή της 
διάστασης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της ισότητας ευκαιριών (Social 
Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, με την 
ενεργό συμμετοχή δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ. 
 

3.2.2 Ο συντονισμός στο επίπεδο των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, παρα-
κολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή των πολιτικών του ΕΣΠΑ και του 
ΕΠΜ 
 
Ήδη κατά την περίοδο 2005-2006, στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, ο 
συντονισμός ΕΣΠΑ-ΕΠΜ διασφαλίσθηκε στο πλαίσιο των δύο αρμοδίων οργάνων, 
των οποίων προΐσταται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους και των δύο Προγραμμάτων: 
• Για το ΕΣΠΑ, στη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και τη χάραξη 
πολιτικής αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013, όπου 
συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι για το ΕΠΜ (Οικονομικό 
Γραφείο του Πρωθυπουργού, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων/ΥΠΟΙΟ). 
• Για το ΕΠΜ, στην Επιτροπή Παρακολούθησής του που αποτελείται από 
εκπροσώπους υπουργείων, περιφερειών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, και 
στην οποία συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της ΔΑ ΚΠΣ (αρμόδιας για το ΚΠΣ και 
το ΕΣΠΑ). Ο συντονισμός στην επιτροπή αυτή γίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών με αναπληρωτή την Διευθύντρια του Οικονομικού Γραφείου του 
Πρωθυπουργού και με τη συνεργασία του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων. 
Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο συντονισμός προωθήθηκε στο 
πλαίσιο των 31 Ομάδων Σχεδιασμού Προγράμματος που συστάθηκαν στις 
Περιφέρειες και τα Υπουργεία με ευθύνη κατάρτισης των νέων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, και στις οποίες επιδιώχθηκε (στην περίπτωση υπουργείων και 
περιφερειών) η ταυτόχρονη εκπροσώπησή τους στην ανωτέρω Επιτροπή του ΕΠΜ. 
Στο επίπεδο της παρακολούθησης και εφαρμογής, ο συντονισμός θα 
επιδιωχθεί αντίστοιχα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων : 
• Της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων 
• Της ανωτέρω Επιτροπής του ΕΠΜ, η οποία έχει την αρμοδιότητα παρακολού-
θησης των παρεμβάσεων για τη ΣτΛ στη χώρα. 
Η υποχρέωση για τη διασφάλιση της συνέπειας των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ και 
των ΕΠ με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής, το Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τη ΣτΛ αποτυπώνεται ρητά στο 
κανονιστικό πλαίσιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., αποκτά αμφίδρομο 
χαρακτήρα μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών εγγράφων προγραμματισμού της 
Λισαβώνας και της Συνοχής και αφορά τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και 
στην στρατηγική παρακολούθηση και αξιολόγηση. 
Ειδικότερα, οι παράλληλες διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης της 
Λισαβώνας και της Πολιτικής Συνοχής περιλαμβάνουν την κατάρτιση περιοδικών 
εκθέσεων (reporting) από τα κράτη-μέλη που θα αναφέρονται και στις μεταξύ τους 
συνέργειες. 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
• το πλαίσιο της Στρατηγικής Παρακολούθησης της Πολιτικής Συνοχής (άρθρο 29 
του Γενικού Κανονισμού/ Cohesion Policy Reporting Framework) καθώς και 
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• το αντίστοιχο στο πλαίσιο της Ανοικτής μεθόδου συντονισμού και της Στρα-
τηγικής της Λισαβώνας (Lisbon reporting framework), 
ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο συντονισμό και προσαρμογή των συστημάτων και 
των εργαλείων παρακολούθησης (monitoring and reporting systems) του ΕΣΠΑ, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ανωτέρω πλαισίου. 
Απαραίτητη κρίνεται τέλος η ενεργός συμμετοχή των Περιφερειών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ που 
συμβάλλουν στο ΕΠΜ, η συστηματική ενημέρωσή τους για τη ΣτΛ και το ΕΠΜ σε 
περιφερειακό επίπεδο και η διάδοση των καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον, στόχος είναι να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας (όπως μετράται 
περιοδικά στους διαρθρωτικούς δείκτες ή στους επιμέρους στόχους που έχουν 
τεθεί ανά τομέα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ) τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε 
πραγματικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό βασική επιδίωξη θα αποτελέσει η συνεχής 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ (σε 
εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο) στους εθνικούς (ΕΠΜ) και Ευρωπαϊκούς 
στόχους της Λισαβώνας. 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένους στόχους 
στους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης – Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και 
Απασχόλησης. 
Επισημαίνεται ότι στην φάση του προγραμματισμού η εκ των προτέρων εκτίμηση 
της καθαρής συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ στους εθνικούς αυτούς 
ποσοτικούς στόχους του ΕΠΜ δεν είναι εφικτή ή είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Αυτό 
αφορά στις περιπτώσεις των διαρθρωτικών δεικτών (όπως και οι 14 δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ΣτΛ σε επίπεδο ΕΕ), όπου πρόκειται 
για μεγέθη η εξέλιξη των οποίων εξαρτάται κυρίως από παράγοντες εκτός των 
παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ. 
Ωστόσο, η μακροοικονομική ανάλυση που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του 
αναπτυξιακού προγραμματισμού 2007-2013 (ΚΕΠΕ, 2006) παρέχει μία αρχική 
ποσοτικοποιημένη ένδειξη της συμβολής του ΕΣΠΑ στο στόχο του ΕΠΜ για την 
αύξηση της απασχόλησης. 
• Σε όρους θέσεων εργασίας, το ΕΣΠΑ θα δημιουργήσει περισσότερες από 60.000 
θέσεις εργασίας για την περίοδο 2007-2013, συμβάλλοντας έτσι στο αντίστοιχο 
στόχο του ΕΠΜ για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. 
• Επιπλέον, ένα μέρος των επενδύσεων του ΕΣΠΑ για το ανθρώπινο κεφάλαιο από 
τα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ 
για αύξηση της δημόσιας δαπάνης στην εκπαίδευση ως ποσοστού του ΑΕΠ, με 
περίπου 3,3 δις €. 
• Παράλληλα, το ΕΣΠΑ θα συμβάλλει στον στόχο του ΕΠΜ για αύξηση των 
δαπανών ΕΤΑ ως ποσοστού του ΑΕΠ, με δημόσια δαπάνη που εκτιμάται25 ότι θα 
ανέλθει σε πάνω από 1 δις € περίπου. 
 

