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Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονοµική Κατάσταση και Τάσεις 

Η ελληνική οικονοµία συνέχισε να αναπτύσσεται – κυρίως λόγω επέκτασης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης - την τετραετία 2005-2008 µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,3%, που είναι υψηλότερος 
των αντίστοιχων στην Ευρωζώνη 1  και την ΕΕ-27, παραµένοντας έτσι σε τροχιά ήπιας 
σύγκλισης µε τις δύο οικονοµικές ζώνες2. Έτσι η σύγκλιση µε την Ευρωζώνη επιτεύχθηκε και 
σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε το σχετικό δείκτη να βρίσκεται το 2008 στο 94% του µέσου 
κοινοτικού της ΕΕ-27, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία.  

Την ίδια στιγµή η απασχόληση ενισχύθηκε και διαµορφώθηκε στο 61, 9% του πληθυσµού 
ηλικίας 15-64 ετών το 2008, έναντι 60,1% το 2005. Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε 
από ενίσχυση της παραγωγικότητας ανά εργαζόµενο σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆) 
στην Ελλάδα τα έτη 2005-2008 σε σύγκριση µε την ΕΕ-27, όταν το αντίστοιχο µέγεθος στην 
Ευρωζώνη εµφάνιζε εξασθένιση. Παράλληλα, η ανεργία υποχώρησε κατά 2,2 ποσοστιαίες 
µονάδες, ταχύτερα από ότι στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27, µε το µέσο επίπεδό της να 
διαµορφώνεται στο 8,8%. Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, µεγαλύτερη 
δυσκολία στην εύρεση εργασίας αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, 
καθώς παρά την υποχώρηση των σχετικών ποσοστών τα τελευταία χρόνια, η ανεργία στις 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες έφτασε το 2008 το 11,2% και 22,1% αντίστοιχα, από τα 
υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ-27.  

Ο αναπτυξιακός ρυθµός των ετών 2005-2008 δεν επέτρεψε ιδιαίτερη µείωση του 
πληθωρισµού, ο οποίος κινήθηκε σε ελαφρά πτωτική τροχιά, παραµένοντας όµως σε σταθερή 
απόσταση από τον πληθωρισµό στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27. Η άνοδος των τιµών του 
πετρελαίου και βασικών εµπορευµάτων το 2008 ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, 
ωστόσο η επίδρασή τους στην Ελλάδα ήταν – αναλογικά - µικρότερη από ότι στις δύο 
ευρωπαϊκές οικονοµικές ζώνες.  

Παρά τις θετικές εξελίξεις που καταγράφηκαν σε βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη, τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα που διαχρονικά εµφανίζει η ελληνική οικονοµία συνέχισαν να 
υφίστανται, ορισµένα από αυτά οξυµένα, λειτουργώντας ανασχετικά στην περαιτέρω 
µεγέθυνση. Αναλυτικότερα, εξασθένιση παρουσίασε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονοµίας την τετραετία 2005-2008, µε την κατάταξή της στις σχετικές αξιολογήσεις διεθνών 
οργανισµών (WEF, IMD) να υποχωρεί. Επιπρόσθετα, τα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών και του εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκαν ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο διάστηµα, 
µε το πρώτο σχεδόν να διπλασιάζεται, ενώ οι ξένες άµεσες επενδύσεις, ύστερα από τη αύξησή 
τους στην περίοδο 2004-2006, υποχώρησαν κατά τη διετία 2007-2008, αν και µε έντονες 
διακυµάνσεις. Στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας, το ύψος των επενδύσεων ως ποσοστό των 
ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε σύγκριση µε το 2005, έτος βάσης στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Στον αντίποδα, 
η θέση της Ελλάδας στις αξιολογήσεις ως προς τις συνθήκες-δυνατότητες άσκησης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας παραµένει αµετάβλητη ή σηµειώνει µικρή υποχώρηση (Doing 
Business, World Bank), αντανακλώντας, παρά τα βήµατα προόδου που έχουν σηµειωθεί τα 
τελευταία χρόνια, τα προσκόµµατα στην άσκηση επιχειρηµατικότητας που εξακολουθούν να 
εµποδίζουν τις εντονότερες εξελίξεις κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.  

Σε ότι αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, σε φάση όξυνσης βρίσκονται την τελευταία τριετία τα 
προβλήµατα στο πεδίο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µετά από την πρόσκαιρη – τεχνική -  
εξασθένισή τους κατά τη διετία 2005-2006. Το 2007 το έλλειµµα του προϋπολογισµού της 
Γενικής Κυβέρνησης διαµορφώθηκε πάνω από το όριο του 3% του ΑΕΠ του Συµφώνου 

                                                
1 Ως Ευρωζώνη θα θεωρείται το σύνολο των 16 χωρών που την απαρτίζουν σήµερα, εκτός αν δηλώνεται 
διαφορετικά.   
2  Όλες οι αναφορές στην εξέλιξη µεγεθών µέχρι και το α’ εννιάµηνο του 2009 παρουσιάζονται 
αναλυτικά, µε συγκεκριµένα στοιχεία και πηγές αυτών στα κεφάλαια 1 και 2 της έκθεσης. 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο 3,7%, ενώ το 2008 υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας στο 
7,7%. Την ίδια περίοδο (2005-2008) δεν κατέστη δυνατός ο µόνιµος περιορισµός του χρέους 
της Γενικής Κυβέρνησης: τη µικρή πτώση του από το 100% του ΑΕΠ το 2005 στο 95,6% το 
2007, διαδέχθηκε νέα άνοδός το 2008, στο 99,2%. Οι πρόσφατες προβλέψεις για το 2009 
συγκλίνουν σε περαιτέρω επιδείνωση των δύο δηµοσιονοµικών µεγεθών, πάνω από το 12% 
του ΑΕΠ για το έλλειµµα και το 110% αυτού για το δηµόσιο χρέος. 

Στην πλευρά των εξελίξεων στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής το ποσοστό των ατόµων που 
βρίσκεται εισοδηµατικά κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει µειωθεί στο 20% το 2007, ενώ 
αν συνυπολογιστεί το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 18%. 
Ανασχετικά όµως στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής λειτουργούν οι µεγαλύτερες, σε 
σύγκριση µε τον κοινοτικό µέσο όρο, εισοδηµατικές ανισότητες, µε το λόγο του εισοδήµατος 
που λαµβάνει το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού προς το αντίστοιχο εισόδηµα του 
φτωχότερου 20% να διαµορφώνεται το 2007 πάνω από αυτόν στην ΕΕ-27. Συνεχή άνοδο 
παρουσιάζει η συνολική εγχώρια δαπάνη για την υγεία, που ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται 
µεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, µε το 40% αυτής να καλύπτεται από ιδιώτες, µερίδιο που 
είναι επίσης από τα υψηλότερα στην EE. Στην εκπαίδευση, η αναλογία των σχετικών 
δηµοσίων δαπανών ως προς το ΑΕΠ συγκαταλέγεται µεταξύ των χαµηλότερων στην ΕΕ-27, 
ωστόσο το ποσοστό των µαθητών που φοιτούν σε δηµόσιο σχολείο βρίσκεται πάνω από το 
αντίστοιχο στην ΕΕ. Επίσης, η συµµετοχή ατόµων ηλικίας 15-24 ετών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία υποχωρεί και πλέον ξεπερνάει οριακά το µέσο όρο στην ΕΕ-27. Αντίστοιχα χαµηλή 
σε όρους δαπανών είναι η επίδοση της Ελλάδας σε κατεύθυνση πόρων προς Ε&ΤΑ, 
εµποδίζοντας την άνοδό της σε δείκτες τεχνολογικής ετοιµότητας και καινοτοµικότητας, 
παρότι παρουσιάζει – σχετικά - αρκετά υψηλή διαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών. 
Αρκετά θετική εξέλιξη συνιστά η ταχεία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για συναλλαγές µε 
τις δηµόσιες αρχές, καθώς και η ραγδαία διείσδυση του στα νοικοκυριά, που περιορίζει 
σχετικά τη µεγάλη απόκλιση από την ΕΕ. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική είναι η µοναδική περιφέρεια της οποίας το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ ξεπερνούσε το 2006 τον κοινοτικό µέσο όρο, µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ να 
παρουσιάζεται στη ∆υτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. 
Αύξηση της απασχόλησης σηµειώθηκε σε όλες τις περιφέρειες από το 2005 έως και το 2008 
εκτός της Κρήτης, µε την Πελοπόννησο στο τέλος αυτής της περιόδου να προσεγγίζει το µέσο 
όρο στην ΕΕ-27 (65,9%). Η ∆υτική Μακεδονία εµφάνισε το 2008 το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας (12,5%), 5,5 ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο σε σχέση µε την ΕΕ, σε αντίθεση µε 
τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου που εµφανίζουν 
χαµηλότερα επίπεδα ανεργίας. Όπως και στο σύνολο της χώρας, στις περιοχές αυτές από την 
ανεργία πλήττονται κυρίως οι γυναίκες και οι νέοι 15-24 ετών. Σε τρεις περιφέρειες της χώρας 
(Αττική, Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα), πάντως η παραγωγικότητα της εργασίας 
µετρούµενη ως ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά απασχολούµενο, εµφανίζεται υψηλότερη του κοινοτικού 
µέσου επιπέδου. 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση  παρουσιάζει υψηλές τιµές, κυρίως στα αστικά κέντρα της χώρας. Η 
ανάπτυξη δικτύου συλλογής και υποδοµών επεξεργασίας αστικών αποβλήτων έχει οδηγήσει 
σε αύξηση των ανακυκλώσιµων ποσοτήτων, µε το ποσοστό ανακύκλωσης να αγγίζει το 25% 
στα τέλη του 2008, ενώ υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδοµή για την ανακύκλωση 
συσκευασιών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, συσσωρευτών, χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κα. Υπάρχουν όµως ακόµα 
ελλείψεις στη διαχείριση βιοµηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων. Σε ότι αφορά τη 
διαθεσιµότητα των υδάτων, υπάρχουν ζητήµατα – κυρίως διαχειριστικά- που διακυβεύουν την 
επάρκεια του νερού µακροχρόνια. 

Η εξάπλωση κατά το β’ εξάµηνο του 2008 των συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που 
ξεκίνησε από τις Η.Π.Α στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των χωρών-µελών της ΕΕ, οι οποίες 
στη συνέχεια γενικεύτηκαν στο σύνολο των οικονοµιών τους, έπληξε σταδιακά από τα τέλη 
του ίδιου έτους και την ελληνική οικονοµία. Το 2009 η πορεία της καθορίστηκε κατά κύριο 
λόγο από τις εξωγενείς επιδράσεις της επακόλουθης διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, καθώς τα 
ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα είχαν προχωρήσει σε πολύ µικρές τοποθετήσεις σε επισφαλή 
επενδυτικά προϊόντα. Για την αντιµετώπιση αυτών των εξωγενών για το ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την ελληνική οικονοµία πηγών έντονων πιέσεων, ψηφίστηκε 
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το σχέδιο «Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας» από την Ελληνική κυβέρνηση τον 
Νοέµβριο του 2008.  

Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές το 2009. 
Συνολικότερη αποτύπωση αυτών αποτελεί η εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδας, το οποίο, 
σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, υποχωρεί το α’ εννιάµηνο του 2009 κατά 1,1% σε 
σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008. Ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό 
τοµέα της οικονοµίας (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) επιβραδύνθηκε σταδιακά από τον 
Ιανουάριο έως τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους περίπου στο 1/4 του αντίστοιχου περυσινού. 
Πτώση κατά 9,7% εµφάνισε συνολικά στο ίδιο διάστηµα η βιοµηχανική παραγωγή, ενώ 
µεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών σε σηµαντικούς κλάδους των 
υπηρεσιών (πχ. λιανικό-χονδρικό εµπόριο). Αντιθέτως, παρά τα αναµενόµενα, ενισχυµένος το 
πρώτο εξάµηνο του 2009 εµφανίζεται ο κύκλος εργασιών στις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, τα στοιχεία για την πορεία των εργασιών κατά τους θερινούς µήνες αποτυπώνουν 
κάµψη της δραστηριότητας. Η υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας είχε όπως 
αναµενόταν, αρνητικό αντίκτυπο ιδιαίτερα στην πορεία της ανεργίας, µε τη διαφορά του 
περυσινού από το φετινό ποσοστό της να διευρύνεται συνεχώς σε τριµηνιαία βάση. Εξάλλου, 
ραγδαία επιδείνωση παρουσίασαν τα δηµόσια οικονοµικά, µε το έλλειµµα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης να φθάνει το 12,9% σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιαν.-Σεπτ. 
2009. 

 

Ενότητα Β: Επιτεύγµατα και Προοπτικές 

Κεντρικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-13, του εγγράφου αναφοράς της Ελλάδας στο πλαίσιο της 
νέας Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αποτελεί 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 στρατηγική αυτή στόχευση του ΕΣΠΑ εξειδικεύεται σε 17 Γενικούς Στόχους που χωρίζονται 
σε πέντε θεµατικές προτεραιότητες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προτεραιοτήτων στο 
κέντρο των οποίων βρίσκονται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, η έµφαση στην εκπαίδευση και τους 
νέους, η ποιότητα, η τεχνολογία, η καινοτοµία και ο σεβασµός στο περιβάλλον.  

Κινητήριος άξονας του ΕΣΠΑ είναι τα 14 Επιχειρησιακά Προγράµµατα (εννέα Τοµεακά και 
πέντε Περιφερειακά) που έχουν καταρτιστεί µε γνώµονα την εκπλήρωση των Γενικών Στόχων 
του ΕΣΠΑ και των ευρύτερων στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων της χώρας. H 
διάρθρωση και η στρατηγική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων βρίσκονται σε πλήρη 
συνάφεια µε τις θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και ο κάθε Γενικός 
Στόχος εξυπηρετείται, άµεσα και έµµεσα, από την αλληλεπίδραση Τοµεακών και 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή επιµέρους Αξόνων Προτεραιότητας αυτών. 
Επιπλέον, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε συνάφεια µε τους επιµέρους Στόχους των 3 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής), τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 
και αυτό αποτυπώνεται στη διάρθρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και την επιµέρους 
στόχευση που έχει τεθεί σε κάθε ένα από αυτά.  

Κριτικές προσεγγίσεις της σχεδιαζόµενης αναπτυξιακής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013 
µπορούν να αποτελέσουν ως ένα βαθµό οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, δεδοµένου ότι 
αποτιµήσεις των αποτελεσµάτων των πολιτικών συνοχής ή προβλέψεις για την πρόοδο των 
στόχων, δεν είναι διαθέσιµα κατά την περίοδο ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης. 
Σύµφωνα µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, η διάρθρωση των στόχων του 
ανάγεται σε δύο συστήµατα πολιτικής, το θεµατικό και το χωρικό. H ανάδειξη του χωρικού 
συστήµατος σε κύριο στρατηγικό άξονα του ΕΣΠΑ, θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλλει 
ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων, καθώς σε προγενέστερες Προγραµµατικές 
Περιόδους η χωρική πολιτική αντιµετωπιζόταν ως ένα µόνο σκέλος των Κοινοτικών Πλαισίων 
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Στήριξης. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η σύνδεση της ενίσχυσης της καινοτοµίας, η οποία 
αποτελεί κύριο στρατηγικό στόχο του ΕΣΠΑ, µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
ανεργίας και της έλλειψης κοινωνικής συνοχής στο σύνολο της επικράτειας, καθώς σηµαντικός 
αριθµός περιφερειών της χώρας δεν κατέχει το αναγκαίο κοινωνικό και οικονοµικό κεφάλαιο, 
ώστε να συµµετέχει µε δυναµικές προοπτικές στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. 

Η κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων µέσω του ΕΣΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των πόρων για 
την αγροτική ανάπτυξη, κρίνεται αυξηµένη ως προς τις παρεµβάσεις που στοχεύουν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας. Οι όποιες 
δυσχέρειες σε σχέση µε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί µπορεί να 
προέλθουν κυρίως από την έλλειψη εµπειρίας στο σχεδιασµό, την πιθανή έλλειψη κατάλληλου 
νοµοθετικού πλαισίου και τη συνθετότητα της δοµής ορισµένων από τους στόχους, µε πιθανό 
αποτέλεσµα τη µείωση της συνέργιας και των οικονοµιών κλίµακας. Από την άλλη πλευρά, οι 
περισσότεροι των στόχων του ΕΣΠΑ θεωρούνται επιτεύξιµοι από την αξιολόγηση, καθώς ο 
υπολογισµός τους έχει βασιστεί στην εµπειρία υλοποίησης παρόµοιων πράξεων κατά την 
περίοδο 2000-2006. Σηµαντική συµβολή επίσης για την ορθότερη υλοποίηση των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, προσφέρουν οι αξιολογήσεις των αντίστοιχων 
προγραµµάτων που εφαρµόστηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (Γ’ ΚΠΣ) 
αφού αρκετές δράσεις από αυτή µεταφέρονται και στην ∆’ Προγραµµατική Περίοδο µέσα από 
τους νέους άξονες προτεραιότητας. 

Κύριο χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται από τη µέχρι σήµερα πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
είναι η χαµηλή πρόοδος, τόσο όσον αφορά στις νοµικές δεσµεύσεις, όσο και τις δηλωθείσες 
πληρωµές για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τα ποσοστά επί της συνολικής 
κοινοτικής συνδροµής κατά την περίοδο αναφοράς (30.09.2009) ανέρχονται στο 6,9% και 
1,5%, αντίστοιχα. 

Πιο σηµαντική καθυστέρηση εντοπίζεται στα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, εκ των 
οποίων τα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», «Περιβάλλον / Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 
εγγράφουν µέχρι σήµερα σχεδόν µηδενικές επιδόσεις. Σε χαµηλά επίπεδα κινούνται επίσης τα 
ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» ενώ 
καλύτερη συγκριτικά είναι η εικόνα στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
όπου οι νοµικές δεσµεύσεις και οι δηλωθείσες πληρωµές ανέρχονται στο 12,4% και 5,4% 
αντίστοιχα της συνολικής κοινοτικής συνδροµής για το πρόγραµµα. Βελτιωµένη εµφανίζεται η 
εικόνα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, µε τη διαφορά, ωστόσο, να 
εντοπίζεται περισσότερο στο σκέλος των νοµικών δεσµεύσεων (13,4%) και λιγότερο σε αυτό 
των πραγµατικών πληρωµών (2,1%).  

Όσον αφορά στην επιµέρους αξιολόγηση της προόδου του ΕΣΠΑ ανά ∆ιαρθρωτικό Ταµείο, ο 
βαθµός ενεργοποίησης κινείται σε αυξηµένους ρυθµούς στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, γεγονός 
που οφείλεται στη συγκριτικά µεγαλύτερη πρόοδο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και των ΠΕΠ  που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Αντίθετα, για το 
ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής, όπου το ύψος της προβλεπόµενης συνολικής κοινοτικής 
συνδροµής στους στόχους του ΕΣΠΑ είναι συγκριτικά µικρότερο, οι ρυθµοί ενεργοποίησης 
βρίσκονται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα.   

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση όσον αφορά στη χρηµατοδοτική πρόοδο του ΕΣΠΑ ανά 
θεµατική προτεραιότητα για τους Στόχους 1 («Σύγκλιση») και 2 (Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση») των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στο Στόχο 1, από το 
συνολικό ποσό των 19,5 δισεκ. ευρώ στο οποίο ανέρχεται η κοινοτική συνδροµή, µόλις το 
6,5% ή το 1,3 δισεκ. ευρώ έχουν δεσµευτεί κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ υψηλότερο 
(16,3%) είναι το ποσοστό στην περίπτωση του Στόχου 2 όπου, όµως, το συνολικό ποσό της 
κοινοτικής συνδροµής είναι κατά πολύ χαµηλότερο (635,3 εκατ. ευρώ). Στο Στόχο 3 
(«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία») δεν έχει ακόµα σηµειωθεί πρόοδος στο επίπεδο των 
εντάξεων έργων.  

Τέλος, ιδιόµορφα µοιάζουν τα αποτελέσµατα όσον αφορά στην πρόοδο των θεµατικών 
προτεραιοτήτων (κωδικοί «earmarking») που συµβάλλουν στην αναθεωρηµένη Στρατηγική 
της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση. Από τη µία πλευρά, διαπιστώνεται ότι το ύψος των νοµικών δεσµεύσεων 
τόσο για το Στόχο 1 όσο και για το Στόχο 2 που συµβάλει στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 
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κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους στόχους του ΕΣΠΑ, αναδεικνύοντας τη 
βαρύτητα που αποδίδεται στις προτεραιότητες αυτές. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ο 
υψηλός βαθµός της µέχρι τώρα συµβολής στις ΟΚΓ και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 
προέρχεται κυρίως από τις υψηλές επιδόσεις δύο επιµέρους θεµατικών προτεραιοτήτων 
(κωδικοί 5 και 8) και όχι από µία ισοµερώς κατανεµηµένη ενεργοποίηση όλων των κωδικών 
earmarking. 

Με τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα να βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε αρχική φάση υλοποίσης, 
ο βαθµός επίτευξης των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ καθώς και η συµβολή στις Κατευθυντήριες 
Γραµµές της Κοινότητας είναι ακόµα δύσκολο να αποτιµηθούν ποσοτικά. Ωστόσο, είναι 
δυνατή µία πρώτη αποτύπωση της µέχρι τώρα πορείας των επιµέρους Αξόνων 
Προτεραιότητας του κάθε ΕΠ και η αναφορά βασικών δράσεων που υλοποιούνται και 
αναµένεται να συµβάλλουν σηµαντικά στους Εθνικούς και Κοινοτικούς Στόχους. Όσον αφορά 
στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής 
η πρόοδος που καταγράφεται µέχρι σήµερα έχει ως ακολούθως: 

• Στο ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» χαρακτηριστική είναι η πολύ µικρή µέχρι 
σήµερα απορρόφηση µε το συνολικό ποσοστό ενταγµένων έργων να ανέρχεται σε 
µόλις 1,4%. Έργα συνολικού προϋπολογισµού 45 εκ. ευρώ στα οποία 
περιλαµβάνονται έργα ΧΥΤΑ, περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑ∆Α και Σταθµοί 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων έχουν ενταχθεί στα ΠΕΠ. 

• Στο ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» παρατηρείται σηµαντική πρόοδος όσον 
αφορά στην ανάπτυξη των οδικών µεταφορών και του οδικού δικτύου ενώ έχουν 
κυρωθεί µε νόµο οι συµβάσεις παραχώρησης για µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, 
λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση 6 µεγάλων έργων Οδικών Αξόνων (πχ 
«Ιόνια Οδός», Αυτοκινητόδροµος «Κόρινθος - Τρίπολη – Καλαµάτα», 
Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος - Ε65). 

• Στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» εµφανίζεται σηµαντική πρόοδος 
στον Άξονα 3 («Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος») όπου έχει δεσµευτεί 
το 36% της συνολικής κοινοτικής συνδροµής. Ενδεικτικές δράσεις του ΕΠ που 
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ενεργοποίησης είναι το «Ταµείο Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)», τα προγράµµατα της ενίσχυσης 
της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας, η Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών 
Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική («Cluster Μικροηλεκτρονικής»), 
τα «Κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις», η «Αντικατάσταση και 
ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιµατισµού» (Αλλάζω 
Κλιµατιστικό), η «Εξοικονόµηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ» (Πρόγραµµα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) και η Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξης 
επιχειρηµατικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών – ΚΥΕ). 

• Στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» η πρόοδος που καταγράφεται από άποψη ενταγµένων 
έργων και νοµικών δεσµεύσεων κινείται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ οι σηµαντικότερες 
δράσεις που έχουν µέχρι στιγµής ενταχθεί είναι η «Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφάλισης», 
το «Εθνικό Ληξιαρχείο» που αφορά στη δηµιουργία υποδοµής Εθνικού Ληξιαρχείου 
για τη γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και το έργο 
«Ψηφιακός Μοχλός Ενδυνάµωσης Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσµατικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης µε χρήση ΤΠΕ». 

• Όσον αφορά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), αυτά 
συµβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, συµπληρωµατικά µε τα 
τοµεακά προγράµµατα και µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
κάθε χωρικής ενότητας / περιφέρειας. Παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις ανά 
περιφέρεια, όλα τα ΠΕΠ καλύπτουν έναν κοινό κορµό παρεµβάσεων που εστιάζει στα 
θέµατα των κοινωνικών υποδοµών, της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, του 
πολιτισµού, των έργων προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας και 
των πολιτικών βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Ενδεικτική δράση που υλοποιείται στο 
πλαίσιο των ΠΕΠ είναι το «Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών».  
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Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) συµβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου 
του ΕΣΠΑ για την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ο οποίος κατέχει κυρίαρχη θέση στην 
εθνική στρατηγική και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ συµβάλει ειδικότερα στην εφαρµογή των κατευθύνσεων 
και συστάσεων που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µέσω 
της υλοποίησης των ακόλουθων τριών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων:  

• Το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της 
διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων. Σε χαµηλά επίπεδα κινείται η µέχρι τώρα 
ενεργοποίηση του ΕΠ µε το συνολικό ποσοστό ενταγµένων έργων να ανέρχεται µόλις 
στο 7,61% και τη δράση «Κατάρτιση στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε βέλτιστες 
πρακτικές διεθνούς επιπέδου» να αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην εκπαίδευση 
των δηµοσίων υπαλλήλων.  

• Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» που έχει ως κεντρικό στόχο της 
αναπτυξιακής στρατηγικής του την «αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής». Από τη µέχρι σήµερα πρόοδο του ΕΠ προκύπτουν υψηλά 
ποσοστά ενταγµένων έργων για τους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην 
«Πλήρη ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών» αλλά όσον αφορά στους υπόλοιπους ΑΠ αλλά και το συνολικό ποσοστό 
νοµικών δεσµεύσεων και πραγµατοποιηθεισών δαπανών, η καταγεγραµµένη πρόοδος 
είναι µικρή. Στους στόχους του ΕΠ θα συµβάλλουν δράσεις που βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης όπως προγράµµατα κατάρτισης για τους εργαζόµενους σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει σε µειωµένο χρόνο εργασίας, προγράµµατα 
ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε 
σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και προγράµµατα κατάρτισης 
ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση. 
Επίσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας υλοποιείται η δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» 
συνολικού ύψους 280 εκατοµµυρίων ευρώ.  

• Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε κύριο στρατηγικό στόχο την 
αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης εµφανίζει ικανοποιητική πρόοδο σε ότι αφορά τα ενταγµένα έργα µε το 
συνολικό ποσοστό να ανέρχεται στο 14,6% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης 
δαπάνης. Ωστόσο, σε χαµηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά νοµικών δεσµεύσεων και 
δαπανών για το σύνολο του ΕΠ. Ενδεικτικές δράσεις που υλοποιούνται είναι η 
«Εισαγωγική επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανοµένους ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» και η «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την 
Αξιοποίηση και Εφαρµογή  των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». 

Ισχυρή συνάφεια των τριών ΕΠ διαπιστώνεται σε σχέση µε τους στόχους του ΕΚΤ για την 
«Ενίσχυση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου», «Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο», «Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων», «Ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων», «Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και 
της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας» και «Ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και 
της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων».  

Επιπλέον, σηµαντική είναι η συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην υλοποίηση 
των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ∆Εν) 2008-2010, 
όπως αποτυπώνονται στην «Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη 2008-2010» (ΕΕΣΚΠΕ), του οποίου πολλά µέτρα συγχρηµατοδοτούνται 
µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από το ΕΚΤ. Βασικές πολιτικές προτεραιότητες του 
ΕΣ∆Εν 2008-2010 είναι α) η ενίσχυση της απασχόλησης και της ελκυστικότητας της εργασίας, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους και τις ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού, β) η αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης ατόµων και οµάδων όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) η ενίσχυση της οικογένειας, µε έµφαση στην ευηµερία των 
παιδιών και στήριξη των ηλικιωµένων, και δ) η κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών 
και ατόµων / οµάδων κοινωνικά ευάλωτων, λόγω πολιτισµικών χαρακτηριστικών. 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

12 

Βασική µέριµνα κατά τη σύνταξη του ΕΣ∆Εν 2008-2010 υπήρξε η διασφάλιση της συνάφειας 
τόσο µε τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων 2008-2010, όσο και µε τις δράσεις και τα µέτρα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 
2007-2013, και ειδικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού».  

Η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2008-2010, το οποίο 
εστιάζει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και στην πραγµατοποίηση των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων συναρτάται σε ουσιαστικό βαθµό µε την υλοποίηση προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Αρκετές από τις δράσεις του ΕΣΠΑ 
στοχεύουν στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ 2008-2010, όπως ο 
εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η Κοινωνία της Γνώσης, το Επιχειρηµατικό 
Περιβάλλον, η Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή. Παράλληλα, µέρος της κατανοµής των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε συνάφεια µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως αυτές έχουν τεθεί από την Έκθεση του Συµβουλίου Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών 
Θεµάτων (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Ετήσιες Αξιολογήσεις Χωρών, Ιανουάριος 2009) 

Ως προς την 1η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου η οποία επισηµαίνει την ανάγκη 
συνέχισης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, λαµβάνονται µέτρα για την ανακατανοµή πόρων 
σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό, µε σκοπό την κατεύθυνσή τους προς τις πραγµατικές 
ανάγκες της οικονοµίας. H 2η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η οποία υπογραµµίζει 
την ανάγκη λήψης µέτρων για την αύξηση του ανταγωνισµού και των επενδύσεων στον 
τοµέα της Ε&ΤΑ, προβλέπεται να υποστηριχθεί µε πόρους από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013», καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα. Από την άλλη πλευρά, για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η 
αναγκαιότητα της οποίας επισηµαίνεται µέσα από την 3η σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, διατίθενται πόροι από το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», που 
περιλαµβάνει συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους. 
Τέλος, η 4η σύσταση για την ανάληψη µέτρων σχετικά µε την προστασία της απασχόλησης 
και τη διευκόλυνση της αγοράς εργασίας, καλύπτεται µέσα από τους στόχους που έχουν τεθεί 
στο ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013». Επίσης, σηµαντική αναµένεται η 
συµβολή της συγχρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην υλοποίηση του 
ΕΠΜ, καθόσον οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 
στοχεύουν προς την κατεύθυνση που υποδεικνύουν οι κατευθυντήριες γραµµές 23 και 24 του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, δηλαδή στην αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
καθώς και στην προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες 
απαιτήσεις.  

Όσον αφορά στα Προγράµµατα του Στόχου 3 της ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, στο στάδιο 
της αξιολόγησης των προτάσεων της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
βρίσκονται τα προγράµµατα «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-Βουλγαρία» και «Ελλάδα-Ιταλία» 
ενώ στα Προγράµµατα «Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – ΠΓ∆Μ» που χρηµατοδοτούνται 
από το Ταµείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) οι αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης 
έχουν πραγµατοποιήσει τις πρώτες τους συναντήσεις αλλά δεν έχουν ακόµα δηµοσιοποιηθεί 
προσκλήσεις προς τους ∆ικαιούχους για υποβολή προτάσεων. 

 

Ενότητα Γ: Πρόοδος και προκλήσεις στην εφαρµογή των προτεραιοτήτων 

και της συµφωνηθείσας στρατηγικής 

Αφετηρία των θεσµικών, διοικητικών και οργανωτικών µέτρων για το ΕΣΠΑ και την 
επιτάχυνση της εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αποτελεί η ψήφιση του 
Νόµου 3614/2007 µε τον οποίο ορίστηκαν οι αρχές προγραµµατισµού, παρακολούθησης, 
διαχείρισης, πιστοποίησης, ελέγχου και υποστήριξης του ΕΣΠΑ. Επίσης, συστάθηκαν νέες 
Ειδικές Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασµού και συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων στα 
Υπουργεία και ειδικές µονάδες όπως Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, η Μονάδα 
Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων για τον καλύτερο συντονισµό και την 
παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων και νέα σχήµατα όπως η «Ψηφιακές Ενισχύσεις 
ΑΕ» και η «∆ΗΜΟΣ ΑΕ».  
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Παράλληλα, σχεδιάσθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για τους Στόχους 1 και 2, για τη 
συνεχή υποστήριξη του οποίου έχει ενεργοποιηθεί Γραφείο Helpdesk. Λόγω των 
δυσλειτουργιών και των γραφειοκρατικών προβληµάτων που εµφανίστηκαν κατά την 
εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση των 
διαδικασιών εφαρµογής τους, µε αποφάσεις όπως η αποκέντρωση και µείωση των εγκρίσεων 
και των υπογραφών, µείωση των εµπλεκόµενων φορέων στις επιµέρους φάσεις εφαρµογής, 
αποσαφήνιση των ρόλων των νέων θεµατικών ειδικών υπηρεσιών και αναθεώρηση των 
εφαρµοζοµένων διαδικασιών  των εκχωρήσεων. 

Το επιτελικό όργανο για το συντονισµό και την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων είναι ∆ιυπουργική Επιτροπή, η δε 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιοτικής υλοποίησης κάθε Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ασκείται από Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι 
δηµόσιων αρχών, αλλά και οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων καθώς και µη κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

Όσον αφορά στο νέο θεσµό Πιστοποίησης της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των ∆ικαιούχων, 
αυτός συµβάλει στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των φορέων και στην πιο 
αποτελεσµατική διαχείριση των έργων που αναλαµβάνουν, και προκειµένου να µη 
λειτουργήσει ανασταλτικά στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αποφασίστηκε  
ότι η Β΄ Φάση Πιστοποίησης δεν θα είναι υποχρεωτική.  

Μετά την κατάρτιση και έγκριση του ΕΣΠΑ προωθήθηκαν ρυθµίσεις και παρεµβάσεις σε 
διάφορους τοµείς που συνδέονται µε την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική και συνδέονται 
µε την εφαρµογή των επιµέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Ειδικότερα, σηµειώθηκαν 
σηµαντικές εξελίξεις στους τοµείς Επιχειρηµατικότητας – Επενδύσεων (Αναθεώρηση Νόµου 
περί ανωνύµων εταιρειών, απλοποίηση της αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων), 
Ενέργειας (νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, επιτάχυνση της διαδικασίας για 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
διεθνείς συµφωνίες ενεργειακής συνεργασίας, συγκρότηση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής), Έρευνας (Νόµος για το Θεσµικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας), 
Περιβάλλοντος (∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, θεσµοθέτηση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων, Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, Θεσµικά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης) και ∆ηµοσίων Έργων (Ν.3669/2008 για 
την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων και έγκριση τυποποιηµένων προτύπων 
για την πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή του Ν.3316/2005).  

Επιπλέον, µε κύριο άξονα τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια σε ζητήµατα 
προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και την άρση των δυσκαµψιών που υπήρχαν σε 
αρκετές αγορές έχει θεσµοθετηθεί νέος Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, έχουν εκδοθεί τα 
Π∆ 60/2007 και Π∆ 59/2007 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, αντίστοιχα, ενώ ενεργοποιήθηκε το έργο για την 
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Προµηθειών (ΕΣΗ∆Π). 
Επιπλέον, ψηφίστηκε νόµος «Περί αναθεώρησης των διατάξεων περί κυρώσεων του 
Αγορανοµικού Κώδικα» και ενεργοποιήθηκε το έργο για τη σύσταση και λειτουργία του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου Εµπορίου.  

Οι πρόσφατες αλλαγές στη δοµή των Υπουργείων µε τις προωθούµενες συνενώσεις και 
ανακατανοµές αρµοδιοτήτων που εισήγαγε η νέα κυβέρνηση εκτιµάται ότι θα επιδράσουν 
θετικά στον καλύτερο συντονισµό και την πιο αποτελεσµατική υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Με βάση 
τις δοµικές αυτές αλλαγές επικαιροποιήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία του εγκεκριµένου 
Συστήµατος  ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Τέλος, σύµφωνα µε τις νέες επιλογές και κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
κεντρικός άξονας των πολιτικών σε όλους τους τοµείς στο επόµενο διάστηµα είναι η Πράσινη 
Ανάπτυξη, η οποία συνίσταται, στο σύνολό της, σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο, 
πέρα από την αµιγώς προστατευτική του περιβάλλοντος διάσταση των εφαρµοζόµενων 
µέτρων-µεταρρυθµίσεων-παρεµβάσεων που εντάσσονται σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα 
κυβέρνηση θέτει προτεραιότητες βάσει των οποίων προωθείται µεταξύ άλλων η εξάπλωση της 
παραγωγής και χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η εξοικονόµηση φυσικών πόρων και η 
διεύρυνση των δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη 
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βαρύτητα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και γενικότερα της περιφέρειας, προωθούνται 
υποδοµές που σέβονται  το περιβάλλον, υποστηρίζονται φιλικές προς το περιβάλλον 
καλλιέργειες, ευνοείται η ανάπτυξη του οικοτουρισµού και τίθενται κανονισµοί για τη 
δηµιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.  

Η εξάπλωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης από τη δευτερογενή αγορά οµολόγων των ΗΠΑ 
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φθινόπωρο του 
2008, καθώς και οι προβλεπόµενες ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις της στο σύνολο του 
φάσµατος των οικονοµιών της, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άµεσο σχεδιασµό και 
την υλοποίηση ένος προγράµµατος επιπρόθετης δηµοσιονοµικής στήριξης των κρατών-µελών 
της, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαµψη της Οικονοµίας που παρουσιάστηκε το 
Νοέµβριο του 2008. Στα πλαίσιο αυτού και των µεταγενέστερων συστάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αντιµετώπιση των συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, δόθηκε στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα η δυνατότητα προγραµµατικής υπερδέσµευσης στις προσκλήσεις 
για έργα, συντοµεύθηκαν οι διαδικασίες συντονισµού των εθνικών πολιτικών, ενώ 
αντιµετωπίζεται µε ευελιξία η διαδικασία έγκρισης έργων από τους φορείς που διαχειρίζονται 
τα προγράµµατα. Σηµαντική ενίσχυση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στα αστικά κέντρα, 
που πλήττονται από την οικονοµική ύφεση, θα παρασχεθεί από του χρηµατοδοτικούς 
µηχανισµούς JESSICA και JEREMIE, των οποίων η ενεργοποίηση επιταχύνεται. Επιπρόσθετα, 
πραγµατοποιήθηκε frontloading σχεδιασµένων επενδύσεων για την περίοδο 2007-2013, 
παρέχοντας άµεση ρευστότητα στους επωφελούµενους των προγραµµάτων από την αρχή της 
∆’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

Σε επίπεδο ήδη διαµορφωµένων θεσµών και κανονισµών, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
της Ελλάδας για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, αναµένεται να συµβάλλει 
καταλυτικά στην προσαρµογή τους στα δεδοµένα και στις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από 
την εγχώρια και διεθνή οικονοµική ύφεση. Σε ότι αφορά τροποποιήσεις/προσθήκες κανόνων 
και µέτρων που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στην καλύτερη προσαρµογή στις έκτακτες 
καταστάσεις που έχουν προκύψει λόγω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, προτείνεται οι 
Χώρες Μέλη να έχουν τη δικαιοδοσία να ανακατανείµουν τις χρηµατοδοτήσεις µεταξύ των 
Αξόνων Προτεραιότητας ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µεταφέροντας ποσά µέχρι ένα 
προκαθόρισµένο ποσοστό των δηµόσιων δαπανών ανά Άξονα (πχ. 20%), όπως επίσης και η 
τροποποίηση του κανόνα n+2/3 για την κάλυψη του ποσοστού της συγχρηµατοδότησης που 
αντιστοιχεί στα κράτη-µέλη. 

 

Ενότητα ∆: Παραδείγµατα καλών πρακτικών 

Ως καλά παραδείγµατα – για κάθε έναν από τους 3 πυλώνες των κατευθυντήριων γραµµών 
της Πολιτικής Συνοχής (απασχόληση – έρευνα & καινοτοµία – εδαφική συνοχή) – επιλέχτηκαν 
και παρουσιάζονται αντίστοιχα: α) το πρόγραµµα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών & Νέων Επιστηµόνων (ΝΕΕ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006, που συνεχίζεται στη νέα προγραµµατική περίοδο β) το 
«Corallia Clusters Initiative» για την ανάπτυξη Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών 
Σχηµατισµών (clusters) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας 2000-
2006 και το οποίο επίσης συνεχίζεται στη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 από το 
διάδοχο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», καθώς και γ) το Πρόγραµµα 
Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Ενότητα Ε: Συµπεράσµατα 

Υπό την επίδραση κυρίως της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας διεθνώς, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε µετά την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η ελληνική οικονοµία βρίσκεται 
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το 2009 σε κατάσταση οικονοµικής ύφεσης. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναµένεται να υποχωρήσει 
κατά 1,1% το 2009 βάσει των τελευταίων προβλέψεων των διεθνών οργανισµών3, µείωση 
πάντως που πιθανόν να είναι η χαµηλότερη στην Ευρωζώνη, ενώ το 2010 εκτιµάται ότι θα 
εξασθενήσουν σηµαντικά οι πτωτικές τάσεις. Παρά την υποχώρηση των εξαγωγών λόγω του 
περιορισµού της παγκόσµιας παραγωγής και ζήτησης και επακόλουθα του διεθνούς εµπορίου, 
η ευρύτερη συρρίκνωση των εισαγωγών βελτιώνει αρκετά το εµπορικό ισοζύγιο και το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2009, εξέλιξη που θα συνεχιστεί σε µικρότερο βαθµό και 
το 2010. 

Ωστόσο η υποχώρηση της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας και η αβεβαιότητα για τις 
οικονοµικές εξελίξεις στο προσεχές µέλλον έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία της 
ανεργίας, η οποία απο 7,7% το 2008 προβλέπεται ότι θα διαµορφωθεί στην περιοχή του 9,0-
9,5% το 2009, παραµένοντας σε ηπιότερη ανοδική τροχιά και το 2010, οπότε και αναµένεται 
να ξεπεράσει το 10%. Από την άλλη πλευρά, η σηµαντική αποδυνάµωση της ζήτησης διεθνώς 
και στην Ελλάδα έχει εξανεµήσει τις πληθωριστικές πιέσεις του 2008, και έτσι ο µέσος ετήσιος 
πληθωρισµός το 2009 εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης του 1,2%. Ιδιαίτερα οξυµένες είναι οι 
ανισορροπίες στο πεδίο των δηµόσιων οικονοµικών, µε τον προϋπολογισµό του 2009 να 
παρουσιάζει σηµαντική παρέκκλιση κατά την εφαρµογή του από τους στόχους του. Ως 
αποτέλεσµα, το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης το 2009 θα ξεπεράσει 
σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις το 12,0% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος της θα φτάσει το 109-
113% του ΑΕΠ. Στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2010 καταγράφεται η 
προσπάθεια τιθάσευσης του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης στο 9,1% του ΑΕΠ, ωστόσο 
σε ότι αφορά το δηµόσιο χρέος αναµένεται νέα µεγέθυνσή του, περίπου στο 121% του ΑΕΠ. 

Η πρώτη περίοδος εφαρµογής του ΕΣΠΑ (2007-2009) και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του χαρακτηρίζεται περισσότερο από νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ενέργειες 
προετοιµασίας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων καθώς και από 
ενέργειες εξειδίκευσης και ωρίµανσης των δράσεων και έργων, ενώ χαµηλή ήταν η πρόοδος 
στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και στις εκταµιεύσεις πόρων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το ύψος των νοµικών δεσµεύσεων στις 30.9.2009 ανέρχονταν σε ποσοστό 
6,9% (1,8 δισ. ευρώ) επί του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΣΠΑ ενώ το ποσό των 
κοινοτικών πόρων που είχε εκταµιεύσει η Ελλάδα µε βάση τις πραγµατικές πληρωµές 
(συµπεριλαµβανοµένης της 2ης αίτησης πληρωµής στα τέλη Οκτωβρίου) ανέρχονταν στα  
620,5 εκ ευρώ (3,07%). 

Η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην υλοποίηση των προγραµµάτων και η χαµηλή 
χρηµατοδοτική απορρόφηση οφείλονται σε µια σειρά από αιτίες, οι κυριότερες των οποίων 
µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 

- Η µεταφορά ενός επιπλέον έτους της υλοποίησης του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
2000-2006, εντός της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και η παράταση µέχρι 
τέλους του 2009 της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών στο Γ΄ΚΠΣ. 

- Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον αριθµό 
των εµπλεκόµενων φορέων διαχείρισης και το νέο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχων 
που διαφέρουν σηµαντικά από τα αντίστοιχα του Γ΄ ΚΠΣ µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση της ενσωµάτωσης τους στις προϋπάρχουσες δοµές και συστήµατα 
διαχείρισης και υλοποίησης. 

- Οι διαδικασίες των εκχωρήσεων διαχειριστικών αρµοδιοτήτων και των αντίστοιχων 
πόρων, έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα στην ενιαία προσέγγιση του προγραµµατισµού 
και της διαχείρισης και έχουν προσθέσει γραφειοκρατικά εµπόδια και καθυστερήσεις. 

- Οι χρονοβόρες διαδικασίες ωρίµανσης των έργων υποδοµής.  

- Η καθυστέρηση στον στρατηγικό συντονισµό/προγραµµατισµό που προβλέπεται από το 
Νόµο 3614/2007 (άρθρο 5) για τους κεντρικούς φορείς (Υπουργεία) σε ότι αφορά στις 
κατανεµηµένες  στα ΠΕΠ σχετικές δράσεις. 

- Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και του σχεδιασµού των δράσεων.  

                                                
3 Οι σχετικές πηγές των εκτιµήσεων για τα έτη 2009-2010 αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 14 των 
Συµπερασµάτων. 
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Σήµερα, ο αυξηµένος βαθµός ενεργοποίησης µέσω προσκλήσεων, εντάξεων έργων και 
προκηρύξεων σε όλα τα προγράµµατα και η έναρξη δράσεων (Ταµείο Εγγυοδοσίας, ψήφιση 
από τη Βουλή 6 συµβάσεων παραχώρησης µεγάλων οδικών αξόνων, πρόγραµµα ενίσχυσης 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – 
Υπηρεσίες, Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση κα), καθώς και η 
ένταξη των έργων-γεφυρών που αντιστοιχούν στο 16% του συνολικού προϋπολογισµού του 
ΕΣΠΑ αναµένεται να βελτιώσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της εφαρµογής κατά την 
επόµενη περίοδο. Παράλληλα, οι διαπιστωµένες ανάγκες για απλοποίηση στις διαδικασίες 
εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  και η πρόσφατη εξαγγελία επανεξέτασης 
υφιστάµενων δοµών και διαδικασιών αφήνουν σηµαντικά περιθώρια αισιοδοξίας για µια 
συνολικά καλύτερη πορεία του ΕΣΠΑ τα επόµενα χρόνια. . Όλες όµως αυτές οι απαραίτητες 
παρεµβάσεις θα έχουν αποτέλεσµα αν ενισχυθεί δραστικά ο µηχανισµός που προετοιµάζει και 
ωριµάζει έργα τα οποία άλλωστε αποτελούν και το συστατικό κοµµάτι των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων 

Πέρα από την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης, ωστόσο, η ενδεχόµενη 
αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βασιστεί στα 
πορίσµατα των αξιολογήσεων που προβλέπεται να εκπονηθούν στο αµέσως επόµενο 
διάστηµα. Μέχρι τότε, επιµέρους διαφοροποιήσεις είναι εφικτές στο πλαίσιο της εξειδίκευσης 
των γενικών κατευθύνσεων και των προϋπολογισµών των αξόνων και των κωδικών 
προτεραιότητας. Στο δεδοµένο αυτό πλαίσιο, µπορούν να προωθηθούν αλλαγές των ΕΠ που 
υπαγορεύονται από τις κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και τις αναγκαίες παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, καθώς και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού 
προτύπου που θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες της πράσινης οικονοµίας.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ 

 



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 1ου και 2ου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο 1ο και το 2ο κεφάλαιο της Στρατηγικής Έκθεσης 
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 καλύπτουν χρονικά στην πλειοψηφία τους την 
περίοδο 2005-2008 και σε µικρότερο βαθµό την περίοδο 2004-2008. Η επιλογή των 
συγκεκριµένων χρονικών διαστηµάτων αποφασίστηκε λαµβάνοντας υπόψη ότι από τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο κεφάλαιο Σύνοψη Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, τα περισσότερα αφορούν σε περιόδους 
από τα µέσα ή τα τέλη της δεκαετίας του ’90 µέχρι και το 2005, ένα µικρότερο σύνολο αυτών 
εκτείνεται χρονικά ως το 2003, ενώ σε ορισµένα µεγέθη υπάρχουν αναφορές και για την 
εξέλιξή τους το 2006. Προκειµένου να υπάρχει συνέχεια της παρουσίασης των στοιχείων σε 
σχέση µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, µε συνδέσεις µε τα τελευταία έτη των στοιχείων που 
καλύπτονται από αυτό, καθώς σε αρκετά µεγέθη υπάρχουν µεταγενέστερες αναθεωρήσεις, 
χωρίς όµως να υπάρχουν ευρύτατες επικαλύψεις ανάµεσα στις δύο εκθέσεις, επιλέχθηκαν για 
τα στατιστικά δεδοµένα που περιέχονται στη Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 
τα διαστήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πολλά µεγέθη 
στην πορεία τους κατά τη διετία 2007-2008, καθώς αυτή συµπίπτει µε τα πρώτα δύο χρόνια 
της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου.  

Το περιεχόµενο των κεφαλαίων «Μεταβολές σε Κοινωνικοοικονοµική Κατάσταση» και 
«Εξελίξεις και Τάσεις στην Κοινωνικοοικονοµική Κατάσταση και Περιφερειακές ∆ιαφορές» 
διαµορφώθηκε βάσει του εγγράφου οδηγιών COCOF 09/0018/01-EN για την ενδεικτική δοµή 
των Εθνικών Στρατηγικών Εκθέσεων 2009, στην Ενότητα 2.1 και στο Παράρτηµα 1 της 
οποίας δίνονται κατευθυντήριες γραµµές για το περιεχόµενό τους. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραµµές συνδυάστηκαν, στο βαθµό που δεν προέκυπτε απόκλιση από αυτές, µε τη δοµή του 
κεφαλαίου Σύνοψη Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007-2013, ούτως ώστε να υπάρχει συνέχεια ως προς το συγκεκριµένη θεµατική 
ενότητα µε αυτή την έκθεση. Επιπλέον, στο πνεύµα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αξιοποιήθηκε, όπου αυτό ήταν δυνατό, το Sixth Progress Report on Economic and Social 
Cohesion.    

Ως προς τις πηγές των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της 
ανάλυσης, οι κυριότερες είναι η Eurostat, η ΕΣΥΕ και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης 
και εκθέσεις-µελέτες αυτών. Στοιχεία αντλήθηκαν επίσης από περιοδικές εκθέσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, της Παγκόσµιας Τράπεζας, του International Institute for 
Management Development, του World Economic Forum, του Global Entrepreneurship 
Monitor, όπως και από άλλους διεθνείς και εγχώριους οργανισµούς-υπηρεσίες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται ως πηγές στοιχείων οι θεµατικές ενότητες Εθνικοί Λογαριασµοί, Εργατικό 
∆υναµικό, ∆οµικοί ∆είκτες(Structural Indicators), Μεταφορές, Ισοζύγιο Πληρωµών, της 
διαδικτυακής βάσης δεδοµένων της Eurostat, καθώς και Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 
Μεταφορές, Βιοµηχανία, Εµπόριο-Υπηρεσίες της διαδικτυακής βάσης ΕΣΥΕ. Η ανάλυση 
στηρίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιµα µέχρι τις 25 Νοεµβρίου 2009, η παράθεση των 
οποίων συνοδεύεται από υποσηµειώσεις στις οποίες αναφέρεται η πηγή από την οποία 
αντλήθηκαν, και κατά περίπτωση, όταν κάτι τέτοιο χρειάζεται, η περίοδος βάσης, οι µονάδες 
µέτρησης κ.λπ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ 

 

 

1.1 Μακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές 

Η τετραετία 2005-2008 αποτέλεσε για την ελληνική οικονοµία µια περίοδο ταχύτερης 
ανάπτυξης από την Ευρωζώνη των 164 και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ-27), µε το 
µέσο ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ να βρίσκεται στο 3,3%, έναντι 2,0% και 2,2% 
αντίστοιχα5(∆ιάγραµµα 1.1). Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν υψηλότερος και έναντι της 
περιόδου αναφοράς στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύγκλιση µε την Ευρωζώνη επιτεύχθηκε και σε 
όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης ως προς την ΕΕ-
27(gdp in pps, ΕU27=100). Ενώ, σε σχέση µε την ΕΕ-27, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υποχωρούσε 
στην Ευρωζώνη των 16 την περίοδο 2005-2008, µε ετήσιο ρυθµό 0,2%, στην Ελλάδα 
επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις. Έτσι, το 2008 η εκτιµώµενη τιµή του σχετικού δείκτη 
έφτασε τις 93,9% του κοινοτικού µέσου όρου, µε το δείκτη στην Ευρωζώνη των 16 να 
βρίσκεται στις 108,4 µονάδες. Ωστόσο, στις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες που έχουν 
επικρατήσει στην παγκόσµια οικονοµία, εξαιτίας της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και 
των επιπτώσεών της στην οικονοµική δραστηριότητα, ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ της 
Ελλάδας θα αλλάξει σηµαντικά το 2009, µε το πρόσηµό του να µεταβάλλεται από θετικό σε 
αρνητικό. Οι εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ για το α’ εννιάµηνο του 2009 δείχνουν πτώση του ΑΕΠ σε 
σχέση µε το ίδιο διάστηµα πέρυσι κατά 1,1%6. Εποµένως, παρά αυτές τις διακυµάνσεις, η 
ελληνική οικονοµία φαίνεται από τα στοιχεία ότι παραµένει σε τροχιά σύγκλισης µε τις 
ευρωπαϊκές, ακόµα και σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον.  

 

∆ιάγραµµα 1.1: Ρυθµός Ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρωζώνη-16 και την ΕΕ-27 
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4 Στα επόµενα ως Ευρωζώνη θα θεωρείται το σύνολο των 16 χωρών που την απαρτίζουν σήµερα, εκτός 
αν δηλώνεται διαφορετικά.   
5 Πηγή των στοιχείων που παρατίθενται στην Ενότητα 1.1 είναι η Eurostat Statistics, εκτός αν δηλώνεται 
διαφορετική. Τα χρηµατικά µεγέθη είναι σε σταθερές τιµές του έτους 2000 (MIO_NAC_CLV2000 
σύµφωνα µε τo συµβολισµό της Eurostat), εκτός από αυτά που αφορούν α)στο ποσοστό του 
ελλείµµατος, πρωτογενούς και συνολικού, και του ακαθάριστου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως προς 
το ΑΕΠ και β) στο ποσοστό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του εµπορικού ισοζυγίου ως προς 
το ΑΕΠ, τα οποία υπολογίστηκαν βάσει στοιχείων σε τρέχουσες τιµές. 
6  Εκτιµήσεις Τριµηνιαίων Εθνικών Λογαριασµών, ΕΣΥΕ, 13/11/09. 
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Η µεγέθυνση του ΑΕΠ τα τελευταία έτη προήλθε κυρίως από την επέκταση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης (Νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικων Ιδρυµάτων Εξυπηρετούντων 
Νοικοκυριά(ΜΚΙΕΝ)). Ο µέσος ρυθµός αύξησης της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης ανά 
έτος ήταν υπερδιπλάσιος αυτού στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελαφρά 
µικρότερη είναι η διάσταση το διάστηµα 2007-2008: 2,8% έναντι 1,0% και 1,4%. Μικρή 
άνοδο, κατά 0,4% το χρόνο, σηµείωσε ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου µεταξύ 
2005-2008. Ο ρυθµός αυτός απέχει από εκείνους που σηµειώθηκαν στην Ευρωζώνη (3,3%) 
και την ΕΕ-27 (3,8%), ενώ πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι αφορά στην περίοδο µετά 
την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, η διεξαγωγή των οποίων είχε 
υπαγορεύσει την πραγµατοποίηση εκτεταµένων επενδύσεων. Στη διετία 2007-2008 η διαφορά 
στην ταχύτητα σχηµατισµού νέου πάγιου κεφαλαίου µε την Ευρωζώνη και την ΕΕ-27 
διευρύνθηκε, καθώς ο σχετικός ρυθµός ήταν αρνητικός στην Ελλάδα (-1,6%), έναντι 2,3% 
και 2,8% αντίστοιχα. Ωστόσο στο σύνολο του σχηµατισµού κεφαλαίου η διαφορά µεταξύ των 
ρυθµών ανόδου είναι µικρότερη και παρουσίασε τάσεις υποχώρησης στο διάστηµα 2007-
2008. 

Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης είχαν θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της απασχόλησης και 
κυρίως περιοριστικές επιπτώσεις στην ανεργία (ηλικίες 15-64). Ο αριθµός των 
απασχολουµένων αυξανόταν κατά 1,4% το χρόνο την περίοδο 2005-2008, ελαφρά 
βραδύτερα από ό,τι στην ΕΕ-27 και στην Ευρωζώνη (1,6% στην πρώτη οικονοµική 
περιφέρεια και 1,7% στη δεύτερη), ταχύτερα ωστόσο από ότι στην περίοδο αναφοράς στο 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Όσον αφορά στην αναλογία των απασχολούµενων στον πληθυσµό, 
ενισχύθηκε στο συγκεκριµένο διάστηµα, καθώς έφτασε το 61,9% στο τέλος του 2008 από 
60,1% το 2005. Όµως η άνοδος των ετών 2005-2008 ήταν περιορισµένη συγκριτικά µε την 
αντίστοιχη στην Ευρωζώνη και την ΕΕ-27, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση της απόστασης της 
Ελλάδας από τους µέσους όρους στις δύο οικονοµικές ζώνες. Αντίθετα, η αποκλιµάκωση της 
ανεργίας ήταν µεγαλύτερης έκτασης: διαµορφώθηκε στο 7,8% το 2008, από 10,0% τρία 
χρόνια νωρίτερα, σηµείωσε δηλαδή πτώση 2,2 ποσοστιαίων µονάδων, έναντι µείωσης 1,5 
ποσοστιαίων µονάδων στην Ευρωζώνη και 1,9 ποσοστιαίων µονάδων στην ΕΕ-27. 
Χαµηλότερη ήταν η ανεργία και σε σχέση µε την περίοδο ανάλυσης στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Η 
διεθνής οικονοµική κρίση αναθέρµανε, όπως ήταν επόµενο, από το τελευταίο τρίµηνο του 
2008 την ανεργία, σε µικρότερο βαθµό ωστόσο από ότι στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνολικά, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στην ενότητα σχετικά µε τις µέχρι τώρα 
επιπτώσεις της υφιστάµενης διαταραχής στην παγκόσµια οικονοµία.  

Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε από αύξηση της παραγωγικότητας. Η 
παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆) ενισχύθηκε στην 
Ελλάδα την περίοδο 2005-2008 σε σύγκριση µε την ΕΕ-27, όταν στην Ευρωζώνη εµφάνιζε 
εξασθένιση. Ο σχετικός µέσος ετήσιος ρυθµός ανόδου έφτασε το 0,2% για την ελληνική 
οικονοµία, ενώ σε αυτό το διάστηµα ο δείκτης παραγωγικότητας για την Ευρωζώνη 
παρουσίαζε υποχώρηση, κατά 0,1% το χρόνο. Μεγαλύτερης έκτασης ήταν η βελτίωση της 
παραγωγικότητας σε ΜΑ∆ τη διετία 2007-2008, οπότε και ανερχόταν κατά 1,2% το χρόνο, 
έναντι πτώσης της τάξης του 0,1% στην Ευρωζώνη7. Η πορεία της παραγωγικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της απόκλισής της από το 
επίπεδο της Ευρωζώνης, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τη µέση τιµή στην ΕΕ-27.  

Στο πεδίο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δεν κατέστη δυνατή η µόνιµη τιθάσευση των 
ανισορροπιών που αυτά τα µεγέθη παρουσιάζουν και η διαχρονική συγκράτησή τους στα 
καθορισµένα από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όρια. Το έλλειµµα της Γενικής 
Κυβέρνησης, µετά την αποκλιµάκωσή του την τριετία 2004-2006 από το 7,5% στο 2,9% του 
ΑΕΠ, επανήλθε σε ανοδική τροχιά από το 2007, οπότε και διαµορφώθηκε στο 3,7% του ΑΕΠ. 
Η άνοδός του συνεχίστηκε µε ταχύτερους ρυθµούς το 2008, καθώς υπερδιπλασιάστηκε σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, φθάνοντας στο 7,7% βάσει των πλέον πρόσφατων 
στοιχείων. Η αύξηση του ελλείµµατος αντανακλάται και στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής 
κυβέρνησης. Η βελτιούµενη πορεία του, που είχε σαν αποτέλεσµα να γίνει θετικό το 2006 
(+0,4% του ΑΕΠ) και να βελτιωθεί περαιτέρω το 2007 (+1,2%), αντιστράφηκε πλήρως το 
2008, µε το έλλειµµα του πρωτογενούς ισοζυγίου να φθάνει το 3,2% του ΑΕΠ. Ανάλογη ήταν 

                                                
7 Βάσει των στοιχείων για την παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο σε ΜΑ∆ σε σχέση µε την ΕΕ-27 από 
τους ∆οµικούς ∆είκτες (Structural Indicators) της Eurostat. 
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η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους. Υποχώρησε από το 98,6% του ΑΕΠ το 2004 στο 95,6% το 
2007, όµως η πτώση του σε αυτό το διάστηµα εξανεµίστηκε το 2008, καθώς ανήλθε στο 
99,2% του ΑΕΠ, ποσοστό επίσης µεγαλύτερο του µέσου επιπέδου της περιόδου αναφοράς 
του ΕΣΠΑ (98,1%).  

 

∆ιάγραµµα 1.2: Εξέλιξη Χρέους και Ελλείµµατος του Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (% 
επί του ΑΕΠ) 
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Πηγή: Eurostat, Government Finance Statistics 

 

Ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας ήταν εκείνος στον οποίο καθίσταται περισσότερο 
εµφανής η δυσχέρεια αντιµετώπισης των διαρθρωτικών καχεξιών της ελληνικής οικονοµίας, 
µε σηµαντικότερη τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Τα συγκεκριµένα προβλήµατα 
αντανακλώνται στην εξέλιξη του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το 2005 
δεν ξεπερνούσε το 7,5% του ΑΕΠ, ωστόσο µέσα σε δύο χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκε ως 
ποσοστό αυτού (14,3%), για να παρουσιάσει σταθεροποιητικές τάσεις το επόµενο έτος 
(14,7%)8. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διαµορφώθηκε στην περιοχή του 18,3% τη 
διετία 2007-2008, 4,2 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από το επίπεδό του το 2005. Τις 
σταθεροποητικές τάσεις του 2008 σε αµφότερα τα µεγέθη φαίνεται να διαδέχεται βελτίωση 
των δυο ισοζυγίων το 2009, σε συνθήκες καθίζησης των εµπορικών συναλλαγών λόγω της 
διεθνούς οικονοµικής ύφεσης. Σύµφωνα µε τις νεότερες εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιµάται πως θα κυµανθεί 
στην περιοχή του 8,8% του ΑΕΠ το 2009 και θα συρρικνωθεί περαιτέρω το 2010, στο 7,9%. 
Χαµηλότερα από ότι το 2008 προβλέπεται ότι θα διαµορφωθεί και το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου το 2009, στο 11,0% του ΑΕΠ, επίπεδο κοντά στο οποίο θα παραµείνει και το 
επόµενο έτος (στο 10,3% η σχετική εκτίµηση). 

Παρά τους σηµαντικούς αναπτυξιακούς ρυθµούς των ετών 2005-2008, η ελληνική οικονοµία 
δεν παρουσίασε έξαρση του πληθωρισµού, ο οποίος διατηρήθηκε σε µικρή, µε ελάχιστες 
διακυµάνσεις, απόσταση από το µέσο όρο στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27. Οι πληθωριστικές 
πιέσεις που ασκήθηκαν διεθνώς το 2008 εξαιτίας της ανόδου των τιµών του πετρελαίου και 
βασικών εµπορευµάτων φαίνεται πως είχαν µικρότερη επίδραση στον πληθωρισµό στην 

                                                
8  Για την προσαρµογή των ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του εµπορικού 
ισοζυγίου ως προς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές, χρησιµοποιήθηκε το επίπεδό του από τους Εθνικούς 
Λογαριασµούς της Eurostat, µετά την ανανέωσή τους µε τα δεδοµένα από την τακτική αναθεώρηση των 
Εθνικών Λογαριασµών που έκανε η ΕΣΥΕ το Σεπτέµβριο του 2009.  
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Ελλάδα από ότι στις δύο οικονοµικές ζώνες. Αναλυτικότερα, την τριετία 2005-2007, ο 
εναρµονισµένος δείκτης πληθωρισµού (HICP) ξεκίνησε από το επίπεδο του 3,5%, 
υποχωρώντας µε µικρό ρυθµό µέχρι το 3,0% στο τέλος της συγκεκριµένης περιόδου. Σε αυτό 
διάστηµα, διατηρήθηκε έως και το 2006 στο 2,2% στην Ευρωζώνη και στο 2,3% στην ΕΕ-27, 
ενώ το 2007 µεταβλήθηκε ανεπαίσθητα και στις 2 περιοχές, υποχωρώντας στο 2,1% στην 
πρώτη και ανεβαίνοντας στο 2,4% στη δεύτερη. Το 2008, ο πληθωρισµός ανήλθε τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,2-1,3 ποσοστιαίες µονάδες, 
συνεπώς η µεταξύ τους διάσταση δε διαταράχθηκε, ενώ αναλογικά η αύξηση του 
πληθωρισµού στην Ελλάδα ήταν µικρότερη.  

Σε ό,τι αφορά το δοµικό εναρµονισµένο πληθωρισµό, δηλαδή το δείκτη HICP εξαιρουµένης 
της ενέργειας και των εποχικών τροφίµων, παρέµεινε αµετάβλητος στην Ελλάδα στο 3,1% τα 
έτη 2005-2007, διάστηµα στο οποίο σηµείωσε άνοδο στην Ευρωζώνη και την ΕΕ-27: ξεκίνησε 
από το 1,5% σε αµφότερες τις οικονοµικές ζώνες, φθάνοντας στο τέλος αυτής της περιόδου 
στο 2,0% στην πρώτη και στο 2,2% στη δεύτερη. Το 2008 ανήλθε κατά 0,3 ποσοστιαίες 
µονάδες στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας, έναντι ανόδου 0,5 και 0,6 ποσοστιαίων 
µονάδων στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27 αντίστοιχα. 

Οι ετήσιες µεταβολές στα βασικά χρηµατικά µακροοικονοµικά µεγέθη, καθώς και η εξέλιξη 
των κύριων µη-χρηµατικών µακροοικονοµικών µεγεθών, από το 2005 µέχρι το 2008, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. 

 

Πίνακας 1.1: Εξέλιξη Βασικών Μακροοικονοµικών Μεγεθών 2005-2008 (ετήσιες ποσοστιαίες 
µεταβολές και ετήσια ποσοστιαία επίπεδα) 

(1)  Νοικοκυριών και Μη Κυβερνητικών Ιδρυµάτων Εξυπηρετούντων Νοικοκυριά 
(2)  Αφορά στις ηλικίες 15-64 ετών 
Πηγή στοιχείων: Eurostat Statistics, εκτός των στοιχείων για την Απασχόληση (Eurostat LFS). Σε 
σταθερές τιµές 2000 για τα χρηµατικά µεγέθη (MIO_NAC_CLV2000), εκτός του Ισοζυγίου και του 
Χρέους της Γεν. Κυβέρνησης 
 

1.2 Τάσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας 

Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας 
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δεχθεί πλήθος επιδράσεων τη διετία 2007-2008, ορισµένες από 
τις οποίες αναµένεται να κλιµακωθούν λόγω των συνθηκών που διαµορφώνονται από τη 
διεθνή οικονοµική κρίση. Αναλυτικότερα:  

■ Η πορεία θεµελιωδών µακροοικονοµικών µεγεθών, όπως η κατανάλωση και οι 
επενδύσεις, που αποτέλεσαν από τη δεκαετία του ’90 και µετά τους κινητήριους 
µοχλούς της ταχύρυθµης ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ευνοώντας τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, παρουσίασε σηµάδια επιβράδυνσης από τις αρχές του 2008. Η 
εξάπλωση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης άσκησε εντονότατες αρνητικές επιδράσεις 

Μακροοικονοµικά Μεγέθη 2005 2006 2007 2008 
ΑΕΠ 2,2 4,5 4,5 2,0 
Συνολική Κατανάλωση 3,9 4,3 4,2 2,0 
Ιδιωτική Κατανάλωση(1) 4,6 5,3 3,3 2,3 
∆ηµόσια Κατανάλωση 1,1 -0,1 8,4 0,6 
Ακαθ. Σχηµατισµός Κεφαλαίου -7,9 11,8 8,1 -2,5 
Ακαθ. Σχηµατισµός Πάγιου Κεφαλαίου -4,5 9,8 4,6 -7,4 
Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 2,4 5,3 5,8 4,0 
Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών -0,3 9,1 7,1 0,2 
Απασχόληση(2) 1,2 1,8 1,3 1,1 
Εναρµονισµένος Πληθωρισµός (HICP) 3,5 3,3 3,0 4,2 
Ποσοστό Ανεργίας(2) 10,0 9,0 8,4 7,8 
Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5,2 -2,9 -3,7 -7,7 
Χρέος Γεν. Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 100,0 97,1 95,6 99,2 
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στην εξέλιξή τους, οι οποίες αναµένεται να παραµείνουν ισχυρές όσο αυτή διαρκεί. 
Πηγές πρόσθετων πιέσεων αποτελούν η διατήρηση του ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού και του δηµόσιου χρέους σε υψηλά επίπεδα, που δεν επιτρέπουν την 
αποκλιµάκωση των µακροχρόνιων επιτοκίων. Αντισταθµιστικά σε αυτές τις αρνητικές 
για την ανταγωνιστικότητα εξελίξεις λειτουργεί η ραγδαία αποκλιµάκωση του 
πληθωρισµού από το γ’ τρίµηνο του 2008, παράλληλα µε τη µικρής έκτασης µείωση της 
διαφοράς του από το µέσο επίπεδο πληθωρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

■ Παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της 
σταδιακής άρσης των εµποδίων εισόδου που υφίστανται σε ορισµένα επαγγέλµατα, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές αγορές προϊόντος και συντελεστών παραγωγής 
στρεβλώσεις, που τις εµποδίζουν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Επιπρόσθετα, παρά 
τη συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων (ΟΤΕ, Ολυµπιακή Αεροπορία, ΟΛΠ), το µέγεθος 
του δηµοσίου τοµέα παραµένει αρκετά µεγάλο, όπως και το εύρος της συµµετοχής του 
στην παραγωγική διαδικασία. Σηµαντικά βήµατα περαιτέρω βελτίωσης απαιτούνται και 
προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης. Η εύρυθµη 
λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου και η αυξανόµενη προσαρµοστικότητά 
τους στις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων µέχρι και πριν από την 
χρηµατοπιστωτική κρίση, περιορίστηκε ιδιαίτερα από τους κλυδωνισµούς που αυτή 
επέφερε. Επιπλέον, ανασταλτικά στην παρακολούθηση και την εναρµόνιση µε τις 
µεταβολές στις ολοκληρωµένες παγκόσµιες αγορές λειτουργεί η παραγωγική δοµή της 
οικονοµίας, στην οποία οι Πολύ Μικρές (ΠΜΕ) και Μικροµεσαίες(ΜΜΕ) επιχειρήσεις 
κυριαρχούν, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη και τη διείσδυση της καινοτοµίας στην 
εγχώρια παραγωγή.  

Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών, η χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας δε βελτιώθηκε µετά το 2006 και παραµένει 
διαχρονικά ένα χαρακτηριστικό της που την κάνει να υστερεί σε σύγκριση µε οικονοµίες που 
βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, όπως επίσης και µε ορισµένες 
αναπτυσσόµενες. Στις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις ανταγωνιστικότητας του IMD 
(International Institute for Management Development) για 57 χώρες, που λαµβάνουν υπόψη 
τους ένα ευρύτατο φάσµα παραγόντων, η ελληνική οικονοµία υποχωρεί το 2009 στην 52η  
θέση, από την 42η ένα χρόνο νωρίτερα και την 36η τη διετία 2006-20079. Η συγκεκριµένη 
κατάταξη φέρνει την Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπροστά από την 
Ρουµανία που βρίσκεται στην 54η θέση. Η σηµαντική επιδείνωση προήλθε από την 
υποχώρηση της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας, που οδήγησε την Ελλάδα επτά θέσεις 
χαµηλότερα στο σχετικό δείκτη, από την 42η στην 49η, και την εξασθένιση της κυβερνητικής 
αποτελεσµατικότητας, επίσης κατά επτά θέσεις. Η µειωµένη επιχειρηµατική 
αποτελεσµατικότητα αποδίδεται στη χαµηλή προτεραιότητα που δίνουν οι επιχειρήσεις στην 
κατάρτιση των εργαζοµένων, στην περιορισµένη παροχή κινήτρων από αυτές προς τους 
εργαζοµένους και στη δυσκαµψία που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να 
προσαρµοστούν στις µεταβολές των αγορών. Το υψηλό δηµόσιο χρέος, τα διευρυµένα 
ελλείµµατα του κρατικού προϋπολογισµού για σειρά ετών και οι επιπτώσεις της γήρανσης του 
πληθυσµού στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας θεωρούνται ως τα στοιχεία που πλήττουν 
κατά κύριο λόγο την κυβερνητική αποτελεσµατικότητα. Μικρή υποχώρηση από τη µέση της 
κατάταξης παρουσίασε η Ελλάδα την περίοδο 2007-2009 σύµφωνα µε την έκθεση 
ανταγωνιστικότητας Global Competitiveness Report του WEF: κατέλαβε την 71η θέση µεταξύ 
133 χωρών το 2009, έναντι της 67ης σε 134 το προηγούµενο έτος και της  65ης σε 131 
χώρες το 200710.  

Για την υποστήριξη και βελτίωση των παραγόντων που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 εξειδικευµένο τοµεακό 
πρόγραµµα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ). 
Στο ΕΠΑΕ έχει τεθεί ως κεντρικός αναπτυξιακός στόχος η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε 
έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας. Ο κεντρικός στόχος του Πρόγραµµατος 

                                                
9 Τα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από το IMD, προέρχονται από την ετήσια έκδοσή του World 
Competitiveness Yearbook, 2006-2009.  
10 The Global Competitiveness Report, WEF, ετήσιες εκδόσεις 2007-2009 
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αναλύεται από τους στρατηγικούς στόχους του. Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι αφορούν α) στην 
επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης β) στην ανάπτυξη της υγιούς, 
αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και στη διασφάλιση των φυσικών, θεσµικών 
και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν και γ) στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε 
σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. Ο πρώτος στρατηγικός στόχος επιδιώκει να 
συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος για την αύξηση των δαπανών Ε&ΤΑ από το 
δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Προτεραιότητες του δεύτερου στρατηγικού στόχου είναι 
η ανοδική πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων, η αύξηση της εξωστρέφειας και ευρύτερα η 
αναβάθµιση της θέσης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο. Μέσω του τρίτου 
στόχου, το ΕΠΑΕ εστιάζει στην επίτευξη των δεσµεύσεων της χώρας στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012, παράλληλα µε την αύξηση του ποσοστού 
συµµετοχής του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας. 

Επίσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 
συνδέεται και συνδυάζεται µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, τις Προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης, τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή και την 
Αναθεωρηµένη Agenda της Λισσαβόνας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι πρόσφατες εξελίξεις σε µεγέθη και αγορές που 
αντικατοπτρίζουν την πορεία της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.  

1.2.1 Εξωτερικό Εµπόριο11 

H συµµετοχή της Ελλάδας στις εξαγωγικές εµπορικές ροές παγκοσµίως δεν παρουσιάζει 
διακυµάνσεις και παρέµεινε στο 0,17% τα έτη 2006-2007, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα 
στοχεία των WTO και UNCTAD 12 . Την περίοδο 2005-2006 το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου αυξανόταν µε ρυθµό 17,8%, ωστόσο τη διετία 2007-2008 η επέκτασή του 
επιβραδύνθηκε, στο 11,7%. Η µικρότερη αύξηση του ελλείµµατος σε αυτή τη διετία προήλθε 
από την πολύ µικρότερη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια επιδείνωση του ισοζυγίου 
πλοίων και τη χαµηλότερη αύξηση των εισαγωγών καυσίµων σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
εξαγωγές. Γενικότερα, οι εξαγωγές αυξάνονταν µε ρυθµό 4,9% την περίοδο 2007-2008, ενώ 
οι εισαγωγές κατά 3,6%. Αν και σε απόλυτα µεγέθη οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές, η 
ταχύτερη άνοδος των δεύτερων οδήγησε στη βελτίωση του βαθµού κάλυψης των εισαγωγών 
περίπου κατά 2,5 ποσοστιαίες στο ίδιο διάστηµα, καθώς ανήλθε από το 65,8% το 2006 στο 
67,4% το 2008. Ωστόσο ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών το 2008 υπολείπεται ελαφρά 
εκείνου στο έτος βάσης 2005 στο ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς τότε έφθανε το 68,1%, σύµφωνα 
µε τα πλέον πρόσφατα αναθεωρηµένα στοιχεία. Καθώς οι εξαγωγές αυξάνονταν ταχύτερα 
από το ΑΕΠ κατά τα έτη 2005-2008, βελτιώθηκε και ο βαθµός εξωστρέφειας, δηλαδή η 
αναλογία του πρώτου µεγέθους ως προς το δεύτερο, από 23,0% το 2005 σε 24,0% το 2008.  

Η αύξηση των εξαγωγών στη διετία 2007-2008 οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εξαγωγών 
υπηρεσιών κατά 6,6% ετησίως, που ήταν αρκετά ευρύτερη της αύξησης των εξαγωγών 
αγαθών (2,6%). Η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων παροχής κυρίως τραπεζικών και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία και η παραµένουσα 
ακµαία δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας λειτούργησαν τονωτικά για τις εξαγωγές 
υπηρεσιών. Ωστόσο οι εξαγωγές αγαθών παραµένουν επικεντρωµένες σε ένα σχετικά µικρό 
φάσµα αγαθών, κυρίως αγροτικά προϊόντα, χηµικά, εξοπλισµό µεταφορών και µηχανολογικό, 
ενώ παρατηρείται φθίνουσα πορεία σε παραδοσιακούς εξαγωγικούς κλάδους όπως η 
κλωστοϋφαντουργία. 

                                                
11 Τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και το Εµπορικό Ισοζύγιο προέρχονται από το 
Ισοζύγιο Πληρωµών της Eurostat και αυτά για τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές σε σταθερές τιµές του 
έτους 2000 (MIO_NAC_CLV2000 σύµφωνα µε τo συµβολισµό της Eurostat) από τους Εθνικούς 
Λογαριασµούς της Eurostat. Για την προσαρµογή των ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών και του εµπορικού ισοζυγίου ως προς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές, χρησιµοποιήθηκε το 
επίπεδό του από τους Εθνικούς Λογαριασµούς της Eurostat, µετά την ανανέωσή τους µε τα δεδοµένα 
από την τακτική αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασµών που έκανε η ΕΣΥΕ το Σεπτέµβριο του 2009.  
12 WTO, Statistics Database, UNCTAD, Handbook of Statistics 2008, April 2009 
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Σε όρους γεωγραφικής κατεύθυνσης των εξαγωγών, η πτώση που σηµειώθηκε στην κάλυψη 
των εισαγωγών προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, από 63,4% το 2005 στο 59,0% 
το 2008, υπεραντισταθµίστηκε από την άνοδο της κάλυψης των εισαγωγών προς χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 74,1% το 2008 από 72,2% δυο χρόνια πριν. Παρά την ταχύτερη 
άνοδο των εξαγωγών προς την ΕΕ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη των εισαγωγών από αυτή, 
η µικρή πτώση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες σε συνδυασµό µε την αύξηση των εισαγωγών 
προς αυτές προκάλεσαν την ελαφρά εξασθένιση του συνολικού βαθµού κάλυψης των 
εισαγωγών στο 67,4%. Παράλληλα, αναδεικνύονται από αυτή την εξέλιξη οι πηγές άσκησης 
ανταγωνιστικών πιέσεων στην ελληνική οικονοµία, καθώς και οι περιοχές στις οποίες µπορεί 
να επιδιωχθεί µελλοντικά µεγαλύτερη εµπορική διείσδυση, ειδικά σε µια περίοδο 
αλλεπάλληλων διακυµάνσεων στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές, όπως η τρέχουσα λόγω της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  

Η άνοδος των εξαγωγών προήλθε και από τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εµπορίου που 
έλαβε χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στην κατάταξη µε βάση το σχετικό δείκτη 
στην έκθεση για την «ευκολία του επιχειρείν» της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα ανήλθε 53 
θέσεις στην τετραετία 2006-2009, από την 123η στην 70η, βελτίωση που ήταν η µεγαλύτερη 
µεταξύ όσων σηµειώθηκαν στους υπόλοιπους δείκτες της έρευνας13. Η άνοδός της προήλθε 
από τη σηµαντική µείωση του χρονικού διαστήµατος για την πραγµατοποίηση εξαγωγών-
εισαγωγών, από τον περιορισµό των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών, ενώ µικρότερης 
έκτασης βελτίωση επήλθε στο κόστος των εµπορικών συναλλαγών.   

Μέσω του δεύτερου άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο οποίος έχει σαν αντικείµενο 
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, το πρόγραµµα θα λειτουργήσει 
υποστηρικτικά και προωθητικά για την εµπορική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων 
εκτός των συνόρων. Αυτή η επιδίωξη αντικατοπτρίζεται στους ειδικούς στόχους της 
αναπτυξιακής στρατηγικής του άξονα. O πρώτος εστιάζει στην υποστήριξη και αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, δίνοντας έµφαση στην ποιοτική 
αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και 
επιχειρήσεων. Ο πέµπτος ειδικός στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του εµπορίου 
και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην 
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

1.2.2 Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 

Η Ελλάδα έχει απολέσει σταδιακά την ελκυστικότητα υποδοχής ξένων επενδύσεων που 
εµφάνιζε µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ’90, εξαιτίας του ανοίγµατος των αγορών, που 
επέτρεψε την ανάδειξη χωρών µε φθηνότερους συντελεστές παραγωγής, κυρίως την εργασία, 
οι οποίες και κυριαρχούν πλέον στις διεθνείς κατατάξεις εισροών επενδυτικών κεφαλαίων. 
Σύµφωνα µε το Sixth Annual Progress Report in Economic and Social Cohesion της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περιφέρειες της Ελλάδας συγκαταλέγονται την τριετία 2005-2007 
µεταξύ αυτών µε τη µικρότερη αναλογία νέων ξένων επιχειρήσεων ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους. Σε σύγκριση όµως µε το παρελθόν, επικρατούν πολύ καλύτερες συνθήκες σε 
ορισµένους κλάδους, ιδίως των υπηρεσιών, στους οποίους η Ελλάδα µπορεί και να αποτελέσει 
ορµητήριο για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Ενδεικτικά, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη γίνει σηµαντικές τοποθετήσεις από 
επενδυτές του εξωτερικού (Deutsche Telekom), όπως και στον τραπεζικό τοµέα (πχ. Credit 
Agricole).  

Υπό αυτά τα δεδοµένα, ο χαµηλός βαθµός προσέλκυσης άµεσων ξένων επενδύσεων 
βελτιώθηκε ελαφρά κατά τη διετία 2007-2008, µετά όµως από τη σηµαντική άνοδό του στο 
διάστηµα 2005-2006. Αναλυτικότερα, τον ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό επέκτασης των άµεσων 
επενδυτικών εισροών, της τάξης του 60,0% κατά την περίοδο 2005-2006, διαδέχτηκε η 
πτώση τους στα επόµενα χρόνια, κατά 9,8% ετησίως14. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθµός ανόδου 
                                                
13 Doing Business 2007 & 2010, The World Bank 
14 Τα στοιχεία για τις ξένες άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και για τις ελληνικές άµεσες επενδύσεις στο 
εξωτερικό αντλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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των ξένων άµεσων επενδύσεων ήταν σαφώς ταχύτερος του ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ, 
οδηγώντας το σχετικό λόγο στο 1,45% το 2008, από 0,70% που ήταν η τιµή βάσης του στο 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η περικοπή των εισερχόµενων επενδυτικών κεφαλαίων προήλθε γεωγραφικά πρωτίστως από 
την Ασία συνολική πτώση 95,5% στο διάστηµα 2007-2008) και τα µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ (-113%), που το 2008 εµφάνισαν αρνητικές καθαρές 
επενδύσεις προς την Ελλάδα. Παράλληλα όµως πραγµατοποιήθηκαν πολύ περισσότερες 
άµεσες επενδύσεις από τις ΗΠΑ, ενώ ελαφρά µεγαλύτερη στροφή του επενδυτικού τους 
προσανατολισµού προς την Ελλάδα παρουσίασαν οι χώρες-µέλη της ζώνης του ευρώ 
(+2,3%), που διατηρούν σταθερά το µεγαλύτερο µερίδιο στις σχετικές δαπάνες, κοντά στο 
90%.  

Στην πλευρά των άµεσων ελληνικών επενδύσεων προς το εξωτερικό, παρότι το καθαρό 
υπόλοιπό τους παρέµεινε αρνητικό, εντούτοις περιορίστηκε ιδιαίτερα, συνολικά κατά 45% τη 
διετία 2007-2008 (στα -1,8 δισεκ. ευρώ από -3,3 δισεκ. ευρώ). Οι διαστάσεις αυτής της 
θετικής εξέλιξης ενισχύονται λαµβάνοντας υπόψη ότι το αµέσως προηγούµενο διάστηµα  
(2005-2006) το αρνητικό καθαρό υπόλοιπο των επενδύσεων εκτός συνόρων διπλασιαζόταν 
ετησίως. Βασικό κίνητρο της ενίσχυσης των άµεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό 
αποτελεί η ανάγκη περιορισµού του κόστους, ενώ πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να 
καταλάβουν µια καλή ανταγωνιστική θέση σε αναπτυσσόµενες αγορές. 

Τα παραπάνω κίνητρα αντανακλώνται στη γεωγραφική κατεύθυνση των επενδύσεων. Η τάση 
πραγµατοποίησης άµεσων επενδύσεων εκτός Ελλάδας αφορούσε κυρίως στις γειτονικές 
χώρες, πρωτίστως την Τουρκία και δευτερευόντως, σε αρκετά µικρότερο βαθµό, την Σερβία-
Μαυροβούνιο. Πύκνωση επενδυτικών δράσεων σηµειώνεται και προς τις χώρες της ΕΕ που 
δεν είναι µέλη της ζώνης του ευρώ, αν και το µερίδιό τους επί του συνόλου των επενδύσεων 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς δεν ξεπερνά το 13,5%. Το αρνητικό ισοζύγιο των ελληνικών 
επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης συνέχισε να διευρύνεται µε ταχείς ρυθµούς, πάνω 
από 50% κατ’ έτος, δείχνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να συναντούν 
έντονες δυσχέρειες στην αντιµετώπιση του υψηλού ανταγωνισµού σε αυτές τις αγορές. 

Η ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών της ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης αποτελεί την 5η Θεµατική Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα», «Περιβάλλον/ 
Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού» και τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα να 
συµµετέχουν και συνεργάζονται κατά περίπτωση στην πραγµατοποίηση των πέντε γενικών 
στόχων που περιλαµβάνονται σε αυτή. Ειδικότερα για την τόνωση της κινητικότητας των 
επενδύσεων, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 
περιλαµβάνει άξονα προτεραιότητας µε στόχους για την ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων 
στην Ελλάδα, παράλληλα µε την παρότρυνση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό. Ο 
δεύτερος άξονας προτεραιότητας, ο οποίος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, στοχεύει µεταξύ άλλων στην αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινούνται αρκετοί ειδικοί στόχοι του σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό. Ενδεικτικά 
αναφέρονται ο τρίτος ειδικός στόχος, που εστιάζει στη διασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή 
ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και στην εγκατάσταση 
δεσµών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος καθώς και ο όγδοος στόχος, που αποσκοπεί στην 
«επιχειρηµατική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και 
ξένων επενδύσεων. 

1.2.3 Λειτουργικά Κόστη 

Το άνοιγµα των αγορών αρκετών χωρών από τις αρχές τις δεκαετίας το ’90 έχει µετατοπίσει 
σηµαντικό µέρος των προσπαθειών για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη συµπίεση του 
κόστους παραγωγής. Κατηγορίες κόστους που αντιµετωπίζει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την παραγωγική της δραστηριότητα, 
είναι το κόστος της εργασίας, της ενέργειας, το τηλεπικοινωνιακό κόστος(τηλεφωνία-
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internet), τα κόστη χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οι δαπάνες κίνησης(βενζίνη-
πετρέλαιο). 

Το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας στη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, τοµείς για τους 
οποίους υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ, αυξανόταν τη διετία 2007-2008 κατά 
8,5% ετησίως έναντι 4,1% το διάστηµα 2005-2006, ρυθµός σχεδόν τριπλάσιος του 
αντίστοιχου στην Ευρωζώνη (3,1%) και υπερδιπλάσιος αυτού στην ΕΕ-27 (3,9%). Η αύξηση 
του συνολικού κόστος εργασίας προήλθε κυρίως από την άνοδο των µισθών και των αµοιβών 
ανά ώρα, σε ποσοστό 8,9% ανά έτος, και λιγότερο από την άνοδο του υπόλοιπων δαπανών 
για την εργασία (6,9%). Ανεξάρτητα από τις πηγές αύξησης του κόστους εργασίας στην 
Ελλάδα, η µεγαλύτερη άνοδός του δεν ευνοεί την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων 
στη χώρα, ιδιαίτερα σε συνθήκες παγκοσµιοποιηµένων αγορών παραγωγικών συντελεστών.  

Ωστόσο το α’ εξάµηνο του 2009, µε την οικονοµική δραστηριότητα να υποχωρεί λόγω της 
εξάπλωσης της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η ανοδική τάση του κόστους εργασίας έχει 
ανακοπεί: το συνολικό κόστος εργασίας σε αλιεία-βιοµηχανία-υπηρεσίες παρουσίασε πτώση 
κατά 1,9% το α’ τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε το ίδιο τρίµηνο του 2008, ενώ ελαφρά 
µικρότερη ήταν η πτώση του  µισθολογικού κόστους (-1,6%)15. 

Η κατακόρυφη άνοδος της τιµής του πετρελαίου διεθνώς το 2008 επηρέασε ιδιαίτερα το 
κόστος παραγωγής ρεύµατος στην Ελλάδα, στην οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη, 
αυξάνοντας έτσι το κόστος της ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος 
ανεξαρτήτως χρήσης, ανερχόταν µε ρυθµό 6,6% το χρόνο το διάστηµα 2007-2008 στην 
Ελλάδα, σαφώς υψηλότερο εκείνου στην Ευρωζώνη (4,8%) και σε µικρότερη απόσταση από 
τον αντίστοιχο στην ΕΕ-27 (5,9%)16. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ιδίως για οικιακή χρήση είναι χαµηλότερες στην Ελλάδα, συγκριτικά µε άλλες χώρες 
της ευρωπαϊκής ένωσης. Ταχύτερα κινήθηκε η τιµή του φυσικού αερίου, µε ρυθµό 8,3% κατ’ 
έτος, όπως ακριβώς και στην ΕΕ-27, που ήταν όµως και πάλι υψηλότερος από αυτόν στην ΕΕ-
16(6,4%). Ωστόσο η ετήσια µεταβολή του κόστους της κίνησης  (βενζίνη, πετρέλαιο) ήταν 
ηπιότερη σε σύγκριση µε τον κοινοτικό µέσο όρο σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωζώνη: 
ξεπέρασε ελαφρά το 10%, όταν στην ΕΕ-27 έφτασε το 12,9% και στην Ευρωζώνη το 12,6%. 
Η µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κόστος της ενέργειας και η 
µικρότερη άνοδος των καυσίµων, παρότι οι τιµές στην τελευταία συνδέονται αµεσότερα µε τις 
διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου, πιθανότατα οφείλεται στο ότι η αγορά της ενέργειας 
παραµένει σε µεγάλο βαθµό υπό κρατικό έλεγχο. Επιπρόσθετα, παρότι εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε απόσταση από το κοινοτικό µέσο όρο ως προς τις τιµές των ενεργειακών αγαθών 
και των καυσίµων, η Ελλάδα συγκλίνει σταδιακά προς αυτόν. 

Το υψηλότερο κόστος κίνησης µετακυλήθηκε στις τιµές των µεταφορικών υπηρεσιών, µε τη 
σχετική αύξηση να φθάνει το 6,1% το χρόνο τα έτη 2007-2008, έναντι 2,9% στην ΕΕ-27 και 
3,1% στην Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες υπηρεσιών που 
χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον από τις επιχειρήσεις, το τηλεπικοινωνιακό κόστος 
υποχώρησε κατά 1,9% ανά έτος στο συγκεκριµένο διάστηµα, µετά από οριακή άνοδο της 
τάξης του 0,1%, εξέλιξη που συνδέεται άµεσα µε την όξυνση του ανταγωνισµού στον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών. Προοπτικές περαιτέρω κλιµάκωσης ανταγωνισµού στον κλάδο 
διαφαίνονται από το ότι η πτώση που σηµειώθηκε ξεπέρασε τις αντίστοιχες στη ζώνη του 
ευρώ(-1,1%) και στην ΕΕ-27(-1,0%). Χαµηλότερα σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια 
διαµορφώθηκε η αύξηση στο κόστος των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, στο 1,9% έναντι 
2,6% την περίοδο 2005-2006. 

                                                
15 Για την προσέγγιση των εξελίξεων στο κόστος εργασίας τα έτη 2005-2008 χρησιµοποιήθηκαν τα 
στοιχεία από το δείκτη κόστους εργασίας στους κλάδους C µέχρι Κ (εκτός δηµόσιας διοίκησης) της NACE 
Rev. 1.1 ταξινόµησης από το Εργατικό ∆υναµικό της Eurostat. Για τη σύγκριση του πρώτου τριµήνου 
του 2009 µε το αντίστοιχο του 2008 χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από το δείκτη κόστους εργασίας της 
ΕΣΥΕ για τους κλάδους Β έως Ν της NACE Rev. 2 ταξινόµησης. 
16  Οι τιµές του δείκτη κόστους στην ενέργεια και στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών-υπηρεσιών η 
εξέλιξη των οποίων εξετάζεται παρακάτω αντλήθηκαν από τα ετήσια στοιχεία του Εναρµονισµένου 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (HICP, 2005=100) της Eurostat.  
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1.2.4 Παραγωγικότητα της Εργασίας 

Η παραγωγικότητα ανά απασχολούµενο σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης(ΜΑ∆) ενισχύθηκε 
στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008 σε σχέση µε την ΕΕ-27, ενώ στην Ευρωζώνη 
παρουσίασε εξασθένιση. Σε αυτό το διάστηµα, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανόδου της στην 
ελληνική οικονοµία έφτασε το 0,1%, µε την αντίστοιχη πτώση στην Ευρωζώνη να είναι της 
τάξης του 0,2%. Ταχύτερη ήταν η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας της ελληνικής 
οικονοµίας τη διετία 2007-2008: ανερχόταν κατά 1,2% το χρόνο, έναντι ετήσιας υποχώρησης 
κατά 0,1% στην Ευρωζώνη17. Αυτή η πορεία της είχε σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση 
της απόκλισής της από το επίπεδο της Ευρωζώνης, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τη µέση τιµή 
στην ΕΕ-27. To 2008 η παραγωγικότητα της εργασίας σε ΜΑ∆ διαµορφώθηκε στην Ελλάδα 
στις 101,9 µονάδες έναντι 109,2 µονάδων στην Ευρωζώνη, µε το επίπεδο στην ΕΕ-27 να 
αντιστοιχεί στις 100. Βελτίωση σηµειώθηκε και έναντι της ΕΕ-25, που αποτελούσε το µέτρο 
σύγκρισης στο δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας στη συνθήκη της Λισσαβόνας. Ο λόγος 
της εγχώριας παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο σε ΜΑ∆ προς αυτή στην ΕΕ-25 ανήλθε 
από 95,9% το 2006 στο 98,5% το 2008.  

Η αύξηση της παραγωγικότητας περιλαµβάνεται στο δεύτερο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2007-
2013. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας επιδιώκεται µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Πρώτος 
στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι η ποιοτική αναβάθµιση και προσαρµογή του 
ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων, ενώ εξειδίκευση αυτού αποτελεί ο πρώτος 
γενικός στόχος, για ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των 
επιχειρήσεων, στον οποίο εντάσσεται η προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας της 
εργασίας. Ωστόσο, η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού επίσης συγκαταλέγεται στους 
ειδικούς στόχους του 2ου και του 3ου άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ευνοείται 
και από την διαδικασία υλοποίησης των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 
βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. 

 

1.3 Εξελίξεις στην Επιχειρηµατικότητα 

Η ύπαρξη του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και η λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 
υποστήριξη της υπάρχουσας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως και για την προώθηση 
της νέας επιχειρηµατικότητας µπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην πορεία του ιδιωτικού 
τοµέα της οικονοµίας µιας χώρας. Επιπλέον, η προσαρµογή των πολιτικών της 
επιχειρηµατικότητας στις τρέχουσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν 
από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, θα κρίνει σε σηµαντικό βαθµό το πόσο θα επηρεαστούν 
οι επιχειρήσεις από αυτή, αλλά και τις δυνατότητες εκµετάλλευσης των ευκαιριών που έχουν 
προκύψει εξαιτίας της έντονης αστάθειας σε πολλές αγορές. 

Σε επίπεδο µεγεθών, η αξία των επιχειρηµατικών επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, δείκτης 
που περιλαµβάνεται στη συνθήκη της Λισσαβόνας, διαµορφώθηκε στο 22,9% το 2008, µε την 
τιµή βάσης για το 2005 στο ΕΣΠΑ 2007-2013 να είναι 20,0%, ενώ το 2007 η αναλογία 
επενδύσεων/ΑΕΠ βρέθηκε ακόµα υψηλότερα, στο 23,9%. Στην περίοδο 2006-2008, οι 
επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 23,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας, ποσοστό ελαφρά υψηλότερο 
αυτών σε ΕΕ-27 (21,6%) και Ευρωζώνη (21,9%)18.   

Θετικά µηνύµατα έρχονται και από την αξιολόγηση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, 
όπως αυτή γίνεται από τις τακτικές εκθέσεις διεθνών οργανισµών. Το Παρατηρητήριο για την 
Παγκόσµια Επιχειρηµατικότητα (Global Entrepreneurship Monitor) στις δύο τελευταίες 
εκθέσεις του, που καλύπτουν τα έτη 2007 και 2008, αποτυπώνει µια ελαφρά ενίσχυση της 
νέας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε αυτές, σηµειώνεται µεν οριακή 

                                                
17 Βάσει των στοιχείων για την παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο σε ΜΑ∆ σε σχέση µε την ΕΕ-27 από 
τους ∆οµικούς ∆είκτες (Structural Indicators) της Eurostat. 
18 Τα δεδοµένα των εκτιµήσεων προέρχονται από τους Εθνικούς Λογαριασµούς της Eurostat, µετά την 
τακτική αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασµών από την ΕΣΥΕ το Σεπτέµβρη. 
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υποχώρηση του ποσοστού της επιχειρηµατικότητας σε εµβρυακό στάδιο19, από 5,7% το 2006 
στο 5,3% το 2008, ωστόσο στο ίδιο διάστηµα διπλασιάζεται το ποσοστό των νέων ιδιοκτητών 
επιχειρήσεων20, από το 2,3% στο 4,6%21. Συνισταµένη αυτών των δύο µεταβολών αποτελεί η 
οριακή βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη βάσει της ύπαρξης 
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων, από την 19η θέση µεταξύ 42 χωρών στην οποία 
βρισκόταν το 2006, στην ίδια θέση αλλά µεταξύ 43 χωρών το 2008. Καθώς η 
επιχειρηµατικότητα σε εµβρυακό στάδιο τροφοδοτεί τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, η 
διατήρησή της περίπου στα ίδια επίπεδα τα τελευταία δύο χρόνια, υψηλότερα από αρκετές 
αναπτυγµένες οικονοµίες (Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιαπωνία, Γερµανία, Ρωσία), 
προοιωνιζόταν τη συνέχιση δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων µε σχετικά ταχείς ρυθµούς. 
Εντούτοις, µέσα στις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες για την ανάληψη καινούργιων 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που προέκυψαν από τη διεθνή οικονοµική κρίση δεν µπορούν 
να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Πρόσθετη ανάσχεση της νέας επιχειρηµατικότητας από αυτό 
το γεγονός αναµένεται λόγω του ότι οι Έλληνες είναι οι πλέον απαισιόδοξοι βάσει των 
αποτελεσµάτων της έρευνας του GEM σχετικά µε την ευόδωση της επιχειρηµατικής 
προσπάθειάς τους, καθώς δηλώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες χώρες που 
συµµετέχουν στο GEM, ότι ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε από το να ξεκινήσουν 
µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η άνοδος της νέας επιχειρηµατικότητας όµως, δε συνεπάγεται άρση και των σηµαντικών 
γραφειοκρατικών εµποδίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία ίδρυσης µιας νέας 
επιχείρησης. Έτσι, τo 2009 απαιτούνται για τον σκοπό αυτό 15 διοικητικές διαδικασίες στην 
Ελλάδα, έναντι 6 κατά µέσο όρο στην ΕΕ-27. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα για την 
διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας µιας καινούργιας 
επιχείρησης, να χρειάζονται σύµφωνα µε την έκθεση Doing Business 2010 της Παγκόσµιας 
Τράπεζας 19 ηµέρες, χρόνος που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της τιµής βάσης στο ΕΣΠΑ 
2007-2013 (45 ηµέρες). Παράλληλα, το διοικητικό κόστος ίδρυσης ως ποσοστό του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ είναι διπλάσιο του κατά κεφαλήν κοινοτικού µέσου όρου, αν και σταδιακά 
περιορίζεται (10,9% έναντι 5,3%)22. 

Ελαφρά ενίσχυση παρατηρήθηκε στο ποσοστό των επιχειρηµατιών που διέκοψαν τη 
δραστηριότητά τους ή πούλησαν, εγκατέλειψαν την επιχείρησή τους, από 2,6% το 2007 σε 
2,9% το 2008. Παρά την άνοδο, το ποσοστό αυτό παραµένει ένα από τα µικρότερα, 
κατατάσσοντας την Ελλάδα χαµηλότερα στη σχετική κατάταξη το 2008 σε σχέση µε το 2007. 

Προσπάθεια αντιµετώπισης των υφιστάµενων προσκοµµάτων στην άσκηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και συνέχισης των βηµάτων προόδου που έχουν επιτευχθεί σε ορισµένα 
ζητήµατα που καθορίζουν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας γίνεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013, του οποίου η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας συνιστούν το δεύτερο Γενικό Στόχο. Προς αυτές τις κατευθύνσεις κινείται 
κυρίως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα», ιδίως µέσω 
του 2ου και του 3ου άξονα προτεραιότητάς του, που έχουν σαν αντικείµενό τους ο πρώτος την 
ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας και ο δεύτερος τη βελτίωση του 
Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος. Ο προσανατολισµός τους αντικατοπτρίζεται στο περιεχόµενο 
των ειδικών στόχων τους. Μέσω των δράσεων του 2ου άξονα επιδιώκεται η υλοποίηση στόχων 
όπως α) η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε 
έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών 
προϊόντων και επιχειρήσεων,  β) η κατεύθυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς 
συσσωµατώσεις, περιοχές και τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες 
προοπτικές ή έχουν τις ισχυρότερες ανάγκες, σε συνδυασµό µε τον αναπροσανατολισµό της 
µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και 

                                                
19 Ιδιώτες που έχουν κάνει ορισµένες ενέργειες για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης το αµέσως 
προηγούµενο έτος.  
20 Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν καταβάλλει συνεχώς µισθούς για περισσότερους από 3 µήνες, έως 
το πολύ 42 µήνες. Η Επιχειρηµατικότητα σε εµβρυακό στάδιο και η Νέα Επιχειρηµατικότητα συνιστούν 
την Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. 
21 Πηγή: Executive Report, 2006-2008, Global Entrepreneurship Monitor.  
22 Πηγή: Doing Business 2010, The World Bank, September 2009. 
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προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας και γ) η αναβάθµιση/µετεξέλιξη της 
επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων, παράλληλα µε 
την αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές. 

Στο ίδιο πνεύµα κινείται ο 3ος άξονας Προτεραιότητας του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, που 
περιλαµβάνει δράσεις µε σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιτυχούς άσκησης των 
επιχειρηµατικών προσπαθειών, µέσα από τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. Όλοι οι ειδικοί στόχοι του αφορούν σε παράγοντες που επηρεάζουν 
την επιχειρηµατικότητα όπως α) στη βελτίωση και απλούστευση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, του κανονιστικού πλαισίου και των θεσµών που υποστηρίζουν την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και τη χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας β) στην αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την 
ενίσχυση του ανταγωνισµού, την αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή γ) στην 
ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν 
οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους ή άλλους φορείς 
παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας δ) στη 
συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς 
τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του «one stop shop» και ε) στην ανάπτυξη και 
αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, για την ανάληψη 
επιχειρηµατικού κινδύνου.  