3.2.3 Η συμβολή του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας  
 
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ε. Επιτροπής και σχετική απόφαση της 
Συνόδου Κορυφής του Ε. Συμβουλίου το 2005 προωθείται η κινητοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης 
στρατηγικής της Λισαβώνας. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνεται στο Γενικό Κανονισμό 
των Ταμείων (άρθρο 9, παρ. 3) : 
«…Στόχος της συγχρηματοδοτούμενης από τα Ταμεία συνδρομής θα είναι οι 
προτεραιότητες της ΕΕ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η επίτευξη των στόχων των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
2005-2008. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, ότι το 60% των δαπανών για το 
στόχο «Σύγκλιση» και 75% των δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή 
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ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» διατίθενται για τις προαναφερθείσες 
προτεραιότητες». 
Σχετικές μελέτες50 κατέδειξαν ότι το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) αποτελεί ένα σημαντικό 
μέσο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβώνας στην Ελλάδα. 
Στο επίπεδο της χρηματοδότησης, το ποσοστό των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ που 
κατανεμήθηκε σε παρεμβάσεις με άμεση συσχέτιση με τη Στρατηγική της 
Λισαβώνας στην Ελλάδα εκτιμήθηκε σε 55% από τις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής 
27, ήτοι 5 ποσοστιαίες μονάδες πλέον του μέσου όρου της ΕΕ. Με πιο πρόσφατες 
εκτιμήσεις της ΔΑ ΚΠΣ (Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Μάρτιος 2006) που λαμβάνουν 
υπόψιν δεδομένα και των τελευταίων αναθεωρήσεων του ΚΠΣ, το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται σε 52,3%. Τα μεγέθη αυτά προσδιορίζουν και την κατάσταση εκκίνησης 
για τη χώρα (baseline situation) αναφορικά με τις περιφέρειες του Στόχου 1. 
Αντίστοιχη κατάσταση εκκίνησης δεν υπάρχει για το Στόχο 2. Πάντως, από την ίδια 
ανάλυση προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2000-2006, το ποσοστό των πόρων που 
κατανεμήθηκε για δράσεις που εξυπηρετούν τη ΣτΛ, στις περιφέρειες Στερεάς 
Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, ήταν της τάξης του 30% κατά μέσο όρο. Είναι, 
λοιπόν, εύλογο για τις περιφέρειες αυτές, οι οποίες κατά την νέα περίοδο 
υπάγονται πλέον στο Στόχο 2, να μην αποτελεί ρεαλιστικό στόχο το 75%, που 
αφορά το σύνολο του Στόχου 2 στην ΕΕ15. 
Οι πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 
συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική εισροή για την Ελληνική οικονομία και για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Δεδομένης της σπουδαιότητας των 
μεταβιβάσεων αυτών στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει 
(όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση των προτεραιοτήτων 
της ατζέντας της Λισαβώνας στην Ελλάδα. 
Η ανάλυση που περιλαμβάνεται κατωτέρω καταδεικνύει την αύξηση της 
χρηματοδοτικής προσπάθειας της χώρας προς τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση σε σχέση με την περίοδο 2000-2006. 
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι : 
• 61,9 % της Κοινοτικής Συνδρομής του ΕΣΠΑ στο Στόχο Σύγκλισης (12 σε 
σύνολο 19,4 δις €) και 
• 67 % της Κοινοτικής Συνδρομής του ΕΣΠΑ στο Στόχο Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (0,43 σε σύνολο 0,63 δις €), θα 
κατευθυνθούν για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού. 
 
Επιπλέον, η συμβολή του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση δύναται να αποτυπωθεί ανάγλυφα μέσω της σχετικής 
χρηματοδοτικής βαρύτητας που καταλαμβάνουν στο ΕΣΠΑ οι πόροι για την 
εξυπηρέτηση των Ολοκληρωμένων Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 www.hellaskps.gr 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-Ποσοστιαία κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής του ΕΣΠΑ στις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

4.1 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007–201351 
διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές 
επιλογές της χώρας, όπως αποτυπώθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ενώ 
λήφθηκαν υπόψη και τα νέα δεδομένα52 της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 
(63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης). Παράλληλα, 
η επιλογή αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερειών 
σχεδιασμού και υλοποίησης που εντοπίστηκαν στην προγραμματική περίοδο 2000-
2006. Έτσι, το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται κατ’ αρχάς από το μικρότερο, σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο, πλήθος Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-
2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ 
και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Έτσι, στην περίοδο 2007-2013 το 
σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός 
τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα 
υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από 
Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ. 
Επιπλέον, βασικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής αποτελεί ο διαφορετικός ρόλος 
των πέντε Περιφερειών μεταβατικής στήριξης, και ιδιαίτερα των δύο Περιφερειών 
σταδιακής εισόδου στο στόχο 2, σε σχέση με τις οκτώ Περιφέρειες του αμιγούς 
στόχου 1. Οι πέντε Περιφέρειες που ξεπέρασαν προκαθορισμένα επίπεδα 
ανάπτυξης εισέρχονται σε καθεστώς σταδιακής «απεξάρτησης» από τους 
κοινοτικούς πόρους: η ενίσχυσή τους από τα διαρθρωτικά ταμεία μειώνεται 
βαθμιαία, ώστε προοπτικά να μπορούν να σταθούν αυτοδύναμα μεταξύ των 
ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ωστόσο, προκειμένου οι Περιφέρειες 
σταδιακής εισόδου, ειδικότερα, να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις που 
απορρέουν από τη Στρατηγική της Λισαβώνας, προβλέπεται να ενισχυθούν με 
πρόσθετους εθνικούς πόρους (αυξημένα ποσοστά εθνικής συμμετοχής στη δημόσια 
δαπάνη). 
Δεδομένου ότι η ΕΕ επιβάλλει υποχρεωτικές πιστώσεις για αυτές τις Περιφέρειες 
και μάλιστα την ξεχωριστή παρακολούθησή τους στα ΕΠ, το σύνολο του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού στις Περιφέρειες αυτές θα υλοποιηθεί μέσα από τα 
οικεία ΠΕΠ, με την επιφύλαξη του Κοινωνικού Ταμείου λόγω του μονοταμειακού 
χαρακτήρα των νέων ΕΠ. Αντίθετα, οι ανάγκες των Περιφερειών αμιγούς Στόχου 1 
θα καλυφθούν τόσο μέσα από τα Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά ΕΠ με 
απόλυτα διακριτές πιστώσεις. Η επιλογή αυτή αντανακλά τον πρωτεύοντα λόγο 
που καλούνται να έχουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης ως προς τη 
αξιοποίηση των περιορισμένων και σταδιακά μειούμενων πόρων που τους 
αναλογούν. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η ξεχωριστή 
παρακολούθηση των μεταβατικών πιστώσεων, που αποτελούν περίπου το 43% 
των συνολικών περιφερειακών πιστώσεων για την Ελλάδα. 
Έτσι, στα νέα ΕΠ υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για τις δύο κατηγορίες 
Περιφερειών, τις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης και τις Περιφέρειες αμιγούς 
στόχου 1. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται τόσο στη χρηματοδοτική 

                                                
51 www.espa.gr 
52 European Commission, (2007a), Growing Regions, growing Europe. Fourth Report on economic and 
social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities,  Luxemburg 
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κατανομή των πόρων μεταξύ των ΕΠ όσο και στο είδος των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των νέων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
 

4.1.1 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα53 
 
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007–2013, σε εθνικό επίπεδο σχεδιάζονται οκτώ (8) 
τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Παρακάτω γίνεται μία σύντομη περιγραφή των ΕΠ. Οι παρεμβάσεις κάθε ΕΠ 
είναι ενδεικτικές: 
 

1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 
 

Το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη 
την προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να 
αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της 
ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η ολοκληρωμένη εφαρμογή 
της Οδηγίας 2000/60 και η διαχείριση αστικών λυμάτων, η διαμόρφωση 
συστημάτων μέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και η εφαρμογή σχεδίων δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. 
Επίσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη διαμόρφωση εργαλείων για 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων για τη διάδοση των ΑΠΕ, 
στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση βιοτόπων, στις υποδομές 
αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μέσω 
μηχανισμών και ορθών πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
 

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 
 

Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των φυσικών υποδομών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας. 
Το ΕΠ θα εστιάσει στην υλοποίηση παρεμβάσεων ως εξής : 
Στον τομέα των οδικών μεταφορών έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής και αναβάθμισης οδικών αξόνων και τμημάτων της προηγούμενης 
περιόδου, στην κατασκευή ή/και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του 
διευρωπαϊκού και του βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και του 
περιφερειακού οδικού δικτύου. Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών 
έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση & αναβάθμιση επιδομής & υποδομής του 
υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου με προτεραιότητα στα τμήματα ΤΕΝ-Τ, σε 
παρεμβάσεις σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών καθώς και στη 
σιδηροδρομική σύνδεση των κομβικών λιμανιών της χώρας και των ΒΙ.ΠΕ. 
Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της 
ολοκλήρωσης του δικτύου των κυρίων λιμένων και λιμενικών υποδομών και στη 
διασύνδεσή τους με τα λοιπά Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Επίσης στη βελτίωση 
υπαρχόντων και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση των 
συνδυασμένων μεταφορών. 