Επίσης, η «Βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος του επιχειρείν» αποτελεί διακριτή 
θεµατική περιοχή του Γενικού Στόχου των Αξόνων Προτεραιότητας ΙΑ,ΙΒ,ΙΓ του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Στους συγκεκριµένους αξόνες οι 
δράσεις σε αυτή την περιοχή προωθούνται από τον 4ο Ειδικό Στόχο τους, για τη «Βελτίωση 
της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών 
και επιχειρήσεων». 
 
Πρόσθετη στήριξη στην επιχειρηµατικότητα πέρα από το ΕΠΑΕ 2007-2013 θα προσφέρει το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013. Συνδροµή σε αυτή θα παρέχουν 
επίσης τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, µέσω του άξονα προτεραιότητας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» που το κάθε ένα περιλαµβάνει, και το ΠΕΠ 
Αττικής µέσα από τον άξονα προτεραιότητάς του «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτοµίας».  

 

1.4 ∆ιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας 

O κλάδος του χονδρικού και λιανικού εµπορίου έχει τη µεγαλύτερη συµβολή στο ΑΕΠ της 
Ελλάδας, της τάξης του 17,9% την περίοδο 2004-2008, κατέχοντας παράλληλα το υψηλότερο 
µερίδιο στην απασχόληση, καθώς το 20,9% περίπου των απασχολουµένων εργάζεται σε 
αυτούς τους κλάδους23. Έπονται σε συµµετοχή στο σχηµατισµό της εγχώριας προστιθέµενης 
αξίας παραγωγής οι υπηρεσίες real estate-ενοικιάσεων µαζί µε τις λοιπές επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και οι µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνίες, µε 13,3% και 11,6% αντίστοιχα. 
Η µεταποίηση βρίσκεται στην 3η θέση σε ότι αφορά το ποσοστό των εργαζοµένων της επί του 
συνόλου των απασχολουµένων (10,9%), σε µικρή απόσταση πίσω από τον κλάδο της 
γεωργίας (11,5%). Ωστόσο, τη διετία 2007-2008 η συνεισφορά του κλάδου χονδρικού-
λιανικού εµπορίου στο ΑΕΠ εξασθενεί ελαφρά (17,3%), χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το 
µερίδιό του στην απασχόληση. Αντιθέτως, ενισχύεται η συµβολή στην εγχώρια προστιθέµενη 
αξία παραγωγής των µεταφορών-αποθηκεύσεων-επικοινωνιών. Σε όρους απασχόλησης, οι 
κλάδοι που βρίσκονται στις θέσεις πίσω από το εµπόριο στο σύνολο των ετών 2004-2008, 
παραµένουν σε αυτές, αλλά σηµειώνοντας µικρή υποχώρηση των ποσοστών τους στο σύνολο. 
                                                
23 Τα στοιχεία για την εξέταση της διάρθρωσης της Ελληνικής οικονοµίας αντλήθηκαν από τους Εθνικούς 
Λογαριασµούς της Eurostat (ανάλυση σε 60 κλάδους) και είναι σε σταθερές τιµές του έτους 2000 
(MIO_NAC_CLV2000 σύµφωνα µε τo συµβολισµό της Eurostat). 
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Ευρύτερα, από το σύνολο των κλάδων των υπηρεσιών προέρχεται το 75,6% της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας την πενταετία 2004-2008, ενώ εργάζεται σε αυτούς το 68,0% των 
απασχολουµένων. Έπονται σε όρους ακαθ. προστιθέµενης αξίας η βιοµηχανία και οι 
κατασκευές, µε 12,9% και 7,1%, και µε κριτήριο το µέγεθος της απασχόλησης, ο πρωτογενής 
τοµέας (γεωργία-αλιεία) και η βιοµηχανία, τοµείς των οποίων οι απασχολούµενοι 
αναλογούσαν στο 12,0% και 11,8% του συνόλου κατά τα έτη 2004-2008. Η σειρά σε 
αµφότερα τα µεγέθη δε µεταβάλλεται στο υποδιάστηµα 2007-2008, µε εξαίρεση την 
υποχώρηση του πρωτογενούς τοµέα στην τρίτη θέση στην κατάταξη µε κριτήριο τη 
συµµετοχή στην εγχώρια απασχόληση και την άνοδο της βιοµηχανίας στη δεύτερη θέση.  

Από τη σκοπιά της αναπτυξιακής δυναµικής, ο κλάδος των µεταφορών-αποθηκεύσεων-
επικοινωνιών συγκαταλέγεται πάλι µεταξύ αυτών µε τις υψηλότερες επιδόσεις, καθώς 
µεγεθύνεται µε ρυθµό 6,1% ετησίως το διάστηµα 2004-2008, ακολουθούµενος από αυτούς 
της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης (5,8%) και της αλιείας (4,9%). Ο κλάδος παροχής 
ενέργειας και νερού είναι αυτός µε τη γρηγορότερη συσσώρευση εργατικού δυναµικού, 
ακολουθούµενος από αυτόν των δραστηριοτήτων νοικοκυριών. Σε επίπεδο τοµέων, η 
αυξανόµενη δραστηριότητα στη µεταποίηση οδήγησε στην ταχύτερη ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας, κατά 3,1% το χρόνο. Χαµηλότερη ήταν η άνοδος του προϊόντος στον τριτογενή 
τοµέα, ενώ σε τροχιά πτώσης βρέθηκε το προϊόν στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία-αλιεία). 
Στο υποδιάστηµα των ετών 2007-2008 οι µεταφορές-αποθηκεύσεις-µεταφορές υποχωρούν 
στη δεύτερη θέση, παρότι µεγεθύνονται ταχύτερα από ότι στην ευρύτερη περίοδο (6,7% κατ’ 
έτος), πίσω από τη χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που εµφανίζει έντονη επιτάχυνση 
(9,3%). 

Σε σύγκριση µε την Ευρωζώνη και την ΕΕ-27, ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία-αλιεία) και σε 
µικρότερο βαθµό οι κατασκευές και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν στην Ελλάδα µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην οικονοµική δραστηριότητα. Ως επακόλουθο, υπολείπεται σε συνεισφορά στο 
σχηµατισµό της εγχώριας προστιθέµενης αξίας παραγωγής έναντι των ευρωπαϊκών µέσων 
όρων η βιοµηχανία, της οποίας το µερίδιο κυµαίνεται στο 60% του αντίστοιχου στην 
Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27.  

Το σχετικά µεγάλο µέγεθος του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής οικονοµίας αντανακλάται 
στα µερίδια του επί της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας παραγωγής και επί της 
απασχόλησης του πρωτογενούς τοµέα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ-27. Πιο συγκεκριµένα, το 
διάστηµα 2004-2008 η προστιθέµενη αξία των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την αλιεία αντιστοιχούσε στο 4,5% και στο 3,4% της 
προστιθέµενης αξίας των δύο κλάδων στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ-27 αντίστοιχα, ποσοστά 
διπλάσια των σχετικών για το σύνολο της προστιθέµενης αξίας των κλάδων στην Ελλάδα 
(2,3% και 1,7%). Ακόµα µεγαλύτερο είναι το ποσοστό επί των απασχολούµενων σε αυτές τις 
δραστηριότητες, που φθάνει το 9,5% στην Ευρωζώνη και το 4,2% στην ΕΕ-27. Ακολουθεί σε 
συµβολή ο κατασκευαστικός τοµέας, συνεισφέροντας το 2,9% και 2,1% της ακαθ. 
προστιθέµενης αξίας από κατασκευαστικές εργασίες στην Ευρωζώνη και την ΕΕ-27. 
Μεγαλύτερο σε σύγκριση µε το µερίδιο επί της ακαθ. προστιθέµενης αξίας του 
κατασκευαστικού τοµέα στην Ευρωζώνη είναι το ποσοστό επί του σύνολου των 
απασχολουµένων του κλάδου, φθάνοντας το 3,4%.  

1.4.1 Μεταποίηση 

Ο ρυθµός µεταβολής της προστιθέµενης αξίας παραγωγής της µεταποίησης ήταν σχεδόν 
διπλάσιος στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008 σε σύγκριση µε αυτούς της Ευρωζώνης και 
της ΕΕ-27, φθάνοντας το 4,2%, έναντι 1,9% και 2,1% αντίστοιχα. Τη διετία 2007-2008 η 
αύξηση ήταν ηπιότερη, της τάξης του 3,1%, ωστόσο στην Ευρωζωνη-16 και την ΕΕ-27 η 
επιβράδυνση ήταν εντονότερη, µε τους σχετικούς ρυθµούς να κινούνται µεταξύ 0,9-1,0%. Η 
ταχύτερη µεγέθυνση της ελληνικής µεταποίησης είχε σαν αποτέλεσµα την οριακή ενίσχυση 
της συµβολής της στο µεταποιητικό προϊόν της Ευρωζώνης από 1,1% το 2004 σε 1,2% το 
2007, µερίδιο το οποίο διατήρησε και το 2008. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση στον 
τοµέα παρουσίασε ελάχιστη διακύµανση στην πενταετία 2004-2008 και στο σύνολο του 
διαστήµατος παρέµεινε αµετάβλητη, ενώ η εγχώρια απασχόληση διευρυνόταν κατά 1,5% 
ετησίως κατά µέσο όρο. Στην υποπερίοδο 2007-2008 η απασχόληση στη µεταποίηση 
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σηµείωσε µικρή υποχώρηση (-0,6% το χρόνο), όταν στο σύνολο της χώρας συνέχισε να 
αυξάνεται µε ρυθµό ίδιο µε αυτόν στο ευρύτερο διάστηµα 24 . Παρά τη στασιµότητα της 
απασχόλησης στον κλάδο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µεταβλήθηκαν, καθώς ο δείκτης 
σταθµισµένης παραγωγικότητας της µεταποίησης (παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο/µισθό) 
υποχωρούσε κατά 0,4% το χρόνο στη διετία 2005-2006. Αυτή η πτώση, αν και περιορισµένης 
έκτασης σε σύγκριση µε αυτή την προγενέστερη περίοδο 2003-2005 (-1,7%), διεύρυνε την 
υστέρηση της παραγωγικότητας σε σχέση µε την ΕΕ-27, όπου ο ίδιος δείκτης ανερχόταν µε 
ρυθµό 1,0% ετησίως25.  

O δείκτης παραγωγής της µεταποίησης παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις την περίοδο 
2006-2008 συνολικά, υποχωρώντας κατά 0,3% ετησίως26. Εντούτοις στο υποδιάστηµα 2007-
2008 κινήθηκε πτωτικά, µε ρυθµό 2,3% κατ’ έτος. Αιτία για αυτό αποτελεί η σηµαντική 
υποχώρηση της παραγωγής το 2008, εξαιτίας και των ασκούµενων επιδράσεων τόσο στην 
εγχώρια όσο και στην προερχόµενη από το εξωτερικό ζήτηση από τη διεθνή οικονοµική κρίση. 
Σε επίπεδο µεταποιητικών κλάδων για τη διετία 2007-2008, 14 σηµείωσαν πτώση της 
παραγωγής τους, σε δύο το προϊόν ήταν σχεδόν αµετάβλητο, ενώ σε οκτώ κλάδους η 
παραγωγή αυξήθηκε.  

Η εξασθένιση του προϊόντος της µεταποίησης έχει ενταθεί περαιτέρω το 2009, λόγω των 
δυσµενών συνθηκών που έχουν προκληθεί από τη διεθνή οικονοµική ύφεση. Το εννιάµηνο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου η βιοµηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 11,7% σε σχέση µε το 
ίδιο διάστηµα του 2008. Σε απόλυτο επίπεδο, βρίσκεται περίπου 11,1% χαµηλότερα από το 
2005 

Υποστηρικτικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις αναµένεται να λειτουργήσουν παρεµβάσεις 
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» του 
ΕΣΠΑ καθώς και των λοιπών Τοµεακών Προγραµµάτων. Οι σχετικές ρυθµίσεις καλύπτουν ένα 
µεγάλο εύρος πεδίων και αποσκοπούν: στην αντιµετώπιση των υφιστάµενων διαρθρωτικών 
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, στη βελτίωση του ανταγωνισµού, στην 
καλυτέρευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην αύξηση της εξωστρέφειας. 

Ως αποτέλεσµα αυτών, αναµένεται να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα, µέσω της 
διευκόλυνσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, της παροχής δυνατοτήτων προσαρµογής των ήδη 
υπαρχουσών στις µεταβολές της αγοράς και συνολικά µέσω της διαµόρφωσης συνθηκών στις 
αγορές αγαθών και παραγωγικών συντελεστών µε λιγότερες στρεβλώσεις, που θα 
λειτουργήσουν ενθαρρυντικά τόσο για την εγχώρια επιχειρηµατικότητα όσο και για την 
προσέλκυση διεθνούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε ότι 
αφορά ειδικότερα ζητήµατα, θα υποστηριχθεί η αναβάθµιση της εσωτερικής οργάνωσης των 
επιχειρήσεων και η αντιµετώπιση του προβλήµατος µεγέθους των παραγωγικών µονάδων, µε 
την επέκταση της κλίµακας παραγωγής µέσω συγχωνεύσεων. Τέλος, στο σκέλος των 
εξαγωγικών επιδόσεων της µεταποίησης, θα αποτελέσει προτεραιότητα η τόνωση της 
εξωστρέφειάς της, µε την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής και 
κλάδου αυτής.  

1.4.2 Τουρισµός-Ναυτιλία 

Τουρισµός  

Ο τουρισµός αποτελεί ένα από τα πλέον δυναµικά πεδία της ελληνικής οικονοµίας, 
παρουσιάζοντας ιδιαίτερες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, αν και το διεθνές 
περιβάλλον είναι έντονα ανταγωνιστικό, καθώς νέες χώρες (Τουρκία, Μαρόκο, Κροατία κ.λπ.) 
αναδεικνύονται διεκδικώντας σηµαντικό µερίδιο της τουριστικής αγοράς.  

                                                
24  Η εξέλιξη του ύψους της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της µεταποίησης καθώς και της 
απασχόλησης σε αυτόν τον τοµέα αντλήθηκαν από τους Εθνικούς Λογαριασµούς της Eurostat (ανάλυση 
σε 60 κλάδους). Οι τιµές του πρώτου µεγέθους που χρησιµοποιήθηκαν είναι σε σταθερές τιµές του 
έτους 2000(MIO_NAC_CLV2000 σύµφωνα µε τo συµβολισµό της Eurostat). 
25 Πηγή: Eurostat, Structural Business Statistics, Main Indicators 
26 Τα στοιχεία για την ανάλυση της πορείας του δείκτη παραγωγής στη µεταποίηση και στους κλάδους 
της προέρχονται από την κατηγορία Βιοµηχανία στη θεµατική ενότητα Στατιστικά Θέµατα του site της 
ΕΣΥΕ. 
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Το 2008 λειτούργησαν στην Ελλάδα 9.385 ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα, διαθέτοντας 
715.857 κλίνες27. Με βάση την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλύµατος το µεγαλύτερο 
ποσοστό καταλαµβάνουν εκείνα των 2 αστέρων 28 , αποτελώντας σχεδόν το ήµισυ του 
ξενοδοχειακού δυναµικού (46,7%), ενώ ακολουθούν των τριών αστέρων µε µερίδιο 21,9%. 
Στις υψηλές τάξεις, δηλαδή πέντε και τεσσάρων αστέρων αντίστοιχα, το σύνολο των µονάδων 
ανέρχεται στο 14,2% του συνόλου. Ωστόσο, σηµαντική είναι η ίδρυση νέων ξενοδοχειακών 
µονάδων 5 αστέρων που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα το δυναµικό τους 
να τριπλασιαστεί σε σχέση µε το 2000, ενώ επίσης αξιόλογη είναι η αύξηση και στα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων. Η µεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχειακών µονάδων 2 αστέρων συνδέεται 
µε το γεγονός ότι στην πλειονότητα τους οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
είναι κατά βάση οικογενειακές, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στην κάλυψη της εποχιακής 
ζήτησης από τον τουρισµό. 

Ο αριθµός των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ηµεδαπών τουριστών το 2008 
διαµορφώθηκε στις 65.624.563, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 
2004 και έπειτα. Από τις διανυκτερεύσεις αυτές, ποσοστό περίπου 74% (µέσος όρος περιόδου 
2005-2008) προέρχεται από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ ενδεικτικό της εποχικότητας που 
επιδεικνύει το τουριστικό προϊόν της χώρας αποτελεί το γεγονός ότι η ζήτηση είναι 
υψηλότερη την περίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου. Από τις διανυκτερεύσεις ανά υπηκοότητα 
προκύπτει ότι η Ελλάδα προσελκύει τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της από τις 
χώρες της Ευρώπης (93% του συνόλου των αλλοδαπών διανυκτερεύσεων το 2008) και 
κυρίως από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80%). Παράλληλα, σηµαντική είναι τα 
τελευταία χρόνια η παρατηρούµενη άνοδος των Ρώσων επισκεπτών. Με βάση την ποσοστιαία 
κατανοµή των συνολικών διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια, το µεγαλύτερα µερίδια 
καταλαµβάνουν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο (23% η καθεµία κατά µέσο όρο την περίοδο 
2005-2008), ενώ το µικρότερο (µόλις 0,6%) η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.    

Από την άλλη πλευρά, οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών από το 2003 και έπειτα αυξάνονται µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό 6% περίπου και διαµορφώνονται στις 17,5 εκατοµµύρια το 2007, µέγεθος 
που αντιστοιχεί στο 4% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ευρώπη και 
κατατάσσει την Ελλάδα στην έβδοµη θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27. Χώρες όπως η 
Γαλλία, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη σε 
όρους αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, κατέχοντας περίπου το 50% του συνόλου το 2007 
(54% το 2000).  

Ωστόσο, προσφορότερα µέτρα σύγκρισης για την τουριστική κίνηση δεν αποτελούν τόσο τα 
απόλυτα µεγέθη των αφίξεων ή διανυκτερεύσεων, όσο το σχετικά µέτρα της τουριστικής 
έντασης, τα οποία δίνονται από το πλήθος των αφίξεων ανά κάτοικο περιοχής ή το πλήθος 
των διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο περιοχής. Σύµφωνα µε το δείκτη διανυκτερεύσεων ανά 
1000 κατοίκους, το Νότιο Αιγαίο είναι τρίτο στην κατάταξη µεταξύ των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών περιφερειών για το 2006, µε 43.333 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους, µετά 
τις Βαλεαρίδες Νήσους (µε 53.006 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους) και την Ιταλική 
Προβηγκία (µε 46.920 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους), ενώ τα Ιόνια νησιά βρίσκονται 
5α στη σχετική κατάταξη29. Για το 2007, ο έτερος δείκτης αφίξεων ανά κάτοικο σε ξενοδοχεία 
και οµοειδή καταλύµατα κατατάσσει τα νησιά του Νότιου Αιγαίου και του Ιονίου στην 5η και 
8η θέση αντίστοιχα, µε 7 και 4,9 αφίξεις ανά κάτοικο, ενώ στην πρώτη θέση της 
συγκεκριµένης κατάταξης βρίσκεται η Ιταλική Προβηγκία, µε 9,1 αφίξεις ανά κάτοικο.  

Τέλος, τα έσοδα από τον τουρισµό το 2008 έφθασαν τα 11,6 δισεκ. ευρώ, ακολουθώντας 
αυξητική µεν, µικρής έντασης δε τάση, ενώ τα έξοδα τα 2,6 δισεκ. ευρώ, διαµορφώνοντας 
έτσι θετικό σχετικό ισοζύγιο για τον τουρισµό το ίδιο έτος, της τάξης των 9 δισεκ. ευρώ. Το 

                                                
27  Eurostat regional yearbook 2008. Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται επίσης από τη 
συγκεκριµένη πηγή. 
28 Μέχρι και το 2003 η κατάταξη των ξενοδοχείων γινόταν µεταξύ πολυτελείας, Α’ τάξεως, Β’ τάξεως, Γ’ 
τάξεως, ∆’ τάξεως και Ε’ τάξεως. Προκειµένου να υπάρχει αντιστοιχία µε τη νέα κατάταξη καταλυµάτων 
η οποία εφαρµόζεται από το 2004 και έπειτα η αντιστοίχιση είναι η ακόλουθη: Πολυτελείας-5 αστέρων 
(5*), Α’ τάξεως-4 αστέρων, Β’ τάξεως-3 αστέρων, Γ’ τάξεως-2 αστέρων, ∆’ τάξεως και Ε’ τάξεως-1 
αστέρας. 
29 Eurostat Tourism statistics 2008. Τα στοιχεία που ακολουθούν αντλήθηκαν από τη συγκεκριµένη 
πηγή. 
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γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα καθαρά έσοδα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας 
να αντιστοιχούν στο 4,8% του συνολικού ΑΕΠ (7,3% το 2000). 

Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αποτελεί τον 3ο Γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-
2013, εστιάζοντας στον εµπλουτισµό και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 
Ο συγκεριµένος στόχος προωθείται κυρίως µέσω των αξόνων προτεραιότητας  2 («Ενίσχυση 
της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας») και 3 («Βελτίωση του Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος»)του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα- 
Επιχειρηµατικότητα». Βασικός αναπτυξιακός στόχος των παρεµβάσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» στον τοµέα του 
Τουρισµού είναι η δυναµική, βιώσιµη και µε προοπτική ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού 
κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, µέσω της αύξησης της ζήτησης και της 
γενικευµένης ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των 
προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών. Στους επιµέρους στόχους συγκαταλέγονται: 

■ η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέµατος 

■ η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε τη δυναµική ανάπτυξη των ειδικών 
µορφών τουρισµού, 

■ η δηµιουργία ή αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών αλλά και των προσόντων και των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τουρισµό, 

■ η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού τουριστικού 
προορισµού, 

■ η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση 
του εγχώριου τουρισµού 

■ η ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβληµάτων και η ενθάρρυνση καινοτόµων 
ενεργειών που θα προωθήσουν την τουριστική κίνηση. 

Στη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης θα συνδράµει το ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», µέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές της χώρας, 
ενώ η διάσταση της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος θα επιδιωχθει και µε τη 
βοήθεια του ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη», χάρη στην προστασία και ανάδειξη 
περιοχών της Ελλάδας µε υψηλή περιβαλλοντική σπουδαιότητα. Ακόµα, µέσω των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, έχουν προκηρυχθεί προγράµµατα που 
στοχεύουν στη δυναµική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και την ανάπτυξη, καθώς και στη 
βελτίωση και προβολή των τουριστικών υποδοµών. 

Ναυτιλία 

Τα τελευταία εννέα σχεδόν χρόνια (∆εκέµβριος 2000– Μάιος 2009) έχει σηµειωθεί αύξηση της 
συνολικής δύναµης των πλοίων κατά 7,1% και αύξηση της συνολικής χωρητικότητάς τους 
κατά 48,8%30. Στις επιµέρους κατηγορίες πλοίων, παρότι τα φορτηγά πλοία µειώθηκαν κατά 
0,8%, η συνολική χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 26,3%, τα δεξαµενόπλοια αυξήθηκαν 
κατά 19,7%, και η χωρητικότητά τους κατά 70,2% και τέλος, τα επιβατηγά και λοιπά πλοία 
αυξήθηκαν κατά 6,1% και η συνολική χωρητικότητά τους κατά 23,9%.  

Το 2008 η ελληνόκτητη ναυτιλία διατήρησε τη διεθνή πρωτιά της µε 3.135 πλοία (µεγαλύτερα 
των 1.000 gt), χωρητικότητας 169,5 εκατοµµυρίων κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ), 
µέγεθος που αντιστοιχεί στο 14,81% της παγκόσµιας χωρητικότητας σε ΚΟΧ και κατατάσσει 
την ελληνική σηµαία πέµπτη στη διεθνή κατάταξη ως προς αυτό το χαρακτηριστικό και πρώτη 
στην ΕΕ31. Τα ελληνόκτητα πλοία υπό σηµαίες των κρατών-µελών της Ε.Ε. αποτελούν το 
40,9% σε ΚΟΧ της κοινοτικής ναυτιλίας32. Ο ελληνικός εφοπλισµός ελέγχει το 20,1% του 
παγκοσµίου στόλου δεξαµενοπλοίων και το 18,55% του παγκοσµίου στόλου φορτηγών 
µεταφοράς φορτίων χύδην σε ΚΟΧ (εξαιρούνται τα υπό ναυπήγηση πλοία). Στο τέλος 

                                                
30 ΕΣΥΕ, 2009, ∆ύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου. Από την ίδια πηγή προέρχονται τα στοιχεία 
που ακολουθούν. 
31 Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Σεπτέµβριος 2008 
32  Πηγή: ΕΣΥΕ, 2009, ∆ύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου, όπως και για τα στοιχεία που 
παρατίθενται παρακάτω. 
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∆εκεµβρίου 2008 οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συµφερόντων (άνω των 
1.000 gt) ανήλθαν σε 1.088 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 97,64 εκατ. ΚΟΧ, από τα οποία 
τα 379 είναι δεξαµενόπλοια και αντιπροσωπεύουν το 20% της παγκόσµιας ναυπηγούµενης 
χωρητικότητας σε ΚΟΧ. Επίσης, στα 554 ανέρχονται τα υπό παραγγελία φορτηγά χύδην 
φορτίου, αντιπροσωπεύοντας το 21,41% στην κατηγορία αυτή.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί επίσης ότι ο ελληνόκτητος στόλος µειώνει συνεχώς το µέσο 
όρο ηλικίας του τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, το 2009 ο µέσος όρος ηλικίας του 
µειώνεται στα 11,9 έτη σε σχέση µε τα 12,5 έτη το 2008, ενώ η µέση ηλικία του παγκοσµίου 
στόλου βρίσκεται στα 12,9 έτη. Ο µέσος όρος ηλικίας του ελληνικής σηµαίας στόλου είναι 9,5 
έτη το τρέχον έτος, από 9 έτη το 2008 (περιλαµβάνονται και τα υπό ναυπήγηση πλοία). Οι 
εγκατεστηµένες ναυτιλιακές εταιρείες στη χώρα µας απαριθµούν τις 1.300, µε προσωπικό που 
φθάνει τα 200.000 άτοµα άµεσα ή έµµεσα στο ευρύτερο φάσµα ναυτιλιακών και 
παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Το 2008 οι ακαθάριστες εισπράξεις από την παροχή 
ναυτιλιακών υπηρεσιών ανήλθαν στα 19,188 δισεκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8% του 
ΑΕΠ και καλύπτοντας 35% του εµπορικού ελλείµµατος.  

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα θα βοηθηθεί σηµαντικά από τον 13ο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ 
2007-2013, ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. Στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», η στρατηγική και οι προτεραιότητες 
προσδιορίστηκαν έτσι ώστε να βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε το συγκεκριµένο Γενικό 
Στόχο. 

1.4.3 Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίων 

Οι αγορές κεφαλαίου και οι χρηµατιστηριακές αγορές επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο το 2008 
από την εξάπλωση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Ένα χρόνο µετά την εµφάνισή 
της στα µέσα του 2007 στην αµερικάνικη αγορά δευτερογενών οµολόγων, η αστάθεια στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των ΗΠΑ έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, οδηγώντας σε χρεοκοπία 
ορισµένα από τα µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έπληξε 
και πιστωτικούς οργανισµούς στην Ευρώπη. Επιπλέον, η κατάρρευση πιστωτικών ιδρυµάτων 
µεγάλου µεγέθους και σηµασίας για το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, έπληξε καίρια 
την εµπιστοσύνη µεταξύ των συµµετεχόντων στις κεφαλαιαγορές, οδηγώντας σε καθίζηση 
των διατραπεζικών συναλλαγών και κάθετη πτώση της ρευστότητας των τραπεζών. Αυτός ο 
σηµαντικός περιορισµός διαθέσιµων κεφαλαίων, οδήγησε τις τράπεζες σε περικοπή των 
χορηγήσεών τους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, µεταφέροντας σταδιακά την 
χρηµατοπιστωτική κρίση στην οικονοµική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι άµεσες και µεγάλης 
έκτασης παρεµβάσεις διακρατικών οργανισµών, εθνικών κυβερνήσεων και κεντρικών 
τραπεζών µε τη λήψη µέτρων νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής αποσόβησαν την 
ταχύτερη και ευρύτερη επέκταση των έντονων κλυδωνισµών στο παγκόσµιο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, η πολύ µικρή, σχεδόν µηδενική, έκθεσή του σε 
«τοξικά» επενδυτικά προϊόντα, λειτούργησε προστατευτικά απέναντι στην εξάπλωση της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ωστόσο δέχτηκε αναπόφευκτα τις επιπτώσεις της επακόλουθης 
έντονης αβεβαιότητας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και της απορρέουσας από αυτή δυσκολίας 
στην άντληση κεφαλαίων. Ως συνέπεια των παραπάνω, ο όγκος συναλλαγών των ελληνικών 
τραπεζών περιορίστηκε. Προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης των αρνητικών επιδράσεων της 
διεθνούς κρίσης, κινήθηκε το πρόγραµµα στήριξης του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος από 
την ελληνική κυβέρνηση, συνολικού ύψους 28 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο, από τις αρχές του έτους, 
καταγράφεται αύξηση στον όγκο και τη διάρκεια των τραπεζικών συναλλαγών στην ελληνική 
διατραπεζική αγορά. Πάντως, αυτές οι εξελίξεις δεν θα πρέπει ακόµα να εκληφθούν ως 
στοιχεία επιστροφής στην προ της κρίσης κατάσταση.  

Η αυξηµένη αβεβαιότητα και οι έντονες διακυµάνσεις τόσο στην παγκόσµια όσο και στην 
ελληνική οικονοµία µετά τα µέσα του 2008, αντικατοπτρίζονται, εκτός του χώρου των 
τραπεζών και στη µεταβλητότητα των τιµών στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά. Οι τιµές 
των ελληνικών µετοχών, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, υποχωρούσαν έντονα µέχρι τους 
πρώτους µήνες του 2009, καθώς οι µαζικές ρευστοποιήσεις τίτλων από επενδυτές του 
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εξωτερικού συντηρούσαν τις πτωτικές τάσεις33. Η πτώση των τιµών των µετοχών είχε ως 
αποτέλεσµα ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) να υποχωρήσει κατά 66% το 
2008. Στην πτώση του γενικού δείκτη επέδρασε και η έντονη υποχώρηση των τιµών των 
τραπεζικών µετοχών, των οποίων η βαρύτητα στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά είναι 
ιδιαίτερα υψηλή λόγω της µεγάλης κεφαλαιοποίησής τους. Η πτώση των µετοχών των 
τραπεζών προήλθε από τη σηµαντική εξασθένιση της κερδοφορίας τους κατά 43% το 2008, 
αλλά και λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για πιθανή έκθεσή τους σε «τοξικά» επενδυτικά 
προϊόντα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, ο 
ελληνικός τραπεζικός τοµέας έχει επεκτείνει σηµαντικά την παρουσία του εκτός συνόρων, 
ιδίως στις χώρες της Βαλκανικής, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο η ελληνική 
χρηµατιστηριακή αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε παράλληλη πορεία µε τα µεγαλύτερα διεθνή 
χρηµατιστήρια, αφού η σταδιακή ανάκαµψη των µετοχών σε αυτά από τα µέσα Μαρτίου του 
2009 δεν άφησε ανεπηρέαστη την πορεία των µετοχών στην Ελλάδα, οι οποίες άρχισαν να 
παρουσιάζουν αντιστροφή των µέχρι τότε πτωτικών τάσεων των τιµών τους.  

1.4.4 Υποδοµές και Υπηρεσίες Μεταφορών  

Ο κλάδος των µεταφορών στο σύνολό του καταγράφει την περίοδο 2004-2007 µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεταβολής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του της τάξης του 8,9%, ενώ ελαφρά 
χαµηλότερος είναι και ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του παραγόµενου προϊόντος σε αυτό το 
διάστηµα (7,9%) 34 . Με εξαίρεση τον υποκλάδο των αεροπορικών µεταφορών, στον οποίο 
σηµειώθηκε πτώση του µέσου ετήσιου ρυθµού µεταβολής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
του κατά 13,7% κατά την υπό εξέταση περίοδο (µε άνοδο ωστόσο της παραγωγής κατά 4%), 
στους υπόλοιπους υποκλάδους καταγράφεται άνοδός της: στις µεταφορές µέσω υδάτινων οδών η 
µέση ετήσια ποσοστιαία µεταβολή της περιόδου έφθασε το 12,1%, στις χερσαίες µεταφορές το 
8,6% και στις βοηθητικές µεταφορικές δραστηριότητες το 11,1%. Ο υποκλάδος µεταφορών µέσω 
υδάτινων οδών αυξάνει το µερίδιό του στο σύνολο των µεταφορών από 64,5% σε 70,4%, ενώ 
αντίθετα το µερίδιο των αεροπορικών µεταφορών στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας των µεταφορών περιορίζεται το 2007 στο 6,5% (από 13%).  

Οδικές Μεταφορές – Οδικό ∆ίκτυο 

Ο αριθµός των µικρών επιβατικών οχηµάτων που κυκλοφορούσαν κατά µέσο όρο στην 
Ελλάδα την περίοδο 2004-2006 έφθανε, σύµφωνα µε το δείκτη οχηµάτων ανά 1.000 
κατοίκους, τα 34835. Το 2006 ο δείκτης διαµορφώθηκε στα 407 οχήµατα ανά 1000 κατοίκους, 
χαµηλότερα από ότι στην ΕΕ-27 (466 οχήµατα). Η µέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση των 
επιβατικών οχηµάτων στην Ελλάδα µεταξύ 2004 και 2006 έφτασε το 6,8%, µε την αντίστοιχη 
µεταβολή στην ΕΕ-27 να είναι της τάξης του 2,2%. Παρά την ταχύτερη από την ΕΕ διεύρυνση 
του στόλου µικρών επιβατικών οχηµάτων, η Ελλάδα βρίσκεται χαµηλά στη σχετική κατάταξη 
ανάµεσα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27, στη 18η θέση τη διετία 2005- 2006. Βρίσκεται πολύ 
υψηλότερα ωστόσο ως προς τον αριθµό λεωφορείων-πούλµαν και φορτηγών αυτοκινήτων 
ανά 1.000 κατοίκους, καθώς  στον αντίστοιχο δείκτη κατατάσσεται στην 4η θέση το 2006 και 
το 2007. 

Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Η συµµετοχή του σιδηρόδροµου στις χερσαίες µεταφορές στην Ελλάδα παραµένει 
περιορισµένη. Από το 2005 µέχρι το 2007, ο σιδηρόδροµος µετείχε στις χερσαίες επιβατικές 
µεταφορές της Ελλάδας µε ποσοστό 1,9% (το 2005 και 2007) και 1,8% το 2006, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2007 για το σύνολο των χωρών της ΕΕ-27 έφθανε το 7,1%36. Ως 
αποτέλεσµα, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 24η θέση στη σχετική κατάταξη µεταξύ των χωρών 
της ΕΕ-27 κατά την τριετία 2005-2007, κυρίως λόγω της στασιµότητας στο επιβατικό έργο 
του σιδηροδρόµου, σε αντίθεση µε τις σχετικές αυξήσεις που καταγράφηκαν σε άλλες χώρες.  

                                                
33 Σύµφωνα µε την έκθεση «Νοµισµατική Πολιτική 2008-2009» της Τράπεζας της Ελλάδος, Φεβρουάριος 
2009. Τα στοιχεία και οι εξελίξεις που αναφέρονται στη συνέχεια προέρχονται επίσης από τη 
συγκεκριµένη έκδοση. 
34 Πηγή: ΕΣΥΕ, Βάση στατιστικών δεδοµένων, Μεταφορές 
35 Βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από τη Eurostat, Database on Transport, όπως και τα υπόλοιπα 
µεγέθη σε αυτή την παράγραφο. 
36 Eurostat, Panorama of Transport, 2009 
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Πάντως, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές στην 
Ελλάδα αυξήθηκε (σε εκατ. τόνους) την περίοδο 2003-2007 κατά 13,3%,  ποσοστό που είναι 
το υψηλότερο έναντι των αντίστοιχων  σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-2737.  

Αεροπορικές Μεταφορές 

Την περίοδο 2004-2007, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην 7η θέση ανάµεσα στις ευρωπαϊκές 
χώρες στην κατάταξη βάσει της συνολικής αεροπορικής επιβατικής κίνησης. Τα αεροδρόµια 
της εξυπηρετούσαν κατά µέσο όρο σε αυτό το διάστηµα περί το 3,2% του συνόλου των 
επιβατικών αεροµεταφορών στην ΕΕ-27. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της επιβατικής 
κίνησης την ίδια περίοδο έφθασε το 5,6% στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, όταν ο 
αντίστοιχος ευρωπαϊκός διαµορφώθηκε ελαφρά υψηλότερα, στο 7,1%. Στις αεροµεταφορές 
εµπορευµάτων ωστόσο, το 2007 η Ελλάδα βρίσκεται χαµηλότερα στη σχετική κατάταξη 
µεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (13η θέση), παρουσιάζοντας αρνητικό µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεταβολής την περίοδο 2005-2007.  

Θαλάσσιες Μεταφορές 

Η αύξηση της διακίνησης εµπορευµάτων εσωτερικού και εξωτερικού στην Ελλάδα τη διετία 
2006-2007 ήταν σηµαντική. Ανήλθε κατά 5,4% το 2006 και κατά 3% το 2007, µε αποτέλεσµα 
η Ελλάδα να κατατάσσεται το τελευταίο έτος στην 9η θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ στη 
διακίνηση εµπορευµάτων, καλύπτοντας το 4,2% του συνόλου της διακίνησης εµπορευµάτων 
στην ΕΕ-27. Σχετικά µε τη διακίνηση επιβατών ακτοπλοΐας, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην 
πρώτη θέση τα τελευταία χρόνια ανάµεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, διακινώντας 
κατά µέσο όρο την τριετία 2005-2007 περί το 22% του συνόλου των επιβατών ακτοπλοΐας 
στην ΕΕ-27. Εντούτοις, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής στη διακίνηση των επιβατών το 
διάστηµα 2005-2007 είναι αρνητικός, της τάξης του -3,5%.  

Ο 13ος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 εστιάζει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό 
των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της 
χώρας. Η στρατηγική και ΟΙ προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση 
της Προσπελασιµότητας» σχεδιάστηκαν µε γνώµονα την αντιστοιχία µε το συγκεκριµένο 
Γενικό Στόχο(ΕΠΕΠ). Στο ΕΠΕΠ περιλαµβάνονται δράσεις σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των 
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών, έτσι ώστε να 
αντιµετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τοµέα Μεταφορών. Κύριος στόχος είναι η 
ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας και των 
διεθνών και διευρωπαϊκών διασυνδέσεών της. Οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΠ στον τοµέα των 
µεταφορών αφορούν σε όλα τα µεταφορικά υποσυστήµατα του τοµέα (οδικές, 
σιδηροδροµικές και συνδυασµένες µεταφορές, θαλάσσιες, αεροπορικές και αστικές 
µεταφορές), µε έµφαση στην ανάπτυξη µεταφορικών υποδοµών, τη βελτίωση της ασφάλειας 
των µεταφορών και τη βελτίωση των µεταφορικών υπηρεσιών.  

Η επίτευξη του Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των 
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας 
επιδιώκεται και από τον άξονα προτεραιότητας «Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» 
που περιλαµβάνεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Στα πλαίσια των ΠΕΠ 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου, Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναβάθµιση, βελτίωση και ανακατασκευή τοπικών 
οδικών δικτύων, ενώ στηρίζεται η ανάπτυξη υποδοµών, εγκαταστάσεων και ανάπλασης 
λιµένων στις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων και Κρήτης - 
Νήσων Αιγαίου.  

1.4.5 Ενέργεια  

Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2007 στην 17η θέση ως προς την ενεργειακή ένταση της 
οικονοµίας, η οποία διαµορφώθηκε στα 181,8 kgoe/1000€, σε υψηλότερα επίπεδα από το 
µέσο ευρωπαϊκό όρο (169,4 kgoe/1000€)38. Σε σχέση µε το 2004, η ενεργειακή ένταση της 

                                                
37 Η Eurostat Database on Transport αποτελεί την πηγή για το συγκεκριµένο µέγεθος, καθώς και για 
αυτά που αφορούν στις αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
38 Τα στοιχεία για την ενέργεια προέρχονται από τη Eurostat, Database on Energy, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετική πηγή. 
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χώρας µειώθηκε κατά 2,7%, ενώ το 2006 σηµείωσε τη χαµηλότερη τιµή της περιόδου 2004-
2007, φθάνοντας στα 178 kgoe/1000€.  

Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2007 στην Ελλάδα έφθασε συνολικά τις 55.190 
GWh (γιγαβατώρες) εκ των οποίων: η βιοµηχανία κατανάλωσε το 27,7% του συνόλου (ήτοι 
15.328 GWh), ο τοµέας µεταφορών το 0,5% (251 GWh), ο εµπορικός τοµέας και οι δηµόσιες 
υπηρεσίες το 34% (18.773 GWh), ο οικιακός τοµέας το 32,5% (17.957 GWh) και ο αγροτικός 
τοµέας το 5,2% (2.881 GWh). Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής της χώρας κατά το 2007 ήταν 13,7 GW εκ των οποίων, οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας είχαν 13,5 GW και οι αυτοπαραγωγοί 0,18 GW. Ο λιγνίτης αποτελεί την 
κύρια πηγή της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 
82,6% του συνόλου.  

Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2007 στη χώρα ανήλθε στις 
63.496 GWh, οι οποίες προήλθαν κατά 54,6% από λιγνίτη, 21,7% από φυσικό αέριο, 15,2% 
από πετρέλαιο, 5,3% από υδροηλεκτρική ενέργεια, 2,8% από αιολική ενέργεια και 0,3% από 
βιοµάζα και απόβλητα. Σύµφωνα µε το πλέον πιθανό σενάριο της Έκθεσης Μακροχρόνιου 
Ενεργειακού Σχεδιασµού του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής του έτους 2009, 
εκτιµάται ότι το 2010 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα υποχωρήσει στις 58.824 GWh, αλλά 
θα επανέλθει στις 63.743 GWh το 2015. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά χαµηλό µερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο φθάνει το 12,1% το 2006 και µόλις το 6,8% το 
2007 39 , κατατάσσοντάς τη στην 17η θέση για το ίδιο έτος, ανάµεσα στις υπόλοιπες 26 
ευρωπαϊκές χώρες (ο µέσος όρος της ΕΕ-27 είναι στο 15,6% το 2007). Η Οδηγία 2001/77/EΕ 
προέβλεπε για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο ποσοστιαίας κάλυψης από ανανεώσιµες 
ενεργειακές πηγές, περιλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, ίσο µε 20,1% 
της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας για το έτος 2010, στόχος συµβατός µε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Για το 2020 καθορίζονται στην 
Οδηγία 28/2009/ΕΚ δεσµευτικοί στόχοι όσον αφορά στη συνολική ενέργεια που παράγεται 
από ΑΠΕ ως προς τη συνολική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και στόχοι για το 
µερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές. Ο στόχος για την Ελλάδα ως 
προς το συνολικό µερίδιο των ΑΠΕ ανέρχεται στο 18%.  

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων θα διαδραµατίσουν οι 
οικονοµικές εξελίξεις σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Η εξάπλωση της διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης στην ελληνική οικονοµία οδήγησε σε ανατροπή της τάσης για σηµαντική αύξηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης, µε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεµένο σύστηµα 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2009 σε σχέση µε το 2008 να έχει µειωθεί κατά 6%40. 
Συνεπώς, η άνοδος της ενεργειακής ζήτησης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα ανάκαµψης της 
ελληνικής οικονοµίας. Από την άλλη πλευρά, περιοριστικά στη ζήτηση αναµένεται να 
επιδράσουν τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία θεσµοθετούνται σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο. Προκλήσεις για την επίτευξη του κεντρικού στόχου της ενεργειακής πολιτικής 
- ασφαλής εφοδιασµός µε βέλτιστες οικονοµικές διαδικασίες και σεβασµό στο περιβάλλον - 
αποτελούν η σχετικά µικρή διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ο χαµηλός βαθµός 
ενεργειακής αποδοτικότητας και οι καθυστερήσεις στην ουσιαστική απελευθέρωση των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  

Το ΕΣΠΑ 2007-2013, µέσω του 14ου Γενικού Στόχου του δίνει έµφαση στον ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας µε γνώµονα την αειφορία. Ο συγκεκριµένος στόχος 
εξειδικεύεται περαιτέρω α) στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτρικού δικτύου 
της χώρας και β) στη µείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο µε τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον. Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» καλύπτει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας στο 
πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της καθώς και την ένταξη της στα µεγάλα 
διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, και είναι αυτός που θα συµβάλλει 
περισσότερο στην υλοποίηση του συγκεκριµένου Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ. Καθοριστικό 

                                                
39 Η σηµαντική υποχώρηση οφείλεται στη µικρή διαθεσιµότητα υδάτινων πόρων στους υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς κατά το συγκεκριµένο έτος. 
40 ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΥΕ) 
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ρόλο στην επίτευξη του 14ου ΓΣ θα έχει και το ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς 
στους βασικούς του στόχους περιλαµβάνονται η αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών 
µέσων και η ορθολογική και ολοκληρωµένη διαχείριση των φυσικών πόρων κυριάρχους 
στόχους της στρατηγικής του. Τέλος, έµµεση συµβολή στην πραγµατοποίηση του στόχου θα 
έχουν το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγραµµάτα. 

1.5 Αγορά Εργασίας και Απασχόληση 

1.5.1 Απασχόληση 

Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) στην Ελλάδα 
διαµορφώθηκε στο 61,9% το 2008 από 60,1%41 το 2005, υπολειπόµενο κατά 3 περίπου 
εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την τιµή στόχο, όπως αυτή έχει τεθεί από το ΕΣΠΑ για το 
τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Η επίδοση για το 2008 κατατάσσει την χώρα 
στην 20η θέση µεταξύ των κρατών-µελών της ένωσης (ΕΕ-27), ο µέσος όρος της οποίας 
προσέγγισε το 65,9% έναντι 63,6% το 200542.  

Η υστέρηση αυτή είναι συνέπεια κυρίως της διαφοράς στην απασχόληση µεταξύ των δύο 
φύλων. Στους άνδρες το ποσοστό απασχόλησης το 2008 ήταν στο 75%, µεγαλύτερο κατά 
2,2 ποσοστιαίες µονάδες του µέσου όρου της ΕΕ-27 και έβδοµο υψηλότερο στην ΕΕ-27, όταν 
στις γυναίκες διαµορφώθηκε στο 48,7%, σηµαντικά υπολειπόµενο του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου (59,1%). Είναι χαρακτηριστικό, ότι χαµηλότερο ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην 
ΕΕ-27 εµφανίζουν µόνο η Ιταλία κα η Μάλτα.  

Ωστόσο, τη χρονική περίοδο 2005-2008 σηµαντικό µέρος της συνολικής αύξησης της 
απασχόλησης στη χώρα (4,4%) προήλθε από την αντίστοιχη µεταβολή στη γυναικεία 
απασχόληση. Πιο συγκεκριµένα, η απασχόληση στις γυναίκες αυξήθηκε κατά 6,7%, σε 
αντίθεση µε τους άνδρες όπου η αύξηση κυµάνθηκε στο 2,9%. Η βελτίωση της πρόσβασης 
και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, συνέβαλε έτσι στη µείωση της 
ποσοστιαίας διαφοράς στην απασχόληση των δύο φύλων (από 28,1% το 2005 σε 26,3% το 
2008).  

Ως προς το µορφωτικό επίπεδο, ένας στους τέσσερις απασχολούµενους το 2008 είναι 
απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναλογία αντίστοιχη µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο. 
Σηµαντικό ωστόσο είναι το ποσοστό των απασχολουµένων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
στην Ελλάδα, που έχουν δηλαδή ολοκληρώσει τη δηµοτική εκπαίδευση και το γυµνάσιο. Το 
ποσοστό αυτών διαµορφώνεται στο 33,9%, παραµένοντας αµετάβλητο σε σχέση µε το 2005, 
όταν στην ΕΕ-27 δεν ξεπερνά το 24%. Μεταξύ των δύο φύλων, οι γυναίκες απασχολούµενες 
εµφανίζουν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό στις αποφοίτους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
(31,4% έναντι 23% στους άνδρες), ενώ οι άνδρες υπερισχύουν κυρίως στα άτοµα µε 
χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο. 

Με βάση τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης εντοπίζεται στα 
άτοµα ηλικίας 25 έως 54 ετών, ενώ το χαµηλότερο στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Πιο 
συγκεκριµένα, στα άτοµα ηλικίας µεταξύ 25 έως 54 ετών το ποσοστό απασχόλησης, 
κατέγραψε ανοδική πορεία από το 2005, φτάνοντας το 76,2% το 2008, έναντι 79,6% στην 
ΕΕ-27. Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης στους νέους ηλικίας 15-24 ετών διαµορφώθηκε 
στο 23,5% το 2008, υπολειπόµενο κατά 14 ποσοστιαίες µονάδες του µέσου όρου της ΕΕ-27. 
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην Ελλάδα το συγκεκριµένο ποσοστό υποχωρεί 
από το 2004 και έπειτα, τάση δηλαδή αντίθετη µε εκείνη στην Ευρώπη όπου το ποσοστό 
απασχόλησης, αν και µε βραδείς ρυθµούς, ακολουθεί ανοδική πορεία. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τις σηµαντικές, εντονότερες από ότι στην ΕΕ συνολικά, 
δυσκολίες που συναντούν οι νέοι στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Σηµαντικό 
παράγοντα αυτού του φαινοµένου, αποτελεί η ανισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της 

                                                
41 Πηγή των στοιχείων στη συγκεκριµένη ενότητα, αποτελεί η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 
(εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά), καθώς και η Eurostat για τη σύγκριση των αντίστοιχων µεγεθών µε 
την ΕΕ-27 και τις χώρες που την αποτελούν. 
42 Eurostat, Labor Force (Including Labor Force Survey). 
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ζήτησης της εργασίας, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφερόµενες ειδικότητες από την 
πλευρά της παραγωγής δε συνδέονται µε τις δεξιότητες και το µορφωτικό επίπεδο εκείνων 
που αναζητούν εργασία. Σε ορισµένες πάλι περιπτώσεις, καταγράφονται σηµάδια κορεσµού µε 
την ζήτηση να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη της προσφοράς.  

Τέλος, το ποσοστό απασχόλησης στα άτοµα ηλικίας µεταξύ 55 και 64 ετών τα έτη 2005-2008 
σηµείωσε µικρή µόνο άνοδο µε αποτέλεσµα να υπολείπεται σηµαντικά του στόχου της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας (50% ποσοστό απασχόλησης το 2010). Μάλιστα, στη συγκεκριµένη 
ηλικιακή οµάδα, το χάσµα απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι µεγαλύτερο από 
εκείνο στους απασχολούµενους 15-64 ετών, παρότι υποχώρησε στις 31,6 ποσοστιαίες 
µονάδες το 2008 από 33 το 2005, όταν στην ΕΕ-27 παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητο στις 18 
ποσοστιαίες µονάδες.  

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 
θα πραγµατοποιηθούν δράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της προσβασιµότητας των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, ώστε το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης να προσεγγίσει την 
τιµή-στόχο του 52% στο τέλος του 2013. Μέσα επίσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» δίνεται βάρος στο θεσµό του επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και στην εκπαίδευση τεχνικών ειδικοτήτων, ώστε να υπάρξει µεταστροφή 
αρκετών νέων προς επαγγέλµατα τεχνικών ειδικοτήτων. Επίσης, υλοποιείται η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας νέων και γυναικών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων µέσα από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».   

1.5.2 Μερική Απασχόληση 

Στην Ελλάδα παρατηρούνται λιγότερες ευκαιρίες µερικής απασχόλησης, καθώς και άλλων 
µορφών µη τυπικής εργασίας, γεγονός που την κατατάσσει στην τελευταία θέση στη σχετική 
κατάταξη µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 οι εργαζόµενοι (ηλικίας 15 
έως 64 ετών) µε µερική απασχόληση αποτελούν το 5,6% του συνόλου των απασχολουµένων, 
έναντι 17,6% στην ΕΕ-27. Αυτή η µορφή απασχόλησης έχει µεγαλύτερη διάχυση στις 
γυναίκες (10,2% έναντι 2,8% στους άνδρες) και στα άτοµα ηλικίας 15 έως 24 ετών, µε το 
σχετικό ποσοστό όµως να είναι υποδιπλάσια σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ-27. Τα 
µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απασχόλησης, καταγράφονται στη γεωργία, το εµπόριο και την 
εκπαίδευση.  