                                                
53 www.ggea.gr 
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Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έμφαση θα δοθεί στην επέκταση, 
βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων υφιστάμενων αεροδρομίων, στην 
κατασκευή νέων αεροδρομίων, στην εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων στο δίκτυο 
των αεροδρομίων και στην αεροναυτιλία. 
Στον τομέα των αστικών μεταφορών έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και σε οδικά αστικά έργα στην 
Περιφέρεια της Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση ή/και 
επέκταση υφιστάμενου δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς, στον εκσυγχρονισμό 
παλαιών αμαξοστασίων / κατασκευή νέων, στην προμήθεια τροχαίου υλικού και 
λεωφορείων και στην οργάνωση συστήματος ΜΜΜ. 
Στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή 
συστημάτων τηλεματικής, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ηλεκτρονική 
διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 
Επίσης έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδρομικής 
κυκλοφορίας, στη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με την 
εγκατάσταση σε επιλεγμένα αεροδρόμια ειδικών συστημάτων ελέγχου της 
αεροναυτιλίας, στη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος μαζικών μεταφορών 
και στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την 
αναδιοργάνωση και το διοικητικό εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ. 
 

3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
 

Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» έχει ως κύρια αναπτυξιακή 
επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. 
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ αποσκοπούν στην προώθηση του 
συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας και στη 
διασύνδεση του συστήματος με τον παραγωγικό ιστό, καθώς και στην ενίσχυση 
του επιχειρηματικού ιστού και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής δικτύωσης. Επίσης αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση των 
μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, στην υποστήριξη δομών υποδοχής 
επιχειρηματικών και καινοτόμων δράσεων κ.λπ. καθώς και στην εξασφάλιση της 
ενεργειακής επάρκειας της χώρας και μέσω των ΑΠΕ. 
 

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
 

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλμα 
στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην ποιότητα ζωής». 
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του ΕΠ στοχεύουν στην προώθηση των 
ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, στην 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και στη 
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ. 
 

5. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» 
 

Το ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης 
διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών 
στη διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. 
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες καλύπτουν τα δύο βασικά πεδία της δημόσιας 
δράσης, που είναι το πεδίο διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων 
και το πεδίο εφαρμογής των πολιτικών και προγραμμάτων. 
Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
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προγράμματος είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των 
δημόσιων πολιτικών, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ο οργανωτικός 
και λειτουργικός ανασχεδιασμός και η διοικητική ανασυγκρότηση, η κάλυψη των 
αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση, και η αναβάθμιση της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην πράξη. 
 

6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
 

Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη 
δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της 
εργασίας και της παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και 
παραγωγικών εξελίξεων. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της απασχόλησης των 
γυναικών, των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων 
ομάδων και στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς 
και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. 
Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις του ΕΠ περιλαμβάνουν την εφαρμογή του 
Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
με την Απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό των δομών και συστημάτων της αγοράς 
εργασίας, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μέτρα καταπολέμησης της 
αδήλωτης εργασίας, την εξατομικευμένη υποστήριξη των ανέργων καθώς και την 
ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών. Το ΕΠ χρηματοδοτεί 
επίσης την προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, 
μέτρα για την ενεργό γήρανση του εργατικού δυναμικού, στοχευμένες και 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεις για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη 
ευπαθών ομάδων, την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας,  τον αποϊδρυματισμό 
και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόμων με Αναπηρία. 
 

7. ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς 
στόχους: 

− επένδυση στο μέλλον – βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
δεξιοτήτων όλων, 

− μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η δια βίου μάθηση 
να καταστεί πραγματικότητα για όλους και  

− αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ενδεικτικές προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών, η επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, η 
αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμ-
βανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κτλ, η επέκταση των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και η ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων. 
 

8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρμογής» 
 

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποσκοπεί στην κάλυψη της 
χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, πληροφόρησης-δημοσιότητας και ελέγχου των ΕΠ, καθώς και 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση 
των δράσεων των Ταμείων. 
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Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και 
περιλαμβάνει κατηγορίες πράξεων που εμπίπτουν στα δύο πεδία παρέμβασης της 
τεχνικής βοήθειας: 
1ο πεδίο παρέμβασης: Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήματος 
διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο. 
2ο πεδίο παρέμβασης: Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήματος 
διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για παρεμβάσεις εκπόνησης μελετών και 
αξιολογήσεων, καθώς και για παρεμβάσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας. 
 

4.1.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα54 

 
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, στο επίπεδο των πέντε χωρικών ενοτήτων, 
σχεδιάζονται πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής: 
1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
4. ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
5. ΠΕΠ Αττικής 
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα συμβάλλουν στην κάλυψη των 
εθνικών στρατηγικών στόχων, όπως παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 4, 
συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / περιφέρειας, όπως αυτά 
εξειδικεύονται στο σχετικό τμήμα της περιφερειακής στρατηγικής. 
Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ καλύπτουν Περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική 
κατηγορία (αμιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), θα υπάρξει 
διαφοροποίηση του εύρους των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια 
κατηγορία. 
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν 
κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής: 
• κοινωνικές υποδομές, 
• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής 
φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, 
εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας), 
• πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), 
• έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας, 
• πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 
• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 
 

4.1.3 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας55 
Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Ελλάδα συμμετέχει 
στην υλοποίηση των κάτωθι 12 ΕΠ. 
 
1. Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας  
 
Εξωτερικά σύνορα 
Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
1. Ελλάδα-Αλβανία 
2. Ελλάδα-ΠΓΔΜ 
3. Ελλάδα–Τουρκία 

                                                
54 www.ggea.gr 
55 www.ggea.gr 
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Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
4. Αδριατική 
Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ) 
5. MEDITERRANEAN SEA BASIN 
6. BLACK SEA BASIN 
Εσωτερικά σύνορα 
Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 
7. Ελλάδα-Ιταλία 
8. Ελλάδα–Κύπρος 
9. Ελλάδα–Βουλγαρία 
 
2. Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας 
 
10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 
11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE 
 
3. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTER-REGIONAL 
COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) 
 
 

4.1.4 Κατάλογος ΕΠ ανά Στόχο και Ταμείο 
 
Τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα, ο οποίος 
παρέχει εποπτικά την ανάλυση του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ανά Στόχο και ανά Ταμείο. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) τη στρατηγική επιλογή διαμόρφωσης πέντε χωρικών ενοτήτων και 
συνακόλουθα πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που 
περιλαμβάνουν Περιφέρειες επιπέδου NUTS II διαφορετικού Στόχου, 
β) τη στρατηγική επιλογή μείωσης του πλήθους των ΕΠ και τις αυστηρές 
απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου ως προς τον μονοταμειακό χαρακτήρα των 
προγραμμάτων, που οδήγησαν στην αποκλειστική χρηματοδότηση των ΠΕΠ από το 
ΕΤΠΑ και κατ’ επέκταση στην παρέμβαση του ΕΚΤ σε όλες τις Περιφέρειες, 
γ) το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του ΕΚΤ συνιστούν 
μία συνεκτική εθνική στρατηγική, όπως για παράδειγμα οι δράσεις για την 
ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και για τη μεταρρύθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, 
δ) το γεγονός ότι η ενδεχόμενη δημιουργία δύο ΕΠ συγχρηματοδοτούμενων από 
ΕΤΠΑ και άλλων δύο από ΕΚΤ για τις δύο Περιφέρειες του Στόχου 2 θα συντελούσε 
στη διαιώνιση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας του συστήματος, σχεδιάστηκαν 3 
Τομεακά και 2 Περιφερειακά ΕΠ Στόχου «Σύγκλισης» και Στόχου «Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης» (multi-objective programmes). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Επιχειρησιακά Προγράμματα ανά Στόχο και ανά Ταμείο 
 
Α/Α Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ταμείο Στόχος 
1 Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ/ Ταμείο 

Συνοχής 
Σύγκλιση 

2 Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΤΠΑ/ Ταμείο 
Συνοχής  

Σύγκλιση 

3 Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

4 Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
5 Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΚΤ Σύγκλιση/ 

Ανταγωνιστικότητα 
6 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΚΤ Σύγκλιση/ 

Ανταγωνιστικότητα 
7 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

Δημόσιας Διοίκησης 
ΕΚΤ Σύγκλιση/ 

Ανταγωνιστικότητα 
8 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
9 Μακεδονίας-Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
10 Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων 
ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

11 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ Σύγκλιση/ 
Ανταγωνιστικότητα 

12 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση/ 
Ανταγωνιστικότητα 

13 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
14-25 12 Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΤΠΑ Εδαφική Συνεργασία 
 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 
 
Τέλος, η Ελλάδα προτίθεται να χρησιμοποιήσει Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων (ΕΑΑ). Το ΕΑΑ θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που αντιστοιχούν 
στο 1% των πιστώσεων για την περιφερειακή σύγκλιση και θα αποτελέσει ειδικό 
εθνικό Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα θέτει ως στρατηγικό στόχο την κάλυψη 
απροβλέπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων της αγοράς εργασίας που συνδέονται 
με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εμπορίου. Εάν ο τελικός σχεδιασμός της παρέμβασης οδηγήσει 
σε αλλαγή του κοινοτικού χρηματοδοτικού μέσου, αυτό θα αποφασιστεί από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

4.2 Συνάφεια των ΕΠ με ΕΣΠΑ 
 
Η συνάφεια της αρχιτεκτονικής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2007–2013 με τις θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι 
εκτεταμένη και οι διασυνδέσεις μεταξύ των ΕΠ και των γενικών στόχων που 
εξειδικεύουν κάθε προτεραιότητα είναι εμφανείς.  
Ειδικότερα, η συμβολή -με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τη στοχοθεσία- 
έκαστου ΕΠ (πλην του ΕΠ «Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής» που έχει 
υποστηρικτικό χαρακτήρα) στην υλοποίηση των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ 
αποτυπώνεται, εποπτικά, στην ακόλουθη ποιοτική Μήτρα Συνάφειας. 
Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, προκύπτουν συνοπτικά τα εξής: 
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• Στη θεματική προτεραιότητα Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της 
οικονομίας συμβάλλουν κατά κύριο λόγο το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και το σύνολο των ΠΕΠ, ενώ έμμεση είναι η συμβολή των 
υπολοίπων ΕΠ. 
• Στη θεματική προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία  
συμβάλλουν τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» και το σύνολο των ΠΕΠ. 
• Στη θεματική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή  
συμβάλει κατά κύριο λόγο το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αλλά και τα 
ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» και «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», ενώ με έμμεσο τρόπο συμβάλλουν τα ΕΠ της Εκπαίδευσης της 
Ανταγωνιστικότητας και της Προσπελασιμότητας. Τα ΠΕΠ συμβάλουν πρωτίστως 
στην προώθηση της Υγείας -η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της θεματικής 
προτεραιότητας- και στο Γ.Σ. 11, ενώ έμμεση είναι η συμβολή τους στο. 
• Στη θεματική προτεραιότητα Θεσμικό Περιβάλλον κατά άμεσο τρόπο 
συμβάλλουν τα ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» και 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 
• Στη θεματική προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των 
περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης συμβάλλουν 
κατά άμεσο τρόπο το σύνολο των Τομεακών ΕΠ, με την εξαίρεση των ΕΠ για την 
Εκπαίδευση και για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το 
σύνολο των ΠΕΠ. 
 
 

4.3 Συμπληρωματικότητα μεταξύ ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ – ΕΣΣΑΑΛ 
και κύριες αρχές διαχωρισμού. 
 
Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) αποτελούν τα δύο 
προγραμματικά κείμενα, όπου περιγράφεται η στρατηγική της χώρας για την 
ανάπτυξη του τομέα γεωργίας και των αγροτικών περιοχών /περιοχών της 
υπαίθρου όπως επίσης και του τομέα της αλιείας και των αλιευτικών περιοχών. 
Η επιλεχθείσα στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω δύο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, που είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το ΕΠ Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
Τα δύο προγραμματικά έγγραφα και τα αντίστοιχα ΕΠ σε επίπεδο στρατηγικής και 
στόχων είναι απόλυτα συνεκτικά και συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ που 
θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά τη Δ΄ Προγραμματική 
περίοδο. 
Τα δύο Προγράμματα (ΠΑΑ και ΕΠΑΛ) περιλαμβάνουν τρεις κοινές βασικές 
ενότητες56 παρεμβάσεων που στοχεύουν: 
• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα (γεωργία – αλιεία) 
• στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων 
• στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών 
που εξαρτώνται από την αλιεία. 
Κατά τη Δ΄ Προγραμματική περίοδο, τόσο μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων όσο 
και μέσω κυρίως του ΕΓΤΑΑ, επιχειρείται να διασφαλισθούν οι ομαλές συνθήκες 
μετάβασης των αγροτικών περιοχών στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η 
αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η αναγκαιότητα μείωσης 