1.5.3 Ανεργία 

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα καίρια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, επηρεάζοντας σε 
σηµαντικό βαθµό συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού. Το ποσοστό των ανέργων βρίσκεται 
σταθερά την τελευταία δεκαετία πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και το 2008 
διαµορφώθηκε στο 7,7% (7% στην ΕΕ-27), προσεγγίζοντας πάντως την τιµή στόχο, όπως 
αυτή τέθηκε µέσα από το ΕΣΠΑ για ποσοστό ανεργίας 6,9% το 2013. Η πορεία της ανεργίας 
τα τελευταία χρόνια ήταν πτωτική, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωσή της κατά 2,8 
ποσοστιαίες µονάδες µέχρι το 2008. Μικρότερο πρόβληµα ως προς την ανεργία 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα ξένης υπηκοότητας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, αφού το 
σχετικό ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 6,7% το 2008 από 8,2% το 200543. 

Η ανεργία πλήττει εντονότερα τις γυναίκες και τα νεαρά άτοµα, ενώ τείνει να διαρκεί 
περισσότερο συγκριτικά µε την Ευρώπη. Επίσης, σηµαντικό µέρος των ανέργων δεν έχει 
προηγούµενη εργασιακή εµπειρία µε αποτέλεσµα η ένταξή τους στην απασχόληση να 
καθίσταται δυσκολότερη. Πιο συγκεκριµένα, το 2008 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
υποχώρησε στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών (11,4% έναντι 7,5% στην ΕΕ-27), 
καταγράφοντας πτώση 3,9 ποσοστιαίων µονάδων ως προς το 2005, µε αποτέλεσµα να έχει 
ήδη υπερκαλύψει το στόχο του ΕΣΠΑ για ποσοστό ανεργίας 12,4% το 2013. Αντίστοιχα στους 
άνδρες το ποσοστό ανεργίας κυµάνθηκε στο 5,1%, έναντι 6,1% το 2005, χαµηλότερο από το 
µέσο όρο της ΕΕ-27 (6,6% το 2008). Παράλληλα, το ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας 
στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα µεταξύ των κρατών-µελών της ένωσης, µε αποτέλεσµα 
να διαµορφώνεται στο 3,6% το 2008 (2,6% στην ΕΕ-27).  

                                                
43 Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ. 
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Τέλος, µε βάση τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, τη µεγαλύτερη δυσκολία στην ανεύρεση 
εργασίας αντιµετωπίζουν οι νέοι 15 έως 24 ετών, µε την Ελλάδα να εµφανίζει το υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 και τη µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των δύο φύλων. Το 2008 
το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 22,1% (17% στους άνδρες και 28,9% στις γυναίκες) 
από 26% το 2005, όταν στην ΕΕ-27 κυµάνθηκε περίπου στο 15,5% (παραπλήσιο ποσοστό 
εµφανίζουν και τα δύο φύλα). Στη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, το ποσοστό ανεργίας είναι 
µεγαλύτερο στα άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο απ’ ό,τι σε εκείνα µε χαµηλότερο 
(24,6% έναντι 19% το 2008), τάση αντίθετη µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (15,5% η ανεργία 
στους νέους µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, έναντι 21,1% εκείνων µε χαµηλότερο µορφωτικό 
υπόβαθρο).  

1.5.4 Απασχόληση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

Με βάση τη διάρθρωση της απασχόλησης ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, η τάση 
µείωσης των εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα και η συνακόλουθη άνοδος στον τοµέα των 
υπηρεσιών, συνεχίστηκε κατά την περίοδο 2003-200844. Τη συγκεκριµένη εξαετία ο αριθµός 
των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες µονάδες (ή 
374,5 χιλ. άτοµα). Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα έχει στην ουσία παραµείνει 
αµετάβλητη, ενώ στον αγροτικό τοµέα συντελέστηκε µείωση κατά 3,7 ποσοστιαίες µονάδες 
(ή 139,3 χιλ. εργαζόµενους). Παρά την εξέλιξη αυτή, το ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία 
και την κτηνοτροφία είναι το τρίτο υψηλότερο (11%) το 2008 µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27, 
έπειτα από εκείνο της Ρουµανίας και της Πολωνίας.  

Στο δευτερογενή τοµέα, παρατηρείται πτώση της απασχόλησης στη Βιοµηχανία και τη 
Βιοτεχνία µε µέσο ετήσιο ρυθµό (Μ.Ε.Ρ.Μ.) -1%, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα οι 
εργαζόµενοι να µειωθούν στους 538,9 χιλ. το 2008 από 567 χιλ. το 2003. Η συγκεκριµένη 
πτώση, η οποία σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στη µεταφορά µεταποιητικών µονάδων σε 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες, λόγω του χαµηλότερου εργατικού κόστους εργασίας,  
αντισταθµίζεται από την άνοδο των απασχολουµένων στον κατασκευαστικό κλάδο µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό 2,7% την ίδια χρονική περίοδο, όπως και στους κλάδους των Ορυχείων-
Μεταλλείων, της παροχής ηλεκτρισµού, νερού κ.λπ. Μεταξύ των δύο φύλων, η κατανοµή της 
απασχόλησης δείχνει ότι οι γυναίκες υπερτερούν στις υπηρεσίες και οι άνδρες στον 
δευτερογενή τοµέα, ενώ στη γεωργία και την κτηνοτροφία η σχετικά µεγαλύτερη 
απασχόληση στις γυναίκες που καταγραφόταν τα προηγούµενα έτη φθίνει, µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχει µεγάλη διάσταση µε τους άνδρες το 2008. 

Την τελευταία 15ετία επίσης, καταγράφεται ανάπτυξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, µε τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα και οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή 
προϊόντων µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας να έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Με στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης µέσα από την 
υλοποίηση ερευνητικών έργων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ (π.χ. δράση 
Συνεργασία) θα ευνοηθούν και στηριχτούν συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς 
οργανισµούς για διάφορους επιστηµονικούς τοµείς (Υγεία, Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, 
Περιβάλλον, Μεταποίηση κ.α.).  

1.5.5 Απασχόληση κατά θέση στο επάγγελµα 

Ως προς τη θέση στο επάγγελµα, τα 2/3 σχεδόν των απασχολούµενων στην Ελλάδα είναι 
µισθωτοί υπάλληλοι, µε τον αριθµό τους να σηµειώνει άνοδο την τελευταία τετραετία (2005-
2008)45. Μεταξύ των δύο φύλων το ποσοστό των ανδρών µε µισθωτή απασχόληση ακολουθεί 
µικρής έκτασης πτωτική πορεία, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, µε αποτέλεσµα δύο στους πέντε 
µισθωτούς να είναι γυναίκες το 2008. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο, η πλειοψηφία των 
απασχολουµένων είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ σηµαντικό είναι και 
το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (30% κατά µέσο όρο την περίοδο 
2005-2008). Τέλος, µε βάση τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, η πλειοψηφία των 

                                                
44  Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ. «Απασχολούµενοι ηλικίας 15 ετών και άνω κατά κλάδο 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας». 
45  Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ. «Απασχολούµενοι ηλικίας 15 ετών και άνω κατά θέση στο 
επάγγελµα». 
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µισθωτών, συγκεντρώνεται στον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στο εµπόριο, τη δηµόσια 
διοίκηση και την εκπαίδευση.  

Από την άλλη πλευρά, ενδεικτικό των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει η εγχώρια αγορά 
εργασίας είναι ο σηµαντικός αριθµός αυτοαπασχολουµένων που, συµπεριλαµβανοµένων και 
των βοηθών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου των 
απασχολουµένων. Πιο συγκεκριµένα, οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό την περίοδο 
2005-2008 αποτελούσαν κατά µέσο όρο το 21,5% του συνόλου των εργαζοµένων, ποσοστό 
δηλαδή υπερδιπλάσιο του µέσου ευρωπαϊκού όρου. Παρόµοια είναι η εικόνα στους 
αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό, όπου την ίδια χρονική περίοδο το ποσοστό 
διαµορφώθηκε στο 8,2% (µέσος όρος τριετίας), έναντι 4,5% στην ΕΕ-27, ενώ ο αριθµός τους 
αυξήθηκε µε µέσο ρυθµό 3,5% κάθε έτος. Κύριο χαρακτηριστικό των αυτοαπασχολούµενων, 
είναι το ότι είναι κυρίως άνδρες (7 στους 10 απασχολούµενους), εκ των οποίων σηµαντικό 
µερίδιο έχουν λάβει µόνο την κατώτερη εκπαίδευση. Το 2008, η πλειονότητα 
αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό απασχολείται στο εµπόριο (27%), τη µεταποίηση (14%) 
και τις κατασκευές (13%), ενώ στους αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό, η πλειονότητα 
συγκεντρώνεται στον πρωτογενή τοµέα (33,3%) και το εµπόριο (22,7%).  

1.5.6 Ενέργειες Στήριξης Ατόµων που Χρήζουν Βοήθεια 

Όσον αφορά στο Γενικό Στόχο 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πλήρης ενσωµάτωση 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» για τη βελτίωση 
της πρόνοιας όσων χρήζουν βοήθειας, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013, έχουν προκηρυχθεί για τις περιφέρειες της χώρας 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την λήψη µέτρων στήριξης ηλικιωµένων ατόµων που 
χρήζουν βοήθειας, ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιµότητα των ωφελούµενων ατόµων. 
Κυρίως οι συγκεκριµένες δράσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιµότητας και την 
ενδυνάµωση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, ώστε να µειωθούν οι υπάρχουσες 
διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και να εναρµονιστεί η εργασιακή µε 
την ιδιωτική ζωή.   

1.5.7 Η προώθηση της απασχολήσης µέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013  

Η 3η από τις πέντε Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά στην Απασχόληση 
και την Κοινωνική Συνοχή, µε τον έβδοµο και τον όγδοο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ που 
περιλαµβάνονται σε αυτή να επικεντρώνονται κυρίως στο πρώτο σκέλος της, καθώς εστιάζουν 
στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση αντίστοιχα. Η υλοποίηση του έβδοµου Γενικού 
Στόχου αποτελεί αντικείµενο πρωτίστως του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», το 
οποίο µε συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητάς του (άξονες 2.1, 2.2, 2.3- «Ενίσχυση της 
Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού»), έχει σα σκοπό να συµβάλει στη βελτίωση 
της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων στον ταχύτατα εξελισσόµενο διεθνή 
ανταγωνισµό, στις ραγδαίες τεχνολογικές και παραγωγικές αλλαγές κλπ. Επικουρικό ρόλο για 
στο θέµα της  προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων θα έχει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», µε τους άξονες προτεραιότητάς του 7 έως 9 που 
στοχεύουν στην επέκταση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε δράσεις δια βίου 
εκπαίδευσης για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» έχει πρωτεύοντα ρόλο και 
στην πραγµατοποίηση του 8ου Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην απασχόληση. Οι άξονες προτεραιότητάς του 3.1, 3.2 και 3.3 καλύπτουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση και τη δηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, και 
έχουν προσδιοριστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συµβάλουν στην πραγµατοποίηση αυτού 
του στόχου. Ο συγκεκριµένος στόχος εξυπηρετείται ιδιαίτερα και από το ΕΠ «Εκπαίδευση και 
δια βίου Μάθηση», ενώ µικρότερης έκτασης συνεισφορά στην επίτευξή του θα έχουν και τα  
ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
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1.6 Κοινωνική Συνοχή 

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ανήλθαν στο 24,2% του ΑΕΠ το 2006, υπολειπόµενες του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου, ο οποίος προσέγγισε το 27,5%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας δεν έχει 
µεταβληθεί. Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας µετά 
τις κοινωνικές µεταβιβάσεις εµφάνισε µικρή κάµψη υποχωρώντας στο 20% το 2007 (16% 
στην ΕΕ-27), ενώ ο στόχος στη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 είναι να έχει 
µειωθεί στο 16% το 2013. Μεταξύ των δύο φύλων δεν παρουσιάζεται ουσιαστική διαφορά 
(20% στους άνδρες και 21% στις γυναίκες)46. 

Από τη φτώχεια πλήττονται δυσµενέστερα οι πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως οι άνεργοι 
(35%) και  οι συνταξιούχοι (22%). Επιπρόσθετα, υψηλότερος του εγχώριου µέσου όρου είναι 
ο κίνδυνος που διατρέχουν τα µονογονεϊκά νοικοκυριά (34%) και οι πολύτεκνες οικογένειες 
(30%), καθώς και τα νοικοκυριά µε εξαρτώµενα µέλη (23%). Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα 
εµφανίζει µικρότερο ποσοστό όσον αφορά στους ανηλίκους σε ανενεργά νοικοκυριά, δηλαδή 
µέλη ηλικίας κάτω των 17 ετών. Το ποσοστό τους είναι υποδιπλάσιο σε σχέση µε την ΕΕ-27 
και διαµορφώθηκε το 2007 στο 3,9%47. Το ίδιο έτος, το ποσοστό των νέων ηλικίας 18 έως 24 
ετών που έχει εγκαταλείψει την εκπαιδευτική δραστηριότητα, έχοντας ολοκληρώσει έως και 
την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κυµαίνεται περίπου στο 15%, έναντι 17% στην ΕΕ-
27. Γενικότερα, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η απασχόληση ως παράγοντας ευηµερίας 
διαφαίνεται από το γεγονός ότι στους απασχολούµενους καταγράφεται το µικρότερο ποσοστό 
κάτω από το όριο της φτώχειας (14%), ενώ παράλληλα η πλειοψηφία των ατόµων που 
βρίσκονται κάτω από αυτό δεν εργάζονται. 

Παρότι η Ελλάδα εµφανίζει υψηλότερο ποσοστό ατόµων κάτω από το όριο της φτώχειας από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, θα πρέπει ωστόσο να  συνεκτιµηθεί η θετική επίδραση από την 
ιδιαιτερότητα που εµφανίζει η χώρα ως προς την ιδιοκατοίκηση. Αφού συνυπολογιστεί το 
µεγάλο ποσοστό αυτής, ο κίνδυνος σε κατάσταση φτώχειας υποχωρεί περίπου στο 18%.  

Μειονέκτηµα, όµως για την κοινωνική συνοχή αποτελούν οι µεγαλύτερες, σε σχέση µε τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο, εισοδηµατικές ανισότητες, µε το λόγο του εισοδήµατος που λαµβάνει το 
πλουσιότερο 20% του πληθυσµού προς το αντίστοιχο εισόδηµα του φτωχότερου 20% να 
διαµορφώνεται στο 6 έναντι 4,8 στην ΕΕ-27 το 2007. Αντίθετα, δεν παρατηρείται σηµαντική 
διάσταση στο επίπεδο αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων, καθώς η διαφορά της µέσης 
ακαθάριστης αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών ως ποσοστό της µέσης αµοιβής των 
ανδρών κινείται πτωτικά τα τελευταία χρόνια και διαµορφώθηκε στο 10% το 2006, στα 2/3 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27(15%). 

Με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής έχει τεθεί η 3η Θεµατική Προτεραιότητα του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Εξειδίκευση ως 
προς το δεύτερο σκέλος της αποτελούν κυρίως ο 9ος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ («Προώθηση 
της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης»), και ο 11ος Γενικός Στόχος του («ανάδειξη του κοινωνικού, 
οικονοµικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση 
σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση-
κοινωνική συνοχή)») που περιλαµβάνονται σε αυτή. Η πραγµατοποίηση του 9ου στόχου 
επιδιώκεται κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού». Οι 
άξονες προτεραιότητάς του καλύπτουν τις συστηµικές παρεµβάσεις και το συντονισµό των 
δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, παράλληλα µε την 
προώθηση ενεργητικών πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µέσω της 
ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και για της πρόληψης φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. Στην επίτευξη του 9ου ΓΣ θα συνδράµουν επίσης τα ΕΠ 
«Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».  

                                                
46  Ελληνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ), ∆είκτες Κοινωνικής Συνοχής 
(Φεβρουάριος 2009). 
47 Τα στατιστικά στοιχεία για τις κοινωνικές οµάδες που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, αντλήθηκαν από 
την Eurostat (Structural Indicators).  



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

44 

Σε ότι αφορά τον Γενικό Στόχο για την προώθηση των θεµάτων ισότητας των δύο φύλων, 
υλοποιείται κατά κύριο λόγο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 
και τους άξονες προτεραιότητάς του που εστιάζουν στην ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας 
και την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης (άξονες ΙΙΙΑ, 
ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ). Επιπρόσθετα, από την πλευρά του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» έχουν 
τεθεί στόχοι για την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρωπίνου δυναµικού και τη 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στην απασχόληση, ενώ στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια 
βίου Μάθηση» επιδιώκεται η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστηµάτων 
επαγγελµατικής καταρτισης, µε έµφαση στην ισότητα των φύλων και στην παροχή ίσων 
ευκαιριών για όλους στην εκπαίδευση. 

1.6.1 Υγεία 

Η συνολική εγχώρια δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια συνεχώς, προσεγγίζοντας το 9,6% το 2007, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα 
µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27. Επίσης υψηλό είναι και το µερίδιο των ιδιωτικών δαπανών 
υγείας,  που το ίδιο έτος διαµορφώθηκε περίπου στο 40% του συνόλου. 

Παρά το εύρος των δαπανών που κατευθύνονται στην υγεία, οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
υπολείπονται αρκετά της έκτασης των αναγκών. Βάσει του δείκτη48 που µετρά το βαθµό 
κάλυψης των κοινωνικών αναγκών από τις υποδοµές υγείας, η Ελλάδα µε επίδοση 4,4 
βρίσκεται το 2008 αρκετά χαµηλότερα από το µέσο όρο στην ΕΕ-15 (6,7) και στην ΕΕ-27 
(5,5). Μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ δίνεται βαρύτητα σε 
θέµατα υγείας και κοινωνικής συνοχής του πληθυσµού και για το λόγο αυτό, περιλαµβάνεται 
σε αυτά η δηµιουργία και στήριξη δράσεων που µεταξύ άλλων αφορούν στην ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, στη βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και στην παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας από δοµές σε παιδιά, ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Σε ότι αφορά το προσδόκιµο ζωής, στον ανδρικό πληθυσµό της χώρας έφθασε τα 77,2 έτη το 
2006 και είναι µεγαλύτερο εκείνου στην ΕΕ-27 (74,5 έτη), ενώ στις γυναίκες πλησιάζει τα 82 
έτη, επίπεδο αντίστοιχο µε το µέσο όρο στην ΕΕ-27. Πτωτική πορεία ακολουθεί η παιδική 
θνησιµότητα, µε το ποσοστό της να περιορίζεται στο 3,5% το 2008, που συγκαταλέγεται 
µεταξύ των µικρότερων στις χώρες-µέλη της ΕΕ-27. 

Ο δέκατος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 επικεντρώνεται και στη θεµελίωση ενός 
οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 
φροντίδας. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ συνδυάζονται για την επίτευξη του 
συγκεκριµένου Γενικού Στόχου. Στο πρώτο ΕΠ υπάρχουν συγκεκριµένοι άξονες 
προτεραιότητας που αφορούν στην «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής 
υγείας, ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και προάσπιση της δηµόσιας υγείας του 
πληθυσµού». Το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» θα καλύψει δράσεις στον τοµέα της υγείας 
και για την ενδυνάµωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τέλος, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  
περιλαµβάνει τον ανασχεδιασµό και την ψηφιακή διάθεση χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών και 
τη στοχευµένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

1.7 Εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

1.7.1 Εκπαίδευση 

Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης 

Το σχολικό έτος 2007 στην πρωτοβάθµια (Νηπιαγωγεία-∆ηµοτικά) εκπαίδευση της χώρας ο 
σχολικός πληθυσµός ανήλθε στους 782.736, παραµένοντας ουσιαστικά αµετάβλητος σε σχέση 
µε το 2006. Αντίστοιχα, οι σχολικές µονάδες µειώθηκαν κατά 0,3% µε αποτέλεσµα στη 

                                                
48  Ελληνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ), ∆είκτες Κοινωνικής Συνοχής 
(Φεβρουάριος 2009). 
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δηµοτική εκπαίδευση ο µέσος αριθµός ανά αίθουσα να κυµαίνεται στους 17 µαθητές. 
Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 0,7%, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα 
η αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό να είναι 10,7:1, όταν ο µέσος όρος στην ΕΕ-27 είναι 
14,2:149. 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η αύξηση του σχολικού πληθυσµού είναι µεγαλύτερη 
προσεγγίζοντας το 1,2%, µε τους µαθητές Γυµνασίου να αποτελούν το ήµισυ του συνολικού 
πληθυσµού. Μείωση παρατηρείται στον αριθµό των σχολικών µονάδων και του διδακτικού 
προσωπικού αντιστοίχως, µε αποτέλεσµα η αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό να είναι 8,7:1 
στα Γυµνάσια και 9,5:1 στα Γενικά Λύκεια. Από το 2000 και έπειτα, υλοποιείται πρόγραµµα 
εισαγωγικής επιµόρφωσης για όλους τους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς όπως αυτή 
ορίζεται µέσα από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (άξονας προτεραιότητας 2) µε στόχο τη γνωστική και 
παιδαγωγική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Ο θεσµός της επιµόρφωσης όπως επίσης και της αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
υλικού και προγραµµάτων, αποτελεί δράση η οποία συνεχίζεται και κατά την ∆’ 
προγραµµατική περίοδο, µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» και για τον σκοπό αυτό έχουν τεθεί προτάσεις-παρεµβάσεις για τη βελτίωση του50. 

Η Ελλάδα κατέχει από τα υψηλότερα ποσοστά µαθητών που φοιτούν σε δηµόσιο σχολείο µε 
το ποσοστό να ανέρχεται στο 93,4% του συνόλου των µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έναντι 82,8% στην ΕΕ-27 και για το λόγο αυτό ενισχύονται 
µέσα από το ΕΣΠΑ οι κτηριακές υποδοµές, ενώ σηµαντικά κονδύλια κατευθύνονται επίσης σε 
υποδοµές εξοπλισµού.  

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ποσοστό των σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών και 
επιστηµών τεχνολογίας που φοιτά στην Ελλάδα, ανέρχεται το 2007 στο 30,6% του συνόλου 
των φοιτητών, αναλογία που αποτελεί από τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 
(µετά τη Φιλανδία και τη Γερµανία), όπως και του µέσου ευρωπαϊκού όρου (24,9%). Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει τον προσανατολισµό των νέων σε επαγγελµατικές ειδικότητες που 
συνδέονται µε την τεχνολογία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
Όµως, το ποσοστό αποφοίτων από τις συγκεκριµένες πανεπιστηµιακές σχολές είναι 
µικρότερο, µε αποτέλεσµα το 2007 να διαµορφώνεται στο 21,6% όλων των αποφοίτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ποσοστό σχεδόν αντίστοιχο µε εκείνο στην ΕΕ-27 
(22,4%). Μεταξύ των δύο φύλων το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των φοιτητών 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης εµφανίζει µικρή κάµψη και διαµορφώνεται στο 50,4%, έναντι 
55,2% στην ΕΕ-27 το 2007. Η συγκεκριµένη αναλογία αποτελεί την 3η χαµηλότερη µεταξύ 
των κρατών-µελών της ένωσης πάνω µόνο από Γερµανία και Κύπρο51.  

Ευρύτερα, οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ συνολικά στο πεδίο της εκπαίδευσης προωθούνται από 
τη δεύτερη Θεµατική Προτεραιότητά του «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και 
ειδικότερα από τον 4ο  Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ που περιλαµβάνεται σε αυτή, για «βελτίωση 
της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος». Η υλοποίηση αυτού του στόχου επιδιώκεται 
κυρίως µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», το οποίο 
ορίστηκε και διαµορφώθηκε για τη στήριξη και την προώθηση των ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε την εκπαίδευση, γεγονός που αντανακλάται στις αναφορές σε στόχους και 
δέσµες δράσεων του συγκεκριµένου ΕΠ κατά θέµα προηγουµένως και στη συνέχεια της 
τρέχουσας ενότητας. 

Προσβασιµότητα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)   

Η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ συνεχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα 
το 2008 να αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση ευρείας ζώνης στο 
διαδίκτυο ανά 15 µαθητές52. Με στόχο τη διάδοση των ΤΠΕ και της εφαρµογή τους στη 

                                                
49 ΕΣΥΕ, Εκπαίδευση, Έρευνα Σχολικών µονάδων και ∆ιδακτικού Προσωπικού ανά βαθµίδα εκπαίδευσης. 
50 «Μελέτη αξιολόγησης / αποτίµησης των σηµαντικότερων παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 
του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που θα συνεχίσουν και κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», 
Ιανουάριος 2008.  
51 Eurostat, Education Indicators. 
52 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆είκτες eEurope i-2010 
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διδακτική πράξη, έχει τεθεί σε εφαρµογή η επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού µε 
πόρους του ΕΣΠΑ µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης53. 

Όσον αφορά στο ποσοστό των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν έστω 
και µία γλώσσα, η χώρα κατέχει από τα υψηλότερα ποσοστά µεταξύ των χωρών της ΕΕ, µε το 
ποσοστό το 2006 να διαµορφώνεται στο 91,8%.  

Πρόσβαση στα συστήµατα εκπαίδευσης 

Το ποσοστό συµµετοχής των παιδιών ηλικίας µέχρι τεσσάρων ετών που συµµετέχει στην 
προσχολική αγωγή βρίσκεται στο 55,7% το 2007, όταν στην ΕΕ-27 το αντίστοιχο ποσοστό 
ακολουθεί ανοδική πορεία, προσεγγίζοντας το 84,6%. Στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά για 
παιδιά ηλικίας έως 5 ετών το ποσοστό διαµορφώνεται στο 81% (77,4% στην ΕΕ-27) το 2007, 
γεγονός που καταδεικνύει τη µέση ηλικία πρόσβασης στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα. 
Αντίστοιχα, στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό συµµετοχής στη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα της χώρας το 2007 προσέγγισε το 60%, αναλογία αντίστοιχη µε εκείνη της 
ΕΕ-27.  

Όσον αφορά στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, 
το ποσοστό των ατόµων που έχουν ολοκληρώσει µόνο την κατώτατη βαθµίδα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητο σε σχέση µε το  2004 και 
προσέγγισε το 14,7% το 2007, έναντι 15,2% στην ΕΕ-27. Προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ώστε το συγκεκριµένο ποσοστό να 
αποτελεί το 10% του συνολικού πληθυσµού το 2013, περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ η ενίσχυση της συµµετοχής στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και η καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, ιδίως στα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (ΑµεΑ) και στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ειδικός στόχος του Ε.Π.). Για τον σκοπό 
αυτό, δίνεται έµφαση στην ενίσχυση της διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, καθώς επίσης και η αναµόρφωση εκπαιδευτικού υλικού µε πρόγραµµα ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης (κατ’ οίκον διδασκαλία) για ΑµεΑ.  

Αναφορικά µε το δεύτερο στρατηγικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», ο οποίος αποσκοπεί στην αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, καθώς και τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, θα 
υλοποιηθούν µέσα από το ΕΣΠΑ προγράµµατα πρακτικής άσκησης αποφοίτων δηµοσίων και 
ιδιωτικών ΙΕΚ, η λειτουργία πιλοτικών τµηµάτων για τεχνικές ειδικότητες, ενώ παράλληλα 
επεκτείνεται και ο θεσµός της Συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού.   

∆ια βίου µάθηση 

Τα άτοµα που συµµετέχουν στη δια βίου µάθηση µέσα από προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προσέγγισε το 2,9% ως ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25 έως 64 ετών το 
200854. Σηµειώνεται ότι στόχος της Ελλάδας αναφορικά µε τη δια βίου µάθηση, είναι το 
ποσοστό αυτό να προσεγγίσει το 6% το 2013, δηλαδή 1.300.000 συµµετοχές για δράσεις δια 
βίου µάθησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, συµβάλλει η θεσµοθέτηση του Εθνικού 
Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σύστηµα 1-
ΕΣΣΕΕΚΑ) µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 
Παράλληλα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», στοχεύει στην 
επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση διαφόρων οµάδων του πληθυσµού, όπως και στην 
ενίσχυση των κέντρων εκπαιδεύσεως ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

∆απάνες για την εκπαίδευση 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο συνεχίζουν να µην είναι 
ικανοποιητικές. Το 2005 οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση κυµάνθηκαν στο 
4% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό που αποτελεί από τα χαµηλότερα (µικρότερο ποσοστό της 
τάξης του 3,8% παρατηρείται στο Λουξεµβούργο και τη Σλοβακία) µεταξύ των χωρών της ΕΕ-
27, στην οποία κατά µέσο όρο η αντίστοιχη δαπάνη προσέγγισε το 5%. Η δηµόσια δαπάνη για 
την παιδεία αναµένεται να φτάσει το 5% του ΑΕΠ της χώρας το 2013. Μεταξύ των βαθµίδων 

                                                
53 Βλέπε υποσηµείωση 52 
54  Ελληνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ), Εκπαίδευση και ∆εξιότητες, 
(Φεβρουάριος 2009). 
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εκπαίδευσης, παρατηρείται ισόρροπη κατανοµή των δαπανών µε αποτέλεσµα 1,14% (1,15% 
στην ΕΕ-27) να κατευθύνεται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ η δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση απορροφούν το 1,42% και 1,44% των δαπανών ως προς το σύνολο 
του ακαθάριστου προϊόντος (2,25% και 1,15% στην ΕΕ-27)55. 

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση παραµένουν χαµηλές και 
διαµορφώνονται το συγκεκριµένο έτος στο 0,3% του ΑΕΠ (0,7% στην ΕΕ-27). Αν και στις 
συγκεκριµένες επενδύσεις η δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σχετικά όµοια στην 
πλειοψηφία των κρατών µελών, αφού µόνο η Κύπρος και το Ηνωµένο Βασίλειο ξεπερνούν το 
1% του ΑΕΠ, η Ελλάδα και πάλι κατατάσσεται στις χαµηλότερες θέσεις. 

Ενδεικτικό των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι οι δηµόσιες δαπάνες ανά µαθητή ή 
σπουδαστή εκφρασµένες σε ΜΑ∆ στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση είναι από τις χαµηλότερες ανάµεσα στα κράτη µέλη της ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, το 
2005 στις δύο πρώτες βαθµίδες εκπαίδευσης η Ελλάδα κατατάσσεται 17η µε 3.732 ΜΑ∆ 
(4.419 στην ΕΕ-27) και 4.795 ΜΑ∆ (5.921 στην ΕΕ-27) ανά µαθητή αντίστοιχα, ενώ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση υποχωρεί στη 19η θέση µε 5.050 ΜΑ∆ ανά φοιτητή (8.332 ΜΑ∆ στην 
ΕΕ-27).   

Με στόχο την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναµικού για την προώθηση της έρευνας και της 
καινοτοµίας (4ος Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση») η κατανοµή των κονδυλίων την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 
στρέφεται σε δράσεις για την προσέλκυση ερευνητικού επιστηµονικού προσωπικού, την 
ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής έρευνας και καινοτοµίας, την υποστήριξη υπηρεσιών τηλε-
εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και την αναβάθµιση και επέκταση του Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου. 

Παράλληλα, η θέσπιση του θεσµικού πλαισίου για τη διαδικασία αξιολόγησης των 
πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη εθνικού συστήµατος 
αξιολόγησης των Ιδρυµάτων µε στόχο το 2013 το σύνολο των σχολών και τµηµάτων να 
υπόκειται στη συγκεκριµένη διαδικασία.  

1.7.2 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Η εικόνα των εξελίξεων την τριετία 2006-2008 στο πεδίο της Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης είναι για την Ελλάδα οριακά θετική: αν και στα µεγέθη που αφορούν στο ύψος 
των δαπανών παρουσιάζεται στασιµότητα, σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στο βαθµό 
διείσδυσης των νέων τεχνολογιών. Πιο αναλυτικά, η συνολική Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη 
για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ) το 2007 εκτιµάται από τη Eurostat στο 
0,57% του ΑΕΠ, έχοντας αυξηθεί από το 0,55% του έτους βάσης 2004 στο ΕΣΠΑ (νεότερα 
στοιχεία Eurostat) και κατατάσσοντας τη χώρα µε βάση το µέγεθος αυτό στη 15η θέση της 
Ευρωζώνης και στην 22η θέση της ΕΕ-27 (ευρωπαϊκός µέσος όρος: 1,85%)56. Ως εκ τούτου, 
παραµένει σταθερή η απόκλιση των δαπανών σε Ε&ΤΑ από το στόχο του 3% του ΑΕΠ για το 
2010, ο οποίος έχει οριστεί από το στρατηγικό πλαίσιο της Λισσαβόνας. Όσον αφορά στις 
συνιστώσες της ΑΕ∆ΕΤΑ, ο τοµέας της ανώτερης εκπαίδευσης συνεισφέρει ποσοστό 0,29% 
του ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις 0,15%, το κράτος 0,12%, ενώ ο µη κερδοσκοπικός ιδιωτικός τοµέας 
0,01%. Σε επίπεδο συνολικών δαπανών Κεντρικής Κυβέρνησης, η Eurostat εκτιµά ότι το 2007 
στην Ελλάδα το 0,67% αυτών προοριζόταν για Ε&ΤΑ, από 0,76% το 2006, µε το µέσο όρο 
στην ΕΕ-27 να βρίσκεται στο 1,47%. Στις χαµηλές θέσεις της ΕΕ-27 βρίσκεται η Ελλάδα και µε 
κριτήριο τις δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ σε περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε το 
«Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion»57 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σε αντίθεση µε τη στασιµότητα που παρουσιάζεται στις δαπάνες για Ε&ΤΑ, δύο διαρθρωτικοί 
δείκτες του ΕΣΠΑ που αφορούν στην απασχόληση στον τεχνολογικό τοµέα παρουσιάζουν 
βελτίωση. Σύµφωνα µε την Eurostat, το ποσοστό των απασχολούµενων στους κλάδους 
εντάσεως γνώσης στην Ελλάδα το 2007 ανέρχεται στο 25,07% από 24,96% το 2006 και 

                                                
55 Τα στοιχεία της συγκεκριµένης ενότητας για την Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ-27 έχουν αντληθεί από 
την Eurostat (Science, Technology and Information). 
56 Οι συνολικές και κατά πηγή προέλευσης ΑΕ∆ΕΤΑ αντλήθηκαν από τη θεµατική ενότητα Επιστήµη και 
Τεχνολογία της Eurostat. 
57 Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, July 2009. 
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παρότι εξακολουθεί να απέχει από το µέσο όρο της ΕΕ-27 (32,94%), ξεπερνά την τιµή βάσης 
του ΕΣΠΑ (22,16% το 2003). Αύξηση σηµειώνεται και στο ποσοστό του εργατικού δυναµικού 
που απασχολείται στους κλάδους των επιστηµών και της τεχνολογίας από 30,76% το 2006 
στο 31,2% το 2007, ποσοστό που επίσης υπερβαίνει την τιµή βάσης του ΕΣΠΑ (27,14% το 
2003),  αλλά υπολείπεται του µέσου όρου της ΕΕ-27 για το 2007 (39,25%). Επιπλέον, το 
European Innovation Scoreboard, στη συγκριτική ανάλυση που διεξήγαγε για τις επιδόσεις 
των χωρών στην καινοτοµία την περίοδο 2007-2008, αναφέρει ότι µεταξύ των τεσσάρων 
γκρουπ καινοτοµίας – innovation leaders, innovation followers, moderate innovators και 
catching up countries – η Ελλάδα κατόρθωσε να ανέλθει από το τέταρτο στο τρίτο, τόσο 
εξαιτίας της συνεχούς καινοτοµικής ανάπτυξης στη χώρα, όσο και της αναθεώρησης των 
δεικτών που µετρούν τη µέση καινοτοµική επίδοση. Βάσει αυτής της έκθεσης ο 
συγκεντρωτικός δείκτης καινοτοµίας της Λισσαβόνας υπολογίζεται στο 0,361 για το 2008, 
έχοντας ξεπεράσει κατά 33,2% την τιµή στο έτος βάσης του ΕΣΠΑ (0,271 το 2005)58. 

Σε επίπεδα άνω της τιµής-στόχου τους στο ΕΣΠΑ 2007-2013 βρίσκονται ήδη οι περισσότεροι 
δείκτες διείσδυσης του διαδικτύου και χρήσης της πληροφορικής. Το 2008, σύµφωνα µε το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το ποσοστό των επιχειρήσεων µε 
προσωπικό άνω των 10 ατόµων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών 
υπολογίζεται στο 11%, ξεπερνώντας το στόχο του 10% στο ΕΣΠΑ για το 2013. Ταυτόχρονα, 
το ποσοστό των επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωµών για πωλήσεις 
µέσω του ∆ιαδικτύου έφτασε το 9,4%, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση το 3,4% 
του 2007 και έχοντας φτάσει σε επίπεδο εξαπλάσιο της τιµής στόχου του ΕΣΠΑ (1,5%)59. 
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, στις ηλεκτρονικές αγορές-πωλήσεις πρωτοστατούν το 2008 οι κλάδοι 
Χονδρικού-Λιανικού Εµπορίου και Μεταφορών-Επικοινωνιών µε ποσοστά αγορών 14,2% και 
12,4% και πωλήσεων 6,6% και 7,1% αντίστοιχα60. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας υπολογίζει το ποσοστό των επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 10 ατόµων 
που έχει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στο 79,8% το 2008 από 60% το 2006, το 
οποίο προσεγγίζει το µέσο όρο στην ΕΕ-27 (81%). Ο ΟΟΣΑ, εκτιµά για το 2008 τη διείσδυση 
του διαδικτύου στο 87% για τις επιχειρήσεις µε 10 έως 49 εργαζόµενους, στο 97,6% για τις 
επιχειρήσεις µε 50 έως 249 εργαζόµενους και στο 100% για τις επιχειρήσεις µε περισσότερους 
από 250 εργαζόµενους. 

Οριακά βελτιωµένη χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές η συνολική πορεία της Ελλάδας στους 
δείκτες καινοτοµίας και τεχνολογικής ετοιµότητας του Global Competitiveness Report του 
World Economic Forum(WEF) το διάστηµα 2006-2009, µε ορισµένες όµως υστερήσεις έναντι 
των υπόλοιπων αναπτυγµένων χωρών και των περισσότερων µελών της ΕΕ-27 να 
διατηρούνται. Συγκεκριµένα, στην κατάταξη µε βάση το συνολικό δείκτη τεχνολογικής 
ετοιµότητας η Ελλάδα σηµείωσε µικρή άνοδο, από την 58η θέση µεταξύ 131 χωρών το 2006 
στη 53η το 2009 µεταξύ 133 χωρών. Στην κατάταξη µε βάση το συνολικό δείκτη καινοτοµίας 
η χώρα υποχώρησε οριακά, από 63η το 2006 σε 65η το 2009.  

Στον αντίποδα, υψηλή παραµένει η θέση της Ελλάδας στη διαθεσιµότητα επιστηµόνων και 
µηχανολόγων (20η), ενώ µπορεί να θεωρηθεί βήµα µικρής προόδου στην καινοτοµία και η 
αύξηση του αριθµού των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας σε 2,1 ανά εκατοµµύριο του πληθυσµού, 
κατατάσσοντας τη χώρα στην 37η θέση το 2009 από 41η το 2006, δείκτες που επίσης 
επηρεάζουν την καινοτοµική επίδοσή της. Συνεπώς, διαφαίνεται η ύπαρξη ενός διευρυµένου 
επιστηµονικού δυναµικού, µε καινοτοµική δραστηριότητα και παραγωγικότητα. Το γεγονός 
αυτό επαληθεύεται και από τα δεδοµένα του «Sixth Annual Report on Economic and Social 
Cohesion» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οποία η «αµιγής δηµιουργική τάξη» 
(core creative class) αναπτύσσεται δυναµικά τα τελευταία χρόνια: στην κατάταξη µε τις δέκα 
µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις του µεριδίου της αµιγούς δηµιουργικής τάξης τη διετία 
2006-2007 σε περιφερειακό επίπεδο, η Θεσσαλία καταλαµβάνει την 3η θέση, η Ήπειρος την 8η 
                                                
58  European Innovation Scoreboard, Comparative Analysis of Innovative Performance, European 
Commission, Directorate-General for Entreprise and Energy, 2007-2008. 
59 Πηγή: site Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, δείκτες eEurope i2010, όπως και για 
τα στοιχεία από την ίδια πηγή παρακάτω 
(http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=423&return=183). 
60  Βάσει στοιχείων από το OECD Key ICT Indicators, από όπου αντλήθηκε το σύνολο των στοιχείων για 
τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που παρατίθενται στη συνέχεια και 
αναφέρεται ότι προέρχονται από τον ΟΟΣΑ.  
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και η Αττική τη 10η, αποτυπώνοντας την ήδη συντελεσθείσα πρόοδο αλλά και τις πολύ καλές 
προοπτικές για το µέλλον. Παράλληλα, η άνοδος οχτώ θέσεων στο δείκτη κρατικής 
προµήθειας προϊόντων αναπτυγµένης τεχνολογίας του WEF αποδίδεται στη µεγαλύτερη 
σηµασία που δίνει προοδευτικά το κράτος στον αναπτυξιακό ρόλο των νέων τεχνολογιών.  

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ και τη βελτίωση που έχουν επιφέρει στην καθηµερινή ζωή 
των πολιτών µέσω της περαιτέρω διείσδυσης τους καθώς και χάρη στην ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας το ποσοστό των επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 10 ατόµων που 
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές απέχει ακόµη από την τιµή 
στόχο του 90% στο ΕΣΠΑ (80,9% το 2008). Αντιθέτως, το ποσοστό του πληθυσµού που 
χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονικά διαθέσιµες υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης φθάνει το 19%, 
έχοντας ήδη ξεπεράσει το σχετικό στόχο για το 2013 (15%). Επίσης, το ποσοστό των 
νοικοκυριών µε ευρυζωνική πρόσβαση στο internet το 2008, αν και βρίσκεται χαµηλότερα από 
το µέσο όρο της ΕΕ-27 (49%), σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε το 2007, φθάνοντας το 
23% από 12%, ενώ ανήλθε και το ποσοστό των πολιτών που χρησιµοποιούν τακτικά το 
∆ιαδίκτυο (από 25,3% σε 34% έναντι 56% στην ΕΕ-27)61. Ακόµη, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ, το 2008 το  44% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είχε πρόσβαση σε υπολογιστή 
στο σπίτι και το 31% των νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο (67,9% και 60,4% τα 
αντίστοιχα ποσοστά της ΕΕ-27).  

Οι υπάρχουσες υστερήσεις και αδυναµίες στο πεδίο της Ε&ΤΑ και της ανάπτυξης και χρήσης 
των ΤΠΕ, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, επιχειρείται να µετριαστούν ή/και ξεπεραστούν 
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.  Η Θεµατική Προτεραιότητά του «Κοινωνία της Γνώσης και 
Καινοτοµία» και ειδικότερα ο πέµπτος και ο έκτος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ που εντάσσονται 
σε αυτή επιδιώκουν τη βελτίωση των προοπτικών εξέλιξης στο πεδίο της Ε&ΤΑ και τη 
διευρύνση της χρήσης των ΤΠΕ. Ο 5ος στόχος έχει σαν αντικείµενό του την «ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογίας και την προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία 
της γνώσης», ενώ ο 6ος εστιάζει στην «Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και 
τη συστηµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. Η υλοποίηση του πρώτου στόχου προωθείται 
κατά κύριο λόγο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», µέσα από τον 1ο  και τον 3ο  άξονα προτεραιότητάς του. Στην επίτευξή 
του θα συµβάλλουν επίσης το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και τα Περιφερειακά 
ΕΠ, στο πλαίσιο των εξειδικευµένων σε αυτό το θέµα άξονων τους, οι οποίοι παρατίθενται 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της Στρατηγικής Έκθεσης Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ. Ο 
συνδυασµός παρεµβάσεων από άξονες προτεραιότητας των ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» θα προωθήσει την πραγµατοποίηση του 6ου Γενικού Στόχου του 
ΕΣΠΑ. Μικρότερης έκταση συµβολή στην υλοποίησή του θα έχουν το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια 
βίου Μάθηση» και το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». 

 

1.8 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

1.8.1 Κλιµατική Αλλαγή  

Ατµόσφαιρα– Θόρυβος62: 

Ως προς την ατµοσφαιρική ρύπανση παρατηρούνται έντονα προβλήµατα κυρίως στα αστικά 
κέντρα της χώρας. Το εντονότερο πρόβληµα στην ατµόσφαιρα των µεγαλουπόλεων είναι τα 
αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10, οι συγκεντρώσεις των οποίων υπερβαίνουν τις θεσµοθετηµένες 

                                                
61 Europe i2010 δείκτες, οι τιµές των οποίων αντλήθηκαν από το site του Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 
62 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008, 
Ελλάδα 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

50 

οριακές τιµές.  Στην αύξηση της συγκέντρωσης σωµατιδίων ΡΜ10, συµβάλλει και ο διαρκώς 
αυξανόµενος στόλος ιδιωτικών οχηµάτων63.  

H ρύπανση από τις βιοµηχανίες είναι εµφανής σε περιοχές όπου υπάρχουν θερµοηλεκτρικοί64 
σταθµοί παραγωγής ενέργειας όπως και βιοµηχανικές µονάδες. Για να υλοποιηθούν οι 
θεσµοθετηµένοι στόχοι, προβλέπονται αυξήσεις στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας, στην αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου και τέλος στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των καυσίµων.  

Τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα 
προηγούµενα καταγεγραµµένα χρόνια. Άµεσο αποτέλεσµα – σε συνδυασµό µε την αύξηση 
των ρύπων στην ατµόσφαιρα, είναι η εµφάνιση εντόνων φαινοµένων φωτοχηµικής ρύπανσης.  

Τέλος, συναντώνται αυξηµένα επίπεδα θορύβου (ειδικότερα σε ώρες αιχµής) σε διάφορους 
δήµους της Αττικής. Ενδεικτικά, µετρήσεις έδειξαν ότι στις περιοχές του εντός του 
κυκλοφορικού δακτυλίου σηµειώνονται µέχρι και 86dB(A) οι οποίες τις βραδινές ώρες 
περιορίζονται στα 81dB(A). 

Βροχοπτώσεις65: 

Η συχνότητα των κατακρηµνίσεων στην Ελλάδα παρουσιάζει τάση µείωσης τόσο σε ετήσια 
βάση όσο και σε εποχική. Παρόλα αυτά, η άνοδος της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας αυξάνει 
τα επίπεδα υγρασίας, µε αποτέλεσµα τις έντονες βροχοπτώσεις (µεγάλος όγκος υδάτων). 
Πρέπει να σηµειωθεί η ποσοτική διακύµανση των βροχοπτώσεων στην έκταση της χώρας: Οι 
δυτικές περιφέρειες παρουσιάζουν υψηλά ποσά βροχόπτωσης, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 
ανατολικότερα.  

Τα συµπτώµατα της κλιµατικής αλλαγής, και ευρύτερα οι παρεµβάσεις που αφορούν στην 
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος καθώς και στην αειφορική διαχείρησή του, 
µέσα τόσο από τη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, καθώς και από την ενεργοποίηση των πολιτών σε ζητήµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος προωθούνται από το 15ο και το 16ο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο 
πρώτος στόχος αφορά στην «Αειφόρο ∆ιαχείρηση του Περιβάλλοντος» και ο δεύτερος στην 
«Άσκηση Αποτελεσµατικής Περιβαλοντικής Πολιτικής». Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον/Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι αυτό του οποίου οι άξονες προτεραιότητας και οι 
στόχοι παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συνάφεια µε τους δύο Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, 
γεγονός που θα καταστεί περισσότερο ευκρινές από την αναφορά σε κατευθύνσεις και 
δράσεις αυτού κατά θέµα στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Στήριξη στην υλοποίησή 
τους παρέχεται και απο την πλευρά των Περιφερειακών ΕΠ, µέσα από ποικίλες δράσεις των 
αξόνων προτεραιότητάς τους, ενώ έµµεση συσχέτιση µε αυτούς εµφανίζει το ΕΠ «Ενίσχυση 
της Προσπελασιµότητας», καθώς οι παρεµβάσεις του περιλαµβάνουν την εκτίµηση των 
επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, όταν κάτι τέτοιο 
χρειάζεται. 

1.8.2 Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Στην Ελλάδα, λειτουργούν 63 ΧΥΤΑ που εξυπηρετούν 318 οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 6 σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων και 3 εγκαταστάσεις διαχείρισης 
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος.  Ταυτόχρονα, λειτουργούν περίπου 400 παράνοµες χωµατερές 
σε όλη την επικράτεια όπου καταλήγουν 15% των αστικών στερεών αποβλήτων66.   

Η παραγωγή των αστικών αποβλήτων διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 1990-2000, ενώ 
παράλληλα εντάθηκαν και οι προσπάθειες βελτίωσης των εγκαταστάσεων συλλογής και 

                                                
63  Papadogiannis, Chondros et.al (2009), “Design and optimization of end of life vehicles recycling 
system”, University of Patra. 
64 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που στηρίζεται στην καύση γαιανθράκων (λιγνίτης) είναι ακόµα 
ένας παράγοντας που συµβάλλει στην υποβάθµιση τόσο της ποιότητας της ατµόσφαιρας όσο και της 
ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. 
65 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008, 
Ελλάδα. 
66 E.Papachristou, H. H. (2009). Perspectives for integrated municipal solid waste management . Waste 
Management, σσ. 1158-1162. 
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διαχείρισής τους: στο παρελθόν, τα ποσοστά ανακύκλωσης κατέτασσαν την Ελλάδα στις 
τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στις σχετικές κατατάξεις, ωστόσο έπειτα από συντονισµένες 
προσπάθειες ετών, η ανάπτυξη δικτύου συλλογής και υποδοµών επεξεργασίας επέφεραν 
αύξηση των ανακυκλώσιµων ποσοτήτων ενώ ο ρυθµός ανακύκλωσης άγγιξε το 25% στα τέλη 
του 2008. Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή για την ανακύκλωση 
συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, χρησιµοποιηµένων 
ελαστικών, συσσωρευτών, χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η υπάρχουσα τεχνική υποδοµή, καλύπτει προς το παρόν το 60% 
του στόχου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την Ελλάδα67. 

Παρά τα θετικά βήµατα στον τοµέα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, κενό δείχνει να υπάρχει 
στην διαχείριση βιοµηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων68.  

Το ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του 15ου Γενικού Στόχου του «Αειφόρος ∆ιαχείριση του 
Περιβάλλοντος» αναµένεται να υποστηρίξει την αποκατάσταση ΧΑ∆Α (Χώροι Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων) και την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ αλλά και µικρότερων έργων, αρκετά 
σηµαντικών ωστόσο έργων (Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων – ΣΜΑ). Τέλος 
προωθείται η µετάβαση από ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) σε ΧΥΤΥ 
(Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), προάγοντας τη σωστή διάθεση και διαχείριση 
των φυσικών πόρων. 

1.8.3 Προστασία και ∆ιατήρηση Υδάτινων Πόρων  

Η Ελλάδα έχει πλέον εναρµονιστεί µε την ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων.  

Η ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα, βρίσκεται σε αρκετά καλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, 
προκύπτουν ζητήµατα –κυρίως διαχειριστικά που διακυβεύουν την επάρκεια του νερού 
µακροπρόθεσµα. Ο κύριος καταναλωτής των υδατικών πόρων είναι ο αγροτικός τοµέας. Οι 
υδροβόρες καλλιέργειες σε άνυδρες περιοχές, η χρήση λανθασµένων επιλογών άρδευσης αλλά 
και η απουσία ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής βάσει του προτύπου «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
συνθέτουν µια πολυδιάστατη εικόνα. Για την προστασία των υδάτινων πόρων, κυρίως των 
υπόγειων από τις γεωργικές δραστηριότητες, έχουν θεσµοθετηθεί ευπρόσβλητες προς τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες και βρίσκονται σε εξέλιξη Προγράµµατα ∆ράσης, 
τα οποία παρακολουθούνται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων69. 

Σηµαντικό πρόβληµα παροχής νερού παρουσιάζεται σε νησιωτικές περιοχές, ειδικά κατά τις 
τουριστικές περιόδους. Τα τελευταία χρόνια, µε την υποστήριξη της πολιτείας, εφαρµόζεται η 
ακτοπλοϊκή µεταφορά υδάτων από την κυρίως χώρα, πρακτική εξαιρετικά ακριβή και 
ανασφαλής. Πρόσφατα ξεκίνησε η υιοθέτηση µικρών προγραµµάτων αφαλάτωσης µε στόχο 
την ανεξαρτητοποίηση των νησιωτικών περιοχών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στα 
πλαίσια της βιωσιµότητας.  

Όσον αφορά τη διαχείριση των παραγόµενων υγρών αποβλήτων, τα αστικά λύµατα της 
Αττικής καταλήγουν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας, όπου υπόκεινται σε 
πρωτοβάθµια επεξεργασία, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή και η µονάδα δευτεροβάθµιας 
επεξεργασίας. Παράλληλα στην Ψυτάλλεια, λειτουργεί µονάδα συµπαραγωγής ενέργειας-
θερµότητας χρησιµοποιώντας το παραγόµενο από τη χώνευση, βιοαέριο. Πρόσφατα 
κατασκευάστηκε και λειτούργησε µονάδα αποξήρανσης της λυµατολάσπης η οποία έδωσε 
λύση στην περαιτέρω συµφόρηση των γειτονικών ΧΥΤΑ. Τέλος µεγάλο µέρος των λυµάτων 
των βορείων προαστίων καταλήγουν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Μεταµόρφωσης70. 
Μέχρι το 2006, 24 ελληνικές πόλεις δεν διέθεταν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων, απορρίπτοντας ανεπεξέργαστα λύµατα στα τοπικά οικοσυστήµατα.  

                                                
67 Yπουργείο Περιβάλλοντος, Χ. κ. (2009). Περίληψη Απολογιστικής Έκθεσης για το Περιβάλλον. Αθήνα. 
68 Παναγιωτακόπουλος, ∆. Χ. (2002). Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Θεσσαλονίκη: 
Ζυγός. 
69 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 
2008. 
70 ΕΥ∆ΑΠ.  www.eydap.gr 
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Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αλλά και κοινωνικής αειφορίας, αποτελεί δοµικό στόχο του 
ΕΣΠΑ και ειδικότερα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Στο 
πλαίσιο αυτού, αναµένεται να υλοποιηθούν έργα τα οποία θα συµβάλλουν στη βελτίωση των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην επεξεργασία λυµάτων αλλά και στην γενικότερη 
αναβάθµιση του τεχνικού υποβάθρου στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.  

1.8.4 Πρόληψη, Αντιµετώπιση και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων 

Η ανάγκη για πρόληψη αλλά και αντιµετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών, πιστοποιείται 
από τα δραµατικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Οι εκτεταµένες πυρκαγιές, που 
εκδηλώνονται συνήθως κατά τις θερινές περιόδους, ακολουθούµενες από έντονα πληµµυρικά 
φαινόµενα επιτείνουν την ανάγκη για οργάνωση σχεδίων δράσης και διαχείρισης. Το ΕΣΠΑ 
αναµένεται να στηρίξει δράσεις που αφορούν στην κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων για 
διάφορες περιφέρειες της χώρας.  

1.8.5 Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 

Η ελληνική βιοποικιλότητα βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση, συγκριτικά µε άλλες χώρες. 
Πράγµατι µέχρι και το τέλος του 2008 είχαν καταγραφεί 2.500 είδη ανώτερων φυτών, 23.130 
είδη ζώων ξηράς και γλυκών νερών, 3.500 θαλάσσια είδη καθώς και µεγάλη ποικιλία 
οικοσυστηµάτων και τοπίων. Εξάλλου, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ενδηµισµού: 58 
είδη φυτών, 182 ζωικά είδη και 85 οικότοποι παρουσιάζουν υψηλό κοινοτικό ενδιαφέρον71. 

Η ελληνική παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από υψηλή βιολογική, γεωφυσική, αισθητική, 
πολιτιστική και οικονοµική αξία. Τα υδατικά οικοσυστήµατα διέπονται από συστηµικές 
διεργασίες υψηλής παραγωγικότητας ενώ αναµφισβήτητα οι υδροβιότοποι αποτελούνται από 
υψηλό αριθµό ειδών τόσο χλωρίδας όσο και πανίδας. Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί µερική 
µείωση της βιοποικιλότητας στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην παράκτια ζώνη. Η 
ποιότητα των ακτών χαρακτηρίζεται πολύ καλή και δυναµικά βελτιώσιµη. Για τον λόγο αυτό, 
κάθε χρόνο µεγάλος αριθµός ακτών, λαµβάνει την «γαλάζια σηµαία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να βρίσκεται ανάµεσα στις χώρες µε τον µεγαλύτερο αριθµό 
διακρίσεων στην Ευρώπη.  

Τέλος, στις παράκτιες ζώνες παρατηρούνται υψηλά ποσοστά διάβρωσης εξαιτίας των ισχυρών 
ανέµων, θαλασσίων κυµάτων του Αιγαίου πελάγους, αλλά και της αµµώδους σύστασης των 
ελληνικών ακτών.  

 

1.9 Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία 

1.9.1 Επιδράσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της παγκόσµιας 

οικονοµικής ύφεσης  στην ελληνική οικονοµία  

Η ελληνική οικονοµία υφίσταται σταδιακά από το β’ εξάµηνο του 2008 τις συνέπειες της 
εξάπλωσης της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των χωρών-µελών της ΕΕ, οι οποίες επεκτάθηκαν σε όλο το 
φάσµα των οικονοµιών τους. Ωστόσο, η πολύ µικρής έκτασης έκθεση των ελληνικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων σε επισφαλή επενδυτικά προϊόντα που βασίζονταν στη δευτερογενή 
αγορά οµολόγων των Η.Π.Α. λειτούργησε προστατευτικά για τα ίδια και τους 
συναλλασσόµενους µε αυτά. Εντούτοις, η ελληνική οικονοµία υφίσταται τις συνέπειες της 
υποχώρησης της παραγωγής διεθνώς λόγω της επακόλουθης παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης 
και κατά συνέπεια της ζήτησης εξαγωγών. Επιπλέον, η στενότητα στην παροχή πιστώσεων 
παγκοσµίως από τον Σεπτέµβρη του 2008, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης έλλειψης 
εµπιστοσύνης και αβεβαιότητας στις διεθνείς διατραπεζικές αγορές και χρηµαταγορές µετά την 
κατάρρευση ορισµένων από τους µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, έχει 

                                                
71 Ministry of Environment, Physical Planning and Public Work. (2006). Report of Greece on Coastal 
Zone Management. Athens. 
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οδηγήσει τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα σε αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης 
πιστώσεων. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη σηµαντική επιβράδυνση του ρυθµού 
πιστωτικής επέκτασης και στη εκτεταµένη υποχώρηση της ρευστότητας επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τις δαπάνες τους, την ιδιωτική κατανάλωση και τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, όπως επίσης και για το επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας.  

Με γνώµονα την αντιστάθµιση αυτών των εξωγενών για το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα και την ελληνική οικονοµία πηγών έντονων πιέσεων, ψηφίστηκε το σχέδιο 
«Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης» από την Ελληνική κυβέρνηση στα τέλη Νοέµβρη του 
2008 (νόµος 3723/2008). Το πρόγραµµα στήριξης της ρευστότητας περιλαµβάνει τρία σκέλη:  

1) Τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυµάτων έως το 
ύψος των 5 δισεκ. ευρώ.  

2) Την παροχή των εγγυήσεων του ∆ηµοσίου για τη σύναψη µεσοπρόθεσµων δανείων από 
τα συµµετέχοντα πιστωτικά ιδρύµατα, ποσού έως 15 δισεκ. ευρώ.  

3) Την έκδοση ειδικών οµολόγων από το ∆ηµόσιο ύψους έως 8 δισεκ. ευρώ.  

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, για το πρώτο σκέλος του σχεδίου ενίσχυσης 
ρευστότητας έχουν εγκριθεί από την ΤτΕ αιτήµατα ύφους € 3,8 δισεκ., για το δεύτερο σκέλος 
έχουν εγκριθεί αιτήµατα παροχής εγγύησης ύψους € 3 δισεκ. και για το τελευταίο σκέλος 
έχουν εκδοθεί και διατεθεί µε δανεισµό, τίτλοι συνολικού ύψους  € 4,6 δισεκ.72. 

1.9.2 Βραχυπρόθεσµες επιδράσεις σε βασικά οικονοµικά µεγέθη  

Εξελίξεις κατά το 2008 

Παράλληλα µε την εµφάνιση και εξάπλωση της αστάθειας στο ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα το β’ εξάµηνο του 2008 και τη λήψη µέτρων οικονοµικής πολιτικής σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο καθώς και στην Ελλάδα, βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη παρουσίασαν εξασθένιση. 
Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονοµίας αυξήθηκε µε ρυθµό 1,3% στο συγκεκριµένο διάστηµα, 
έναντι 4,0% την ίδια περίοδο του 2007. Αυτή η επιβράδυνση του ρυθµού µεγέθυνσης 
προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων, έναντι ανόδου που 
παρουσίαζαν το β’ εξάµηνο του 2007, καθώς και από τη µικρότερη αύξηση της συνολικής 
κατανάλωσης, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης των σχετικών δαπανών του δηµοσίου τοµέα73. 

Σε ότι αφορά την παραγωγική δραστηριότητα, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής 
διαµορφώθηκε 4,9% χαµηλότερα το β’ εξάµηνο του 2008 σε σύγκριση µε αυτή την περίοδο 
τον προηγούµενο χρόνο, οπότε και ανερχόταν κατά 3,0% ως προς το 2006. Ανεπαίσθητες 
ήταν πάντως οι διακυµάνσεις στο χονδρικό εµπόριο στα τέλη του 2008: ο κύκλος εργασιών 
του συνέχισε να διευρύνεται το β’ εξάµηνο του 2008 και διαµορφώθηκε 9,0% υψηλότερα από 
το επίπεδό του ίδιο εξάµηνο του 2007, άνοδος οριακά µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη 
ως προς το 2006 (9,2%). Αντιθέτως, µεγάλης έκτασης επιβράδυνση εµφάνισαν οι 
Κατασκευές. Ο δείκτης παραγωγής στον τοµέα υποχώρησε κατά 0,9%, όµως ένα χρόνο πριν 
παρουσίαζε αύξηση της τάξης του 21%74. 

Καθώς η εκδήλωση των συµπτωµάτων οικονοµικής επιβράδυνσης ξεκίνησε στην Ελλάδα µε 
µικρή χρονική υστέρηση σε σχέση µε τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες και επιπλέον, η 
µετάβαση των επιπτώσεών τους στην αγορά εργασίας δεν είναι ταυτόχρονη, η απασχόληση 
διατηρήθηκε το β’ εξάµηνο του 2008 σε υψηλά επίπεδα, ενώ χαµηλά παρέµεινε η ανεργία. 
Ανακόπηκε ωστόσο η αυξητική τάση του πρώτου µεγέθους και η πτώση του δεύτερου που 
παρουσίασαν στο 1ο εξάµηνο του ίδιου έτους. Αναλυτικότερα, το εργατικό δυναµικό 

                                                
72 Τα στοιχεία για την πορεία του Σχεδίου Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας από την 
Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού 2010. 
73 Τα στοιχεία για το ΑΕΠ και τις βασικές συνιστώσες του το β’ εξάµηνο του 2007 και του 2008, όπως 
και για το α΄εννιάµηνο των ετών 2008 και 2009 τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, προέρχονται 
από τις αναθεωρηµένες εκτιµήσεις των τριµηνιαίων Εθνικών Λογαριασµών της ΕΣΥΕ (Νοέµβριος 2009). 
74  Η πορεία της παραγωγής/του κύκλου εργασιών στους παραπάνω κλάδους προσεγγίστηκε βάσει 
στοιχείων από τους σχετικούς δείκτες που εκτιµά η ΕΣΥΕ. 
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διαµορφώθηκε στο 53,5% του πληθυσµού (από 53,4% το 2007) και η απασχόληση στο 
92,4% του εργατικού δυναµικού (από 92,0%). Το ποσοστό ανεργίας, παρότι δεν ξεπέρασε 
στο σύνολο του τελευταίου εξαµήνου του 2008 το 7,6%, που είναι 0,4 ποσοστιαίες µονάδες 
χαµηλότερο από το αντίστοιχο το 2007, κλιµακώνεται προς τα τέλη του 2008, µε αποτέλεσµα 
από 7,3% το γ’ τρίµηνο να κινείται στο 8,0% το δ’ τρίµηνο (7,9%), µεταβολή πολύ 
µεγαλύτερη από αυτή που συνήθως προκαλούν εποχικοί παράγοντες.75. 

Εξελίξεις κατά το πρώτο εννιάµηνο του 2009 

Οι πιέσεις στην Ελληνική οικονοµία από την έλλειψη ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά και 
τις αγορές χρήµατος, την καθίζηση των εµπορικών συναλλαγών και της παραγωγής 
παγκοσµίως κλιµακώθηκαν κατά το 2009. Ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης από το εγχώριο 
τραπεζικό σύστηµα προς τις επιχειρήσεις υποχώρησε το πρώτο τρίµηνο του έτους στο 17,0% 
και το αµέσως επόµενο στο 11,8%, από 23,1% και 24,1% αντίστοιχα τα δύο πρώτα τρίµηνα 
του 2008, ενώ το Σεπτέµβριο η επιβράδυνση ήταν εντονότερη, καθώς διαµορφώθηκε στο 
6,8%. Παρόµοια ήταν η εξέλιξη της διεύρυνσης των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά: ο ρυθµός 
της διαµορφώθηκε στο 11,1% και 7,8% το α’ και το β’ τρίµηνο του 2009, έναντι 22,0% και 
19,9% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το Σεπτέµβριο δεν ξεπέρασε το 3,9%76. Η βιοµηχανική 
παραγωγή περιορίστηκε κατά 9,7% στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου, έναντι αρκετά 
ηπιότερης υποχώρησης τους εννιά πρώτους µήνες του 2008 (-3,0%). Ο κύκλος εργασιών του 
χονδρικού εµπορίου του συρρικνώθηκε σε ποσοστό 13,7%, όταν ένα χρόνο πριν παρουσίαζε 
ανοδική τάση, κατά 4,5%. Μεγαλύτερη είναι η επιδείνωση στο χονδρικό εµπόριο, καθώς σε 
αντίθεση µε την άνοδο του κύκλου εργασιών σε αυτό κατά περίπου 10,0% το α’ εξάµηνο 
2008, το 2009 παρουσιάζεται υποχώρηση της τάξης του 12,4% µέχρι το µέσον της χρόνιας77.  

Πλήγµα από το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον φαίνεται ότι υφίστανται ορισµένοι κλάδοι 
των υπηρεσιών. Στον ραγδαία αναπτυσσόµενο τα τελευταία χρόνια κλάδο της Πληροφορικής 
(NACE 62), ο κύκλος υπηρεσιών υποχωρεί κατά περισσότερο από 18,0% το α’ εξάµηνο σε 
σχέση µε το ίδιο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Στον αντίποδα, αρκετά καλύτερη από 
αυτή που προβλεπόταν στις αρχές του 2009 είναι η πορεία του τουρισµού. Ο κύκλος 
εργασιών στον κλάδο σηµείωσε πτώση της τάξης του 4,1% το τρίµηνο Ιαν.-Μαρ. του 2009 
έναντι του ίδιου τριµήνου ένα χρόνο πριν, όµως στο δεύτερο τρίµηνο του έτους κινήθηκε 
έντονα ανοδικά, κατά 15,7%. 

Συνολική αποτύπωση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας εν µέσω της διεθνούς οικονοµικής 
ύφεσης αποτελεί η πορεία του ΑΕΠ το πρώτο εννιάµηνο του 2009: υποχώρησε κατά 1,1% σε 
σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2008, σε αντίθεση µε την άνοδο κατά 2,5% που τότε 
παρουσίασε ως προς το 2007. Παρά την απώλεια της αναπτυξιακής δυναµικής των 
προηγούµενων ετών (µέσος ετήσιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης 3,3% τα έτη 2005-
2008), η επίδοση της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ είναι, µαζί µε την παρόµοια της Κύπρου, οι 
καλύτερες στην Ευρωζώνη, ενώ σε επίπεδο ΕΕ-27 υστερούν έναντι µόνο αυτής της Πολωνίας. 
Σε ύφεση της έκτασης του πρώτου εννιαµήνου συγκλίνουν οι τελευταίες εκτιµήσεις των 
διεθνών οργανισµών(Ευρ. Επιτροπή, ΟΟΣΑ) για το σύνολο του 2009, ενώ οριακά 
δυσµενέστερη είναι η σχετική πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών (1,2%)78. Το 2010 
αναµένεται εξασθένιση της ύφεσης, στο 0,3% σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

                                                
75 Τα µεγέθη που αφορούν στην απασχόληση, στην ανεργία και στα χαρακτηριστικά της τελευταίας 
στην παρούσα ενότητα (1.7.2) αντλήθηκαν από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, µε 
εξαίρεση αυτά για την Ευρωζώνη-16 και την ΕΕ-27, που προέρχονται από τη Eurostat. 
76 Πηγή: Νοµισµατική Πολιτική 2009 (Ενδιάµεση Έκθεση), Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2009 και 
∆ελτίο Τραπεζικής Χρηµατοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, Τράπεζα της Ελλάδος, 
Οκτώβριος 2009. 
77  Η παρουσίαση των εξελίξεων στην παραγωγή/κύκλο εργασιών/δείκτη όγκου των συγκεκριµένων 
κλάδων, καθώς και των αντίστοιχων µεγεθών στους υπόλοιπους κλάδους που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια βασίζονται σε στοιχεία από τους σχετικούς δείκτες που εκτιµά η ΕΣΥΕ (κατηγορίες στοιχείων 
Βιοµηχανία, Εµπόριο-Υπηρεσίες στη θεµατική ενότητα Στατιστικά Θέµατα στο site της), εκτός αν 
δηλώνεται διαφορετική πηγή. 
78 Πηγές προβλέψεων στη συγκεκριµένη ενότητα (εκτός αν δηλώνεται αλλιώς): European Economic 
Forecast Autumn 2009, European Commission, November 2009, OECD Economic Outlook No. 86, 
November 2009, Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2010, Υπουργείο Οικονοµικών, Νοέµβριος 2009. 
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Υπουργίεο Οικονοµικών, µε τον ΟΟΣΑ να εκτιµά µικρότερη κάµψη της (0,7%), ενώ η 
επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία υπολογίζεται να επιτευχθεί το 2011. 

Η πτώση του ΑΕΠ οφείλεται αφενός στη µειωµένη κατανάλωση των νοικοκυριών, καθώς οι 
δηµόσιες καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν ιδιαίτερα, αφετέρου στην έντονη πτώση του 
σχηµατισµού κεφαλαίου. Η συρρίκνωση των εξαγωγών υπεραντισταθµίστηκε από την 
ευρύτερη πτώση των εισαγωγών, ενώ σε απόλυτα µεγέθη η διάσταση των δύο µειώσεων 
είναι µεγαλύτερη, καθώς παρά την άνοδό του τα τελευταία χρόνια, ο βαθµός κάλυψης των 
εισαγωγών της ελληνικής οικονοµίας βρίσκεται στην περιοχή του 70,0% (2008). Η 
αποκλιµάκωση της τιµής του πετρελαίου αποτελεί τη βασική αιτία εξασθένισης των 
εισαγωγών, ενώ το αποτέλεσµά της αντικατοπτρίζεται και στο έλλειµµα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, που διαµορφώθηκε 25,3% χαµηλότερα σε σύγκριση µε το διάστηµα 
Ιαν.-Σεπτ. 2008, υποχωρώντας παράλληλα και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, από το 13,7% στο 
10,2%.  

Περαιτέρω υποχώρηση του σχηµατισµού κεφαλαίου ανακόπηκε από την αύξηση των 
επενδύσεων στις κατασκευές εκτός κατοικιών, που αναλογούν περίπου στο 1/5 των 
συνολικών επενδύσεων. Η επέκταση της συγκεκριµένης κατηγορίας επενδύσεων οφείλεται και 
στην ταχύρρυθµη εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), καθώς στο α’ 
εννιάµηνο του 2009 είχε υλοποιηθεί σχεδόν το 89% του στόχου στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, αναδεικνύοντας τη σηµασία του για την εξέλιξη της εγχώριας επενδυτικής 
δραστηριότητας 79.  

Η διεύρυνση της ανεργίας αποτελεί τη σηµαντικότερη κοινωνική επίπτωση του αντίκτυπου 
της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης στην ελληνική οικονοµία. Ωστόσο η αύξησή της ήταν 
µικρότερη αυτής στην ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη. Αναλυτικότερα, το α’ τρίµηνο του 2009 το 
ποσοστό ανεργίας ανήλθε στην Ελλάδα στο 9,3% και το επόµενο τρίµηνο στο 8,9%, από 
8,3% και 7,2% σε αυτή την περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα. Στην ΕΕ-27 και στην Ευρωζώνη, το 
ποσοστό ανεργίας έφτασε το πρώτο τρίµηνο του 2009 στην περιοχή του 8,7% και 9,3% 
αντίστοιχα, επίπεδα στα οποία παρέµεινε και το δεύτερο, όταν τα ίδια τρίµηνα του 2008  
κυµαινόταν µεταξύ 6,8-7% στην πρώτη οικονοµική ζώνη και 7,3-7,6% στη δεύτερη. Τονίζεται 
όµως ότι τον Ιούλιο το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονοµία αυξήθηκε περαιτέρω, στο 
9,6% από 7,0% τον Ιούλιο του 2008, ενώ διαχρονικά τους καλοκαιρινούς µήνες 
αποκλιµακωνόταν, λόγω της αυξηµένης εποχικής απασχόλησης.  

Όπως και στο δεύτερο εξάµηνο του 2008, το α’ εξάµηνο του 2009 η επίδραση των δυσµενών 
οικονοµιών εξελίξεων στην ανεργία των γυναικών, που διαχρονικά είναι αρκετά υψηλότερη 
από εκείνη των ανδρών, είναι ηπιότερη: το ποσοστό της ανεργίας γυναικών αυξήθηκε κατά 
1,2 ποσοστιαίες µονάδες (12,8% από 11,6%), ενώ η ανεργία στους άνδρες ήταν 1,5 
ποσοστιαίες υψηλότερη, στο 6,6% από 5,1%. Η όξυνση της ανεργίας πλήττει κυρίως τους 
νέους 15-19 ετών και τις ηλικίες 45-64 ετών. Σε επίπεδο περιφερειών, τη µεγαλύτερη 
αναλογικά αύξηση εµφανίζουν πρωτίστως εκείνες που στο παρελθόν παρουσίαζαν χαµηλά 
ποσοστά ανεργίας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Αττική). Ωστόσο σηµαντική άνοδος παρατηρείται 
και σε περιοχές που ανέκαθεν αντιµετώπιζαν πρόβληµα υψηλής ανεργίας (Νότιο Αιγαίο).  Για 
το σύνολο του 2009, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο Οικονοµικών εκτιµούν ότι η ανεργία 
θα διαµορφωθεί στο 9,0%, ενώ δυσµενέστερες είναι οι εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ (9,3%) και του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (9,5%)80. Σε ανοδική τροχιά αναµένεται να παραµείνει και το 
2010, ξεπερνώντας το 10%, στην περιοχή του 10,2-10,5% σύµφωνα µε τους διεθνείς 
οργανισµούς. 

Μοναδική θετική εξέλιξη από την εξασθένιση της οικονοµικής δραστηριότητας διεθνώς είναι η 
συνεχής αποκλιµάκωση του εναρµονισµένου πληθωρισµού (HICP), που επιταχύνθηκε κατά τη 
διάρκεια των πρώτων µηνών του 2009. Από τις αρχές µέχρι τα µέσα του 2008, διάστηµα στο 
οποίο οι τιµές του πετρελαίου και των βασικών εµπορεύσιµων αγαθών βρίσκονταν σε έντονα 
ανοδική τροχιά, ο πληθωρισµός έφτασε στο 4,5% στην Ελλάδα και περίπου στο 3,5% στην 
Ευρωζώνη. Η λήξη της ανόδου των τιµών και η σταδιακή εξασθένισή τους το β’ εξάµηνο του 

                                                
79  Ο βαθµός υλοποίησης του Π∆Ε προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων του ∆ελτίου Εκτέλεσης 
Προϋπολογισµού αρ.9/2009 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
80 World Economic Outlook, IMF, October 2009 
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2008, οδήγησαν σε υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων και διαµόρφωση του 
εναρµονισµένου πληθωρισµού σε χαµηλότερα επίπεδα, της τάξης του 3,9% και 3,1% 
αντίστοιχα, ενώ περιορίστηκε και η µεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης διαφορά. Οι πτωτικές 
τάσεις εντάθηκαν το πρώτο εφτάµηνο του 2009, ωστόσο το τρίµηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου 
παρατηρούνται στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρωζώνη, τάσεις ανακοπής της εξασθένισης του 
πληθωρισµού, µε αποτέλεσµα στο δεκάµηνο να διαµορφώνεται εγχώρια στο 1,2%, από 4,5% 
όµως ένα χρόνο νωρίτερα81.  Στην περιοχή του 1,1-1,2% κινούνται επίσης οι προβλέψεις της 
Ευρ. Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, του ∆ΝΤ και του Υπουργείου Οικονοµικών για το σύνολο του 
2009. Το 2010 αναµένεται µικρή άνοδός του, στο 1,2% σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών και την Ευρ. Επιτροπή, ελαφρά υψηλότερα βάσει των προβλέψεων του 
∆ΝΤ(1,7%) και του ΟΟΣΑ(2,0%), ενώ για το 2011 διαφέρουν, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναµένει συνέχιση της άυξησής του και τον ΟΟΣΑ µικρή αποκλιµάκωσή του.   

Στο πεδίο των δηµόσιων οικονοµικών, το πρόβληµα τιθάσευσης των ελλειµµάτων του 
Κρατικού Προϋπολογισµού (Κεντρικής Κυβέρνησης) και της Γενικής Κυβέρνησης που είχε 
αρχίσει να εντείνεται από το 2008, οξύνθηκε σηµαντικά. Οι δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 13,6% το α’ εννιάµηνο 2009, έναντι στόχου 9,1% στον 
Προϋπολογισµό του 2009, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3,2%, έναντι στόχου αύξησης 
κατά 15%. Εντονότερη ανισορροπία παρατηρείται µεταξύ των σχετικών µεγεθών της 
Κεντρικής Κυβέρνησης, µε την άνοδο των δαπανών να ανέρχεται στο 14,3% και την πτώση 
των εσόδων στο 8,3%, έχοντας σαν αποτέλεσµα το έλλειµµα του σχετικού ισοζυγίου να 
ανέλθει για την περίοδο Ιαν.-Σεπτ. στο 12,9% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου το 
2008 (6,8%) 82. Στο 12,7% υπολογίζουν ότι θα διαµορφωθεί στο σύνολο του 2009 Ευρ. 
Επιτροπή, ΟΟΣΑ και Υπουργείο Οικονοµικών το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης. Ωστόσο το 
2010 εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει αποκλιµάκωση, µικρού βαθµού σύµφωνα µε την Ευρ. 
Επιτροπή (12,2%), µεγαλύτερου βαθµού σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (9,8%) και το Υπουργείο 
Οικονοµικών (9,1%). Η ευρεία διάσταση ανάµεσα στους στόχους για τις δαπάνες και τα 
έσοδα και στην επίτευξή τους οφείλεται κατά ένα µέρος στην υλοποίηση του σχεδίου 
στήριξης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος, όπως επίσης και στην εξασθένιση της 
κατανάλωσης καθώς και στη σηµαντική πτώση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών σε 
βασικούς τοµείς, που αναλύθηκε παραπάνω. 

 

 

 

                                                
81  Τα στοχεία για τoν ετήσιo ρυθµό µεταβολής του πληθωρισµού ανα µήνα, από τα οποία 
υπολογίστηκαν οι περιοδικές µεταβολές, προέρχονται απο τα σχετικά στοιχεία για τον HICP της Eurostat. 
82 Πηγές: Για το έλλειµµα σε απόλυτα µεγέθη, ∆ελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισµού, αρ. 9/2009, Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. Για την προσαρµογή ως προς το ΑΕΠ, αναθεωρηµένες εκτιµήσεις Τριµηνιαίων 
Εθνικών Λογαριασµών ΕΣΥΕ. 
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2.1 Περιφερειακή Ανάλυση83 

Η αναπτυξιακή επίδοση των περιφερειών της χώρας συνδέεται άµεσα µε παράγοντες όπως το 
πληθυσµιακό τους µέγεθος, ο βαθµός αστικοποίησής τους, η παραγωγική διάρθρωση και η 
γεωγραφική θέση. Αυτοί οι παράγοντες ενδεχοµένως, να περιορίζουν τη δυνατότητα µιας 
περιφέρειας να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός δυναµικά εξελισσόµενου παραγωγικού 
προτύπου. Με εξαίρεση τα δύο µητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας δε φαίνεται να διαθέτουν την απαιτούµενη κρίσιµη µάζα σε 
επίπεδο χωρικού, πληθυσµιακού, παραγωγικού και τεχνολογικού δυναµικού. Ενδεικτικό είναι 
το γεγονός ότι η πληθυσµιακή πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (τ.χ.) κυµαίνεται από 
31,7 κατοίκους στη ∆υτική Μακεδονία έως 1.063,3 στην Αττική, γεγονός που συνδέεται µε το 
ανάγλυφο της χώρας και την αστικότητα που επιδεικνύει κάθε περιοχή ξεχωριστά.    

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η  αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων και 
προβληµάτων που συνδέονται µε τα διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας στο σύνολό της 
και τα οποία αποτελούν και διαρθρωτικά προβλήµατα κάθε περιφέρειας. Συνέπεια αυτών, είναι 
η σχετικά αργή πραγµατική σύγκλιση αρκετών περιφερειών της χώρας µε το µέσο όρο των 
περιφερειών της ΕΕ-27. Έτσι, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, οι 
περιφερειακές ανισότητες σε όρους αναπτυξιακών επιδόσεων, απασχόλησης και  
παραγωγικότητας εργασίας είναι σηµαντικές.  

Η συµµετοχή κάθε περιφέρειας στην ανάπτυξη της χώρας, ο ρυθµός ανάπτυξης της οποίας 
εξακολούθησε τα τελευταία χρόνια να είναι µεγαλύτερος από εκείνο του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου, εµφανίζει διαφοροποιήσεις. Την τριετία 2005-2007, 6 από τις 13 περιφέρειες εµφάνισαν 
ρυθµό µεγέθυνσης84 ανώτερο του εθνικού µέσου όρου. Μεταξύ αυτών η ∆υτική Μακεδονία 
πέτυχε τη µεγαλύτερη άνοδο του ακαθάριστου προϊόντος της (4,6%), και ακολούθησαν η 
Αττική (4,5%), η Πελοπόννησος (4,4%), τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο (4,1%). Αντίθετα, 
υστέρηση σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας εµφανίζουν το Βόρειο Αιγαίο, η ∆υτική 
Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, µε το µικρότερο ρυθµό αύξησης να καταγράφεται 
στη Θεσσαλία85.  

Η ταχύρρυθµη µεγέθυνση αρκετών περιφερειών είχε ως συνέπεια ο ρυθµός ανόδου του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές να ξεπεράσει εκείνο της χώρας (6,5% κατά µέσο όρο τη 
δεδοµένη χρονική περίοδο) σε εφτά από αυτές. Η µεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στη 
∆υτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο (8,1% και 8% αντίστοιχα), ενώ η µικρότερη στη 
Θεσσαλία (4,2%). Το 2007 το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται στη ∆υτική 
Ελλάδα, αντιστοιχώντας στα 2/3 σχεδόν του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (12.800 
ευρώ ανά κάτοικο) και το µεγαλύτερο στην Αττική (28.000 ευρώ ανά κάτοικο)(Πίνακας 2.1 
στο τέλος του κεφαλαίου).  

Με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ εκφρασµένο σε ΜΑ∆, η περιφέρεια Αττικής είναι η µοναδική 
της χώρας όπου το 2006 ξεπερνά τον κοινοτικό µέσο όρο, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται 
µεταξύ των 10 περιφερειών της ευρωπαϊκής ένωσης µε τη µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ 2000 
και 2006 (6th Progress Report on Economic and Social Cohesion). Οι περιφέρειες που µε βάση 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανήκουν στο στόχο «Σύγκλιση», εµφάνισαν το 2006 
κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ-27, µε εξαίρεση την Κρήτη 
και την Πελοπόννησο. Αντίστοιχα, στην Κεντρική και στη ∆υτική Μακεδονία, οι οποίες 

                                                
83 Συνοπτική παρουσίαση µεγεθών που αφορούν στις περιφέρειες γίνεται στους Πίνακες 2.1 και 2.2 στο 
τέλος του Κεφαλαίου 2. 
84 Ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 2000, εκφρασµένος ως ποσοστό µεταβολής σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. 
85 ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασµοί 
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εντάσσονται σε µεταβατικό καθεστώς µε φθίνουσα κλίµακα «phasing-out», το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ ανήλθε στο 76% του µέσου όρου της ΕΕ-27, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και στο Νότιο 
Αιγαίο, περιφέρειες οι οποίες είναι επιλέξιµες στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» διαµορφώθηκε στο 94% και 96% του κοινοτικού µέσου όρου. 

Σηµαντική είναι, τέλος, η βελτίωση που παρατηρείται σε βασικές υποδοµές οι οποίες 
προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας και πρόσβασης µεταξύ των διαφόρων 
περιοχών της περιφέρειας. Προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια του 13ου Γενικού 
Στόχου του του ΕΣΠΑ 2007-2013 («ανάπτυξη, εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και 
των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας») συµβάλλει η υλοποίηση 
έργων µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», µε στόχο 
την αναβάθµιση ή και την κατασκευή του οδικού δικτύου, του σιδηρόδροµου, των λιµανιών 
και των αεροδροµίων της χώρας για την ενίσχυση της εµπορικής και τουριστικής 
δραστηριότητας. 

2.1.1 Αγορά Εργασίας 

Η απασχόληση του εργατικού δυναµικού συνδέεται άµεσα µε την αναπτυξιακή πορεία κάθε 
περιφέρειας. Μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας παρατηρείται ανοµοιοµορφία στη 
συµµετοχή στην απασχόληση. Την τριετία 2005-2008 σηµειώνεται άνοδος της απασχόλησης, 
στα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών, σε όλες τις περιφέρειες εκτός της Κρήτης, µε µεγαλύτερη 
εκείνη στη ∆υτική Μακεδονία, κατά 4,4 εκατοστιαίες µονάδες86. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη 
όµως, η συγκεκριµένη περιφέρεια εξακολούθησε το 2008 να κατέχει το µικρότερο ποσοστό 
απασχολούµενων επί του εργατικού δυναµικού µε 56,5%, σε αντίθεση µε την Πελοπόννησο 
όπου προσέγγισε το 65,8% (Πίνακας 2.2, στο τέλος του κεφαλαίου). Η Πελοπόννησος είναι 
και η µόνη περιφέρεια της χώρας όπου το ποσοστό απασχόλησης είναι αντίστοιχο του 
κοινοτικού µέσου όρου (65,9% το 2008 στην ΕΕ-27). Σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας 
(61,9%), το συγκεκριµένο έτος µόνο τρεις επιπλέον περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Αττική και 
Κρήτη) πέτυχαν µεγαλύτερο ποσοστό87.   

Οι συγκεκριµένες επιδόσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι 
αποτέλεσµα της χαµηλής συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αν και στην 
πλειοψηφία των περιφερειών η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε µεταξύ 2005 και 2008 µε 
ρυθµό µεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών, το χάσµα στην απασχόληση ανάµεσα στα δύο 
φύλα παρέµεινε υψηλό. Το 2008, σε οχτώ περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό απασχόλησης  
στους άνδρες είναι µεγαλύτερο του εθνικού (75%) και ευρωπαϊκού µέσου όρου (72,7%), 
όταν στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι µεγαλύτερο της χώρας (48,7%) µόνο στα 
Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο, την Αττική και την Κρήτη. Έτσι, το µεγαλύτερο πρόβληµα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στο Βόρειο Αιγαίο, τη ∆υτική 
Μακεδονία και τη ∆υτική Ελλάδα, όπου περίπου µόνο δύο στις πέντε γυναίκες εργάζονται.  

Όσον αφορά στη µερική απασχόληση ως µορφή εργασίας, αυτή εµφανίζεται περιορισµένη σε 
σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε απόλυτο αριθµό η πλειοψηφία των µερικώς 
απασχολουµένων είναι συγκεντρωµένη στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η µερική απασχόληση είναι περισσότερο διαδεδοµένη σε περιφέρειες 
όπως η ∆υτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία, όπου κυµαίνεται µεταξύ 7%-
10% της συνολικής απασχόλησης (υποδιπλάσια του µέσου όρου της ΕΕ-27), ενώ η 
περιφέρεια µε τη µικρότερη διάχυση είναι το Βόρειο Αιγαίο όπου δεν ξεπερνά το 3%. 
Λιγότερο διαδεδοµένη είναι επίσης στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, µε την 
Αττική να εµφανίζει το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης µεταξύ των 
περιφερειών της χώρας.   

Σε σχέση µε τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 88 , ο τοµέας των υπηρεσιών 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των απασχολουµένων, αν και µεταξύ των περιφερειών η 
                                                
86 Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ανά περιφέρεια της χώρας βασίζονται στην Έρευνα Εργατικού 
∆υναµικού της ΕΣΥΕ και της Eurostat (NUTS II). 
87 Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ, «Πληθυσµός µε βάση την κατάσταση απασχόλησης και ΥΠΑ 
µόνιµης κατοικίας». 
88 Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ. Τα στοιχεία προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων 
«Απασχολούµενοι κατά µονοψήφιες κατηγορίες οικονοµικής δραστηριότητας, φύλο, βαθµό αστικότητας 
και ΥΠΑ µόνιµης κατοικίας». 
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κατανοµή διαφέρει, επηρεαζόµενη από την παραγωγική διάρθρωση κάθε περιοχής. Στον 
πρωτογενή τοµέα, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης το 2008 καταγράφεται στην 
Πελοπόννησο, µε το 1/3 σχεδόν των εργαζοµένων να απασχολείται στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, ενώ το µικρότερο στην Αττική, όπου δεν ξεπερνά το 1%. Πάντως, στο 
συγκεκριµένο τοµέα και σε όλες ανεξαρτήτως τις περιφέρειες της χώρας, παρατηρείται πτώση 
της απασχόλησης διαχρονικά. Όσον αφορά στο δευτερογενή τοµέα, η µεγαλύτερη 
απασχόληση παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία (31,9%), λόγω του µεγάλου αριθµού 
εργαζοµένων στα ορυχεία λιγνίτη και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η µικρότερη 
στο Βόρειο Αιγαίο (16,8%). Στο συγκεκριµένο επίσης τοµέα, και για όλες τις περιφέρειες, µε 
εξαίρεση το Βόρειο Αιγαίο, καταγράφεται πτώση της απασχόλησης στη µεταποίηση, η οποία 
όµως αντισταθµίζεται από την αύξηση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο. Τέλος, 
στον τριτογενή τοµέα το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης παρατηρείται στην Αττική 
(76,8%) και το Νότιο Αιγαίο (74%), γεγονός που συνδέεται µε την ανάπτυξη των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και του τουρισµού αντίστοιχα, ενώ η µικρότερη συµµετοχή 
συναντάται στην Πελοπόννησο (51,7%). Ενδεικτικό της σηµασίας του τουρισµού για την 
απασχόληση στη χώρα, αποτελεί το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά 
συγκαταλέγονται µεταξύ των 10 περιφερειών της ΕΕ-27 µε τη µεγαλύτερη τιµή ως προς το 
δείκτη «αφίξεις ανά κάτοικο σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύµατα», καταλαµβάνοντας την 
5η και 8η θέση αντίστοιχα µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ-27 (6th Progress Report on 
Economic and Social Cohesion, European Commission).  

Με βάση το µορφωτικό επίπεδο, το µεγαλύτερο µερίδιο απασχολουµένων µε τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, εµφανίζεται στην περιφέρεια Αττικής (32,5%), ενώ υψηλότερο ποσοστό σε 
σχέση µε το σύνολο της χώρας, αλλά και της ΕΕ-27, παρατηρείται επίσης στην Κεντρική 
Μακεδονία (27,2%). Αντίθετα, στις λοιπές περιφέρειες το ποσοστό των απασχολούµενων µε 
τριτοβάθµια εκπαίδευση υπολείπεται του µέσου όρου της χώρας, µε το µικρότερο να 
καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο, όπου µόλις ένας στους έξι περίπου απασχολούµενους έχει 
λάβει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή των 
ατόµων αυτών αυξάνεται την τελευταία οκταετία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Από την 
άλλη πλευρά, η συµµετοχή στην αγορά εργασίας των απασχολούµενων µε χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο, αν και ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, είναι µεγάλη σε αρκετές 
περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά, στα Ιόνια Νησιά το 2008 το ποσοστό προσεγγίζει το 53,5%, 
ποσοστό δηλαδή που είναι υπερδιπλάσιο του µέσου όρου της ΕΕ-27. Μεταξύ των δύο φύλων, 
οι γυναίκες απασχολούµενες όπου έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
υπερτερούν των ανδρών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, τάση αντίθετη µε εκείνη στα 
άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. 

Τέλος, µε βάση τη θέση στο επάγγελµα η αυτοαπασχόληση είναι αρκετά διαδεδοµένη στην 
Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά, µε το ποσοστό να φτάνει το 42,3% και 38,1% αντίστοιχα, 
όταν στην Αττική δεν ξεπερνά το 20%. Αντίθετα, στην Αττική κυριαρχούν οι µισθωτοί 
υπάλληλοι, καθώς σχεδόν οχτώ στους δέκα εργάζονται υπό αυτή τη µορφή απασχόλησης. 
Τέλος, στην Πελοπόννησο συναντάται το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις (11,3%), γεγονός που συνδέεται άµεσα και µε την ανάπτυξη των 
γεωργικών επαγγελµάτων.  

2.1.2 Ανεργία 

Το ποσοστό ανεργίας, αν και εµφανίζει κάµψη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, επιδεικνύει 
σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ αυτών. Η περιφέρεια που πλήττεται εντονότερα είναι η 
∆υτική Μακεδονία, µε το ποσοστό να προσεγγίζει το 12,5% το 2008, έχοντας ωστόσο 
υποχωρήσει κατά 5,5 εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2005, έτος όπου και 
παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη ανεργία της τελευταίας οκταετίας στην περιοχή (Πίνακας 2.2 
στο τέλος του κεφαλαίου). Οι δυσχέρειες στην ανεύρεση εργασίας σε πολλές περιοχές της 
χώρας καταδεικνύονται από το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας σε οκτώ επιπλέον 
περιφέρειες το 2008 είναι µεγαλύτερο από εκείνο της χώρας. Αντίθετα, µικρότερο είναι το 
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ποσοστό στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου 
καταγράφεται και η µικρότερη τιµή (4,5% το 2008)89. 

Από την ανεργία πλήττονται κυρίως οι γυναίκες και οι νέοι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι τουλάχιστον διπλάσιο από 
εκείνο των ανδρών. Ωστόσο, τα µέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, είχαν ως 
αποτέλεσµα η ανεργία των γυναικών να υποχωρήσει συστηµατικά. Μάλιστα, στην περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες κατέγραψε πτώση 10 περίπου 
ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 2005. Η περιφέρεια µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
ανεργίας στις γυναίκες το 2008 είναι η ∆υτική Μακεδονία (19,3%) και µε το µικρότερο η 
Αττική (8,6%).     

Από την άλλη πλευρά, µε βάση τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών 
αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στη ∆υτική 
Μακεδονία ένας στους τρεις νέους αυτής της ηλικίας δε µπορεί να βρει εργασία, ενώ 
αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά στη ∆υτική Ελλάδα (31,2%), την Ήπειρο (30,7%), και τη 
Στερεά Ελλάδα (28,1%). Αντίθετα, µικρότερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι νέοι στην Κρήτη 
και το Νότιο Αιγαίο µε το ποσοστό ανεργίας να είναι µικρότερο και από το µέσο όρο της ΕΕ-27 
(13,9% και 14,9%). 

Τέλος, σε σταθερά υψηλά επίπεδα κυµαίνεται το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων. Το 
2008 στην ∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο, αν και έχει υποχωρήσει σε σχέση µε το 2005, 
καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας, 7,2% και 6,4%, µε 
αποτέλεσµα παραπάνω από τα µισά άτοµα να παραµένουν χωρίς εργασία για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από δώδεκα µήνες.   

2.1.3 Παραγωγικότητα της Εργασίας 

Η παραγωγικότητα της εργασίας µετρούµενη ως το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά 
απασχολούµενο, εµφανίζεται υψηλότερη του µ.ο. της Ευρωπαϊκης Ενωσης (ΕΕ-27=100), στην 
Αττική, το Νότιο Αιγαίο και την Στερεά Ελλάδα (135%, 110% και 101,5% αντίστοιχα). Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας µέσα από 
παρεµβάσεις για την τεχνολογική ανάπτυξη και εξειδίκευση, αλλά και την παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας.  

2.1.4 Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

Το 2007, η αύξηση στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) που καταγράφεται  στις 
περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων είναι µεγαλύτερη από 
εκείνη στο σύνολο της χώρας (6,8%), ενώ µικρότερη αυτής είναι η αύξηση στις περιφέρειες 
της Στερεάς Ελλάδας και της Αν. Μακεδονίας-Θράκης90.  

Στον πρωτογενή τοµέα, τη µεγαλύτερη µείωση το 2007 παρουσίασε η περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, ενώ τη µεγαλύτερη αύξηση οι περιφέρειες της Αττικής και της ∆υτικής Μακεδονίας. 
Η ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα κινήθηκε ανοδικά στο σύνολο της χώρας κατά 3,6%. Τη 
µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας. 
Τέλος, στον Τριτογενή Τοµέα όπου η ΑΠΑ ενισχύθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 8,1%, τη 
µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η περιφέρεια της Κρήτης.  

Τέλος, όσον αφορά στη συµµετοχή των περιφερειών στην δηµιουργία της συνολικής 
εγχώριας Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας, στον πρωτογενή τοµέα το µεγαλύτερο µερίδιο 
το 2007, κατέχουν η Κεντρική Μακεδονία (19,1%), η Θεσσαλία (11,1%) και η ∆υτική Ελλάδα  
(10,9%). Στο δευτερογενή τοµέα, το µεγαλύτερο µερίδιο κατέχει η Αττική µε 31% και 
ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία µε 18%, ενώ στον τριτογενή τοµέα από τις περιφέρειες 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προέρχεται πολύ περισσότερο από το µισό της συνολικής 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης. Αξίας (69,3%). 

                                                
89 Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ΕΣΥΕ, «Πληθυσµός µε βάση την κατάσταση απασχόλησης και ΥΠΑ 
µόνιµης κατοικίας». 
90 ΕΣΥΕ, Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασµοί. 
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2.1.5 Μορφωτικό Επίπεδο 

Η Αττική είναι η περιφέρεια µε την υψηλότερη αναλογία κατοίκων-αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στα άτοµα ηλικίας 25 έως 64 ετών (28% το 2007) η οποία είναι διπλάσια από 
την περιφέρεια µε το µικρότερο ποσοστό (Νότιο Αιγαίο 12%). Στον αντίποδα, τα άτοµα της 
συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αποτελούν σηµαντικό µέρος 
του πληθυσµού σε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η ∆υτική Μακεδονία, τα 
Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο όπου το ποσοστό ξεπερνά το 50%, όταν ο µέσος όρος στην 
ΕΕ-27 το 2007 δεν υπερβαίνει το 30%91. 

Η ύπαρξη µεγάλου ποσοστού του πληθυσµού µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, συνδέεται 
άµεσα µε τη χαµηλή συµµετοχή των πολιτών στη δια βίου µάθηση, για την ανάπτυξη της 
οποίας  είναι απαραίτητη η ύπαρξη προϋποθέσεων που σχετίζονται µε κοινωνικο-οικονοµικές 
κυρίως δοµές µιας περιοχής. Έτσι, σε περιοχές στις οποίες συναντάται µεγάλος αριθµός 
ατόµων µε χαµηλή εκπαίδευση ή όπου το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου είναι υψηλό, η 
ανάπτυξη της δια βίου µάθησης είναι δύσκολη. Αυτό το φαινόµενο παρουσιάζεται και στην 
Ελλάδα, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό στη δια βίου µάθηση συναντάται στην Αττική και την 
Κεντρική Μακεδονία (3,8% αντίστοιχα), ενώ το µικρότερο στο Νότιο Αιγαίο (0,7%). Ωστόσο, 
το ΕΣΠΑ, κυρίως µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση», δίνει τη δυνατότητα στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων επιµόρφωσης, πρακτικής 
άσκησης σε απόφοιτους δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, καθώς και άλλων έργων µε παραπλήσιο 
περιεχόµενο σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. 

2.1.6 Συµβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην προώθηση της Περιφερειακής Συνοχής 

Η Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης αποτελεί την 5η Θεµατική Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία 
εξειδικεύεται στους πέντε Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ που περιλαµβάνει92. Τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ έχουν οριζόντια συµβολή στην επίτευξη των Γενικών 
Στόχων της συγκεκριµένης Θεµατικής Προτεραιότητας.  

Αναλυτικότερα, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα έχει χωρισθεί σε πέντε χωρικές ενότητες, σε 
καθεµία από τις οποίες  αντιστοιχεί ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ)93, µε 
σκοπό πέραν των τοµεακών προγραµµάτων να δοθεί έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε περιφέρειας. Μέσα από τα ΠΕΠ και για όλες τις περιφέρειες καλύπτεται ένας κοινός 
κορµός παρεµβάσεων (άξονες προτεραιότητας) που στοχεύουν στη βελτίωση των υποδοµών 
και των υπηρεσιών προσπελασιµότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,την ψηφιακή 
σύγκλιση και την αειφόρο ανάπτυξη (περιβάλλον, πολιτισµός, υγεία και κοινωνική 
αλληλεγγύη).  

Στους Άξονες Προτεραιότητας, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  
περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που αφορούν το οδικό δίκτυο κάθε περιοχής µε σκοπό να 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε 
ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, όπως και έργα κατασκευής-αναβάθµισης 
σιδηροδροµικών γραµµών και λιµένων. Παράλληλα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις  που 
στοχεύουν στην αναβάθµιση οικιστικών περιοχών και στη βελτίωση-δηµιουργία µονάδων 
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας Νοσοκοµειακής φροντίδας. Επίσης, στόχος των 
Περιφερειακών Προγραµµάτων στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 είναι η ενίσχυση της 
λειτουργίας δοµών φροντίδας ηλικιωµένων («Βοήθεια στο Σπίτι» και µονάδες «Κοινωνικής 
Μέριµνας»), αλλά και η ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας. Παράλληλα, προβλέπεται η 
εφαρµογή προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση έργων προστασίας, ανάδειξης και απόδοσης 
σε λειτουργική χρήση µνηµειακών χώρων, την περιβαλλοντική προστασία και την τουριστική 
προβολή περιοχών και νησιών. Επιπρόσθετα, βασικό στόχο των ΠΕΠ αποτελεί, µέσα από τη 

                                                
91 Τα συγκεκριµένα στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (Regional Education Statistics). 
92  Αναλυτική παρουσίαση των πέντε Γενικών Στόχων γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσας 
έκθεσης. 
93 Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Ε.Π. Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου, Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Ε.Π. Αττικής. 
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χρηµατοδότηση των δράσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
περιφερειών. Για τον σκοπό αυτό, µέσα από σχετικές παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται  
στους Άξονες Προτεραιότητας  των Περιφερειακών Προγραµµάτων, δίνεται βαρύτητα στην 
ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού κάθε περιφέρειας σε κλάδους και υπηρεσίες 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, οι οποίοι πρέπει να ενσωµατώσουν τις εξελίξεις στην 
τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία. Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων σκοπεύει επίσης 
στην επέκταση της επιχειρηµατικότητας µε εξαγωγικό προσανατολισµό, στην κινητοποίηση 
των ενδογενών πόρων και στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων 
υψηλής τεχνογνωσίας. Για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας σηµαντικό επίσης βάρος µέσα 
από τα ΠΕΠ δίνεται και στην ψηφιακή σύγκλιση για την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Λοιπά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της 5ης 
Θεµατικής Προτεραιότητας και εποµένως στην ενδυνάµωση της περιφερειακής συνοχής είναι 
τα ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», «Περιβάλλον/Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».  

 

2.2 Κοινωνικοοικονοµικές Τάσεις και Προτεραιότητες-Στόχοι ΕΣΠΑ 

Στα κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας έκθεσης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σε ένα πλήθος 
πτυχών και µεγεθών της κοινωνικής-οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα, τα οποία τη 
διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό, ενώ πραγµατοποιήθηκε επίσης η ανάλυση των 
επιδράσεων σε αρχικό και µεταγενέστερο χρονικό στάδιο σε αυτά από τη διεθνή οικονοµική 
ύφεση που πλήττει και την ελληνική οικονοµία. Από τη συγκεκριµένη καταγραφή 
αναδείχθηκαν θεµατικές περιοχές, ζητήµατα στα οποία σηµειώνεται στασιµότητα/επιδείνωση 
των δεδοµένων τα τελευταία χρόνια και κοινωνικές οµάδες οι οποίες αντιµετωπίζουν οξυµένες 
δυσχέρειες, όπως επίσης και τα κοινωνικά τµήµατα και οι οικονοµικές δραστηριότητες που 
φαίνεται να έχουν υποστεί εντονότερα τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Αναδεικνύεται 
συνεπώς µια σειρά θεµάτων και προβληµάτων που η αντιµετώπισή τους χρήζει 
προτεραιότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντική µπορεί να είναι η συµβολή του ΕΣΠΑ 
µέσα από τις Θεµατικές Προτεραιότητές του, τους Γενικούς Στόχους του και τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα που συνδέονται µε την υλοποίησή τους. 