                                                
56 Ευρωπαϊκή Ένωση, (2002), Οι διαρθρωτικές πολιτικές και τα εδάφη της Ευρώπης. Συνεργασία χωρίς 
σύνορα, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 
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της αλιευτικής προσπάθειας στα κράτη μέλη για την προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η μείωση της εξάρτησης σε 
όρους απασχόλησης και εισοδήματος των περιοχών της υπαίθρου δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί μόνο από τους πόρους των δύο Ταμείων (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) και 
προϋποθέτει τη διάθεση σημαντικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής. 
Η βελτίωση των φυσικών και τεχνολογικών δομών προσπελασιμότητας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των γεωργικών 
προϊόντων από τις περιοχές παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης, στο 
εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, το σύνολο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τη δημιουργία υποδομών 
στον τομέα των μεταφορών στις περιοχές της υπαίθρου θα καλυφθεί από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής. 
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ για την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων 
στο σύνολο της χώρας θα συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος ως προς τη 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών. 
Σημαντική είναι η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προστασία των 
εδαφών, των υδάτων και των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών, μέσω των αγρο-
περιβαλλοντικών δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΑΑ «Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της Υπαίθρου», αλλά και της επίτευξης των στόχων του Κιότο 
(δασοπεριβαλλοντικά μέτρα) στο πλαίσιο του ίδιου Άξονα Προτεραιότητας. 
Οι παρεμβάσεις για την δημιουργία/ επέκταση/ αναβάθμιση των υποδομών που 
σχετίζονται με την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και την 
προμήθεια πόσιμου ύδατος στις αγροτικές περιοχές θα χρηματοδοτηθούν από το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. 
 Η διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών/ περιοχών της 
υπαίθρου καθώς και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, αλλά και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, θα εξυπηρετηθεί από το σύνολο 
των Ταμείων. Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών αυτών 
κατηγοριών πράξεων πρέπει, κατά βάση, να αντανακλά τις προτεραιότητες των 
επιμέρους πολιτικών των ταμείων (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων, όμως, επηρεάζεται από τη 
διάσταση του χώρου. Ωστόσο, η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το 
μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την 
υιοθέτηση του «χωρικού – γεωγραφικού» κριτηρίου ως μόνου κριτηρίου 
διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του 
ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των 
περιοχών, όπου τα εν λόγω ταμεία παρεμβαίνουν με δράσεις ομοειδείς. 
Ως εκ τούτου τα κριτήρια διαχωρισμού των ομοειδών πράξεων που θα ενισχυθούν 
από τα διάφορα ταμεία στις αγροτικές και τις αλιευτικές περιοχές αποτελούν ένα 
συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων, 
που, ειδικότερα, σχετίζονται με: 
• Την κλίμακα και το ύψος του προϋπολογισμού των έργων 
• Το είδος του τελικού δικαιούχου για τα μικρά δημόσια έργα 
• Την επαγγελματική ιδιότητα του εν δυνάμει δικαιούχου (π.χ. γεωργοί και αλιείς), 
το είδος της επένδυσης (π.χ. ίδρυση ή εκσυγχρονισμός), τον κλάδο της 
οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την περιοχή παρέμβασης του Άξονα 3 
«Ποιότητα Ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της Αγροτικής 
Οικονομίας», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» για το ΠΑΑ και 
του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» του το Ε.Π Αλιείας 2007  
2013, για τα καθεστώτα ενίσχυσης 
• Τη φύση και τους ειδικότερους στόχους των έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα θεματικά πεδία διαχωρισμού: 
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- οι παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της αγροτικής/ αλιευτικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς ενισχύονται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ ή ΕΤΑ 
αντίστοιχα. 
- οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους τομείς της υγείας-πρόνοιας 
και της εκπαίδευσης δύνανται ενισχύονται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ 
- οι παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού με σκοπό την προστασία και ανάδειξη 
των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται σε 
αγροτικές περιοχές, δύνανται να ενισχυθούν από το ΕΤΠΑ 
- Οι παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά στις περιοχές 
Natura 2000 θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα από το ΕΤΠΑ, πλην των 
εισοδηματικών ενισχύσεων προς παραγωγούς, οι οποίες θα καλυφθούν από το 
ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενο στο τεχνικό εγχειρίδιο της DG Environment. Σε 
ότι αφορά τους υδάτινους πόρους, οτιδήποτε αφορά έγγειες βελτιώσεις και 
άρδευση (υποδομές, διαχείριση υδάτων) θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, ενώ οι 
υπόλοιπες παρεμβάσεις θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ. 
Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτικές κατηγορίες κριτηρίων διαχωρισμού και θα 
εξειδικευτούν αναλυτικότερα σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Η ενίσχυση του αποκεντρωμένου δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
στις αγροτικές περιοχές μέσω των δράσεων του ΕΚΤ συμβάλει στην ενίσχυση της 
απασχόλησης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 
Σε ό,τι αφορά στις αμιγώς τομεακές προτεραιότητες των δύο Προγραμμάτων για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, αυτές στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση του κεντρικού στρατηγικού στόχου του ΕΣΠΑ «Η Ελλάδα της νέας 
περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της ως μιας εξωστρεφούς χώρας με 
ισχυρή διεθνή παρουσία: Μια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και με έμφαση 
στην ποιότητα και την καινοτομία» και την Θεματική Προτεραιότητα «Επένδυση 
στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας», με δεδομένο ότι σημαντικό τμήμα των 
ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. 
Η συνέργεια, συμπληρωματικότητα και συνοχή μεταξύ των Αξόνων 
Προτεραιότητας του ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ, αφενός, και των θεματικών και χωρικών 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, αφετέρου, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υποδομές που σχετίζονται με υδατοκαλλιέργειες 
συγχρηματοδοτούνται μόνο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ETA). 
 

4.4 Ενδεικτική ετήσια χρηματοδοτική κατανομή ανά ΕΠ 
(Κοινοτική Συνδρομή) 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν την ενδεικτική ετήσια κατανομή πόρων των ΕΠ 
στο σύνολο ΕΣΠΑ, στο στόχο «Σύγκλιση» και στο στόχο «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 -Ενδεικτική ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο 
σύνολο του ΕΣΠΑ 

 
 

 
 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 -Ενδεικτική ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο 
«Σύγκλιση» 
 

 
 
 

 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Ενδεικτική ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο 
Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» 
 

 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
 

4.5 Περιφερειακή κατανομή κονδυλίων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων57 

 
Σημαντική παράμετρο για το σχεδιασμό των ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτέλεσε η μέριμνα 
του ΥΠΟΙΟ για ισόρροπη περιφερειακή κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, στο πνεύμα των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2005, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα στην Ελλάδα με επιστολή της 
Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, D. Huebner, τον Αύγουστο 2006. 
Έτσι, οι επιλογές που έγιναν για την διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε ΕΠ  εξασφαλίζουν, 
κατ’ αρχήν, την απόλυτη τήρηση των συνολικών πιστώσεων για κάθε μία από τις 
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. 
Επιπλέον, για κάθε μία από τις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης το σκέλος ΕΤΠΑ 
είναι διασφαλισμένο, στο πλαίσιο διακριτών Αξόνων Προτεραιότητας στα οικεία 
ΠΕΠ, ενώ για το σκέλος ΕΚΤ υπάρχουν κατευθύνσεις προς τα τρία ΕΠ, ως προς τις 
πιστώσεις για κάθε μια από τις πέντε αυτές Περιφέρειες. 
Τέλος, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού και 
κατάρτισης των ΕΠ και μέριμνα ώστε ο επιμερισμός των πόρων μεταξύ των 
Περιφερειών του αμιγούς στόχου 1, που θα προκύψει συνολικά με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και διαπραγμάτευσης των ΕΠ, να 
ανταποκρίνεται στο πνεύμα των ενδεικτικών κατανομών ανά Περιφέρεια της 
επιστολής της Επιτρόπου Huebner. 
Στον παρακάτω Πίνακα δίνεται εποπτικά η κατανομή ανά ΕΠ και Ταμείο των 
κονδυλίων που αντιστοιχούν στις τρεις διακριτές κατηγορίες Περιφερειών (αμιγής 
στόχος 1, phasing out και phasing in). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Κατανομή των πόρων ΕΤΠΑ/ΕΚΤ των ΕΠ στις τρεις 
κατηγορίες Περιφερειών 
 

 
 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Στο ΕΣΠΑ που εξελίσσεται παράλληλα με το ΚΠΣ, πέραν του στόχου της πλήρους 
απορρόφησης, προτάσσεται η πολιτική μεγιστοποίησης της αναπτυξιακής 
απόδοσης των παρεμβάσεων, σε πλήρη συνάφεια με τη μακροοικονομική 
πολιτική και σε συναρμογή του εθνικού σχεδιασμού με τον συγχρηματοδοτούμενο. 
Δομικά στοιχεία της πολιτικής αυτής αποτελούν η επιτελική εποπτεία του 
αναπτυξιακού προγραμματισμού και της εφαρμογής των πολιτικών, η ενίσχυση 
των ικανοτήτων των φορέων προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και 
υλοποίησης, η προώθηση νέων και βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και η 
ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης και της συνυπευθυνότητας των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών. Κρίσιμη θεωρείται η περίοδος προσαρμογής για την 
αφομοίωση των μέσων που θα επιτρέψουν το σταδιακό μετασχηματισμό φορέων 
και διαδικασιών ώστε και η μετάβαση στο νέο σύστημα να συντελεστεί ομαλά και 
να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τυχόν εκκρεμότητες κατά τη λήξη του Γ΄ΚΠΣ. 
 