Αναλυτικότερα, η οικονοµική κρίση έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στην δραστηριότητα σε 
πλήθος κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, ορισµένοι από τους οποίους µάλιστα εµφάνιζαν 
σηµάδια κάµψης ή/και υποχώρησης ακόµα και πριν την εκδήλωσή της, όπως για παράδειγµα ο 
κλάδος της ενέργειας, η µεταποίηση και το χονδρικό-λιανικό εµπόριο. Στην προσπάθεια 
στήριξης των συγκεκριµένων κλάδων καθώς και άλλων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά σε 
µικρότερο βαθµό από την ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία µπορεί να συνδράµει η 
ταχύτερη προώθηση της πρώτης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, η οποία 
επικεντρώνεται στην «Επένδυση στον Παραγωγικό Τοµέα  της Οικονοµίας». Πιο 
συγκεκριµένα, ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ που περιλαµβάνεται στη 
συγκεκριµένη προτεραιότητα και αφορά στην «Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας και την 
αύξηση της παραγωγικότητας» πρέπει να προσανατολιστεί αφενός στη στήριξη των κλάδων 
που αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσχέρειες, αφετέρου στην αναθέρµανση της προδιάθεσης για 
επιχειρηµατικότητα, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και συνολικά της ελκυστικότητας 
στους κλάδους που εµφανίζουν τις καλύτερες προοπτικές κατά την υποχώρηση της 
οικονοµικής κρίσης και µετά από αυτή. Στις συγκεκριµένες κατευθύνσεις µπορούν να κινηθούν 
τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συνδέονται µε την επίτευξη του δεύτερου Γενικού 
Στόχου, πρωτίστως τα ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», «Εκπαίδευση και δια 
βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» καθώς και τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

Περισσότερο εξειδικευµένο ρόλο, στη στήριξη του εµπορίου και των εξαγωγών που 
υφίστανται τον αρνητικό αντίκτυπο του σηµαντικού περιορισµού των παγκόσµιων εµπορικών 
συναλλαγών, µπορεί να έχει η µεγαλύτερη ανάδειξη του τρίτου Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ,  
ο οποίος εστιάζει στην «Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άµεσων 
επενδύσεων». Οι έντονες διακυµάνσεις στο διεθνές εµπόριο τη διετία 2008-2009 έχουν 
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µεταβάλλει τη δοµή του, αναδεικνύοντας και σε αυτό το πεδίο καινούργιες ευκαιρίες οι οποίες 
πρέπει να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Ως εκ 
τούτου, απαιτείται έµφαση σε άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» µε τη συγκεκριµένη στόχευση (2ος-3ος άξονας) και στο ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας».   

Η υποχώρηση της παραγωγικής δραστηριότητας µε την εξάπλωση διεθνούς οικονοµικής 
ύφεσης είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας. Όπως καταγράφεται στην ενότητα για 
τις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης (κεφάλαιο 1), η άνοδός της είναι µεγαλύτερη 
τόσο σε κοινωνικές οµάδες που διαχρονικά εµφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως οι νέοι 
15-19 ετών, αλλά και σε άλλες µε λιγότερο οξυµένο πρόβληµα εύρεσης εργασίας στο 
παρελθόν, όπως οι ηλικίες 45-64 και οι άνδρες. Ενίσχυση ωστόσο, παρότι µικρότερης 
αναλογικά έκτασης, παρουσίασε και η ανεργία των γυναικών, που συγκαταλέγεται διαχρονικά 
στις υψηλότερες για αυτή την κοινωνική οµάδα στην ΕΕ-27. Για τη σφαιρική αντιµετώπιση της 
υπάρχουσας αυξηµένης ανεργίας και την αποτροπή/συγκράτηση της εξάπλωσής της, που 
προβλέπεται να συνεχιστεί το 2010, αποκτά πρωτεύουσα σηµασία η 3η Θεµατική 
Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και ιδίως οι Γενικοί 
Στόχοι του 7-9 που περιλαµβάνονται σε αυτή, δηλαδή οι «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων», «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 
και «Προώθηση της Ενσωµάτωσης». Οι παραπάνω στόχοι εξυπηρετούνται κυρίως από τους 
άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» και κατά συγκεκριµένους 
στόχους από τα ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα», και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
ενίσχυσης. 

Η αύξηση της ανεργίας έχει σαφώς και περιφερειακές «αιχµές», ενώ περιφερειακές διαφορές 
αναµένεται να καταγραφούν και σε άλλα µεγέθη το 2009 λόγω της οικονοµικής κρίσης, όπως 
στη µεταβολή του προϊόντος των περιφερειών. Για τη στήριξη των ελληνικών περιφερειών, 
ορισµένες από τις οποίες συγκαταλέγονται µεταξύ αυτών µε αρκετά χαµηλό κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στην ΕΕ-27 πριν την οικονοµική ύφεση, αποκτά πρόσθετη σηµασία η ταχύτερη 
προώθηση της 4ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, για την «Ελκυστικότητα της 
Ελλάδας και των Περιφερειών της ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης». Μια 
επιπλέον παράµετρος που πρέπει να συνυπολογίζεται στις ενέργειες στήριξης των περιφερειών 
είναι η περιβαλλοντική διάστασή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξηµένη είναι η βαρύτητα 
των Γενικών Στόχων 13, 14 και 16 της 4ης Θεµατικής Προτεραιότητας, για την 
«Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας», την «Αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος» και την 
«Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής». Στην υλοποίηση τους 
δραστηριοποιούνται κυρίως το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» για τον 13ο Γενικό 
Στόχο και το ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη» για τον 14ο και τον 16ο Γενικό 
Στόχο, ενώ οριζόντια είναι η επίδραση των Περιφερειακών ΕΠ σε αυτούς, µέσω των 
διαφορετικών κατά ΓΣ αξόνων προτεραιότητάς τους. 
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Πίνακας 2.1: Οικονοµικοί ∆είκτες κατά περιφέρεια (NUTS 2) της Ελλαδας 

 
Κατά κεφαλή 

ΑΕΠ (σε €) 
-2007- 

Κατά 
κεφαλή ΑΕΠ 

(σε ΜΑ∆) 
-2006- 

ΑΠΑ Πρωτογενή 
τοµέα ως % 

συνολικής ΑΠΑ 
-2007-* 

ΑΠΑ ∆ευτερογενή 
τοµέα ως % 

συνολικής ΑΠΑ 
-2007-* 

ΑΠΑ Τριτογενή 
τοµέα ως % 

συνολικής ΑΠΑ 
-2007-* 

ΑΕΠ 
Συµµετοχή στο 

σύνολο της χώρας 
-2007- 

Α. Μακεδονία-Θράκη 13.000 14.400 7,8% 26,0% 66,2% 3,5% 
Κεντρική Μακεδονία 16.300 17.900 5,3% 26,6% 68,2% 13,8% 
∆υτική Μακεδονία 16.400 18.000 6,8% 42,2% 51,0% 2,1% 
Θεσσαλία 14.600 16.100 8,9% 30,2% 60,9% 4,7% 
Ήπειρος 15.200 16.700 8,2% 22,1% 69,7% 2,3% 
Ιόνια Νησιά 16.000 17.500 3,5% 15,8% 80,7% 1,6% 
∆υτική Ελλάδα 12.800 14.100 9,9% 25,2% 64,8% 4,1% 
Στερεά Ελλάδα 19.900 22.100 8,3% 49,0% 42,7% 4,8% 
Πελοπόννησος 16.600 18.200 9,1% 34,1% 56,9% 4,3% 
Αττική 28.000 30.500 0,5% 12,7% 86,9% 49,7% 
Βόρειο Αιγαίο 14.700 15.900 7,6% 18,8% 73,7% 1,3% 
Νότιο Αιγαίο 21.100 22.700 3,0% 16,6% 80,4% 2,8% 
Κρήτη 18.200 19.600 7,7% 16,2% 76,1% 4,8% 
Σύνολο Χώρας 20.300 22.200 3,8% 20,3% 75,9% 100% 
ΕΕ-27 - 23.600 : : : - 

* Ο παρανοµαστής του λόγου είναι η συνολική ΑΠΑ (το άθροισµα δηλαδή της ΑΠΑ του 1ογενή, 2ογενή και 3ογενη τοµέα) κάθε περιφέρειας και της χώρας συνολικά  
(:) ∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία για το 2007 
Πηγή: ΕΣΥΕ-Eurostat  

 

Πίνακας 2.2: Βασικά µεγέθη της αγοράς εργασίας κατά περιφέρεια (NUTS 2) της Ελλαδας, 2008 

 
Ποσοστό 

απασχόλησης 
(15-64 ετών) 

Ποσοστό 
απασχόλησης 

ανδρών 
(15-64 ετών) 

Ποσοστό 
απασχόλησης 

γυναικών 
(15-64 ετών) 

Ποσοστό 
ανεργίας 

Ποσοστό 
ανεργίας 

νέων 
15-24 ετών 

Ποσοστό 
ανεργίας 
γυναικών 

Μισθωτοί ως % 
του συνόλου των 
απασχολουµένων 

Αυτοαπασχολούµενοι 
ως % του συνόλου 

των 
απασχολουµένων 

 
∆ια βίου 

εκπαίδευση* 
-2008- 

Α. Μακεδονία-Θράκη 61,3% 75,0% 47,5% 8,7% 21,8% 14,4% 55,1% 37,4% 3,3% 
Κεντρική Μακεδονία 60,0% 74,1% 46,3% 8,3% 22,2% 12,8% 61,9% 31,7% 3,8% 
∆υτική Μακεδονία 56,5% 69,7% 42,6% 12,5% 36,8% 19,3% 57,2% 37,6% 2,4% 
Θεσσαλία 61,0% 73,6% 48,4% 8,4% 23,7% 12,1% 53,9% 36,0% 1,8% 
Ήπειρος 60,0% 73,2% 46,7% 9,9% 30,7% 16,3% 57,1% 36,3% 2,5% 
Ιόνια Νησιά 64,7% 76,9% 52,3% 8,5% 26,7% 12,1% 51,1% 38,1% 1,0% 
∆υτική Ελλάδα 58,1% 72,7% 42,6% 9,6% 31,2% 15,6% 54,4% 36,6% 2,7% 
Στερεά Ελλάδα 60,5% 76,3% 43,5% 8,5% 28,1% 14,3% 59,2% 33,6% 0,8% 
Πελοπόννησος 65,8% 78,7% 52,2% 7,1% 21,2% 11,3% 46,5% 42,3% 1,4% 
Αττική 63,4% 75,1% 52,2% 6,5% 19,1% 8,6% 77,6% 19,9% 3,8% 
Βόρειο Αιγαίο 58,1% 77,6% 37,1% 4,5% 20,2% 9,4% 59,2% 35,8% 1,2% 
Νότιο Αιγαίο 61,3% 77,9% 43,7% 8,1% 14,9% 12,7% 57,6% 32,9% 0,7% 
Κρήτη 64,7% 77,5% 51,4% 6,3% 13,9% 10,1% 56,8% 35,3% 2,1% 
Σύνολο Χώρας 61,9% 75,0% 48,7% 7,7% 22,1% 11,4% 64,6% 29,5% 2,9% 
ΕΕ-27 65,9% 72,7% 59,0% 7,0% 15,6% 7,5% 83,5% 14,8% 9,3% 

(*) % του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης  
 Πηγή: ΕΣΥΕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

 

 

Το ΕΣΠΑ 2007-13 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς της Ελλάδας στο πλαίσιο της νέας 
Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης µε σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των οποίων 
βρίσκονται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, η 
έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, η ποιότητα, η τεχνολογία, η καινοτοµία και ο 
σεβασµός στο περιβάλλον. 

Κεντρικός στόχος της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 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 στρατηγική αυτή στόχευση για τη νέα προγραµµατική περίοδο εξειδικεύεται σε 17 
Γενικούς Στόχους που χωρίζονται σε πέντε θεµατικές προτεραιότητες.  

Συνοπτικά, οι Γενικοί Στόχοι ανά Θεµατική Προτεραιότητα είναι οι εξής: 

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

1. Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων 

2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

3. ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας 

Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 

4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για 
την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

5. 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 

6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης. 

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

7. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων 

8. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση  

9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης  

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.  

11. 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). 

Θεσµικό περιβάλλον 

12. 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.  
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Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης 

13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας 

14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία 

15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

16. Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  

17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.  

Για την εκπλήρωση των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ και των ευρύτερων στρατηγικών επιλογών 
της χώρας έχουν καταρτιστεί 14 Επιχειρησιακά Προγράµµατα: εννέα (9) Τοµεακά ΕΠ και 
πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ. Συνοπτικά, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ είναι τα 
εξής: 

1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»  

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»  

3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

5. ΕΠ « ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

7. ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»  

8. ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 

9. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρµογής» 

10. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης  

11.  ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων  

12.  ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

13.  ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου  

14.  ΠΕΠ Αττικής  

Η συνάφεια της διάρθρωσης και της διαµορφωµένης στρατηγικής των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε τις θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και 
οι διασυνδέσεις µεταξύ των ΕΠ και των Γενικών Στόχων που εξειδικεύουν κάθε 
προτεραιότητα είναι εµφανείς. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η επίτευξη του κάθε Γενικού 
Στόχου του ΕΣΠΑ δεν συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις προκύπτει µέσα από µια συνέργια περισσότερων Προγραµµάτων, 
Τοµεακών και Περιφερειακών, που είτε άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στην υλοποίηση των 
Γενικών Στόχων, ανάλογα µε τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν 
τεθεί. 

Η συνάφεια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε τους Γενικούς Στόχους του 
ΕΣΠΑ ανά θεµατική προτεραιότητα µπορεί συνοπτικά να αναλυθεί ως εξής: 

Η θεµατική προτεραιότητα Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 
περιλαµβάνει τους Γενικούς Στόχους 1-3 που αφορούν στην αύξηση της εξωστρέφειας, την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας, αντίστοιχα. Λόγω του σχετικά γενικού χαρακτήρα που έχουν οι Στόχοι αυτοί η 
επίτευξη τους θα προέλθει από τη συνέργια όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε το 
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και τους Άξονες Προτεραιότητας 
«Επιχειρηµατικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση» των ΠΕΠ να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο. 

Η θεµατική προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία αφορά στους Γενικούς 
Στόχους 4-6. Για το ΓΣ 4  σηµαντική είναι η συµβολή του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» ενώ για το ΓΣ 5 σηµαντικότερη συµβολή έχουν τα ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
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Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» Τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» θα συµβάλλουν κυρίως στην επίτευξη του ΓΣ 6 σχετικά µε την 
ψηφιακή σύγκλιση της χώρας. Πρέπει να τονιστεί ότι για την επίτευξη των ΓΣ της θεµατικής 
προτεραιότητας Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία άµεση θα είναι και η συµβολή όλων των 
ΠΕΠ. 

Όσον αφορά στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή (Γενικοί 
Στόχοι 7-11) καθοριστική είναι η συµβολή του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» ενώ 
πιο έµµεσο ρόλο και ανάλογα µε το αντικείµενο του αντίστοιχου Γενικού Στόχου έχουν και τα 
υπόλοιπα τοµεακά ΕΠ. Όσον αφορά στα ΠΕΠ αυτά συµβάλουν άµεσα στην επίτευξη των ΓΣ 
9-11.  

Η θεµατική προτεραιότητα Θεσµικό Περιβάλλον περιλαµβάνει το Γενικό Στόχο 12 που 
αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και την αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα ΕΠ που συµβάλλουν 
στην επίτευξη του παραπάνω Στόχου είναι αυτά της «Ψηφιακής Σύγκλισης» και «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» καθώς και το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής». 

Τέλος, για τη θεµατική προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών 
ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης (Γενικοί Στόχοι 13-17) συµβάλλουν κατά 
σηµαντικό τρόπο τα Τοµεακά ΕΠ, «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», καθώς και το σύνολο 
των ΠΕΠ. 

Ακολουθεί η περιγραφή και παρουσίαση των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ µε αναλυτική 
καταγραφή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Αξόνων Προτεραιότητας που άµεσα ή 
έµµεσα συµβάλλουν στην υλοποίηση στον καθένα από αυτούς. Παράλληλα, περιγράφονται 
συνοπτικά λίγες βασικές δράσεις που υλοποιούνται και αναµένεται να προωθήσουν την 
υλοποίηση του αντίστοιχου Γενικού Στόχου. Στο τέλος του κεφαλαίου, καταγράφονται όπου 
είναι δυνατόν ∆είκτες µέτρησης της προόδου του κάθε Γενικού Στόχου µε αναφορά στην Τιµή 
των µέχρι σήµερα Ενταγµένων Έργων.  

 

3.1 Θεµατική Προτεραιότητα: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της 

οικονοµίας 

3.1.1 Αύξηση της Εξωστρέφειας και των Εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 

Ο Γενικός Στόχος 1 επιδιώκει τη στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών, τη βελτίωση της 
εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος, την αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος 
της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
την εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο. 

Για την υλοποίηση του Στόχου καταλυτική είναι η συµβολή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και ειδικότερα οι Άξονες 
Προτεραιότητας 2 και 3 αυτού. Μικρότερη είναι η επίδραση των Αξόνων Προτεραιότητας 1 
(«∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη») και 4 («Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της 
αειφορίας») του ίδιου ΕΠ που σαν επιµέρους στόχους θέτουν ζητήµατα ανταγωνιστικότητας, 
ενίσχυσης των ξένων επενδύσεων καθώς και της ένταξης της χώρας στα διεθνή ενεργειακά 
δίκτυα. 

Πέραν του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», µία σειρά άλλων Τοµεακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ συµβάλλουν, µε περισσότερο έµµεσο τρόπο, στην 
επίτευξη του ΓΣ όπως το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» µέσω της απλοποίησης των 
διαδικασιών έναρξης επιχειρηµατικότητας και µείωσης της γραφειοκρατίας και το ΕΠ 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της 
προσβασιµότητας. 

Επίσης τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, συµβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού 
Στόχου 1 πρωτίστως µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
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Επιχειρηµατικότητα» κάθε επιµέρους περιφέρειας ενώ για το ΠΕΠ Αττικής οι σχετικοί Άξονες 
είναι ο ΑΠ 3 («Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας») και ο ΑΠ 4 
(«Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών»). 

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται και προβλέπεται να συµβάλλει σηµαντικά στην 
επίτευξη του Γενικού Στόχου 1 είναι το έργο της Ανάπτυξης ενιαίου δικτυακού 
συστήµατος δοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών – 
ΚΥΕ) που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και αφορά στη 
λειτουργία δοµών για τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της χώρας. Αντικείµενο των ΚΥΕ αποτελεί ο συντονισµός όλων των δηµόσιων υπηρεσιών που 
συµµετέχουν στις διαδικασίες σύστασης µιας νέας επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών 
αδειοδότησης εγκατάστασης - λειτουργίας µιας επιχείρησης, ώστε να διευκολύνουν τον 
επενδυτή επιχειρηµατία. Με την  απλούστευση, εκλαΐκευση και κωδικοποίηση του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου (άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, µεταποιητικών επιχειρήσεων 
ανάλογα µε την δραστηριότητα και την θέση εγκατάστασής τους) επιδιώκεται οι επενδυτές να 
γνωρίζουν και να εξοικειώνονται µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, τους περιορισµούς 
που υπάρχουν από τις πολεοδοµικές διατάξεις πριν προχωρήσουν στις διαδικασίες 
αδειοδότησης. Στόχος της λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. είναι η ένταξή τους σε πλήρως 
εκσυγχρονισµένες υπηρεσίες Βιοµηχανίας, οι οποίες τελικά θα µπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες σταθµών ενιαίας εξυπηρέτησης (one stop shop). Η πρόσκληση που εκδόθηκε είναι 
προϋπολογισµού 5,39 εκ. € και µέχρι σήµερα υποβλήθηκαν 40 προτάσεις από τις οποίες έχουν 
ενταχθεί οι 30.  

3.1.2 Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

Ο Γενικός Στόχος 2 εξειδικεύεται περαιτέρω στην τόνωση της προδιάθεσης για 
επιχειρηµατικότητα, τη µετατόπιση από την επιχειρηµατικότητα ανάγκης στην εταιρική 
επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων, τη στήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας 
σε τοµείς µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την προώθηση της επιχειρηµατικής διάστασης 
στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συµβάλλουν κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση του ΓΣ 2 
και των επιµέρους πτυχών του είναι το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και 
το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Έµµεση είναι η συµβολή των ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
«Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού». Τα ΠΕΠ 
συµβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 2 µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» για κάθε επιµέρους περιφέρεια ενώ στο ΠΕΠ 
Αττικής ο σχετικός Άξονας είναι ο ΑΠ 3 («Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτοµίας»).  

Ενδεικτικά Έργα/ ∆ράσεις που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 2 είναι τα 
εξής: 

α) Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 

Προετοιµάστηκε και θεσµοθετήθηκε ειδικό πρόγραµµα του Ταµείου ενταγµένο στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Αντικείµενο του προγράµµατος 
αυτού είναι η ενίσχυση, µε πολύ ευνοϊκούς όρους, της ρευστότητας των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες της 
παγκόσµιας κρίσης.  Στη συγχρηµατοδοτούµενη από το ΕΣΠΑ Α΄ Φάση (∆εκ. 2008 - Μάιος 
2009) του προγράµµατος στήριξης της επιχειρηµατικής ρευστότητας µέσω άτοκων και 
εγγυηµένων κεφαλαίων κίνησης χορηγήθηκαν δάνεια ύψους 3,23 δισεκ. € σε 27.069 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τα πρόγραµµα συνεχίστηκε µε εθνικούς πόρους σε Β΄Φάση 
ενισχύοντας επιπλέον, 25.496 µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε συνολικά δάνεια ύψους 1,75 
δισεκ. Ευρώ. 

β) Ταµείο Κεφαλαίου JEREMIE 

Με την απόφαση ΑΠ. 39481/ΕΥΣ 5227, 1/9/2008 των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης συστάθηκε το Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο 
Κεφαλαίου JEREMIE» σε εφαρµογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα (στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων) προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 100 εκ. €, µε 
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στόχο την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων και δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων συµµετοχών (venture capital), εγγυήσεων, µικροπιστώσεων, 
κτλ, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, η καινοτοµία και η απασχόληση 
στην ΕΕ. 

Με την ίδια απόφαση εντάχθηκε η πράξη «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε προϋπολογισµό 
δηµόσιας δαπάνης 50 εκ. €. Τα υπόλοιπα 50 εκ. € κατανέµονται στις Περιφέρειες Μεταβατικής 
στήριξης µε ένταξη αντίστοιχων πράξεων στα ΠΕΠ αυτών. 

γ) Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας γυναικών 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηµατίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Η πρόσκληση που εκδόθηκε έχει προϋπολογισµό 16 εκ. € και καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 16η Νοεµβρίου 2009. Υποβλήθηκαν 3.570 προτάσεις µε 
συνολικό προϋπολογισµό 308,7 εκ. € και συνολική αιτούµενη επιχορήγηση 157,7 εκ. €, οι 
οποίες βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης. 

δ) Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας νέων  

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η πρόσκληση που εκδόθηκε έχει προϋπολογισµό 24 εκ. € 
και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 16η Νοεµβρίου 2009. Υποβλήθηκαν 
3.540 προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 314,9 εκ. € και συνολική αιτούµενη 
επιχορήγηση 161,3 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης. 

ε) Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες  

Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις από το Πρόγραµµα, µε την µορφή της άµεσης 
κεφαλαιουχικής, επιχορήγησης αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µικρών 
και πολύ µικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο 
αναπτυγµένες Περιφέρειες της χώρας. Η επιλογή αυτή αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της 
περιφερειακής οικονοµίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων, µε 
απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της 
κοινωνικής συνοχής. 

3.1.3 ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας 

Ο Γενικός Στόχος 3 αφορά στον εµπλουτισµό και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας.  

Για την επίτευξη και αυτού του Στόχου πρωταρχική είναι η συµβολή του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και ειδικότερα των Αξόνων Προτεραιότητας  2 
(«Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας») και 3 («Βελτίωση του 
Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος») καθώς και των ΠΕΠ. 

Έµµεση αλλά ουσιαστική είναι η συµβολή του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» καθώς 
η βελτίωση της προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας ενισχύει 
την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. Μικρότερη είναι η 
συµβολή στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος των ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος 
Ανάπτυξη» µέσω της προστασίας και ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας 
καθώς και του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού». 

Το Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες που αναφέρθηκε και ως συµβολή 
στο Γενικό Στόχο 2 έχει αντίκτυπο και στο ΓΣ 3 µέσω της στήριξης επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα και ιδιαίτερα εκείνων µε έδρα στις λιγότερο 
αναπτυγµένες Περιφέρειες της χώρας.  

Επιπλέον, υλοποιείται η ∆ράση «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» στο πλαίσιο του 
Επενδυτικού Νόµου µε στόχο την ίδρυση, επέκταση και τον ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό 
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ξενοδοχείων, τη µετατροπή διατηρητέων και παραδοσιακών κτισµάτων σε κύρια τουριστικά 
καταλύµατα και γενικότερα την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Μέχρι  
σήµερα, έχουν εκχωρηθεί από το ΕΠΑΕ στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 70,1 εκ. € προκειµένου να 
συγχρηµατοδοτηθούν αντίστοιχες επενδύσεις στις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης. 

 

3.2 Θεµατική Προτεραιότητα: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 

3.2.1 Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

Ο Γενικός Στόχος 4 αναλύεται στις ακόλουθες επιµέρους εξειδικεύσεις: 

• Την επένδυση στο µέλλον, µέσω της προώθησης των µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και τη βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων 
όλων.  

• Την ενίσχυση της δια βίου µάθησης.  

• Την αντιµετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου µε την καταπολέµηση της 
σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 
της ενισχυτικής διδασκαλίας.  

• Τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» είναι το Πρόγραµµα εκείνο που έχει καταρτιστεί 
βάσει των θεµάτων που άπτονται του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας και όπως είναι 
ευνόητο παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε τους στόχους του Γενικού Στόχου 4. Έµµεση και 
µικρή συµβολή στην επίτευξη του ίδιου Στόχου παρέχουν τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». 

Όσον αφορά στα ΠΕΠ, αυτά συµβάλλουν στο ΓΣ 4 κυρίως µέσω της ανάπτυξης υποδοµών και 
εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και της 
δια βίου µάθησης στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής» των επιµέρους περιφερειών. 

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 4 είναι τα εξής: 

α) «Εισαγωγική επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανοµένους ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για το σχολικό έτος 2008-2009, µε δικαιούχο το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δηµ. δαπάνης 5,299 εκ. € και ωφελούµενους 9.050 εκπαιδευτικούς, 
ενώ για το σχολικό έτος 2009-2010, προβλέπεται δηµ. δαπάνη 5,512 εκ. €, µε ωφελούµενους 
περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς και φορέα υλοποίησης τον νέο αρµόδιο φορέα για την 
εισαγωγική και περιοδική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι ο Οργανισµός 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). 

β) «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή  των ΤΠΕ 
στη διδακτική πράξη», µε δηµ. δαπάνη 47.496 εκ. € και δικαιούχο επίσης τον ΟΕΠΕΚ, 
πράξη που αφορά στην επιµόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ β΄ επιπέδου, αλλά 
και στην εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών ως επιµορφωτών β΄ επιπέδου. Σηµειώνεται ότι η 
επιµόρφωση στη χρήση ΤΠΕ α΄ επιπέδου έχει γίνει στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ. 

γ) «Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέµατα Πρόληψης και 
∆ιαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες», µε δηµ. δαπάνη 9,5 εκ. €, 
δικαιούχο το Παν/µιο Αθηνών και προβλεπόµενους άµεσα ωφελούµενους περί τους 9.000 
εκπαιδευτικούς,  πράξη που αποσκοπεί στην προώθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, και 
έµµεσα στους µαθητές και στον κοινωνικό τους περίγυρο, της γνώσης και της ικανότητας 
πρόληψης και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές, φαινόµενα που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τα τελευταία χρόνια. 
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3.2.2 Η ενίσχυση της Έρευνας και της 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 5 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, 

Στην υλοποίηση του ΓΣ 5 καθοριστική είναι η συµβολή του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και ειδικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας 1 αυτού («∆ηµιουργία και 
Αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»). 
Σηµαντική επίσης είναι η συµβολή του ΑΠ 3 («Βελτίωση του Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος») του ίδιου ΕΠ όπως επίσης και οι Άξονες 10-12 του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια 
βίου Μάθηση» που αφορούν στην «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή 
της έρευνας και της καινοτοµίας» αντίστοιχα για τις 3 κατηγορίες περιφερειών της χώρας. 
Έµµεση είναι η συµβολή στην υλοποίηση του ΓΣ 5 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Ουσιαστική είναι η συµβολή των ΠΕΠ στην προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας µέσω ειδικών παρεµβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των Αξόνων 
Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» κάθε επιµέρους περιφέρειας 
ενώ για το ΠΕΠ Αττικής ο σχετικός Άξονας είναι ο ΑΠ 3 («Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
και Καινοτοµίας»). 

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 5 είναι τα εξής: 

α) Κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Το έργο «Κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις» (Vouchers for SME’s) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», συνολικού 
προϋπολογισµού 8,4 εκ. €, αφορά στην παροχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (µε 
εργαζόµενους µέχρι 20 άτοµα) επιχορήγησης για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους φορείς καινοτοµίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, 
κλαδικές εταιρείες).  

Η επιχορήγηση έχει τη µορφή «κουπονιού» (”Voucher”) ύψους µέχρι 7.000 € µε το οποίο 
αµείβεται ο φορέας παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς την ΜΜΕ – 
για την αντιµετώπιση κάποιου προβλήµατος / ερωτήµατος ή και τη βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας - σύµφωνα µε σχετική αίτηση που έχει υποβάλει και στο πλαίσιο 
σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ επιχείρησης και φορέα καινοτοµίας. 

∆εδοµένου ότι για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση προτάσεων εφαρµόζεται  το 
Σύστηµα Αξιολόγησης «First in / First out» , ο κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων µέχρι 
σήµερα ανέρχεται σε 965 και των καταρχήν εγκεκριµένων προτάσεων σε 660. 

β) Cluster Μικροηλεκτρονικής 

Αποτελεί συνέχεια της πιλοτικής ∆ράσης του ΕΠΑΝ 2000 - 2006 και συνίσταται στην 
επέκταση και ενδυνάµωση του cluster Μικροηλεκτρονικής τόσο από άποψη συµµετεχόντων 
φορέων, όσο και από άποψη υλοποιούµενων δραστηριοτήτων και κοινών υποδοµών, µε 
συνολικό προϋπολογισµό 33 εκ. €. 

Η νέα ∆ράση µε τίτλο «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών 
Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» αποσκοπεί στην ενίσχυση παραγωγικών και 
ερευνητικών φορέων από όλη την Ελλάδα µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών εργαλείων - 
σχηµάτων, τόσο σε θέµατα έρευνας & ανάπτυξης όσο και σε θέµατα επιχειρηµατικότητας & 
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ανταγωνιστικότητας, µε στόχο την επίτευξη µακροπρόθεσµου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος και την υλοποίηση ενός βιώσιµου οικοσυστήµατος αριστείας και καινοτοµίας 
µέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηµατισµών – Clusters. Το Πρόγραµµα 
εστιάζει στους τοµείς των Ηµιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των 
Ενσωµατωµένων Συστηµάτων.  

Αρµοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΕΤ και το Αθηνά − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, η δε πρόταση που υποβλήθηκε περιείχε 79 Σχέδια ∆ράσης / 
Αιτήσεις Ενίσχυσης από τα οποία εντάχθηκαν τελικά 62 Σχέδια. 

γ) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων  επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης 

Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας και της 
πειραµατικής ανάπτυξης µε την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από 
οµάδες ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ήδη ανεπτυγµένη παραγωγική και 
εµπορική  δραστηριότητα. Ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7.259.306 €. 
Έως την 26/10/2009 (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων) υποβλήθηκαν 76 
προτάσεις. 

3.2.3 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 6 αφορά στη βελτίωση της  παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής µέσω 
της χρήσης των ΤΠΕ. 

∆ύο είναι τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που πρωτίστως συµβάλλουν στην 
υλοποίηση του Στόχου αυτού. Πρώτον, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» κυρίως µέσω του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 («Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε Αξιοποίηση των ΤΠΕ») και δεύτερον, 
το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» κυρίως µέσω των ΑΠ IA, ΙΒ, IΓ («Αναβάθµιση των 
∆ηµοσίων Πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης») και ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ («Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης») σε αντιστοιχία για τις τρεις κατηγορίες περιφερειών της χώρας. 

Σε µικρότερο βαθµό συµβάλλει το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» µέσω δράσεων που 
αποσκοπούν στην επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της 
επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού µε έµφαση στην καινοτοµία και τη χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.  

Σε ότι αφορά τα ΠΕΠ, η συνδροµή τους στην επίτευξη του στόχου της Ψηφιακής Σύγκλισης 
της χώρας προβλέπεται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα» κάθε επιµέρους περιφέρειας ενώ για το ΠΕΠ Αττικής οι σχετικοί Άξονες 
είναι ο ΑΠ2 («Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής») και ΑΠ 3 («Ενίσχυση 
της Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας»). 

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 6 είναι τα εξής:  

α) Εθνικό Ληξιαρχείο 

Το έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε προϋπολογισµό 44,860 εκ. €, 
αφορά στην δηµιουργία υποδοµής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα καταγράφονται, θα 
µεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται µε σύγχρονο και συστηµατικό τρόπο όλες οι νέες 
ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δηµιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η 
πλειοψηφία των υφιστάµενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας. Σκοπός του 
έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του 
µε τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας ή άλλους φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα και η 
διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Εθνικού 
Ληξιαρχείου που θα δηµιουργηθεί.  
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β) Εθνικό πληροφοριακό σύστηµα για την υποστήριξη του εθνικού 
προγραµµατισµού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  

Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας προτεραιότητας: Βελτίωση της 
παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ) µε δικαιούχο το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και π/υ ένταξης (∆∆): 1,2 εκ. €. 

Το έργο αφορά στην χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο τοµέα της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος και περιλαµβάνει την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής και 
υπολογιστικών εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας όπως αυτή εντάσσεται στην δεσµευτική, για τις χώρες µέλη, οδηγία 
2008/0016/(cod)  για την αύξηση του µεριδίου των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µέχρι το 
έτος 2020 που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Περιλαµβάνει επίσης την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την ενδυνάµωση 
της λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τοµέα της άσκησης της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής καθώς και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

γ) «Ψηφιακό Άλµα του Πανεπιστηµίου Πατρών»  

Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής) µε δικαιούχο το Πανεπιστήµιο Πατρών και π/υ ένταξης (∆∆): 3.056.515 
€. Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας στάσης στο Πανεπιστήµιο 
Πατρών προς όλους τους συναλλασσόµενους µε αυτό, ήτοι µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
(φοιτητές, µέλη ∆ΕΠ, Εργαζόµενοι), εξωτερικούς συναλλασσόµενους (π.χ. προµηθευτές) και 
λοιπούς εξωτερικούς φορείς (π.χ ΥΠΕΠΘ, ΥΠΟΙΟ) που θα καλύπτουν όλο το φάσµα 
δραστηριοτήτων ενός Ιδρύµατος και αφορούν στην συνολική υποστήριξη της διοικητικής του 
λειτουργίας,  ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή 
του µε την Κοινωνία. Αναµένεται να καλυφθεί το σύνολο των Προπτυχιακών Προγραµµάτων 
Σπουδών (21) και το σύνολο των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (34) όλων των 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, καθώς και το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύµατος, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση 
ή συναλλάσσεται µε το Ίδρυµα, µε έµφαση σε προσωποποιηµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
(επιπέδου 4 και 5) προς στους 35.000 φοιτητές, στα 1200 άτοµα του προσωπικού και στους 
περίπου 10.000 εξωτερικούς συνεργάτες, προµηθευτές και εργολάβους. Συνολικά αναµένεται 
να δηµιουργούν 57 νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε στόχο την επίτευξη 
πλήρους (100%) ηλεκτρονικοποίησης. 

 

3.3 Θεµατική Προτεραιότητα: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

3.3.1 Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων 

Ο Γενικός Στόχος 7 αφορά στη σταδιακή αύξηση της συµµετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης έτσι ώστε τα άτοµα να εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και ικανότητες που 
απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς 
εργασίας και παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα και η παραγωγικότητα της εργασίας.   

Ο Γενικός Στόχος εξυπηρετείται πρωτίστως από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 
που τόσο µέσω συστηµικών παρεµβάσεων όσο και µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 2.1, 
2.2, 2.3 («Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού») αντίστοιχα για 
τις τρεις κατηγορίες περιφερειών της χώρας, συµβάλει στην ενίσχυση της 
προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του 
διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 

Έµµεση είναι η συµβολή στην υλοποίηση του ΓΣ 7 άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
όπως του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΑΠ 2 «Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας»). Όσον αφορά στη συµβολή των ΠΕΠ 
µεταβατικής στήριξης στην υλοποίηση του ΓΣ 7 αυτή προκύπτει µέσω εξειδικευµένων 
παρεµβάσεων που υπάγονται κατά κύριο λόγο στους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν 
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στην «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα». ανάλογα µε τον ειδικό σχεδιασµό των 
ΠΕΠ και τη στόχευση των επιµέρους περιφερειών.   

Ενδεικτικά Έργα που προβλέπονται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 7 είναι τα εξής: 

α) Για την προστασία των εργαζοµένων µε µειωµένο χρόνο εργασίας, προβλέπεται η 
δυνατότητα υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης για τους εργαζόµενους σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε µειωµένο χρόνο εργασίας 
κάνοντας χρήση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ή επιχειρήσεις όπου οι εργαζόµενοι 
βρίσκονται σε διαθεσιµότητα. Αυτό το πρόγραµµα καλύπτει 8.000 εργαζόµενους και έχει 
συνολικό προϋπολογισµό 50 εκ. €. Με τη συγκεκριµένη δράση καλύπτονται οι αποδοχές που 
οι εργαζόµενοι χάνουν εξαιτίας του µειωµένου χρόνου εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται 
οι δεξιότητές τους. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου και 
συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους.  

β) Με στόχο τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων προωθείται πρόγραµµα ενδο-
επιχειρησιακής κατάρτισης για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε 
σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να 
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκαλεί η διεθνής οικονοµική κρίση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το πρόγραµµα 
είναι η δέσµευσή τους για τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας όπως και η έγκριση του 
δικού τους επιχειρηµατικού πλάνου. Η δράση αυτή καλύπτει 24.000 εργαζόµενους  µε 
συνολικό προϋπολογισµό 62 εκ. €. 

γ) Στο πλαίσιο στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και εργαζοµένων, προκηρύχθηκε το έργο 
«Ανάπτυξη µαθησιακών εργαλείων για εργαζόµενους», το οποίο αναφέρεται στην 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µαθησιακών εργαλείων για κατάρτιση σε µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε απώτερο στόχο την πλήρη κάλυψη των µαθησιακών αναγκών 
των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό 4,5 εκ. € και στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η εκπόνηση τεσσάρων (4) θεµατικών µελετών για 
την ανάπτυξη οδηγών εφαρµογής ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων κατάρτισης, όπως 
επίσης η δηµιουργία µίας (1) ολοκληρωµένης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης για παρόχους 
κατάρτισης σε ΜΜΕ και ΠΜΕ. 

δ) Το έργο της ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων, µε 
αρµόδιο φορέα το ΕΚΕΠΙΣ. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η πιστοποίηση 145 επαγγελµατικών 
περιγραµµάτων µε προϋπολογισµό 4,3 εκ. €. Τα πρώτα 75 περιγράµµατα αναµένεται να έχουν 
πιστοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2009, ενώ για τα υπόλοιπα 70 η διαδικασία θα έχει 
ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2010. 

3.3.2 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση  

Ο Γενικός Στόχος 8 αφορά στη δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων 
απασχόλησης προσβάσιµων σε όλους µέσω της διεύρυνσης και βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της 
απασχόλησης των γυναικών και των νέων. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» και ειδικότερα οι Άξονες 
Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3 έχουν σχεδιασθεί µε γνώµονα την υλοποίηση του ΓΣ 8 και 
αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη δηµιουργία συνθηκών πλήρους 
απασχόλησης.  

Ωστόσο για την επίτευξη του ΓΣ 8 συνδράµει σε σηµαντικό βαθµό και το ΕΠ «Εκπαίδευση και 
δια βίου Μάθηση» δια µέσου κυρίως των ΑΠ 4-6 που αποβλέπουν στην αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τη 
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Μικρότερη είναι η συµβολή των  ΕΠ 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Ενδεικτικά έργα που προβλέπονται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 8 είναι τα εξής: 

α) Προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων µε 
υποχρεωτική απασχόληση στον κατασκευαστικό – τεχνικό τοµέα (7.000 άνεργοι, 89,6 εκ. €), 
στον τουρισµό (3.500 άνεργοι, 45,4 εκ. €), σε νέους τοµείς απασχόλησης (αειφόρος 
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περιβαλλοντική διαχείριση, 7.000 άνεργοι, 94,6 εκ. €) και προγράµµατα συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων σε νέες τεχνολογίες (44.000 άνεργοι, 60 εκ. €). 

β) Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
της εναρµόνισης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών, και της 
ισότιµης συµµετοχής τους στην εργασία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
υλοποιεί τη δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» συνολικού 
ύψους 280 εκ. €. Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες ωφελούµενες θέσεις 
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δοµές. Η 
διάθεση της θέσης πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας προς τη γυναίκα 
ωφελούµενη µέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της στις αντίστοιχες δοµές. Η πράξη 
στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και υλοποιείται µέσω ετήσιων κύκλων πρόσκλησης. Τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του νέου συστήµατος, τη σχολική χρονιά 2008-2009 προσφέρθηκαν 
περισσότερες από 10.000 θέσεις τοποθέτησης παιδιών και βρεφών, µε προϋπολογισµό 22 εκ. 
€. Για το σχολικό έτος 2009-2010 προβλέφθηκε αύξηση του προϋπολογισµού στα 62 εκ. € και 
σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα της σύζευξης θα προσφερθούν περίπου 15.000 θέσεις 
τοποθέτησης παιδιών / βρεφών. 

3.3.3 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

Ο Γενικός Στόχος 9 αποβλέπει στη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά 
εργασίας και την πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. 

Όπως και στους άλλους Γενικούς Στόχους της ενότητας «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» 
το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» είναι αυτό που καθορίζει το βαθµό επίτευξης και 
του Στόχου 9 τόσο στο επίπεδο συστηµικών παρεµβάσεων και της ενίσχυσης του 
συντονισµού των δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, 
όσο και µε την προώθηση ενεργητικών πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε 
την ισότιµη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού (ΑΠ 3.1-3.3, 4.1-4.3) 

Επιπλέον, στην υλοποίηση του ΓΣ 9 συνδράµει έµµεσα το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου 
Μάθηση» ενώ µικρότερη είναι η συµβολή των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» που προβλέπουν δράσεις υπέρ των γυναικών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Τα ΠΕΠ επίσης συµβάλλουν στην υλοποίηση του ΓΣ 9 κυρίως µέσω δράσεων που 
εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην «Αειφόρο Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής» για τις επιµέρους περιφέρειες, ενώ για το ΠΕΠ Αττικής ο σχετικός Άξονας 
είναι ο ΑΠ 2 («Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»). 

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 9 είναι τα εξής: 

α) Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενσωµάτωση ατόµων από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, 
υλοποιείται έργο εκµάθησης ελληνικής γλωσσάς σε πιστοποιηµένα κέντρα 
επαγγελµατικής κατάρτισης, για ανέργους µετανάστες - παλιννοστούντες, προσφυγές και 
λοιπούς ανέργους προερχόµενους από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες για τους οποίους η 
ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλωσσάς λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους 
ενσωµάτωση.  Στο πλαίσιο του έργου οι ωφελούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης 
των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος µε την συµµετοχής τους στις 
εξετάσεις Ελληνοµάθειας Β' Επιπέδου που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
του Υπουργείου Παιδείας µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 
ανέρχεται στα 32 εκ. € και αναµένεται να ωφεληθούν 8.400 άνεργοι. 

β) Με στόχο την προώθηση της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης ατόµων από ευπαθείς 
κοινωνικά οµάδες και στη λογική των προγραµµάτων µε εγγυηµένη απασχόληση, έχει 
προκηρυχθεί έργο για προγράµµατα προκατάρτισης – κατάρτισης ανέργων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδες µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση. Το έργο αυτό αφορά σε 
προκατάρτιση και γενική επαγγελµατική κατάρτιση, παρέχοντας µεταβιβάσιµα προσόντα και 
βελτιώνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης του καταρτιζόµενου και την 
κοινωνικό-οικονοµική ένταξή του. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που εντάσσεται 
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στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» ανέρχεται σε 85 εκ € ενώ ο αριθµός των 
δυνητικά ωφελουµένων υπολογίζεται σε 9.500 ανέργους.  

γ) Επίσης, η συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Γ' ΚΠΣ, µε την ένταξη των 
πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» στους 
Άξονες Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» στα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–2013. 

Αντικείµενο των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», αποτελεί η 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον (υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και 
νοσηλευτικών υπηρεσιών) σε ηλικιωµένα άτοµα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον 
βοήθειας αλλά και σε µη ηλικιωµένα άτοµα (ΑΜΕΑ κλπ.), µέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο 
Σπίτι», και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας», µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
διαβίωσης µε συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η παραµονή των ωφελούµενων ατόµων  στο οικείο φυσικό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας των ηλικιωµένων, η 
αποφυγή χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς 
και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης µε συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους. Έχει δε ως στόχο τη δηµιουργία υπηρεσιών µέσω των οποίων προωθείται η 
απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, και ειδικότερα των γυναικών, 
λόγω της υψηλής συµµετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δηµιουργούµενες 
υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτριών, οικογενειακών βοηθών κ.ά.). 

3.3.4 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 Υγεία, οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για τον τοµέα 
της υγείας συνοπτικά είναι οι εξής: 

- Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας 

- Βελτίωση της ανταποκρισιµότητας της ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας και της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

- Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας 

- Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

Για την κάλυψη του παραπάνω Γενικού Στόχου 10 συµβάλλουν: 

Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» µέσω των ΑΠ 5.1-5.3 («Εδραίωση της 
µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και 
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού») προωθεί ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για 
την κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και παρεµβάσεις  υπέρ της 
ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και προάσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας. 

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» θέτοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
δίνει ειδική έµφαση στον ανασχεδιασµό και την ψηφιακή διάθεση χρησιµοποιούµενων 
υπηρεσιών καθώς και στη στοχευµένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» µέσω των ΑΠ IA, ΙΒ, IΓ («Αναβάθµιση των ∆ηµοσίων 
Πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης») και ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ («Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης») προβλέπει διακριτές δράσεις στον τοµέας της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Τέλος η συµβολή των ΠΕΠ στην υλοποίηση του ΓΣ 9 εντοπίζεται κυρίως στις δράσεις για τη 
δηµιουργία και εκσυγχρονισµό των υποδοµών υγείας µε έµφαση την πρωτοβάθµια υγεία που 
εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» 
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για την κάθε περιφέρεια, ενώ για το ΠΕΠ Αττικής ο σχετικός Άξονας είναι ο ΑΠ 2 («Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»). 

Επίσης στο γενικό στόχο συµβάλλουν τα ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», καθώς και «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».  

Ενδεικτικά έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 10 είναι τα εξής:  

α) «Θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας 
υπηρεσιών υγείας», που εντάχθηκε στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», µε 
δηµόσια δαπάνη 4 εκ. € και ∆ικαιούχο την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας- Ειδικός 
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. Το έργο αφορά στο σχεδιασµό και ανάπτυξη προτύπων 
ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία επιλεγµένων τοµέων παροχής υπηρεσιών υγείας που 
παρουσιάζουν µείζον ενδιαφέρον για τη ∆ηµόσια Υγεία, λόγω της συχνότητας εµφάνισης και 
σοβαρότητας των νοσηµάτων, καθώς και στη θέσπιση προδιαγραφών λειτουργίας του Φορέα 
Πιστοποίησης Προσωπικού /Επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της πράξης, θα 
αναπτυχθούν 14 πρότυπα, τα οποία αφορούν 5 θεµατικούς τοµείς του Τοµέα της ∆ηµόσιας 
Υγείας: Ογκολογικές υπηρεσίες, ∆ιατροφή, Απεξάρτηση, Αναπαραγωγή, Κέντρα αναφοράς. 

β) Η εκπόνηση της «Μελέτης εκτίµησης αναγκών και εφαρµογής Ανοικτών Κέντρων 
Προστασίας της Υγείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», που εντάχθηκε στο ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», µε δηµόσια δαπάνη 350.000 € και ∆ικαιούχο την Εθνική 
Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας- Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. Σκοπός του έργου είναι η 
διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση µε συγκεκριµένες, προδιαγεγραµµένες και τυποποιηµένες παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για εγχείρηµα που αφορά στην πρώτη επαφή των ασθενών µε τις 
υγειονοµικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του µικρού κινδύνου, την έγκυρη πληροφόρηση και 
την υποστήριξη για κατάλληλο προσανατολισµό και ενηµέρωση και ορθή επιλογή των 
κατάλληλων υπηρεσιών υγείας. 

γ) Το έργο «Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφάλισης» που εντάχθηκε στο ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» (Άξονας προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής) µε δικαιούχο την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» και π/υ ένταξης (∆∆): 12,4 εκ. €. Η Πράξη αυτή συµβάλλει 
στο Γενικό Στόχο 6 του ΕΣΠΑ αλλά και στην κάλυψη του Γενικού Στόχου 10 εξυγιαίνοντας 
χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες µεταξύ των συστηµάτων Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Η Πράξη έχει ως αντικείµενο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ασφάλισης µέσω της Ηλεκτρονικής Κάρτας Ασφάλισης για τους ασφαλισµένους του Ενιαίου 
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων και περιλαµβάνει: Α) την έκδοση και διάθεση στους 
πολίτες «έξυπνων καρτών» Β) την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη του Μηχανισµού 
Λειτουργίας Γ) τη δηµιουργία και διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ταυτοποίηση, έλεγχος – επιβεβαίωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων του, ιχνηλασιµότητα, 
έλεγχος και απόδοση εξόδων, συνταγογράφηση, ηλεκτρονική υπογραφή Ασφαλισµένου. 

3.3.5 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 βασίζεται αφενός στην προώθηση εξειδικευµένων - 
στοχευµένων µέτρων υποστήριξης των γυναικών και αφετέρου στην αποτελεσµατικότερη 
προσαρµογή της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και περιφερειακές πολιτικές όλων των 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ. 

Μολονότι το θέµα της ισότητας των φύλων εντάσσεται σε όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, εντούτοις για την προώθηση του ΓΣ 11 την κύρια ευθύνη επωµίζεται το ΕΠ 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» που µέσω των ΑΠ ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ προωθεί συγκεκριµένα την 
ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας και την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλο το 
εύρος της δηµόσιας δράσης. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού» µέσω των επιµέρους στόχων της ενίσχυσης της 
προσαρµοστικότητας του ανθρωπίνου δυναµικού και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην 
απασχόληση.  
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Λόγω της φύσης του, το ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» συνδράµει έµµεσα στην 
υλοποίηση του ΓΣ 11 καθώς στο πλαίσιο των επιµέρους στόχων για αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης αποδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα της προώθησης της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση. Συµβολή έχει επίσης και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό 
Στόχο 11 είναι τα εξής: 

α) «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» προϋπολογισµού 
δηµόσιας δαπάνης 3,5 εκ. € µε σκοπό την ίδρυση και πιλοτική λειτουργία Μηχανισµού-∆οµής 
/Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το 
εύρος της δηµόσιας δράσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. 
Επιδίωξη του εν λόγω Μηχανισµού είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο γνώσης και έρευνας για 
την αποδοχή από το σύνολο του κρατικού µηχανισµού των στρατηγικών ισότητας που 
πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και να αναπτύξει έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε προγράµµατα και πολιτικές που εφαρµόζονται.  

β) «Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νοµοθετικών και κανονιστικών 
ρυθµίσεων στον τοµέα ισότητας των φύλων», προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 
799.279,95 € µε σκοπό την κωδικοποίηση και απλούστευση της νοµοθεσίας στο πεδίο της 
ισότητας των φύλων. 