5.1 Συστήματα επιτελικής εποπτείας 

5.1.1 Όργανα εποπτείας, παρακολούθησης και συντονισμού58 

 
Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) 
 
Με το άρθρο 20 του Ν. 3483/2006 συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή (ΔΕΠ) με 
Πρόεδρο τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εποπτεύει την πρόοδο 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων και λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις σε 
στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργια με τις πολιτικές 
του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). Η ΔΕΠ εκφράζει γνώμη επί 
των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις 
στην Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΔΙΠ). 
 
Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης (ΕΔΙΠ) 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ΕΠ συνολικά αλλά και σε σχέση με τη θεματική, περιφερειακή και χωρική 
προσέγγιση του ΕΣΠΑ και τη συμπληρωματικότητα με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ. Στο 
πλαίσιο αυτό η ΕΔΙΠ υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση στη ΔΕΠ και δίνει 
κατευθύνσεις στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ. Στην ΕΔΙΠ συμμετέχουν οι 
Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων και 
αντιπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Πρόεδρος της ΕΔΙΠ είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας & 
Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων. 
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Εθνική Αρχή Συντονισμού Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
 
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, 
παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των ΕΠ και την αποτελεσματική λειτουργία των 
Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), διασφαλίζει τον ορθολογικό 
προγραμματισμό ενεργειών και πόρων και την τήρηση του Κοινοτικού 
κανονιστικού πλαισίου, εξασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ και των ΕΓΤΑΑ 
και EΤΑ, συντονίζει τη χρηματοδοτική στήριξη άλλων μέσων (ΕΤΕπ, Ταμείο 
Αλληλεγγύης, ΕΟΧ κλπ) και παρακολουθεί το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες οι 
Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες που 
βρίσκονται σε ισχύ τη χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η έγκριση της κάθε 
ενίσχυσης. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ενεργεί υποστηρικτικά της ΔΕΠ και της 
ΕΔΙΠ και αποτελεί το σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΕΣΠΑ. 
 

5.1.2 Συντονισμός ΕΠ του ΕΣΠΑ με ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ59 
Για το συντονισμό των ΕΠ του ΕΣΠΑ με τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίζεται, στο πλαίσιο 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, μηχανισμός προώθησης της συμπληρωματι-
κότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης 
πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που 
λειτουργεί σε επίπεδο α) Προγραμματισμού, β) Παρακολούθησης υλοποίησης 
(Διαχειριστικές Αρχές), και γ) Επανεξέτασης Στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονι-
σμού και Διαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ). 
Στο πρώτο επίπεδο, ο μηχανισμός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη 
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και του διαχωρισμού των δράσεων και 
συντονίζει το πλαίσιο εφαρμογής τους, θεματικά και γεωγραφικά. 
Στο δεύτερο επίπεδο, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά 
για την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των δράσεων με χρήση των κωδικών 
θεματικής και χωρικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον μηχανισμό αυτό. 
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο μηχανισμός, 
εξετάζει την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την 
ανάγκη αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανομής των Κοινοτικών 
πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφε-
ρειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται μέτρα στην ΕΔΙΠ. 
 

5.1.3 Συντονισμός δράσεων ΕΚΤ60 

Ο συντονισμός των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 
του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με την 
Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η ΕΥΣΕΚΤ είναι επίσης 
αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων που συγχρηματο-
δοτούνται μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% σε όλα τα εμπλεκόμενα 
ΕΠ με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών. Παράλληλα 
παρακολουθεί την υλοποίηση στόχων του ΕΣΠΑ που αφορούν θέματα όπως η 
κοινωνική ένταξη, η προώθηση στην απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η τοπική 
διάσταση της ανάπτυξης, οι κοινωνικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο κεφάλαιο κλπ. 
Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού διασφαλίζει τη συνέργια και 
συμπληρωματικότητα των δράσεων μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
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Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων του ΕΚΤ και προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέργια και συμπληρωματικότητα των συγχρηματοδοτούμενων 
ενεργειών, θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν λεπτομερείς διαδικασίες 
συντονισμού κατά την εξειδίκευση των ΕΠ. Επιπλέον, κατά το στάδιο εφαρμογής 
των πράξεων θα συντονίζονται οι κανονιστικές πράξεις που θα καθορίζουν 
ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής επί μέρους κατηγοριών πράξεων. 
Η ενσωμάτωση των αρχών της Equal κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 
mainstreaming) θα διασφαλιστεί μέσω εξειδικευμένης δομής. Η δομή αυτή αφενός 
θα προσδιορίζει ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των αρχών της Equal στις δράσεις 
των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφετέρου θα παρέχει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή. 
Οι υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
Γ΄ΚΠΣ στα Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. 
Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυμης μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα («Διοικητική 
Αναδιοργάνωση Α.Ε.»), με κύριο αντικείμενο τον περιορισμό της πολυνομίας, την 
αξιολόγηση και αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών, 
τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό και την ανασυγκρότησή τους. 
Επίσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ και στις 
συνεδριάσεις των οικείων Επιτροπών Παρακολούθησης παρουσιάζεται με ειδική 
αναφορά η πορεία υλοποίησης των δράσεων αυτών και όταν απαιτείται 
λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις προσαρμογής. Η σύνθεση των πληροφοριών 
αυτών και η αποτίμηση της πορείας τους παρουσιάζεται στην ΕΔΙΠ. 
 

5.1.4 Συντονισμός δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος61 

 
Το σύνολο των έργων και των δράσεων περιβάλλοντος που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο των ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) θα 
πρέπει να συντονίζονται στο επίπεδο του σχεδιασμού και να παρακολουθούνται 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους, ως προς τη σκοπιμότητα και τη συνδρομή 
τους στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων της Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της χώρας, καθώς και ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων και 
δεσμεύσεων έναντι της ΕΕ. 
Για το σκοπό αυτό δημιουργείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ ευέλικτος μηχανισμός σε επίπεδο 
Ειδικής Υπηρεσίας, ο οποίος με λειτουργία σχετικού δικτύου θα συντονίζει και θα 
παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα 
από την πηγή χρηματοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια 
και συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Η 
υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού 
Δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, θα συντάσσει 
ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων 
περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει με επεξεργασμένα στοιχεία και 
αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και την ΕΔΙΠ, θα συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ 
και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις λοιπές δημόσιες αρχές στην αναγκαία 
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διαρκή δημόσια διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις 
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήματα. 
 

5.1.5 Συντονισμός δράσεων στον τομέα της υγείας 
Ο συντονισμός των δράσεων του τομέα της υγείας62 θα διασφαλιστεί (α) σε 
στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, από ειδική υπηρεσία η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό 
όργανο για θέματα κατάρτισης της στρατηγικής και θα αναλάβει αρμοδιότητες 
συντονισμού των δράσεων του τομέα υγείας- πρόνοιας που υλοποιούνται από 
διαφορετικά ΕΠ του ΕΣΠΑ. 
 