γ) Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
της εναρµόνισης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών, και της 
ισότιµης συµµετοχής τους στην εργασία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
υλοποιεί τη δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» συνολικού ύψους 
280 εκατοµµυρίων ευρώ. Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες 
ωφελούµενες θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε 
αντίστοιχες δοµές. Η διάθεση της θέσης πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Εργατικής 
Εστίας προς τη γυναίκα ωφελούµενη µέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της στις 
αντίστοιχες δοµές. Η πράξη στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης 
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και υλοποιείται µέσω ετήσιων κύκλων 
πρόσκλησης. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου συστήµατος, τη σχολική χρονιά 2008-
2009 προσφέρθηκαν περισσότερες από 10.000 θέσεις τοποθέτησης παιδιών και βρεφών, µε 
προϋπολογισµό 22 εκ €. Για το σχολικό έτος 2009-2010 προβλέφθηκε αύξηση του 
προϋπολογισµού στα 62 εκ € και σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα της σύζευξης θα 
προσφερθούν περίπου 15.000 θέσεις τοποθέτησης παιδιών / βρεφών. (ΕΠΑΝΑ∆) 

 

3.4 Θεµατική Προτεραιότητα: Θεσµικό περιβάλλον 

3.4.1 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 12 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  

• στη δηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της εφαρµογής. 

Απόλυτα συνυφασµένο µε το Γενικό Στόχο 12 είναι το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» που 
θέτει ως κύριο στόχο την αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού 
του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΠ 
υλοποιεί δράσεις υπέρ της προώθησης των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, της 
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βελτίωσης της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων και της βελτίωσης της 
ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και 
επιχειρήσεων. 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση του ΓΣ 12 
καθώς στοχεύει στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του ∆ηµοσίου Τοµέα µε χρήση ΤΠΕ. Έµµεση είναι η συµβολή του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µέσω καινοτόµων παρεµβάσεων υπέρ της 
ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και των ανθρωπίνων πόρων.  

Συµπληρωµατική είναι η συµβολή των ΠΕΠ στην προώθηση του ΓΣ 12 καθώς οι κύριες 
δράσεις που προβλέπονται για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων πολιτικών έχουν 
σχεδιασθεί σε εθνικό επίπεδο και καλύπτονται από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
ενώ στο πλαίσιο των ΠΕΠ τα θέµατα αυτά προωθούνται εµµέσως µέσα από δράσεις 
ενίσχυσης της ψηφιακής σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής.   

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 12 είναι τα εξής: 

α) Ψηφιακός Μοχλός Ενδυνάµωσης Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 

Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής) µε δικαιούχο την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» και π/υ ένταξης 
(∆∆): 30 εκ. €. Η πράξη µε πλήρες τίτλο «Ψηφιακός Μοχλός Ενδυνάµωσης Υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσµατικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης µε χρήση ΤΠΕ» 
σκοπεύει µε χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην συνολική 
και ενοποιηµένη µηχανοργάνωση των προσφεροµένων. Η πράξη υλοποιείται για 6 Γενικές 
Γραµµατείες.  

β) Κατάρτιση στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς 
επιπέδου 

Το έργο, που εντάχθηκε στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», µε προϋπολογισµό 
δηµόσιας δαπάνης 2,5 εκ. € έχει ως στόχο το σχεδιασµό και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων βασισµένων σε βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί, είτε από 
φορείς ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης χωρών-µελών της Ε.Ε, είτε από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ή 
ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν αναπτύξει υψηλό βαθµό τεχνογνωσίας σε θέµατα 
εκσυγχρονισµού της οργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εν 
λόγω δράση αποτελεί καινοτόµο ενέργεια µε την εκπαίδευση/κατάρτιση των δηµοσίων 
υπαλλήλων σε θεµατικές, όπως µείωση διοικητικών βαρών, στρατηγικό σχέδιο 
εκσυγχρονισµού του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, µέτρηση αποτελεσµατικότητας και 
συστήµατα ποιότητας, περιβαλλοντική πολιτική, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε 
καλές πρακτικές, κ.λπ. 

 

3.5 Θεµατική Προτεραιότητα: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των 

Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης 

3.5.1 Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των 
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας  

Ο Γενικός Στόχος 13 εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών 

• στην ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας του 
συστήµατος µεταφορών  

• στη σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα  µεταφορών  

• στην ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών   

• στην αναβάθµιση υποδοµών  

• στην προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων 
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Η στρατηγική και οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» έχουν καθορισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε άµεση 
συνάφεια µε το Γενικό Στόχο 13. Από τη συσχέτιση της στοχοθεσίας του συγκεκριµένου ΕΠ 
και των επιµέρους προτεραιοτήτων του ΓΣ, γίνεται φανερό ότι το ΕΠ ουσιαστικά εξειδικεύει 
σε επιχειρησιακό επίπεδο το ΓΣ 13 και εποµένως είναι αυτό που συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό 
στην υλοποίηση του. 

Αντίστοιχη συσχέτιση παρατηρείται και µεταξύ του ΓΣ 13 µε τα ΠΕΠ και ειδικότερα τους 
Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στις «Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» για 
κάθε περιφέρεια και είναι εκείνοι που επίσης συµβάλλουν στη διαδικασία επίτευξης του 
Στόχου.  

Ενδεικτικά Έργα που υλοποιούνται και συµβάλλουν στο Γενικό Στόχο 13 είναι τα εξής: 

 

 

α) Μεγάλοι Οδικοί Άξονες 

Κυρώθηκαν µε νόµο οι συµβάσεις παραχώρησης για Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, 
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση των ακολούθων µεγάλων έργων Οδικών Αξόνων:  

• Αυτοκινητόδροµος «Ιόνια Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ 
Μεταµόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι – 
Χαλκίδα.  

• Αυτοκινητόδροµος «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη». 

• Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65).  

• Αυτοκινητόδροµος Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) τµήµατος Μαλιακός – 
Κλειδί.  

• Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος – Τσάκωνα.  

• Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης  

β) Λιµάνια 

Εντάχθηκαν στο ΕΠ «Προσπελασιµότητα»/Άξονας Προτεραιότητας 3, δύο πράξεις που 
αφορούν κατασκευαστικά έργα στα νέα λιµάνια Πατρών (186 εκατ. Ευρώ) και Ηγουµενίτσας 
(110 εκ. €). 

3.5.2 Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία 

Ο Γενικός Στόχος 14 εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας  

• στη µείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο µέσω της προώθησης της 
διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και του φυσικού αερίου στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

Το ΕΠ που κατά κύριο λόγο έχει σχεδιασθεί µε γνώµονα την επίτευξη του Στόχου 14 είναι το 
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και συγκεκριµένα ο Άξονας Προτεραιότητας 
4 αυτού που επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας στο πλαίσιο 
της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της καθώς και την ένταξη της στα µεγάλα διεθνή 
δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

Η συµβολή των ΠΕΠ στο ΓΣ 14 έγκειται κατά κύριο λόγο σε παρεµβάσεις για την ανάπτυξη 
ενεργειακών υποδοµών αλλά και σε δράσεις για την αξιοποίηση της απελευθέρωσης αγοράς 
ενέργειας και την ενδυνάµωση του ρόλου συγκεκριµένων περιφερειών (πχ Κεντρική 
Μακεδονία) στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης Περιοχής. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται το έργο  Εξοικονόµηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραµµα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) που αφορά σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας από τους ∆ήµους της 
χώρας και συµβάλλει στο ΓΣ 14. Προβλέπονται βελτιώσεις σε υφιστάµενα δηµοτικά κτήρια, 
παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, αντικαταστάσεις εξοπλισµού µέσων µεταφοράς και 
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µηχανολογικού εξοπλισµού υποδοµών και τέλος δράσεις πληροφόρησης. Η σχετική 
πρόσκληση προς τους ∆ήµους ήταν προϋπολογισµού 24.573.684 € και υποβλήθηκαν 192 
προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε αξιολόγηση. 

3.5.3 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Ο Γενικός Στόχος 15 εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστηµάτων εστιάζοντας στην διαχείριση 
στερεών αποβλήτων 

• 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 δίνοντας έµφαση στην βιοποικιλότητα.  

Ο Γενικός Στόχος 15 παρουσιάζει άµεση συνάφεια µε το ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος 
Ανάπτυξη», η στρατηγική του οποίου συνοψίζεται στην «Προστασία, Αναβάθµιση και 
Αειφορική ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία 
της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό 
παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας». 

Επιπλέον, στο ΓΣ 15 συµβάλουν οι δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΑΠ 4 
(«Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση τη αειφορίας») του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή των ΠΕΠ 
στην επίτευξη του ΓΣ 15 καθώς προβλέπονται δράσεις για την ορθολογική διαχείριση φυσικών 
πόρων, την προώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής διάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται το έργο Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και 
ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιµατισµού («Αλλάζω κλιµατιστικό») µε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογισµού µε τελικό προϋπολογισµό 46,5 εκ. € 
και αντικατάσταση 140.000 παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιµατισµού που 
συµβάλλει στο ΓΣ 15. Για την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού ψηφίστηκε νοµοθετική 
ρύθµιση για ενίσχυση οικιακών καταναλωτών από το Υπουργείο Ανάπτυξης για συσκευές 
ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 24 του Ν.3769/2009 - ΦΕΚ 105/Α/01.07.2009) µε στόχο τη 
αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών µε άλλες όµοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και την απόσυρση αυτών µέσω συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης και 
ανακύκλωσης από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179 Α’).  

3.5.4 Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  

Ο Γενικός Στόχος 16 εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και 

• την ενεργοποίηση της κοινωνίας των  πολιτών (συµπεριλαµβανοµένου του εθελοντισµού) 
στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας  

Όπως και στην περίπτωση του προηγούµενου Γενικού Στόχου έτσι και ο ΓΣ 16 παρουσιάζει 
άµεση συνάφεια µε τους επιµέρους στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες του ΕΠ 
«Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Όσον αφορά στα ΠΕΠ προβλέπονται δράσεις υπέρ της αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για 
κάθε επιµέρους περιφέρεια. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων µεταξύ των οποίων 
έργα συνολικού προϋπολογισµού 45 εκ. € στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης στα οποία 
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περιλαµβάνονται έργα ΧΥΤΑ, περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑ∆Α και Σταθµοί 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που εντάχθηκαν στα ΠΕΠ και υλοποιούνται και θα συµβάλλουν 
στο ΓΣ 16. 

3.5.5 Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας  

Ο Γενικός Στόχος 17 εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της χώρας και  

• στην τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του Πολιτισµού  

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου 17, δράσεις υπέρ της ανάδειξης του πολιτισµού 
προβλέπονται κυρίως στα ΠΕΠ στο πλαίσιο του στόχου της ισόρροπης οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επίσης αλληλεπιδρούν εµµέσως µία σειρά Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε σηµαντικότερη 
την επίδραση του ΕΠ «Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη». Συµβολή στο ΓΣ 17, µέσω 
στοχευµένων παρεµβάσεων, έχουν επίσης τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενώ το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 
προβλέπει συγκεκριµένες δράσεις υπέρ της ενίσχυσης της απασχόλησης σε επαγγέλµατα που 
σχετίζονται µε την επιχειρηµατική εκµετάλλευση πολιτιστικών προϊόντων ή τη διαχείριση, 
προβολή, προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών χώρων. 

Για την προώθηση του Γενικού Στόχου 17 εκδόθηκε, µέχρι στιγµής, µία πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων (στις 15-09-2008) για τη «Συµπλήρωση και αναβάθµιση υποδοµών για την 
ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέµατος ως µέσου αύξησης της  ελκυστικότητας της χώρας και των 
περιφερειών ως τουριστικού προορισµού». Οι προτάσεις έργων αναφέρονται σε 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εµπορικούς 
λιµένες, δηµιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης και θεµατικών, πολιτιστικών ή 
φυσιολατρικών ή αρχαιολογικών και ιστορικών διαδροµών εθνικής ή διαπεριφερειακής 
σηµασίας, αναβάθµιση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό υποδοµών χειµερινού τουρισµού 
κλπ, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» ΑΕ.  Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 35 εκ. €. 

Συµβολή στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ παρουσιάζουν και τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-
Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – ΠΓ∆Μ» καθώς 
αυτά εντάσσονται στα αντίστοιχα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς των κρατών-µελών 
και είναι απολύτως συµβατά µε τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες.  

Οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικοί στόχοι των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας 
όπως εξειδικεύονται στους επιµέρους Άξονες Προτεραιότητας συµπίπτουν και καλύπτουν µία 
ευρεία γκάµα θεµάτων όπως η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας, η 
προώθηση της έρευνας - τεχνολογίας – καινοτοµίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η 
ενίσχυση της προσβασιµότητας, η υποστήριξη και ανάδειξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των πολιτιστικών πόρων, η ισότητα των 
φύλων και των ευκαιριών κ.ά. Προκύπτει δηλαδή ότι έµµεσα και άµεσα τα προγράµµατα του 
3ου Στόχου συµβάλλουν και στις 5 θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση και 
στους 17 Γενικούς Στόχους. 

Ωστόσο, καθώς τα προγράµµατα «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-Βουλγαρία» και «Ελλάδα-
Ιταλία» βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων της πρώτης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. κεφάλαιο 6) ακόµα δεν δύναται να 
συγκεκριµενοποιηθούν δράσεις που θα συµβάλλουν σε επιµέρους Γενικούς Στόχους. 
Σηµειώνεται, ότι στα Προγράµµατα «Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – ΠΓ∆Μ» δεν έχουν 
ακόµα δηµοσιοποιηθεί προσκλήσεις προς τους ∆ικαιούχους για υποβολή προτάσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγµένοι δείκτες µε τιµές επίτευξης όπως 
προκύπτουν από τα ενταγµένα έργα ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ. 
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Τιµές ∆εικτών Ενταγµένων Έργων ανά Γενικό Στόχο ΕΣΠΑ (ηµεροµηνία αναφοράς 15.11.2009) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΙΜΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ 

1 2 3 4 

Αριθµός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν 
από τα προγράµµατα (∆είκτης ΕΣΠΑ) 

Αριθµός 27.812 
Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

Αριθµός ∆ανειακών συµβάσεων που 
επιδοτούνται (ΤΕΜΠΜΕ) 

Αριθµός 13.317 
Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

Πλήθος προγραµµάτων τουριστικής 
προβολής 

Αριθµός 32 Γενικός στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

Αριθµός νέων τµηµάτων προπτυχιακών 
σπουδών 

Αριθµός 2 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός νέων τµηµάτων µεταπτυχιακών 
σπουδών 

Αριθµός 7 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός φοιτητών προπτυχιακών 
προγραµµάτων 

Αριθµός 300 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός φοιτητών µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων 

Αριθµός 1.050 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Προγράµµατα για µαθητές (άνδρες – 
γυναίκες) πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Αριθµός 324 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Προγράµµατα για µαθητές (άνδρες – 
γυναίκες) δευτεροβάθµιας  γενικής & 
τεχνικής εκπαίδευσης 

Αριθµός 567 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΙΜΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ 

Αριθµός ιδρυµάτων ανωτάτης εκπαίδευσης 
στα οποία εφαρµόζονται διαδικασίες 
αξιολόγησης (∆είκτης ΕΣΠΑ) 

Αριθµός 38 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός τµηµάτων Ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης στα οποία εφαρµόζονται 
διαδικασίες αξιολόγησης 

Αριθµός 456 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός προγραµµάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

Αριθµός 3 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Μέσος ετήσιος αριθµός εκπαιδευτικών 
αβάθµιας και ββάθµιας που επιµορφώνονται 
(3) 

Αριθµός 21.050 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός εκπαιδευτικού προσωπικού 
εκπαιδευµένου σε ΤΠΕ (∆είκτης ΕΣΠΑ) 

Αριθµός 27802 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Επωφελούµενοι µαθητές µε ειδικές 
σωµατικές ή / και νοητικές ανάγκες στην 
εκπαίδευση 

Αριθµός 2895 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Σχολικές Μονάδες  εκπαίδευσης οι οποίες 
επωφελούνται από  εκπαιδευτικές 
παρεµβάσεις 

Αριθµός 10.382 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Επωφελούµενοι σπουδαστές/στριες 
ανώτατης εκπαίδευσης από προγράµµατα 
πρακτικής άσκησης 

Αριθµός 648 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΙΜΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ 

Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών 
σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης 
(τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης) (∆είκτης 
ΕΣΠΑ) 

Αριθµός 18.500 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αίθουσες διδασκαλίας εκπαίδευσης Αριθµός 629 
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αριθµός γυναικών που ωφελούνται από 
υποστηρικτικά µέτρα για τη συµφιλίωση 
της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 
(∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΠΑ) 

Αριθµός 15.667 Γενικός στόχος 8 : ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

Άµεσα εξυπηρετούµενος πληθυσµός 
(ηλικιωµένοι και άτοµα που χρήζουν 
κατ΄οίκον βοήθειας) - (πλήθος) 

Αριθµός 36.225 Γενικός στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. 

∆οµές «Βοήθεια στο σπίτι» - (αριθµός) Αριθµός 765 Γενικός στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. 

Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδα Ηλικιωµένων 
(ΚΗΦΙ) 

Αριθµός 122 Γενικός στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. 

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας (ΑΚΥ, ΚΥ) 

Αριθµός 15 

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 

Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται - 
αναβαθµίζονται 

Αριθµός 2.655 

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 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 
(∆είκτης ΕΣΠΑ 

χλµ 99 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΙΜΗΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (∆είκτης ΕΣΠΑ) 

χλµ 29 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόµων Εκτός ΤΕΝ-Τ 

χλµ 29 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

Κατασκευή και αναβάθµιση / 
Σιδηροδροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ–Τ 

χλµ 35 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται Αριθµός 8 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

∆ίκτυο ποδηλατοδροµων/δρόµων ήπιας 
κυκλοφορίας 

χλµ 7 
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών 
και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

Αριθµός Έργων Πρόληψης κινδύνων Αριθµός 2 Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Αριθµός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δηµιουργούνται Αριθµός 1 Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών 
αποβλήτων που αποκαθίστανται 

Αριθµός 195 Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
(ΕΕΛ) 

Αριθµός 5 Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

Αριθµός Φορέων Προστατευόµενων 
Περιοχών που ενισχύονται /ιδρύονται 

Αριθµός 1 Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

ΠΗΓΗ:Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

 

 

∆εδοµένου ότι αποτελέσµατα για την αποτίµηση πολιτικών συνοχής ή προβλέψεις για την 
πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αυτής, δεν είναι διαθέσιµα κατά την περίοδο 
ολοκλήρωσης της έκθεσης παρακολούθησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
2009, στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται µία σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης του 
ΕΣΠΑ94, καθώς επίσης και αξιολογήσεις που αφορούν το ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταµείο. 

4.1 Σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 

Η διενέργεια της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης προβλέπεται για τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 στα άρθρα 47-48 του 
Καν. 1083/2006. Στον ανωτέρω Κανονισµό δεν προβλέπεται αξιολόγηση του Ε.Σ.Π.Α. του 
σχετικού Κράτους Μέλους. Η Ελλάδα, εντούτοις, προχώρησε στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση του Ε.Σ.Π.Α., θέλοντας να αποτιµήσει την ορθότητα των επιλογών που έγιναν 
µέσω αυτού για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Η µεθοδολογική προσέγγιση της 
συγκεκριµένης αξιολόγησης του ΕΣΠΑ έχει σκοπό να εξετάσει την ορθότητα και την 
πληρότητα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάλυσης 
SWOT, να αποτιµήσει τη λογική συνέπεια των στόχων σε σχέση µε τη διάγνωση των αναγκών 
και να εξετάσει τη συνεκτικότητα της στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις.  

Ως προς την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης 95 , ο αξιολογητής κρίνει τη 
διάρθρωσή της ως πρακτικά χρήσιµη, αντανακλώντας το περιεχόµενο του ελληνικού Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), αν και σε ορισµένα σηµεία διαβλέπει ανισοµερή 
ανάπτυξη ορισµένων ενοτήτων ή επικαλυπτόµενες προσεγγίσεις ενός ζητήµατος. Παράλληλα 
η συγκεκριµένη ανάλυση συµβαδίζει µε τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(EU objectives) σχετικά µε την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) για την 
τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Πυρήνα της εκ των προτέρων αξιολόγησης αποτελεί η εξέταση της συνάφειας µεταξύ των 
διαπιστωµένων αναγκών και των στόχων που έχουν τεθεί για την 4η Προγραµµατική Περίοδο. 
∆ιαπιστώνεται ότι η διάρθρωση των στόχων του ΕΣΠΑ ανάγεται σε δύο συστήµατα πολιτικής, 
το θεµατικό και το χωρικό, για τα οποία τονίζεται ότι θα πρέπει να εναρµονιστούν σε επίπεδο 
προγραµµατισµού και κυρίως σε επίπεδο εφαρµογής, προκειµένου να επιτευχθεί 
αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση της διαµορφωθείσας στρατηγικής για την ανάπτυξη 
της χώρας.  

Θετικά αποτιµάται από τον αξιολογητή η ανάδειξη του χωρικού συστήµατος σε κύριο 
στρατηγικό άξονα του ΕΣΠΑ και η προώθηση του σε ισότιµη βάση µε τη θεµατική πολιτική για 
την περίοδο 2007-2013. Αυτό κυρίως οφείλεται στη διαπίστωση ότι σε προγενέστερες 
Προγραµµατικές περιόδους η χωρική πολιτική γίνονταν αντιληπτή στα στενότερα πλαίσια της 
περιφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτου αντιµετωπίζονταν ως ένα µόνο σκέλος των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. 

                                                
94 «Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013», Ευρωσύµβουλοι Α.Ε., Φεβρουάριος 2007.  
95 Περιλαµβάνει ανάλυση της υφιστάµενης µακροοικονοµικής κατάστασης της χώρας, αποτίµηση της 
ανταγωνιστικότητας και του βαθµού εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, της αγοράς εργασίας και 
της απασχόλησης, της διάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και των τάσεων, της εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της  περιβαλλοντικής διάστασης και 
την Περιφερειακή ανάλυση. 
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Μέσα από τη στρατηγική της ανάπτυξης της χώρας για την 4η Προγραµµατική Περίοδο ο 
αξιολογητής κρίνει ότι δίδεται ικανοποιητική απάντηση ως προς το κύριο ζήτηµα της σύνδεσης 
της ανταγωνιστικότητας µε το χώρο και ειδικότερα στο τρόπο µετάβασης της χώρας σε ένα 
πλαίσιο που περιλαµβάνει το σύνολο του παραγωγικού και κοινωνικού της κεφαλαίου. 
Σύµφωνα µε τον αξιολογητή, προς την κατεύθυνση αυτή συντελεί κυρίως η ενίσχυση της 
µαθησιακής ικανότητας κάθε ελληνικής περιφέρειας µε πολιτικές µέσα από τις Θεµατικές 
προτεραιότητες 1, 2 και 4 του ΕΣΠΑ 96  για τη µεγέθυνση του γνωστικού κεφαλαίου, τις 
µεταρρυθµίσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας. 

Παράλληλα, αποτιµάται θετικά η σύνδεση της στρατηγική ενίσχυσης της καινοτοµίας µε την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας και γενικότερα της απασχόλησης και της 
έλλειψης κοινωνικής συνοχής στην επικράτεια (Θεµατικές Προτεραιότητες 3 και 5 97 ), 
δεδοµένου ότι σηµαντικός αριθµός περιφερειών της χώρας δεν κατέχει το αναγκαίο κοινωνικό 
και οικονοµικό κεφάλαιο, ώστε να συµµετέχει µε δυναµικές προοπτικές στις διεθνείς 
οικονοµικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, υπογραµµίζεται ότι η συµβολή της περιφερειακής 
εξειδίκευσης στην απασχόληση, καθώς και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του συστήµατος 
υποδοµών και της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 
περαιτέρω εκσυγχρονισµό της χώρας. 

Εξετάζοντας τη συσχέτιση προτεραιοτήτων (Γενικοί Στόχοι) και αναπτυξιακών αναγκών-
κατευθύνσεων πολιτικής του ΕΣΠΑ, η ανάλυση καταδεικνύει ικανοποιητικό βαθµό 
ανταπόκρισης, ιδιαίτερα ως προς τις ανάγκες και δυνατότητες που έχουν προσδιοριστεί από 
την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση. 

Ως προς τη χρηµατοδοτική κατανοµή, ο αξιολογητής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µέσα από 
την πολιτική του ΕΣΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη, 
παρουσιάζεται αυξηµένη κατ’ αναλογία, συγκριτικά µε το παρελθόν, κατανοµή πόρων σε 
παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της επιχειρηµατικής 
ανταγωνιστικότητας, ενώ συγκριτικά λιγότεροι πόροι κατευθύνονται στις υποδοµές. Σε ότι 
αφορά την επάρκεια των πόρων, µε δεδοµένους τους περιορισµούς του γενικότερου 
χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΣΠΑ, εκτιµάται πως έχει τη δυνατότητα 
να επιφέρει ουσιώδη βελτίωση στα πεδία παρέµβασής του. Ωστόσο, επιφύλαξη εκφράζεται 
αναφορικά µε την επάρκεια της κατανοµής πόρων για τη Θεµατική Προτεραιότητα του 
Θεσµικού Περιβάλλοντος, δεδοµένων των µεγάλων αναγκών εκσυγχρονισµού και 
αναβάθµισης του επιπέδου της δηµόσιας διοίκησης. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι το ΕΣΠΑ, ως αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας, στηρίζεται σε 
πολλαπλές σχέσεις µεταξύ παρεµβάσεων και επιθυµητών αποτελεσµάτων, ο αξιολογητής 
επισηµαίνει πως οι σηµαντικότερες δυσχέρειες σε σχέση µε τις προτεραιότητες που έχουν 
τεθεί µπορεί να προέλθουν κυρίως από: 

■ Την έλλειψη εµπειρίας στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση καινοτόµων 
παρεµβάσεων  

■ Την πιθανή έλλειψη κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου για την θεσµική και λειτουργική 
υποστήριξη των δράσεων(η παρατήρηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι κατά την 
εφαρµογή προηγούµενων ΚΠΣ εµφανίστηκε το συγκεκριµένο πρόβληµα) και 

■ Τη συνθετότητα της δοµής των (Γενικών) Στόχων µε πιθανό αποτέλεσµα τη  µείωση της 
συνέργιας και των οικονοµιών κλίµακας.  

Μάλιστα, ο καινοτοµικός χαρακτήρας και η έλλειψη ώριµου θεσµικού πλαισίου, αξιολογούνται 
ως καθοριστικοί παράγοντες στην πορεία επίτευξης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Με 
βάση την εκτίµηση κίνδυνου για την σχεδίαση των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, προκύπτει ότι 
το µεγαλύτερο βαθµό κινδύνου στην πορεία επίτευξης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 
φέρουν η βελτίωση της ποιότητας και των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, η αύξηση της εξωστρέφειας και των 

                                                
96  Θ.Π. 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, Θ.Π. 2: Κοινωνία της γνώσης και 
Καινοτοµία Θ.Π. 4: Θεσµικό Περιβάλλον   
97 Θ.Π. 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, Θ.Π. 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών 
ως τόπος επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.  
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εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
απασχόλησης, η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτοµίας.  

Ωστόσο, η ύπαρξη συναφών κατηγοριών παρέµβασης µέσα από το ΕΣΠΑ, όπως και η εµπειρία 
από την υλοποίηση των ΚΠΣ των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων συµβάλλουν 
ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του. Παράλληλα, επισηµαίνονται πιθανά προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν(π.χ. η σταδιακή µείωση των ενισχύσεων στις περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου), όπως και λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 
και θα πρέπει να αποφευχθούν (π.χ. αποφυγή κατακερµατισµού των διαθέσιµων πόρων σε 
µεγάλο αριθµό µικρών έργων και η ανάγκη ρεαλιστικής αποτίµησης της καταλληλότητας των 
δικαιούχων µε διαφανή κριτήρια). 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του συστήµατος ποσοτικοποιηµένων δεικτών, προκύπτει ότι 
στην πλειοψηφία τους (µε µόνη εξαίρεση τον στόχο που αφορά τον πολιτισµό στη Θεµατική 
Προτεραιότητα 5) είναι άµεσα συσχετιζόµενοι και µε τον ίδιο το στόχο και µε το περιεχόµενο 
των δράσεων που εξυπηρετούν την επίτευξή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο σύνολο του 
προγράµµατος, οι 16 από τους 17 γενικούς στόχους καλύπτονται από έναν η περισσότερους 
αντιπροσωπευτικούς δείκτες. Αντιστοίχως, από τους 106 δείκτες του ΕΣΠΑ, οι 104 σχετίζονται 
άµεσα µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος. Οι δείκτες του ΕΣΠΑ κρίνονται 
αντικειµενικοί και µετρήσιµοι, καθώς ασάφειες ορισµού ή προβλήµατα µετρησιµότητας 
διαπιστώνονται µόνο σε 16 από αυτούς.  

Παράλληλα, οι περισσότεροι των στόχων του ΕΣΠΑ θεωρούνται επιτεύξιµοι, καθώς ο 
υπολογισµός τους έχει βασιστεί στην εµπειρία υλοποίησης παρόµοιων πράξεων κατά την 
περίοδο 2000-2006. Για ορισµένους δείκτες ωστόσο, ο αξιολογητής διατυπώνει επιφυλάξεις, 
είτε επειδή ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης αντιµετώπισε προβλήµατα κατά το παρελθόν, 
είτε διότι οι στόχοι δεν υποστηρίζονται από ρεαλιστικά δεδοµένα. Αστάθµητοι παράγοντες οι 
οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση των παρεµβάσεων σχετίζονται κυρίως 
µε:  
α) Έργα που απαιτούν χωροθετήσεις (π.χ. ΧΥΤΑ, όρια προστασίας περιοχών Natura, µεγάλες 
εγκαταστάσεις όπως Εµπορευµατικά Κέντρα, κ.α.) ή απαλλοτριώσεις µε αποτέλεσµα να 
υπάρξουν εκτεταµένες καθυστερήσεις λόγω τοπικών αντιδράσεων. 
β) ∆ύσκολα τεχνικά έργα όπου απρόβλεπτοι παράγοντες µπορεί να µεταβάλλουν το κόστος, 
την τεχνική λύση, ακόµη και τη διάρκεια κατασκευής. 
γ) Παρεµβάσεις που εξαρτώνται από την ανταπόκριση του κοινού (π.χ. ιδιωτικές επενδύσεις) 
όπου είναι δυνατόν να υπάρξει µειωµένο ενδιαφέρον εάν και εφόσον τα κίνητρα δεν είναι 
επαρκώς ελκυστικά, οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις διαχείρισης αρκετά βεβαρηµένες, ή η 
δηµοσιότητα ελλιπής. 

Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της επάρκειας και της ποιότητας των διαχειριστικών και 
εκτελεστικών µηχανισµών, στον βαθµό που αυτοί είχαν σχηµατοποιηθεί κατά την διαδικασία 
της αξιολόγησης (Φεβρουάριος 2007). Σκοπός αυτής, είναι να προληφθούν αδυναµίες που 
πιθανόν να επηρεάσουν την εφαρµογή του ΕΣΠΑ, δεδοµένου ότι οι µηχανισµοί διαχείρισης 
κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο διαφοροποιούνται αρκετά σε σχέση µε τα σχήµατα που 
εφαρµόσθηκαν στη  διάρκεια υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ.  

Ο αξιολογητής επισηµαίνει διαπιστωµένα προβλήµατα στη διάρκεια υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ, τα 
οποία θα πρέπει να περιορισθούν ή ακόµη και να εξαλειφθούν. Χαρακτηριστικού τύπου 
αδυναµίες κατά τον αξιολογητή αποτέλεσαν η αδυναµία στο σύστηµα παραγωγής, 
παρακολούθησης και παραλαβής µελετών, ο µεγάλος αριθµός νοµοθετικών ρυθµίσεων που σε 
αρκετές περιπτώσεις οδήγησε σε συµπτώµατα σύγχυσης και παρερµηνειών και οι ελλείψεις σε 
τεχνικό προσωπικό κυρίως σε πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. Ωστόσο, η εφαρµογή νέου νόµου για την 
µελέτη δηµοσίων έργων (3316/2005), όπως και η ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της εθνικής 
νοµοθεσίας και νοµολογίας περί δηµοσίων έργων, θεωρείται ότι θα περιορίσουν σηµαντικά τις 
προαναφερθείσες δύο πρώτες αδυναµίες.  

Από εκεί και έπειτα, η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την τεκµηρίωση του ΕΣΠΑ πως ισχυρά δοµικά 
στοιχεία για την εφαρµογή των διατάξεων αποτελούν η επιτελική εποπτεία του αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού, η ενίσχυση των φορέων προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και 
υλοποίησης και η ενδυνάµωση της εταιρικής σχέσης και της συνυπευθυνότητας των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών.  
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Πιο συγκεκριµένα, ο αξιολογητής κρίνει θετικά τη σύσταση ∆ιυπουργικής επιτροπής 
κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ) και Κεντρικής Αρχής Συντονισµού Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων, θεωρώντας ότι θα συµβάλλει στην ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση 
των πόρων της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, όπως και στην αµεσότερη πραγµατοποίηση 
διορθωτικών παρεµβάσεων. Θετικά επίσης, αξιολογείται η έµφαση που δίνεται στην ανάπτυξη 
των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Ο 
αξιολογητής υπογραµµίζει την ανάγκη έγκαιρης σύστασης των Αρχών και στελέχωσης µε 
άτοµα εµπειρίας και υψηλών δεξιοτήτων, ενώ τονίζει την ανάγκη προσαρµογής και 
λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΥΠΟ, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση του ΕΣΠΑ. 

 

4.2 Σύνοψη των αξιολογήσεων  που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο 

Σηµαντική συµβολή για την ορθότερη υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, προσφέρουν οι αξιολογήσεις των αντίστοιχων προγραµµάτων που εφαρµόστηκαν κατά 
την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (Γ’ ΚΠΣ). Αφενός προσφέρουν πληροφορίες για 
πιθανές δυσκολίες οι οποίες εµφανίστηκαν στην διάρκεια υλοποίησης των έργων και αφετέρου 
αρκετές δράσεις από το Γ’ ΚΠΣ περνούν και στη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο µέσα από τους 
νέους άξονες προτεραιότητας. Οι συγκεκριµένες αξιολογήσεις έγιναν από ανεξάρτητους 
φορείς (Σύµβουλοι Επιχειρήσεων) για λογαριασµό της ∆.Α. του Ε.Π. Εκπαίδευση & Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006), της ∆.Α. του Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια κα της 
ΕΥΣΕΚΤ. Πιο συγκεκριµένα, στην ενότητα αυτή συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα: 

α) της µελέτης για την αποτίµηση των σηµαντικότερων παρεµβάσεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) του Ε.Π. Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ 
2000-2006) 

β) της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία-Πρόνοια» στο πλαίσιο της Γ’ 
Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 

γ) της αξιολόγησης του προγράµµατος «Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ)» και 

δ) της αξιολόγησης του προγράµµατος «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ)». 

Ως προς την αποτίµηση του AΠ2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 98 , συµπεραίνεται ότι έχει 
πραγµατοποιηθεί σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
Επίσης, κρίνεται θετικά η θεσµοθέτηση πλαισίου για το εθνικό σύστηµα αξιολόγησης της 
ανώτατης εκπαίδευσης και την ανάπτυξη εθνικού συστήµατος αξιολόγησης και τεκµηρίωσης 
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, καταγράφεται αναβάθµιση 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, µε τη δηµιουργία υποδοµών για την 
ανάπτυξη, τον εµπλουτισµό και τη δικτύωση των βιβλιοθηκών (κινητές βιβλιοθήκες, Heal-Link 
Search κ.α.). Οι συγκεκριµένες δράσεις, παρά τις αδυναµίες που εντοπίστηκαν σε οργανωτικό 
κυρίως επίπεδο, βοήθησαν στην υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση και τη 
δυνατότητα πρόσβασης της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε ψηφιακό υλικό και υπηρεσίες.  

Αναφορικά µε το χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, παρά τις σηµαντικές αδυναµίες που 
εµφανίζονται, έχει σηµειωθεί πρόοδος ως προς την ανάπτυξη-αναβάθµιση των µεταπτυχιακών 
σπουδών, την ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήµια µε διατµηµατικό-διαπανεπιστηµιακό 
χαρακτήρα και την ανάπτυξη συνεργασιών µε Ιδρύµατα εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα 
της χώρας. Ωστόσο, παρά τη συγκεκριµένη πρόοδο ο αξιολογητής τονίζει την απουσία 
µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασµού στον τοµέα της έρευνας, η ύπαρξη του οποίου θα 
µπορούσε να ενισχύσει καινοτοµικά πεδία.  

Μέρος των ενεργειών του ΑΠ2 υποστηρίζονται δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Στις δράσεις του ΑΠ2 στις οποίες 
αναφέρονται τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης αξιολόγησης και οι οποίες θα εφαρµοστούν 
                                                
98  Αξιολόγηση / Αποτίµηση των σηµαντικότερων παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του 
ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που συνεχίζουν την περίοδο 2007-2013. Ιανουάριος 2009, EEO Group.  
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και στο νέο ΕΠ, µπορούν επιπροσθέτως να αναφερθούν εκείνες για την αναµόρφωση των 
προγραµµάτων των ΙΕΚ και των λοιπών φορέων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, της 
επέκτασης της πρακτικής άσκησης και των Γραφείων ∆ιασύνδεσης για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ 
και σχολών της Γ’ Βάθµιας εκπαίδευσης, όπως και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Σε ότι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια», βασικός στόχος του ήταν η 
εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής πολιτικής, άµεσα συνδεδεµένων µε τη 
µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα 
εντασσόταν στον Άξονα Προτεραιότητας ΙV «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος», 
ενώ µε την αναθεώρηση του (2005), ευθυγραµµίστηκε µε τις προτεραιότητες της Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. 

Σύµφωνα µε την αποτίµηση της προόδου υλοποίησης του για την περίοδο αναφοράς 2006-
200899, ο αξιολογητής διαπιστώνει ικανοποιητική πρόοδο στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 
2100, ειδικά κατά τα έτη 2006 και 2007, τόσο ως προς το οικονοµικό όσο και ως προς το 
φυσικό αντικείµενο. Παρατηρεί ωστόσο, σηµαντική µείωση του ρυθµού υλοποίησης κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2008.  

Η µεγαλύτερη αδυναµία σχετικά µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1, συνδέεται µε την 
περιορισµένη ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, καθώς διαπιστώνεται 
χαµηλή αποτελεσµατικότητα του µέτρου για τη δηµιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας, παρά το 
γεγονός ότι το µέτρο αποτελούσε βασικό στόχο του συγκεκριµένου ΕΠ. Η ανάπτυξη αυτών 
των υπηρεσιών, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, έχει κριθεί επιτακτική προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν χρόνια φαινόµενα όπως η αποσπασµατική παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας, η κατάχρηση νοσοκοµειακών υπηρεσιών, καθώς και ο υψηλός χρόνος πρόσβασης και 
αναµονής στις υπηρεσίες υγείας. Αντίθετα, διαπιστώνεται πρόοδος όσον αφορά στον 
εκσυγχρονισµό των νοσοκοµειακών µονάδων, καθώς  υλοποιήθηκαν κτιριακές παρεµβάσεις σε 
νοσοκοµεία και µονάδες υγείας της χώρας. Επιπρόσθετα, µέσα από το συγκεκριµένο Άξονα 
Προτεραιότητας αναβαθµίστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν νέες ειδικές κλίνες, ενώ επιτεύχθηκε 
σηµαντική αναβάθµιση της νοσοκοµειακής δυναµικότητας (περίπου 2.200 κλίνες).  

Ως προς τον Άξονα Προτεραιότητας 2, διαπιστώνεται η κάλυψη του στόχου των δοµών 
αποασυλοποίησης, µε υψηλή µάλιστα αποτελεσµατικότητα, γεγονός που συνέβαλε στην 
δραστική συρρίκνωση ασυλικών κλινών στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία της χώρας. Ικανοποιητική 
επίσης κρίνεται η εξασφάλιση κτιριακής υποδοµής, ενώ η έκθεση διαπιστώνει την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης του προσωπικού για τη στήριξη της 
αποασυλοποίησης, της κοινωνικής-οικονοµικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης 
των ψυχικά ασθενών. Οι βασικότερες δυσχέρειες που εµφανίστηκαν στη διάρκεια υλοποίησης 
του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας, συνδέονται κυρίως µε τις αντιδράσεις των τοπικών 
κοινωνιών και τη συνακόλουθη δυσκολία εξεύρεσης χώρων για την εγκατάσταση των δοµών 
αποασυλοποίησης, καθώς και τις χρονοβόρες διαδικασίες για την πρόσληψη νέου 
προσωπικού. 

Μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 υπάρχει σηµαντική συνάφεια δράσεων οι οποίες αφορούν 
κυρίως τη θεσµική ενδυνάµωση, την ποιοτική αναβάθµιση της δικτύωσης των φορέων, την  
εκπαίδευση του προσωπικού υγείας και τη χρηµατοδότηση-οικονοµική διαχείριση. Ιδιαίτερα 
αναλαµβάνονται δράσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και την περαιτέρω ανάπτυξη 
των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου µε τη χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ στα µεγάλα αστικά 
κέντρα. Οι δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για την Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της προληπτικής ιατρικής, του Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-2013. Επίσης, στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο, συνεχίζεται η προσπάθεια µεταρρύθµισης βάσει του δεκαετούς 
επιχειρησιακού πλάνου «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2010 και να 
αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση της περαιτέρω εξέλιξης του τοµέα µέχρι τουλάχιστον το 
2013. 

                                                
99 «Αξιολόγηση / απολογισµός των αποτελεσµάτων των αξόνων προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ «Υγεία-
Πρόνοια» µε έµφαση στην περίοδο 2006-2008». Μελέτη απολογισµού, επιτελική σύνοψη. Σεπτέµβριος 
2008, Α.Ε. Μεθόδων & Προγραµµατισµού. 
100 Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υγεία» και Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία».  
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Αναφορικά µε τα προγράµµατα «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ)» και «Νέες Θέσεις 
Εργασίας (ΝΘΕ)», οι συγκεκριµένες µελέτες αποσκοπούν στην αποτίµηση του βαθµού 
επιτυχίας τους σε σχέση µε την συµµετοχή των ανέργων δικαιούχων. Πιο συγκεκριµένα, 
εξετάζεται η κατάσταση απασχόλησης των συµµετεχόντων µετά την εξάντληση της 
επιδότησης, αν δηλαδή παρέµεναν δραστήριοι στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόµενοι, είτε 
ως εργοδότες. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα απευθύνονταν σε ανέργους ηλικίας 18-64 ετών 
και ιδίως σε οµάδες του πληθυσµού όπως οι γυναίκες, οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι απόφοιτοι 
µόνο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι µακροχρόνια άνεργοι. Η αξιολόγηση του 
προγράµµατος, έγινε µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα που κατεγράφησαν στα Μητρώα του 
ΟΑΕ∆ και στη συνέχεια διασταυρώθηκαν µε τα Μητρώα Ασφαλισµένων των Ασφαλιστικών 
φορέων.  

Τα συµπεράσµατα για το πρόγραµµα ΝΕΕ (οικονοµική ενίσχυση €8.400 για χρονικό διάστηµα 
δώδεκα µηνών το 2004 σε 7.500 δικαιούχους) σύµφωνα µε την αποτίµηση είναι θετικά, αφού 
κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της µελέτης, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (96% 
περίπου) δεν εµφανίζονταν εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆. Μεγαλύτερη 
διείσδυση παρατηρήθηκε στους άνδρες, στα άτοµα ηλικίας µεταξύ 30 και 49 ετών και στις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τεχνικές υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στο πρόγραµµα ΝΘΕ του 2005, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (8 στους 10 περίπου), 
εξακολούθησαν να  παραµένουν δραστήριοι στην αγορά εργασίας µετά τη λήξη του 
προγράµµατος. Από τα άτοµα που επανεγγράφησαν στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆, η 
πλειονότητα ήταν γυναίκες και νέοι ηλικίας 25 έως 29 ετών, ενώ ως προς τη γεωγραφική 
κατανοµή οι περισσότερες επανεγγραφές παρατηρήθηκαν σε περιοχές µε χαµηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και συναφών διαρθρωτικών οικονοµικών προβληµάτων.  

 

4.3 Προδιαγραφές για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (on-going evaluations) 

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης  των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η  ΕΥΣΣΑΑΠ, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, διαµόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές 
κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. 

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στις ∆ιαχειριστικές Αρχές  των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, οι οποίες σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, 
να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ), εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισµού, 
καθώς και ότι λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους. 

Οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονται στο συντονισµό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων 
κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-
2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισµού, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές 
Παρακολούθησης, οι Eπιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των 
Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση και το ∆ίκτυο Αξιολόγησης. 

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαµβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην 
αποτίµηση της συνεχιζόµενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής,  στην αξιολόγηση 
του συστήµατος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, στην αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, στην  αξιολόγηση των 
µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεµβάσεων και 
στη  διατύπωση  ειδικών αξιολογητικών ερωτηµάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαµβάνει ένα 
σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτηµάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν  στο πλαίσιο 
των Εκθέσεων που θα υποβληθούν.  

Στις σχετικές οδηγίες προσδιορίζονται σαφώς όλες οι γεωγραφικές και τοµεακές συνιστώσες 
κάθε µελέτης αξιολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρο από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους 
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υποψήφιους Αναδόχους ποιους τοµείς πολιτικής, διοικητικές περιφέρειες και άξονες 
προτεραιότητας θα καλύψει κάθε αξιολόγηση. Ειδικότερα στις αξιολογήσεις σε επίπεδο 
τοµεακών ΕΠ, οι ανάγκες ολοκληρωµένης αποτίµησης των κυριότερων τοµεακών πολιτικών 
του ΕΣΠΑ θα πρέπει να καλυφθούν από τις on-going αξιολογήσεις των τοµεακών ΕΠ µε 
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής τους και µε αναφορά στις 13 περιφέρειες της χώρας, 
συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή κατά περίπτωση των παρεµβάσεων των ΠΕΠ για τις οποίες 
προβλέπεται εκχώρηση σε ΕΦ∆ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟ). Στις αξιολογήσεις σε επίπεδο 
ΠΕΠ,  η Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ θα πρέπει να καλύπτει κατά την ανάλυση των 
αξιολογητικών ερωτηµάτων το περιφερειακό σκέλος του ΠΕΠ (δηλαδή εκείνο που εκχωρείται 
προς τις Ε∆Α των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η ∆.Α των ΠΕΠ). Θα καλύπτει δε 
την αξιολόγηση των παρεµβάσεων του ΠΕΠ που εκχωρούνται σε ΕΦ∆ λοιπών Υπουργείων 
(ειδικά για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης) στη βάση των στοιχείων  και 
συµπερασµάτων που παρέχονται από τους Αξιολογητές  των Τοµεακών Προγραµµάτων.   

Τα έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης  περιλαµβάνει συγκεκριµένα παραδοτέα τα οποία 
συνδέονται µε τα γενικά αξιολογητικά ερωτήµατα ανάλογα µε το περιεχόµενο του 
παραδοτέου. Τα παραδοτέα αυτά αφορούν: α) τη Μεθοδολογία της Αξιολόγησης, στην οποία 
περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε όλα τα  
ερωτήµατα της αξιολόγησης, β) την Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σηµαντικής 
απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράµµατος, γ) την Έκθεση Αξιολόγησης για 
την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράµµατος, δ) την  Έκθεση Αξιολόγησης του 
Προγράµµατος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάµεση Έκθεση 
Αξιολόγησης) και ε) τις Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης. 

Το έργο των αξιολογήσεων θα εκπονηθεί από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές 
(external evaluators). Εξαίρεση δύναται να αποτελέσει το Παραδοτέο β)  Έκθεση Αξιολόγησης 
για την ανάλυση σηµαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράµµατος, το 
οποίο κάθε ∆Α µπορεί να αποφασίσει να εκπονηθεί εσωτερικά από την αρµόδια Μονάδα Α. 
Στην περίπτωση αυτή, τούτο καθίσταται σαφές ήδη από την προκήρυξη του έργου. 

Η κάλυψη των απαιτήσεων των αξιολογήσεων αυτών,  θα γίνει µε προκήρυξη που θα 
δηµοσιοποιηθεί στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Το έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης 
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και έχει διάρκεια µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου του 2011.  

Το κόστος των Αξιολογήσεων που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές (Συµβούλους 
Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Τεχνικής Υποστήριξης των 
Επιχειρησιακών  Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013. 

Προκειµένου να καλυφθεί µε τις υπογραφείσες συµβάσεις αξιολόγησης και το χρονικό 
διάστηµα 2012-2013, θα προβλεφθεί στις σχετικές προκηρύξεις και συµβάσεις το δικαίωµα 
της προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, 
µετά από ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

H ΕΥΣΣΑΑΠ έχει προετοιµάσει τα Σχέδια Προκήρυξης Ανοικτού ∆ιαγωνισµού  για τα 5 ΠΕΠ 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν στην ανάθεση σε εξωτερικούς Συµβούλους Αξιολόγησης, 
της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραµµάτων αυτών και εκκρεµεί η 
προκήρυξή τους. 

Παράλληλα, η ∆.Α. του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, έχει προκηρύξει τον σχετικό ανοικτό 
διαγωνισµό για τον Σύµβουλο Αξιολόγησης του Προγράµµατος (07/09/2009) και βρίσκεται 
στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται καταγραφή της προόδου του ΕΣΠΑ και της πορείας εφαρµογής 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Εξετάζονται ποσοτικά στοιχεία φυσικής και οικονοµικής 
προόδου σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ταµείων, θεµατικών προτεραιοτήτων και 
επιµέρους Στόχων. Εξετάζεται επίσης η πρόοδος συµβολής στις Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές της Λισσαβόνας µε την εξέταση των δεσµεύσεων στα θέµατα 
προτεραιότητας του earmarking. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζεται η χρηµατοδοτική πρόοδος που έχει 
σηµειωθεί µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2009 στα επιµέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ όσον αφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής. Στον πίνακα καταγράφονται ανά ΕΠ 
τα ήδη γνωστά στοιχεία της αρχικής συνολικής κατανοµής κοινοτικής συνδροµής, της 
δέσµευσης που έχει προβλεφθεί για το χρονικό διάστηµα 2007-2009 καθώς και το ύψος της 
προκαταβολής που καθορίζεται βάσει σταθερού ποσοστού για όλα τα ΕΠ. Για τον υπολογισµό 
της χρηµατοδοτικής προόδου δίνονται η κοινοτική συµµετοχή στις Νοµικές ∆εσµεύσεις και οι 
∆ηλωθείσες, στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ,  Πληρωµές  µέχρι την περίοδο αναφοράς καθώς 
και τα ποσοστά των Νοµικών δεσµεύσεων επί της αρχικής συνολικής κατανοµής της 
κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό των δηλωθεισών πληρωµών επί της κοινοτικής 
συνδροµής αλλά και επί της ∆έσµευσης 2007-2009. 

Κύριο χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται είναι η πολύ χαµηλή πρόοδος του ΕΣΠΑ στο σύνολο 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των επιµέρους ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τόσο όσον 
αφορά στις Νοµικές ∆εσµεύσεις, όσο και τις δηλωθείσες πληρωµές στην Κοινότητα, µε τα 
σχετικά ποσοστά να ανέρχονται στο 6,9% και 1,5%, αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερα σηµαντική καθυστέρηση εντοπίζεται στα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ, εκ των οποίων τα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Περιβάλλον/ Αειφόρος Ανάπτυξη», «Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής» και «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» εγγράφουν σχεδόν 
µηδενικές επιδόσεις τόσο στις Νοµικές ∆εσµεύσεις όσο και τις Πληρωµές µέχρι σήµερα.  

Σε χαµηλά επίπεδα κινούνται επίσης τα ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και «Ενίσχυση 
της Προσπελασιµότητας» µε τις Νοµικές ∆εσµεύσεις να ανέρχονται στο 3% και 2,9%, 
αντίστοιχα της συνολικής κοινοτικής συνδροµής, ενώ οι πληρωµές κυµαίνονται περίπου στο 
1% και στα δύο Επιχειρησιακά προγράµµατα.  

Καλύτερη συγκριτικά είναι η εικόνα στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
(12,4% Νοµικές ∆εσµεύσεις και 5,4% ∆ηλωθείσες Πληρωµές ως ποσοστά επί της Συνολικής 
Κοινοτικής Συνδροµής του προγράµµατος).  

Πρέπει να τονιστεί ότι το, µέχρις στιγµής, συνολικό ποσό των ∆ηλωθεισών Πληρωµών των 9 
Τοµεακών Προγραµµάτων ανέρχεται στα 128 περίπου εκ. ευρώ ποσό που αποτελεί το 2,5% 
της ∆έσµευσης που έχει προβλεφθεί για την τριετία 2007-2009.  