5.1.6 Μηχανισμοί συντονισμού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτο-
μίας 
H προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και η αύξηση των επενδύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί βασική εθνική προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Σημαντικά 
μέτρα θεσμικού κυρίως χαρακτήρα έχουν αναληφθεί, των οποίων η επίπτωση 
αναμένεται να είναι σημαντική με καθοριστικές συνέπειες σε όλους τους 
υπόλοιπους τομείς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται π.χ. η έκπτωση των 
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των 
επιχειρήσεων (άρθρο 9 του Ν.3296/2004), τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 
για ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας κλπ. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου πλαισίου που 
προετοιμάζεται, έχει δημοσιευτεί και βρίσκεται υπό διαβούλευση το νομοσχέδιο 
‘Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας’ στο οποίο προβλέπεται συντονισμός και 
εποπτεία των δράσεων και παρεμβάσεων Ε&Τ στον ανώτατο δυνατό βαθμό, καθώς 
για το σκοπό αυτό θα ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας, η Διυπουργική 
Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Τεχνολογίας -ανεξάρτητο Συμβουλευτικό όργανο- το οποίο θα υπάγεται απ’ 
ευθείας στον Πρωθυπουργό. 
Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη 
χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και 
τεχνολογίας, ανήκει και ο συντονισμός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από 
εμπλεκόμενα όργανα ή φορείς . 
Η Διυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον 
τομέα καθώς και την κατανομή των πόρων στα Υπουργεία και τους αρμόδιους 
φορείς. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας προβλέπεται να επιλαμβάνεται της 
προώθησης, υλοποίησης και διαχείρισης του αντίστοιχου Προγράμματος Ε&Τ. 
 

5.1.7 Εισαγωγή και συντονισμός μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 
Στην προγραμματική περίοδο 2000-2006, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια για την 
αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών της χώρας, την υποστήριξη ιδιωτικών 
επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, τη βελτίωση των υποδομών στον 
τομέα της παιδείας, την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού και την προώθηση 
της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εμπορικών τραπεζών. Η 
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ΕΤΕπ εμπλέκεται επίσης σε νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες σε τομείς 
προτεραιότητας, και ιδίως στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η προσφυγή σε πόρους της ΕΤΕπ αναμένεται να συνεχισθεί και στην 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων που 
εντάσσονται στα ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων έργων που 
προωθούνται με συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα) ή σειρά επενδύσεων 
μικρότερου μεγέθους που εντάσσονται στο ίδιο ή περισσότερα μέτρα κοινού 
στόχου, τόσο στο πλαίσιο των τομεακών όσο και των περιφερειακών ΕΠ, 
συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που προωθούνται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων παρέχει νέες δυνατότητες). 
Πλέον των ανωτέρω τρόπων προσφυγής στην ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του άρθρου 44, 
Καν. 1083/2006, προωθούνται από το Υπ.Οι.Ο. εργαλεία χρηματοοικονομικής 
τεχνικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την 
αστική ανάπτυξη και διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους με τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, την ΕΤΕπ και άλλες πηγές χρηματοδότησης. 
Ειδικότερα, στα πλαίσια των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δύναται 
να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην υποστήριξη μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής για επιχειρήσεις και ταμεία αστικής ανάπτυξης. Οι 
πράξεις αυτές δύναται να οργανώνονται και μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου. Οι 
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεισφορά από τα 
ΕΠ σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και ταμεία αστικής ανάπτυξης 
προσδιορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, τον Οκτώβριο του 2006, το Υπ.Οι.Ο. υπέγραψε 
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο οποίο 
προβλέπεται ότι το ΕΤαΕ θα αναλάβει διαχειριστής των πόρων της πρωτοβουλίας 
JEREMIE και στο οποίο εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των δύο πλευρών και οι 
προβλεπόμενες περαιτέρω ενέργειες. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να υπογραφεί 
Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Υπ.Οι.Ο. και ΕΤαΕ, προκειμένου η 
πρωτοβουλία JEREMIE να τεθεί σε εφαρμογή. 
Επίσης, προβλέπεται να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής της πρωτοβουλίας 
JESSICA δεδομένου ότι το συγκεκριμένο εργαλείο αναμένεται να συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση δράσεων αστικής ανάπτυξης. 
Η εποπτεία της οργάνωσης και διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίου καθώς και 
ο συντονισμός των πράξεων που θα οργανωθούν μέσω αυτών ασκείται από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία 
συνεργάζεται με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να 
επιτευχθεί η αποτελεσματική παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων που 
υλοποιούνται με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ ή του ΕΤαΕ στη χώρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

Στο εσωτερικό των περισσότερων κρατών μελών παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ 
των επιπέδων ανάπτυξης των επιμέρους περιφερειών ενώ παράλληλα στο 
εσωτερικό της ΕΕ παρατηρούνται τάσεις σύγκλισης μεταξύ των μελών της. Οι 
διαφορές που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές περιφερειακές και 
διαρθρωτικές πολιτικές είναι πολλές. Με την πρώτη διεύρυνση δημιουργούνται νέα 
δεδομένα στο κοινωνικοοικονομικό προσκήνιο. Η πρόκληση για τη συνοχή σε μια 
Ένωση με 27 μέλη θα είναι διπλά μεγαλύτερη από ότι ήταν για την ΕΕ 15. Τα 
πρώτα χρόνια μετά τη διεύρυνση θα είναι δύσκολα ειδικά για τα υποψήφια κράτη 
μέλη καθώς θα υπάρξει πίεση για αναδιάρθρωση και οι επιχειρήσεις τους θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με τις επιχειρήσεις των υπαρχόντων στα πλαίσια ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης των υπό ένταξη 
μελών είναι αναγκαία συνθήκη για την πολιτική συνοχής η οποία θα πρέπει να 
στραφεί υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και να δώσει 
προτεραιότητα σε δράσεις που αυξάνουν την ικανότητά τους να απορροφούν τις 
νέες τεχνολογίες και να περιορίζουν τη μακροχρόνια ανεργία. Η μελλοντική 
πολιτική συνοχής πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη των επενδύσεων σε 
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο παράγοντα σημαντικό στη διαδικασία της 
ανάπτυξης και της σύγκλισης των εθνικών και περιφερειακών οικονομιών.         
Η ένταξη 12 νέων κρατών μελών αυξάνει σημαντικά τις διαφορές. Μετά τη 
διεύρυνση ο πληθυσμός αυξάνεται κατά 33%63 ενώ το ΑΕγχΠ μόνο κατά 5%64. 
Ποτέ κατά τις προγενέστερες προσχωρήσεις η Ευρώπη δεν γνώρισε τέτοιες 
αποκλίσεις ανάπτυξης. Η διεύρυνση θα συμβαδίσει με εμβάθυνση της 
επικουρικότητας. Όμως, η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ένα κοινό 
συμφέρον, την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. 
Η πολιτική συνοχής πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της, να 
συγκεντρώσει περισσότερο τη δράση της στα πλέον ακανθώδη προβλήματα όπως η 
απασχόληση, τα προβλήματα των πόλεων ή των ζωνών που πλήττονται από 
φυσικά μειονεκτήματα. Πρέπει όμως να ενισχυθεί η εδαφική βάση της πολιτικής 
αυτής και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής 
διαχείρισης. 
Οι αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες θα παραμείνουν ο βασικός στόχος 
των διαρθρωτικών παρεμβάσεων οι οποίες διαθέτουν ένα απλό και διαφανές μέσον 
επιλεξιμότητας, το ΑΕγχΠ. Η διεύρυνση όμως θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
του ΑΕγχΠ της Ένωσης.  
Δεδομένου ότι η φτώχεια των μεν δεν έχει ως αποτέλεσμα την απάλειψη των 
δυσχερειών των δε, η εκπόνηση των όρων εντολής της περιφερειακής πολιτικής 
πρέπει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση προς την κοινωνικοοικονομική 
πραγματικότητα. Επιπλέον, η πολιτική αυτή αποβλέπει στο σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης για όλους και εκ μέρους όλων. Η επικουρικότητα θα εφαρμοστεί και 
σε περιφερειακό επίπεδο. Η αξιοπιστία της πολιτικής για τη συνοχή συνδέεται 
στενά προς την αποτελεσματικότητά της. Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος 
πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθό ενώ χρειάζεται ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
των διατιθέμενων πόρων και των αποτελεσμάτων. Προκειμένου η πολιτική αυτή να 
αναχθεί στο ύψος των φιλοδοξιών της, πρέπει να τεθούν στη διάθεσή της επαρκή 
μέσα. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά όρια, οι λοιπές κοινοτικές 
πολιτικές πρέπει να εξακολουθήσουν να συνεργούν με τους στόχους της συνοχής65  

                                                
63 Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ., (2000), Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η Διεύρυνση και η 
Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, Θεμέλιο, Αθήνα 
64 ό.π. 
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Η Επιτροπή των περιφερειών πιστεύει ότι το κέντρο βάρους της μελλοντικής 
πολιτικής ενισχύσεων πρέπει να συνεχίσουν να είναι οι περιφέρειες με αναπτυξιακό 
έλλειμμα και σημαντικά προβλήματα, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι αρχές της 
συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων περιφερειών. 
Η διαδικασία παγκοσμιοποίησης και διεύρυνσης της ΕΕ θέτει την μελλοντική 
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Η 
περιφερειακή πολιτική μπορεί να πετύχει μόνο αν συνδεθεί με την περιφερειακή 
πολιτική των χωρών μελών και των ίδιων των περιφερειών. Πρέπει δηλ. να 
σέβεται την επικουρικότητα, να ενισχύει τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες των 
περιφερειών και να ενθαρρύνει τη μεταξύ τους συνεργασία. Η ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να αφιερώσει όλους τους πόρους της για να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σύμφωνης με το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και για να προωθήσει τη δημιουργία ενός πυκνού 
δικτύου διασυνοριακών, διαπεριφερειακών και διεθνικών εταιρικών σχέσεων. Για 
την πραγματοποίηση των παραπάνω χρειάζεται σημαντική ανάπτυξη όχι μόνο των 
οικονομικών διασυνδέσεων αλλά και της διαπολιτιστικής κατανόησης. 
Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί μια ενωμένη προσπάθεια για να αποφευχθούν οι 
εντάσεις και οι διαμάχες μεταξύ των κρατών, των περιφερειών και των πολιτών 
της Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς μια δέσμευση για ενότητα 
μεταξύ των περιοχών και αυτό σημαίνει πια ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη 
χωρίς ένα σύστημα που μεταφέρει πόρους σε μειονεκτικούς τομείς και περιοχές. 
Πάραυτα, αυτή η ιδέα της ενότητας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς όρια και 
περιορισμούς. Είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι σε μια διευρυμένη Ευρώπη ένας 
σημαντικός αριθμός περιοχών που ήδη χρηματοδοτούνταν δεν θα μπορούν να 
υποστηριχτούν στον ίδιο βαθμό και στο μέλλον.  
Βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι η στήριξη των 
επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, η όσο το δυνατό καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού και η ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας με συνέχιση 
των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Η τάση για σύγκλιση ή 
απόκλιση εξαρτάται τόσο από τη διαρθρωτική δομή της κάθε περιφέρειας όσο και 
από τον εθνικό παράγοντα και τη γεωγραφική γειτνίαση με λιγότερο ή 
περισσότερο ευημερούσες περιφέρειες. Για αυτό οι ίδιες οι περιφέρειες θα πρέπει 
να είναι ευέλικτες στο να υιοθετούν νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής, να 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συμβαίνουν στο κοινωνικοοικονομικό 
προσκήνιο αλλά και να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτήματα για να παραμένουν ανταγωνιστικές.   
Η διεύρυνση παρέχει και σημαντικά οφέλη καθώς επεκτείνεται η ζώνη της ειρήνης, 
της σταθερότητας και της ευημερίας παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια σε όλους τους 
πολίτες. Η αύξηση του πληθυσμού κατά περισσότερο από 100 εκατομμύρια πολίτες 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και 
θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι η 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων αφού τα νέα μέλη θα υιοθετήσουν 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, τα 
μέτρα κατά της εγκληματικότητας, της λαθρομετανάστευσης κ.α. Ακόμη, θα 
προωθηθεί η ανταλλαγή ιδεών, η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και θα 
τονωθούν οι δυνατότητες σε θέματα επενδύσεων και εμπορίου με τρίτες χώρες.  
Η προσχώρηση των υποψήφιων κρατών αποτελεί σημαντική πρόκληση καθώς η 
διεύρυνση εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μια νέα ομάδα εντός της 
Κοινότητας με χώρες που θα έχουν εισόδημα χαμηλότερο από το 40% του 
κοινοτικού μέσου όρου. Για το λόγο αυτό η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες αυτών των κρατών, 
δηλαδή περίπου στο σύνολο αυτών ενώ οι σημερινές ανισότητες θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν. Μετά το 2006 θα χρειαστούν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για την 
περιφερειακή πολιτική προς τις περιοχές που έχουν τις περισσότερες ανάγκες. 
Παρατηρείται όμως ότι ορισμένες περιφέρειες που ήδη ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν τη διαφορά και να φτάσουν το μέσο 
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όρο. Για το λόγο αυτό οι σημερινές περιφέρειες του στόχου 1 θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν στήριξη από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία θα είναι μικρότερη αλλά να μη διακοπεί ξαφνικά.  
Η διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων συνεπάγεται βαθιές προσαρμογές των 
διοικητικών δομών των υποψήφιων χωρών μελών για να ικανοποιήσουν πλήρως 
όλες τις πτυχές της κανονιστικής νομοθεσίας σε θέματα συγχρηματοδότησης, 
αποκέντρωσης, παρακολούθησης και ελέγχου. Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην 
αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
της υπερβολικής συγκέντρωσης και στον καθορισμό στρατηγικών, την κατάρτιση 
προγραμμάτων και διαχείριση των αντίστοιχων προϋπολογισμών, όπως ισχύουν 
για τα σημερινά κράτη-μέλη. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά και σοβαρά προβλήματα ενώ οι περιφερειακές 
τους πολιτικές δεν είναι ακόμη ικανοποιητικές. Απαιτείται ενίσχυση και 
συντονισμός των υπουργείων που είναι αρμόδια σε θέματα περιφερειακής 
πολιτικής και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.  
Επίσης, τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπάρχουν ουσιαστικές ανισότητες οι οποίες θα γίνουν εντονότερες και η 
μελλοντική περιφερειακή πολιτική καλείται να τις αντιμετωπίσει.  
Έτσι, η μελλοντική περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλους 
τους παραπάνω παράγοντες προκειμένου να επιτύχει το στόχο της: να προάγει την 
αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, να επιτύχει τη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των επιπέδων ανάπτυξης των περιοχών και να μειώσει την καθυστέρηση των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μόνο τότε οι έννοιες της διεύρυνσης, της 
σύγκλισης και της συνοχής θα μπορούν να υφίστανται ταυτόχρονα.       
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