Καλύτερη, συγκριτικά, εµφανίζεται η εικόνα όσον αφορά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, µε τη διαφορά, ωστόσο, να εντοπίζεται περισσότερο στο σκέλος των 
Νοµικών ∆εσµεύσεων και λιγότερο σε αυτό των πραγµατικών πληρωµών. Συγκεκριµένα, στο 
σύνολο των Περιφερειακών Προγραµµάτων το ποσοστό των Νοµικών ∆εσµεύσεων επί της 
κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται στο 13,4% µε τα ΠΕΠ «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου», «Μακεδονίας – Θράκης» και «∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων» 
να σηµειώνουν τις καλύτερες µέχρι στιγµής επιδόσεις. Στις ∆ηλωθείσες Πληρωµές, εντούτοις, 
το ποσοστό κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (2,1% επί της συνολικής κοινοτικής συνδροµής και 
4,4% επί της δέσµευσης για το χρονικό διάστηµα 2007-2009). 

Όσον αφορά, τέλος, στην επιµέρους αξιολόγηση ανά Ταµείο, η εικόνα εµφανίζεται σηµαντικά 
καλύτερη στην περίπτωση του ΕΤΠΑ όπου το ποσοστό των Νοµικών ∆εσµεύσεων επί της 
κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται στο 10,3% και οι Πληρωµές στο 2,1%. Το γεγονός αυτό 
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οφείλεται στη συγκριτικά µεγαλύτερη ενεργοποίηση του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και των ΠΕΠ, Προγραµµάτων, δηλαδή, που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ. 
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Πίνακας 1 (ΑΝΝΕΧ ΙΙ): Χρηµατοδοτική Πρόοδος (30.9.2009) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ανά Ταµείο 

ΕΠ Ταµείο 

2. 
Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

(€) 

2 β. 
∆έσµευση για 
2007-2009 (€) 

3. 
Προκαταβολή 

(€) 

4. 
Προκαταβολή 

ως % της 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

5. 
Κοινοτική 

Συµµετοχή στις 
Νοµικές ∆εσµεύσεις 

(€) 

6. 
Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
επί της 

Κοινοτικής 
Συνδροµής  

7. 
∆ηλωθείσες 
Πληρωµές 

στην 
Επιτροπή (€) 
(ενδιάµεσα 
αιτήµατα 

πληρωµών) 

8. 
Ποσοστό 

∆ηλωθεισών 
Πληρωµών 

επί της 
Κοινοτικής 
Συνδροµής  

9. 
Ποσοστό 

∆ηλωθεισών 
Πληρωµών 

επί της 
∆έσµευσης 
2007-2009 

όλα τα ΕΠ 
όλα τα 
Ταµεία 

20.210.261.445 8.993.710.294,00 1.515.769.608,39 7,5% 1.392.589.481,77 6,9% 297.507.210,45 1,5% 3,3% 

όλα τα ΕΠ ΤΣ 3.697.160.864 1.521.974.685,00 277.287.064,80 7,5% 80.709.357,59 2,2% 35.056.818,68 0,9% 2,3% 

όλα τα ΕΠ ΕΤΠΑ 12.149.300.178 5.547.533.014,00 911.197.513,35 7,5% 1.251.575.162,33 10,3% 249.397.763,43 2,1% 4,5% 

όλα τα ΕΠ ΕΚΤ 4.363.800.403 1.924.202.595,00 327.285.030,24 7,5% 60.304.961,85 1,4% 13.052.628,34 0,3% 0,7% 

Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων 

ΕΚΤ 158.800.403 27.184.623,00 11.910.030,23 7,5%   0,0%       

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

ΕΚΤ 2.260.000.000 1.019.562.572,00 169.500.000,01 7,5% 15.207.000,23 0,7%       

Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση 

ΕΚΤ 1.440.000.000 649.632.791,00 108.000.000,00 7,5% 42.721.337,43 3,0% 13.052.628,34 0,9% 2,0% 

∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 

ΕΚΤ 505.000.000 227.822.609,00 37.875.000,00 7,5% 2.376.624,20 0,5%       

Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

ΕΤΠΑ 1.291.000.000 531.453.563,00 96.825.000,00 7,5% 159.835.389,92 12,4% 70.173.965,05 5,4% 13,2% 

Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ 860.000.000 354.027.934,00 64.500.000,00 7,5% 2.962.000,00 0,3% 888.600,00 0,1% 0,3% 

Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 

ΕΤΠΑ 192.000.000 79.038.793,00 14.400.000,00 7,5%   0,0%       

Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

ΤΣ 2.117.160.864 871.551.269,00 158.787.064,80 7,5% 28.578.683,45 1,3% 35.056.818,68 1,7% 4,0% 

Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

ΕΤΠΑ 1.583.000.000 677.266.458,00 118.725.000,00 7,5% 77.308.315,40 4,9% 9.484.183,30 0,6% 1,4% 

Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΤΣ 1.580.000.000 650.423.416,00 118.500.000,00 7,5% 85.704,54 0,0%       



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

99 

ΕΠ Ταµείο 

2. 
Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

(€) 

2 β. 
∆έσµευση για 
2007-2009 (€) 

3. 
Προκαταβολή 

(€) 

4. 
Προκαταβολή 

ως % της 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

5. 
Κοινοτική 

Συµµετοχή στις 
Νοµικές ∆εσµεύσεις 

(€) 

6. 
Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
επί της 

Κοινοτικής 
Συνδροµής  

7. 
∆ηλωθείσες 
Πληρωµές 

στην 
Επιτροπή (€) 
(ενδιάµεσα 
αιτήµατα 

πληρωµών) 

8. 
Ποσοστό 

∆ηλωθεισών 
Πληρωµών 

επί της 
Κοινοτικής 
Συνδροµής  

9. 
Ποσοστό 

∆ηλωθεισών 
Πληρωµών 

επί της 
∆έσµευσης 
2007-2009 

Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΕΤΠΑ 220.000.000 90.565.284,00 16.500.000,00 7,5% 3.401.042,20 1,5%       

Αττική ΕΤΠΑ 2.438.000.000 1.180.884.720,00 182.850.000,00 7,5% 191.015.709,42 7,8% 23.017.232,96 0,9% 1,9% 

∆υτική Ελλάδα - 
Πελοπόννησος - 
Ιόνιοι Νήσοι 

ΕΤΠΑ 914.000.000 376.257.598,00 68.550.000,00 7,5% 143.561.419,08 15,7% 16.617.151,15 1,8% 4,4% 

Μακεδονία - Θράκη ΕΤΠΑ 2.675.000.000 1.245.630.858,00 200.625.000,00 7,5% 430.022.033,75 16,1% 100.806.393,82 3,8% 8,1% 

Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα - Ήπειρος 

ΕΤΠΑ 1.105.000.000 598.735.444,00 82.875.000,00 7,5% 187.215.377,27 16,9% 25.537.668,30 2,3% 4,3% 

Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου 

ΕΤΠΑ 871.300.178 413.672.362,00 65.347.513,35 7,5% 108.298.844,90 12,4% 2.872.568,85 0,3% 0,7% 

ΠΗΓΗ:Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
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Στους Πίνακες 2, 3 και 4 απεικονίζεται η χρηµατοδοτική πρόοδος του ΕΣΠΑ ανά 
θεµατική προτεραιότητα για τους Στόχους 1 («Σύγκλιση»), 2 (Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση») και για το σύνολο των Στόχων 1 και 2, αντίστοιχα, των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων έτσι όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό 1083/2006 της 11ης 
Ιουλίου 2006. Συγκεκριµένα, δίνεται το ποσό της δέσµευσης της κοινοτικής συνδροµής για 
όλες τις θεµατικές προτεραιότητες καθώς και το αντίστοιχο ποσό της Νοµικής ∆έσµευσης 
όπως αυτό έχει καταγραφεί κατά την περίοδο αναφοράς (30/9/2009). 

Τα ποσά των Νοµικών ∆εσµεύσεων δεν θα µπορούσαν να διαφέρουν από την προηγούµενη 
παρουσίαση και αναδεικνύουν τις χαµηλές µέχρι τώρα επιδόσεις που έχουν σηµειωθεί στη 
συνολική πορεία του ΕΣΠΑ. 

Όσον αφορά στο Στόχο 1 (Σύγκλιση) από το συνολικό ποσό των 19,5 δισεκ. ευρώ που 
ανέρχεται η συνολική κατανοµή της κοινοτικής συνδροµής, µόλις το 6,5% ή το 1,3 δισεκ. 
ευρώ έχει δεσµευτεί κατά την περίοδο αναφοράς. Υψηλότερο (16,3%) είναι το ποσοστό 
ενεργοποίησης στην περίπτωση του Στόχου 2 όπου, όµως, το συνολικό ποσό της κοινοτικής 
συνδροµής είναι κατά πολύ χαµηλότερο (635,3 εκατ. ευρώ).  

Στις επιµέρους θεµατικές ενότητες διαπιστώνεται ένα πολύ υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης 
στην προτεραιότητα «άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» (κωδικός 8) τόσο για τις περιφέρειες 
του Στόχου 1 όσο και για εκείνες του Στόχου 2. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 50% 
των συνολικών Νοµικών ∆εσµεύσεων κατά την περίοδο αναφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα ποσά που έχουν δεσµευτεί κάτω από αυτή τη θεµατική προτεραιότητα και στους δύο 
Στόχους υπερβαίνουν τις αρχικές δεσµεύσεις κοινοτικής συνδροµής, στοιχείο που από τη µία 
οφείλεται στην ανάγκη παροχής έκτακτων ενισχύσεων στις επιχειρήσεις λόγω της οικονοµικής 
κρίσης, αλλά από την άλλη δηµιουργεί την ανάγκη αναπροσαρµογών. 

Το ίδιο παρατηρείται και στη θεµατική προτεραιότητα «Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης 
για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων» (κωδικός 5) όπου επίσης τα ποσά Νοµικών 
∆εσµεύσεων για τους Στόχους 1 και 2 είναι ιδιαίτερα υψηλά και ανέρχονται στα επίπεδα της 
αρχικής δέσµευσης της κοινοτικής συνδροµής. Απαιτείται, δηλαδή, και σε αυτήν την 
περίπτωση όπως και στην προηγούµενη µία αναπροσαρµογή των αρχικών κατανοµών και 
κατ΄επέκταση των τιµών στόχων των δεικτών. 

Σε συγκριτικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται και το ποσοστό ενεργοποίησης της θεµατικής 
ενότητας «Μεταφορές» (κωδικοί 16-30) για τις περιφέρειες του Στόχου 1 όπου το σχετικό 
ποσοστό επί των Συνολικών Νοµικών ∆εσµεύσεων του Στόχου ανέρχεται στο 25,3% ενώ σε 
σχέση µε τη συνολική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής για την ίδια ενότητα το αντίστοιχο 
ποσοστό ανέρχεται στο 6,4%. Αντίστοιχη πρόοδος παρατηρείται και στις θεµατικές 
προτεραιότητες της ενότητας «Μεταφορές» (κωδικοί 22-31) που έχουν δεσµευτεί για το 
Στόχο 2, µε το ποσοστό τους επί των συνολικών Νοµικών ∆εσµεύσεων να ανέρχεται στο 
13,2% και επί της συνολικής κοινοτικής συνδροµής της ίδιας ενότητας στο 26,1%. Αξίζει να 
τονιστεί ότι ενώ στο Στόχο 2 η πρόοδος των Νοµικών δεσµεύσεων εντοπίζεται κυρίως στη 
θεµατική προτεραιότητα «περιφερειακές/ τοπικές οδοί» (κωδικός 23) και λιγότερο στις 
προτεραιότητες «Εθνικές οδοί» (κωδικός 22) και «Λιµένες» (κωδικός 30), στην περίπτωση του 
Στόχου 1 η ενεργοποίηση είναι πιο ισοµερής µε επικράτηση των θεµατικών προτεραιοτήτων 
που αφορούν στους αυτοκινητόδροµους, το εθνικό και τοπικό δίκτυο (κωδικοί 21-23). 

Όσον αφορά στις άλλες θεµατικές προτεραιότητες για το Στόχο 1 η ενεργοποίηση είναι 
µηδενική ή κινείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Σε σχέση µε το ύψος της συνολικής κοινοτικής 
συνδροµής που έχει προβλεφθεί, µικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί σε ότι αφορά τις Νοµικές 
∆εσµεύσεις θεµατικών προτεραιοτήτων σχετικών µε κοινωνικές υποδοµές (κωδικοί 75-79) 
αλλά και εισαγωγής συστηµάτων εκπαίδευσης (κωδικός θεµατικής προτεραιότητας 72).  

Όσον αφορά στο Στόχο 2, σχετική πρόοδος συγκριτικά µε το συνολικό ύψος της κοινοτικής 
συνδροµής εντοπίζεται στις θεµατικές προτεραιότητες «Επεξεργασία ύδατος – λύµατα» 
(κωδικός 46), «Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης» (κωδικός 72) και κοινωνικών υποδοµών (κωδικοί 75-79) ενώ οι 
υπόλοιπες προτεραιότητες παρουσιάζουν, µέχρι στιγµής, ελάχιστη ή µηδενική ενεργοποίηση. 
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Πίνακας 2 (ANNEX III): Χρηµατοδοτική Πρόοδος (30.9.2009) ανά Θεµατική Προτεραιότητα – Στόχος 1 «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

01 ∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 35.800.000 0,2%   0,00% 

02 
Υποδοµή (Ε&ΤΑ) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά 
συγκεκριµένες τεχνολογίες 

105.615.000 0,5%   0,00% 

03 
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων 
συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)...  

87.905.000 0,4% 2.497.260,16 0,19% 

04 Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ  82.920.000 0,4%   0,00% 

05 
Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και 
οµίλους επιχειρήσεων 

173.430.000 0,9% 168.147.378,50 13,04% 

06 
Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής... 

37.165.000 0,2%   0,00% 

07 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την 
έρευνα και την καινοτοµία  

208.175.000 1,1%   0,00% 

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 452.137.000 2,3% 585.488.321,48 45,42% 

09 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

543.620.000 2,8%   0,00% 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ευρυζωνικών δικτύων) 

200.050.000 1,0% 11.003.567,10 0,85% 

11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας...  112.265.000 0,6%   0,00% 

12 
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ-
∆Ε∆ ) 

58.540.000 0,3%   0,00% 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική 
υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, 
ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) 

713.223.781 3,6%   0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής Συνδροµής 
(€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 

208.153.781 1,1%   0,00% 

16 Σιδηροδροµικό δίκτυο 48.500.000 0,2% 9.015.730,77 0,70% 

17 
Σιδηροδροµικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών 
(∆Ε∆ -Μ)] 

762.200.000 3,9% 17.458.861,07 1,35% 

20 Αυτοκινητόδροµοι 200.000.000 1,0% 49.113,38 0,00% 

21 Αυτοκινητόδροµοι (∆Ε∆ -Μ) 2.230.590.000 11,4% 129.769.955,07 10,07% 

22 Εθνικές οδοί 580.515.000 3,0% 96.139.419,29 7,46% 

23 Περιφερειακές/ τοπικές οδοί 625.680.000 3,2% 60.944.687,93 4,73% 

24 Ποδηλατόδροµοι 1.320.000 0,0%   0,00% 

25 Αστικές µεταφορές 46.500.000 0,2%   0,00% 

26 Πολυτροπικές µεταφορές 144.500.000 0,7%   0,00% 

27 Πολυτροπικές µεταφορές (∆Ε∆ -Μ) 25.000.000 0,1%   0,00% 

29 Αερολιµένες 201.000.000 1,0%   0,00% 

30 Λιµένες 265.335.000 1,4% 12.731.924,51 0,99% 

33 Ηλεκτρισµός 51.590.000 0,3%   0,00% 

34 Ηλεκτρισµός (∆Ε∆ -Η) 37.370.000 0,2%   0,00% 

35 Φυσικό αέριο 70.750.000 0,4%   0,00% 

36 Φυσικό αέριο (∆Ε∆ -Η) 60.150.000 0,3%   0,00% 

37 Προϊόντα πετρελαίου 9.000.000 0,0%   0,00% 

39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 75.740.000 0,4%   0,00% 

40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 32.160.000 0,2%   0,00% 

41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 26.710.000 0,1%   0,00% 

42 
Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και 
άλλες µορφές ενέργειας 

139.210.000 0,7%   0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής Συνδροµής 
(€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 67.170.000 0,3%   0,00% 

44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 427.851.450 2,2% 7.937.183,65 0,62% 

45 ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 449.320.000 2,3% 9.875.855,29 0,77% 

46 Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) 934.846.550 4,8% 21.514.256,48 1,67% 

47 Ποιότητα του αέρα 23.720.000 0,1%   0,00% 

48 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 3.660.000 0,0%   0,00% 

49 
Περιορισµός των κλιµατικών αλλαγών και προσαρµογή σε 
αυτές 

4.415.000 0,0%   0,00% 

50 Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης 26.295.000 0,1%   0,00% 

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του Natura 
2000) 

172.810.000 0,9% 85.704,54 0,01% 

52 Παραγωγή καθαρών αστικών µεταφορών 873.370.000 4,5%   0,00% 

53 Πρόληψη κινδύνων...  477.420.000 2,4%   0,00% 

54 
Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων 

110.801.000 0,6% 449.128,95 0,03% 

55 Προώθηση των φυσικών πόρων 20.910.000 0,1%   0,00% 

56 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς 29.790.000 0,2% 2.192.662,62 0,17% 

57 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών 
υπηρεσιών 

110.700.000 0,6% 10.979.120,22 0,85% 

58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 273.585.000 1,4%   0,00% 

59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής 155.050.000 0,8% 422.638,20 0,03% 

60 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

35.010.000 0,2%   0,00% 

61 
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση 

473.396.683 2,4% 4.057.119,34 0,31% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής Συνδροµής 
(€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

62 
Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών δια βίου µάθησης 
στις επιχειρήσεις� παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών 
στους εργαζοµένους... 

333.267.930 1,7%   0,00% 

63 
Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και πιο παραγωγικών 
τρόπων οργάνωσης της εργασίας 

180.366.845 0,9%   0,00% 

64 
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την 
κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασµό µε την 
αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων... 

56.726.456 0,3%   0,00% 

65 
Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµικών δοµών της 
αγοράς εργασίας 

63.817.263 0,3%   0,00% 

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην αγορά 
εργασίας 

1.137.331.773 5,8%   0,00% 

67 
Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του 
γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και την παράταση του 
επαγγελµατικού βίου 

10.636.211 0,1%   0,00% 

69 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 
και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου 
των γυναικών στην απασχόληση... 

326.082.763 1,7% 14.501.806,83 1,12% 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής των 
µετακινούµενων εργαζοµένων στην απασχόληση... 

36.604.488 0,2%   0,00% 

71 
Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην 
απασχόληση µειονεκτούντων ατόµων... 

379.331.536 1,9%   0,00% 

72 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης... 

789.893.695 4,0% 39.986.790,18 3,10% 

73 
Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση... 

506.696.599 2,6% 2.191.941,89 0,17% 

74 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της 
έρευνας και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω των 
µεταπτυχιακών σπουδών... 

273.188.492 1,4%   0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής Συνδροµής 
(€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

75 Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης 752.016.418 3,8% 41.516.425,00 3,22% 

76 Υποδοµές στον τοµέα της υγείας 384.367.065 2,0% 30.418.292,89 2,36% 

77 Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών 45.500.000 0,2% 1.385.485,89 0,11% 

79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές 126.499.261 0,6% 4.534.210,92 0,35% 

80 
Προώθηση συµπράξεων, συµφώνων και πρωτοβουλιών 
µέσω της δικτύωσης των ενδιαφερόµενων φορέων 

20.618.336 0,1%   0,00% 

81 
Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και 
του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση... 

111.110.079 0,6%   0,00% 

83 
Ειδικές δράσεις για την αντιστάθµιση του πρόσθετου 
κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε 
το µέγεθος της αγοράς 

4.000.000 0,0%   0,00% 

85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 312.860.474 1,6% 3.491.987,13 0,27% 

86 Αξιολόγηση και µελέτες� ενηµέρωση και επικοινωνία 167.055.337 0,9% 272.108,48 0,02% 

 Σύνολο 19.574.961.266  1.289.058.937,74  

 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

106 

Πίνακας 3 (ANNEX III): Χρηµατοδοτική Πρόοδος (30.9.2009) ανά Θεµατική Προτεραιότητα – Στόχος 2 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

01 ∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 2.100.000 0,3%  0,00% 

02 
Υποδοµή (Ε&ΤΑ) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά 
συγκεκριµένες τεχνολογίες 

350.000 0,1%  0,00% 

03 
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων 
συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)... 

2.460.000 0,4%  0,00% 

04 Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ 8.060.000 1,3%  0,00% 

05 
Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και 
οµίλους επιχειρήσεων 

8.560.000 1,3% 8.750.374,14 8,45% 

06 
Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής... 

4.060.000 0,6%  0,00% 

07 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε 
την έρευνα και την καινοτοµία 

11.000.000 1,7%  0,00% 

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 45.850.000 7,2% 68.913.859,68 66,56% 

09 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της 
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

62.870.000 9,9%  0,00% 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ευρυζωνικών δικτύων) 

10.800.000 1,7%  0,00% 

11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας... 3.793.200 0,6%  0,00% 

12 
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ-∆Ε∆ ) 

3.150.000 0,5%  0,00% 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική 
υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, 
ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) 

39.476.219 6,2%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό 
εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 

10.953.179 1,7%  0,00% 

15 
Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις ΤΠΕ και την αποτελεσµατική χρήση τους από τις 
ΜΜΕ 

13.245.900 2,1%   0,00% 

22 Εθνικές οδοί 15.580.000 2,5% 1.030.454,76 1,00% 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 18.380.000 2,9% 9.971.549,97 9,63% 

24 Ποδηλατόδροµοι 300.000 0,0%  0,00% 

25 Αστικές µεταφορές 955.000 0,2%  0,00% 

26 Πολυτροπικές µεταφορές 700.000 0,1%  0,00% 

28 Ευφυή συστήµατα µεταφορών 700.000 0,1%  0,00% 

29 Αερολιµένες 1.400.000 0,2%  0,00% 

30 Λιµένες 13.990.000 2,2% 2.693.632,03 2,60% 

31 
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές (περιφερειακές και 
τοπικές) 

490.000 0,1%  0,00% 

33 Ηλεκτρισµός 350.000 0,1%  0,00% 

34 Ηλεκτρισµός (∆Ε∆ -Η) 21.375.000 3,4%  0,00% 

35 Φυσικό αέριο 10.587.500 1,7%  0,00% 

39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 6.100.000 1,0%  0,00% 

40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 3.100.000 0,5%  0,00% 

41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 600.000 0,1%  0,00% 

42 
Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και 
άλλες µορφές ενέργειας 

9.220.000 1,5%  0,00% 

43 
Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση 
ενέργειας 

4.000.000 0,6%  0,00% 

44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 4.325.000 0,7%  0,00% 

45 ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 6.500.000 1,0%  0,00% 

46 Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) 7.500.000 1,2% 2.262.368,73 2,19% 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

108 

Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

47 Ποιότητα του αέρα 150.000 0,0%  0,00% 

48 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 425.000 0,1%  0,00% 

49 
Περιορισµός των κλιµατικών αλλαγών και προσαρµογή 
σε αυτές 

500.000 0,1%  0,00% 

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του 
Natura 2000) 

6.953.000 1,1%  0,00% 

52 Παραγωγή καθαρών αστικών µεταφορών 500.000 0,1%  0,00% 

53 Πρόληψη κινδύνων... 1.700.000 0,3%  0,00% 

54 
Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την πρόληψη κινδύνων 

3.400.000 0,5%  0,00% 

55 Προώθηση των φυσικών πόρων 794.000 0,1%  0,00% 

56 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς 2.000.000 0,3%  0,00% 

57 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών 
υπηρεσιών 

7.868.500 1,2%  0,00% 

58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 10.400.000 1,6%  0,00% 

59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής 5.200.000 0,8%  0,00% 

60 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

4.200.000 0,7%  0,00% 

61 
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση 

5.150.000 0,8%  0,00% 

62 
Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου 
µάθησης στις επιχειρήσεις� παροχή κατάρτισης και 
υπηρεσιών στους εργαζοµένους ... 

8.722.976 1,4%  0,00% 

63 
Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και πιο 
παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας 

6.713.464 1,1%  0,00% 

64 
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την 
κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασµό µε την 
αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων ... 

1.484.762 0,2%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

65 
Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµικών δοµών της 
αγοράς εργασίας 

1.670.357 0,3%  0,00% 

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην 
αγορά εργασίας 

25.612.143 4,0%  0,00% 

67 
Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής 
του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και την 
παράταση του επαγγελµατικού βίου 

278.393 0,0%  0,00% 

69 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής 
και προόδου των γυναικών στην απασχόληση... 

9.537.134 1,5% 728.660,33 0,70% 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής των 
µετακινούµενων εργαζοµένων στην απασχόληση... 

1.001.121 0,2%  0,00% 

71 
Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην 
απασχόληση µειονεκτούντων ατόµων... 

17.585.459 2,8%  0,00% 

72 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων 
στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης... 

24.140.766 3,8% 2.734.547,25 2,64% 

73 
Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση... 

15.365.232 2,4% 40.046,49 0,04% 

74 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της 
έρευνας και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω των 
µεταπτυχιακών σπουδών... 

8.576.926 1,4%  0,00% 

75 Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης 56.999.000 9,0% 2.795.559,84 2,70% 

76 Υποδοµές στον τοµέα της υγείας 28.832.500 4,5% 2.295.597,30 2,22% 

77 Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών 1.600.000 0,3%  0,00% 

79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές 8.967.500 1,4% 436.856,82 0,42% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
Συνολική Κατανοµή 

Κοινοτικής 
Συνδροµής (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των Συνολικών 
Νοµικών ∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική Συνδροµή) 

80 
Προώθηση συµπράξεων, συµφώνων και πρωτοβουλιών 
µέσω της δικτύωσης των ενδιαφερόµενων φορέων 

917.761 0,1%  0,00% 

81 
Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και 
του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση... 

4.585.367 0,7%  0,00% 

82 
Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω 
ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού 
κατακερµατισµού 

800.000 0,1%  0,00% 

83 
Ειδικές δράσεις για την αντιστάθµιση του πρόσθετου 
κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε 
το µέγεθος της αγοράς 

200.000 0,0%  0,00% 

85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 4.753.953 0,7% 818.272,00 0,79% 

86 Αξιολόγηση και µελέτες� ενηµέρωση και επικοινωνία 4.833.867 0,8% 58.764,68 0,06% 

 Σύνολο 635.300.179  103.530.544,02  
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Πίνακας 4 (ANNEX III): Χρηµατοδοτική Πρόοδος (30.9.2009) ανά Θεµατική Προτεραιότητα – Στόχοι 1 & 2 

Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 

Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 

Συνδροµής  (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών  
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

01 ∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 37.900.000 0,2%  0,00% 

02 
Υποδοµή (Ε&ΤΑ) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες 
τεχνολογίες 

105.965.000 0,5%  0,00% 

03 
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)... 

90.365.000 0,4% 2.497.260 0,18% 

04 Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ 90.980.000 0,5%  0,00% 

05 
Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους 
επιχειρήσεων 

181.990.000 0,9% 176.897.753 12,70% 

06 
Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων 
και διαδικασιών παραγωγής... 

41.225.000 0,2%  0,00% 

07 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την 
καινοτοµία 

219.175.000 1,1%  0,00% 

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 497.987.000 2,5% 654.402.181 46,99% 

09 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

606.490.000 3,0%  0,00% 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών 
δικτύων) 

210.850.000 1,0% 11.003.567 0,79% 

11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας... 116.058.200 0,6%  0,00% 

12 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ-∆Ε∆ ) 61.690.000 0,3%  0,00% 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) 

752.700.000 3,7%  0,00% 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και 
κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 

219.106.960 1,1%  0,00% 

15 
Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την 
αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ 

247.295.900 1,2%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 

Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 

Συνδροµής  (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών  
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

16 Σιδηροδροµικό δίκτυο 48.500.000 0,2% 9.015.731 0,65% 

17 Σιδηροδροµικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆ -Μ)] 762.200.000 3,8% 17.458.861 1,25% 

20 Αυτοκινητόδροµοι 200.000.000 1,0% 49.113 0,00% 

21 Αυτοκινητόδροµοι (∆Ε∆ -Μ) 2.230.590.000 11,0% 129.769.955 9,32% 

22 Εθνικές οδοί 596.095.000 2,9% 97.169.874 6,98% 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 644.060.000 3,2% 70.916.238 5,09% 

24 Ποδηλατόδροµοι 1.620.000 0,0%  0,00% 

25 Αστικές µεταφορές 47.455.000 0,2%  0,00% 

26 Πολυτροπικές µεταφορές 145.200.000 0,7%  0,00% 

27 Πολυτροπικές µεταφορές (∆Ε∆ -Μ) 25.000.000 0,1%  0,00% 

28 Ευφυή συστήµατα µεταφορών 700.000 0,0%  0,00% 

29 Αερολιµένες 202.400.000 1,0%  0,00% 

30 Λιµένες 279.325.000 1,4% 15.425.557 1,11% 

31 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές (περιφερειακές και τοπικές) 490.000 0,0%  0,00% 

33 Ηλεκτρισµός 51.940.000 0,3%  0,00% 

34 Ηλεκτρισµός (∆Ε∆ -Η) 58.745.000 0,3%  0,00% 

35 Φυσικό αέριο 81.337.500 0,4%  0,00% 

36 Φυσικό αέριο (∆Ε∆ -Η) 60.150.000 0,3%  0,00% 

37 Προϊόντα πετρελαίου 9.000.000 0,0%  0,00% 

39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 81.840.000 0,4%  0,00% 

40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 35.260.000 0,2%  0,00% 

41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 27.310.000 0,1%  0,00% 

42 
Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες µορφές 
ενέργειας 

148.430.000 0,7%  0,00% 

43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 71.170.000 0,4%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 

Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 

Συνδροµής  (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών  
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 432.176.450 2,1% 7.937.184 0,57% 

45 ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 455.820.000 2,3% 9.875.855 0,71% 

46 Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) 942.346.550 4,7% 23.776.625 1,71% 

47 Ποιότητα του αέρα 23.870.000 0,1%  0,00% 

48 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 4.085.000 0,0%  0,00% 

49 Περιορισµός των κλιµατικών αλλαγών και προσαρµογή σε αυτές 4.915.000 0,0%  0,00% 

50 Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης 26.295.000 0,1%  0,00% 

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης 
(συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του Natura 2000) 

179.763.000 0,9% 85.705 0,01% 

52 Παραγωγή καθαρών αστικών µεταφορών 873.870.000 4,3%  0,00% 

53 Πρόληψη κινδύνων... 479.120.000 2,4%  0,00% 

54 
Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 
κινδύνων 

114.201.000 0,6% 449.129 0,03% 

55 Προώθηση των φυσικών πόρων 21.704.000 0,1%  0,00% 

56 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς 31.790.000 0,2% 2.192.663 0,16% 

57 Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 118.568.500 0,6% 10.979.120 0,79% 

58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 283.985.000 1,4%  0,00% 

59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής 160.250.000 0,8% 422.638 0,03% 

60 Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών 39.210.000 0,2%  0,00% 

61 Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 478.546.683 2,4% 4.057.119 0,29% 

62 
Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου µάθησης στις επιχειρήσεις� 
παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζοµένους... 

341.990.906 1,7%  0,00% 

63 
Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και πιο παραγωγικών τρόπων 
οργάνωσης της εργασίας 

187.080.309 0,9%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 

Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 

Συνδροµής  (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών  
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

64 
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη 
στήριξη σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων... 

58.211.218 0,3%  0,00% 

65 Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµικών δοµών της αγοράς εργασίας 65.487.620 0,3%  0,00% 

66 Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας 1.162.943.916 5,8%  0,00% 

67 
Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος 
εργατικού δυναµικού και την παράταση του επαγγελµατικού βίου 

10.914.604 0,1%  0,00% 

69 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση 
της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση... 

335.619.897 1,7% 15.230.467 1,09% 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής των µετακινούµενων 
εργαζοµένων στην απασχόληση... 

37.605.609 0,2%  0,00% 

71 
Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση 
µειονεκτούντων ατόµων... 

396.916.995 2,0%  0,00% 

72 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης... 

814.034.461 4,0% 42.721.337 3,07% 

73 
Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και 
κατάρτιση... 

522.061.831 2,6% 2.231.988 0,16% 

74 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας και της 
καινοτοµίας, ιδίως µέσω των µεταπτυχιακών σπουδών... 

281.765.418 1,4%  0,00% 

75 Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης 809.015.418 4,0% 44.311.985 3,18% 

76 Υποδοµές στον τοµέα της υγείας 413.199.565 2,0% 32.713.890 2,35% 

77 Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών 47.100.000 0,2% 1.385.486 0,10% 

79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές 135.466.761 0,7% 4.971.068 0,36% 

80 
Προώθηση συµπράξεων, συµφώνων και πρωτοβουλιών µέσω της δικτύωσης 
των ενδιαφερόµενων φορέων 

21.536.097 0,1%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 

Συνολική 
Κατανοµή 
Κοινοτικής 

Συνδροµής  (€) 

% επί της 
Συνολικής 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
(Κοινοτική 

Συνδροµή) (€) 

% επί των 
Συνολικών  
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

81 
Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού 
σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση... 

115.695.446 0,6%  0,00% 

82 
Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας 
και χωρικού κατακερµατισµού 

800.000 0,0%  0,00% 

83 
Ειδικές δράσεις για την αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται 
σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς 

4.200.000 0,0%  0,00% 

85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 317.614.427 1,6% 4.310.259 0,31% 

86 Αξιολόγηση και µελέτες� ενηµέρωση και επικοινωνία 171.889.204 0,9% 330.873 0,02% 

 Σύνολο 20.210.261.445  1.392.589.482  
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Στον Πίνακα 5 καταγράφεται η πρόοδος των θεµατικών προτεραιοτήτων που συµβάλλουν 
στην αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας (κωδικοί «earmarking») ως συνολικό 
άθροισµα των Νοµικών ∆εσµεύσεων για το Στόχο Σύγκλισης και το Στόχο Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό 
των Ταµείων, το 60% των δαπανών για το Στόχο Σύγκλισης και το 75% για το Στόχο 
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης που προέρχονται από τα Ταµεία στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής ένωσης των 15 χωρών θα διατίθενται για την επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

Ο στόχος του ΕΣΠΑ για τo ύψος της κοινοτικής συνδροµής που θα κατευθυνθεί στις 
προτεραιότητες της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ανέρχεται στο 61,9% για το Στόχο 
Σύγκλισης και 67% για το Στόχο Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης.  

Σηµειώνεται ότι για τη συµβολή στη Στρατηγική της Λισσαβόνας προβλέπονταν η συµµετοχή 
συγκεκριµένων κωδικών προτεραιότητας εξ ολοκλήρου και όχι µία ισοµερώς κατανεµηµένη 
συµµετοχή όλων των κωδικών. Συνεπώς, τα γενικά συµπεράσµατα όσον αφορά στην πρόοδο 
των κωδικών earmarking συµπίπτουν µε τη χαµηλή πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ από άποψη Νοµικών ∆εσµεύσεων όπως έχει ήδη παρουσιαστεί. 

Στον Πίνακα 5 απεικονίζονται οι θεµατικές προτεραιότητες που συµβάλλουν στη Στρατηγική 
της Λισσαβόνας και συνιστούν τους λεγόµενους «κωδικούς earmarking».  

Ο βαθµός συµβολής στη Στρατηγική της Λισσαβόνας προκύπτει ως το ποσοστό των Νοµικών 
∆εσµεύσεων που προορίζονται για την επίτευξη των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων 
Γραµµών ξεχωριστά για κάθε Στόχο επί το συνολικό ύψος των Νοµικών ∆εσµεύσεων για τον 
Στόχο αυτό κατά την περίοδο αναφοράς.   

Με το συνολικό ύψος των Νοµικών ∆εσµεύσεων που προορίζονται για το Στόχο 1 να είναι 
1.289.058.937,74 (βλ. Πίνακα 2) και το αντίστοιχο ποσό των κωδικών που προορίζονται για 
την επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών να ανέρχεται στο 
1.034.359.076 ευρώ, προκύπτει ότι κατά την περίοδο αναφοράς το ποσοστό των Νοµικών 
∆εσµεύσεων του Στόχου 1 που συµβάλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας ανέρχεται στο 
80,2%. 

Αντίστοιχα, για το Στόχο 2, ο Πίνακας 3 κατέγραψε συνολικό ύψος των  Νοµικών ∆εσµεύσεων 
103.530.544 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες που προορίζονται για την επίτευξη των 
στόχων των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών ανέρχονται στις 95.649.126. Το 
ποσοστό δηλαδή των Νοµικών ∆εσµεύσεων του Στόχου 2 κατά την περίοδο αναφοράς που 
συµβάλει στη Στρατηγική της Λισσαβόνας ανέρχεται στο 92,4%.  

Εξάγεται δηλαδή το βασικό συµπέρασµα ότι ενώ το ποσοστό των Νοµικών ∆εσµεύσεων επί 
της προβλεπόµενης συνολικής κοινοτικής συνδροµής κινείται σε χαµηλά επίπεδα τόσο για το 
Στόχο 1 (6,6%) όσο και για το Στόχο 2 (16,3%), η ενεργοποίηση που έχει γίνει όσον αφορά 
στους κωδικούς θεµατικών προτεραιοτήτων που συµβάλουν στις ΟΚΓ και τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας κινείται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που 
αποδίδεται στις προτεραιότητες αυτές. 

Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρόλο για το υψηλό ποσοστό συµβολής των 
κωδικών earmarking παίζει το ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό των θεµατικών προτεραιοτήτων 
«προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων» (κωδικός 5) 
και «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» (κωδικός 8) που αθροιστικά ανέρχεται στο 58% των 
συνολικών Νοµικών ∆εσµεύσεων του Στόχου 1 και το 75% του Στόχου 2. Συµπεραίνεται 
δηλαδή ότι ο υψηλός βαθµός της µέχρι τώρα συµβολής στις ΟΚΓ και τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας προέρχεται κυρίως από τις υψηλές επιδόσεις δύο επιµέρους θεµατικών 
προτεραιοτήτων και όχι από µία ισοµερώς κατανεµηµένη ενεργοποίηση όλων των κωδικών 
earmarking.  
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Πίνακας 5 (ANNEX III): Συµβολή στη Στρατηγική της Λισσαβόνας – «ΚΩ∆ΙΚΟΙ EARMARKING»  

Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
∆έσµευση Κοινοτικής 

Συνδροµής (€) 

% επί της 
συνολικής 
δέσµευσης 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
Κοινοτική Συνδροµή 

(€) 

% επί των 
συνολικών 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
01 ∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 37.900.000 0,3%  0,00% 

02 
Υποδοµή (Ε&ΤΑ) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά 
συγκεκριµένες τεχνολογίες 

105.965.000 0,8%  0,00% 

03 
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας 
µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)... 

90.365.000 0,7% 2.497.260 0,22% 

04 Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ 90.980.000 0,7%   

05 
Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους 
επιχειρήσεων 

181.990.000 1,3% 176.897.753 15,78% 

06 
Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής... 

41.225.000 0,3%  0,00% 

07 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την 
έρευνα και την καινοτοµία 

219.175.000 1,6%  0,00% 

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 497.987.000 3,6% 654.402.181 58,38% 

09 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και 
της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

606.490.000 4,4%  0,00% 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ευρυζωνικών δικτύων) 

210.850.000 1,5% 11.003.567 0,98% 

11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας... 116.058.200 0,8%  0,00% 

12 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ-∆Ε∆ ) 61.690.000 0,4%  0,00% 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική 
ενσωµάτωση κ.λπ.) 

752.700.000 5,5%  0,00% 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 

219.106.960 1,6%  0,00% 

15 
Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ 
και την αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ 

247.295.900 1,8%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
∆έσµευση Κοινοτικής 

Συνδροµής (€) 

% επί της 
συνολικής 
δέσµευσης 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
Κοινοτική Συνδροµή 

(€) 

% επί των 
συνολικών 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
16 Σιδηροδροµικό δίκτυο 48.500.000 0,4% 9.015.731 0,80% 

17 
Σιδηροδροµικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆ -
Μ)] 

762.200.000 5,5% 17.458.861 1,56% 

20 Αυτοκινητόδροµοι 200.000.000 1,5% 49.113 0,00% 

21 Αυτοκινητόδροµοι (∆Ε∆ -Μ) 2.230.590.000 16,2% 129.769.955 11,58% 

26 Πολυτροπικές µεταφορές 145.200.000 1,1%  0,00% 

27 Πολυτροπικές µεταφορές (∆Ε∆ -Μ) 25.000.000 0,2%  0,00% 

28 Ευφυή συστήµατα µεταφορών 700.000 0,0%  0,00% 

29 Αερολιµένες 202.400.000 1,5%  0,00% 

30 Λιµένες 279.325.000 2,0% 15.425.557 1,38% 

34 Ηλεκτρισµός (∆Ε∆ -Η) 58.745.000 0,4%  0,00% 

36 Φυσικό αέριο (∆Ε∆ -Η) 60.150.000 0,4%  0,00% 

39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 81.840.000 0,6%  0,00% 

40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 35.260.000 0,3%  0,00% 

41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 27.310.000 0,2%  0,00% 

42 
Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες 
µορφές ενέργειας 

148.430.000 1,1%  0,00% 

43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 71.170.000 0,5%  0,00% 

52 Παραγωγή καθαρών αστικών µεταφορών 873.870.000 6,4%  0,00% 

62 
Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών διά βίου µάθησης στις 
επιχειρήσεις� παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους 
εργαζοµένους ... 

341.990.906 2,5%  0,00% 

63 
Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και πιο παραγωγικών 
τρόπων οργάνωσης της εργασίας 

187.080.309 1,4%  0,00% 

64 
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την 
κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση 
κλάδων και επιχειρήσεων ... 

58.211.218 0,4%  0,00% 
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Κωδικός Θεµατική Προτεραιότητα 
∆έσµευση Κοινοτικής 

Συνδροµής (€) 

% επί της 
συνολικής 
δέσµευσης 

Νοµικές ∆εσµεύσεις 
Κοινοτική Συνδροµή 

(€) 

% επί των 
συνολικών 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 

65 
Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των θεσµικών δοµών της αγοράς 
εργασίας 

65.487.620 0,5%  0,00% 

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην αγορά 
εργασίας 

1.162.943.916 8,5%  0,00% 

67 
Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του 
γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και την παράταση του 
επαγγελµατικού βίου 

10.914.604 0,1%  0,00% 

69 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και 
την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των 
γυναικών στην απασχόληση... 

335.619.897 2,4% 15.230.467 1,36% 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής των 
µετακινούµενων εργαζοµένων στην απασχόληση... 

37.605.609 0,3%  0,00% 

71 
Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην 
απασχόληση µειονεκτούντων ατόµων... 

396.916.995 2,9%  0,00% 

72 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης... 

814.034.461 5,9% 42.721.337 3,81% 

73 
Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση... 

522.061.831 3,8% 2.231.988 0,20% 

74 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας 
και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω των µεταπτυχιακών σπουδών... 

281.765.418 2,0%  0,00% 

75 Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης 809.015.418 5,9% 44.311.985 3,95% 

 Σύνολο 13.754.116.262  1.121.015.756  

 = Earmarking Σύγκλιση και Ανταγωνιστικότητα (Στόχοι 1 & 2)     

 = Earmarking µόνο Σύγκλιση (Στόχος 1)     

 = Earmarking µόνο Ανταγωνιστικότητα (Στόχος 2)     

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ 

6.1 Γενικά 

 

Τα Ταµεία που παρέχουν συνδροµή στο πλαίσιο της Πολιτικής για τη Συνοχή είναι το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
και το Ταµείο Συνοχής. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου καθορίζει τις 
γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ταµεία αυτά και τις δράσεις που αναλαµβάνουν για την 
επίτευξη τριών βασικών στόχων:  

1. Στόχος «Σύγκλιση» 

2. Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 

3. Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

Με απόφαση της Επιτροπής έχει καταρτιστεί κατάλογος που ορίζει, µε οικονοµικά στοιχεία, 
ποιες περιφέρειες είναι επιλέξιµες για το Στόχο «Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» ενώ µε περισσότερο γεωγραφικά κριτήρια έχει 
καθοριστεί η επιλεξιµότητα των περιφερειών για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας. Επιπλέον, ο Γενικός Κανονισµός των Ταµείων ορίζει ότι για την επίτευξη του 
Στόχου «Σύγκλιση» συνεισφέρουν και τα 3 Ταµεία, στο Στόχο ««Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ ενώ για το Στόχο «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» µόνο το ΕΤΠΑ.  

Όσον αφορά στην επίτευξη των Στόχων 1 και 2 των Ταµείων έχουν καταρτιστεί τα 14 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (οκτώ Τοµεακά ΕΠ και πέντε Περιφερειακά ΕΠ) όπως έχουµε δει 
και στα προηγούµενα κεφάλαια. Οι ανάγκες των 8 Περιφερειών που υπάγονται αµιγώς στο 
Στόχο 1 θα καλυφθούν τόσο µέσα από τα Τοµεακά όσο και από τα Περιφερειακά ΕΠ µε 
απόλυτα διακριτές πιστώσεις. Όσον αφορά στις 5 περιφέρειες που έχουν ξεπεράσει 
προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης και εισέρχονται σε καθεστώς «απεξάρτησης» από τους 
κοινοτικούς πόρους, η χρηµατοδοτική υποστήριξη θα προέλθει µέσα από τα οικεία ΠΕΠ καθώς 
και από το ΕΚΤ (µέσα από διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για τις περιφέρειες του Στόχου 
2), οι παρεµβάσεις του οποίου συνιστούν µία συνεκτική εθνική στρατηγική.  Τέλος, το Ταµείο 
Συνοχής χρηµατοδοτεί δράσεις δύο Τοµεακών ΕΠ (ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας») στις 13 ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας. 

Συνοπτικά, στις περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο Σύγκλισης συγκαταλέγονται οι 8 
Περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου) καθώς και οι 
3 Περιφέρειες (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας) «σταδιακής εξόδου» από 
το Στόχο 1. Οι Περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 
και Απασχόλησης είναι οι 2 Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου) .  

Επίσης έχει καταρτιστεί το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»  που 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. Το συγκεκριµένο ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.   

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται συνοπτικά τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, το 
Ταµείο από το οποίο χρηµατοδοτούνται καθώς και το Στόχο που το καθένα  εξυπηρετεί: 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ανά Ταµείο και Στόχο 

 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 ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 
6 Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 
7 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 
8 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
9 Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων ΕΚΤ Σύγκλιση 

10 Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
11 ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
12 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 
13 Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ΕΤΠΑ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 
14 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

 

 

Στο πλαίσιο του Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Ελλάδα προβλέπονταν να 
συµµετάσχει στα ακόλουθα 5 προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας στα οποία έχει 
την ευθύνη της ∆ιαχείρισης.  

• Ελλάδα-Βουλγαρία 

• Ελλάδα-Ιταλία 

• Ελλάδα-Κύπρος 

• Ελλάδα-Αλβανία 

• Ελλάδα-ΠΓ∆Μ 

Τέλος, η Ελλάδα προτίθεται να χρησιµοποιήσει Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΑΑ). 
Το ΕΑΑ χρηµατοδοτείται µε πόρους που αντιστοιχούν στο 1% των πιστώσεων για την 
περιφερειακή σύγκλιση. 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.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η συνολική χρηµατοδοτική πρόοδος του ΕΣΠΑ (µε 
ηµεροµηνία αναφοράς την 15η Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη 
συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, των νοµικών δεσµεύσεων και των 
δαπανών ανά Στόχο. Με τον κύριο όγκο της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης να 
κατευθύνεται στο Στόχο 1, το ποσοστό των ενταγµένων έργων ανέρχεται στο 15,86% της 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης, των Νοµικών ∆εσµεύσεων στο 6,83% και των 
∆απανών στο 3,03%. Όσον αφορά στο Στόχο 2 τα αντίστοιχα ποσοστά ενεργοποίησης 
κινούνται σε υψηλότερους ρυθµούς (25,38%, 15,01% και 5,36% αντίστοιχα) µε τη συνολική 
διαθέσιµη δαπάνη όµως να είναι πολύ µικρότερη. Όσον αφορά στο Στόχο 3, µέχρι την 
περίοδο αναφοράς, δεν έχει σηµειωθεί πρόοδος στο επίπεδο των εντάξεων. 
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Χρηµατοδοτική Πρόοδος του ΕΣΠΑ ανά Στόχο 

Στόχοι 
Συγχρ/νη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
(€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων  
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών  

∆εσµεύσεων (€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες                    

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

Στόχος 1 - "ΣΥΓΚΛΙΣΗ" 24.828.603.015 3.904.307.857 15,73% 1.682.437.278 6,83% 746.585.170 3,03% 

Στόχος 2 - "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" 

1.070.034.161 271.557.164 25,38% 160.648.250 15,01% 57.369.701 5,36% 

Σύνολο Στόχων 1 & 2 25.898.637.176 4.175.865.021 16,12% 1.843.085.528 7,18% 803.954.872 3,13% 

Στόχος 3 - "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" 

304.626.895 0 0,00%     

Σύνολο ΕΣΠΑ 26.203.264.071 4.175.865.021 15,94% 1.843.085.528 7,03% 803.954.872 3,07% 
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6.2 Συµβολή στην επίτευξη των κατευθυντήριων γραµµών  

6.2.1. Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005 έδωσε νέα ώθηση στη Στρατηγική της Λισαβόνας 
επανεστιάζοντας τη στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ως εκ 
τούτου, έθεσε νέες προτεραιότητες που έκτοτε αποτελούν τις λεγόµενες Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τη βάση των 
Προγραµµάτων Συνοχής των κρατών-µελών. Συνοπτικά, οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές δίνονται παρακάτω: 

Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 

1. Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη 

2. Να εξασφαλιστεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως βάση για την 
αύξηση της απασχόλησης 

3. Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 

4. Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στην οικονοµική 
σταθερότητα και να αυξηθεί η προσαρµοστικότητα 

5. Να προωθηθούν συνεκτικές µακροοικονοµικές και διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές 
απασχόλησης 

6. Να ενισχυθεί ο δυναµισµός και η καλή λειτουργία της ΟΝΕ 

Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 

7. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και 
τεχνολογίας, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα 

8. Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας 

9. Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια 
κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς 

10. Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης 

11. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες 
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης 

12. Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά 

13. Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης και 
να προσκοµισθούν οφέλη από την παγκοσµιοποίηση  

14. Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η 
ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων 

15. Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

16. Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας  

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 

17. Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη 
απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

18. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής 
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19. Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων. 

20. Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 

21. Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλιση της απασχόλησης και να 
µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου 
των κοινωνικών εταίρων 

22. Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων 
στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία 

23. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

24. Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις 
ως προς τις δεξιότητες  

 

6.2.2.  Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για την οικονοµική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή (ΚΣΚΓ) θεσπίστηκαν µε την Απόφαση του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 
2006 ως απόρροια της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ) που αυτή όρισε.   

Οι ΚΣΚΓ παρέχουν στα κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, των εθνικών προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. ∆ιαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους:  

I – Τη βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών µελών, των περιφερειών και των πόλεων 
µέσω της βελτίωσης της προσβασιµότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και της διατήρησης του περιβάλλοντος 

ΙΙ – Την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της 
οικονοµίας της γνώσης µέσω των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

III - Τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τη 
βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και την αύξηση 
των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές δίνουν 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. 

Συνοπτικά, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ δίνονται παρακάτω: 

1.1 Κατευθυντήρια Γραµµή: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο 
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

1.1.1: Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών 

1.1.2: Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

1.1.3: Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας  

1.2 Κατευθυντήρια Γραµµή: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο 
την ανάπτυξη 

1.2.1: Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ 
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1.2.2: ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

1.2.3: Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους 

1.2.4: Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση 

1.3 Κατευθυντήρια Γραµµή: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

1.3.1: Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

1.3.2: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση 
της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

1.3.3: Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 

1.3.4: ∆ιοικητικές ικανότητες 

1.3.5: Προστασία της υγείας των εργαζοµένων 

2: Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής 

2.1: Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση 

2.2: Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών 
αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτήµατα 

2.3 – 2.6: ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συνεργασία 

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε συνάφεια µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 
και αυτό αποτυπώνεται στη διάρθρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και την επιµέρους 
στοχευση που έχει τεθεί σε κάθε ένα από αυτά.  

6.2.3. Συµβολή των ΕΠ στην επίτευξη των  Κατευθυντήριων Γραµµών 

 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε 
έµφαση στη συµβολή του καθενός στις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την 
Κοινότητα. Επιπλέον, δίνεται η χρηµατοδοτική πρόοδος για κάθε ΕΠ όσον αφορά στη 
συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, των νοµικών δεσµεύσεων και των 
δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας µε βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. 

 

1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ως κύριο Στρατηγικό Στόχο 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. 

Το ΕΠ συµβάλλει στην ΟΚΓ 11: «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να 
ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης» καθώς και στην 1η Κατευθυντήρια γραµµή των Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραµµών της Κοινότητας (ΚΣΚΓ) «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα την παράγραφο 1.1.2 «Ενίσχυση των 
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.1.3 
«Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας 
στην Ευρώπη». 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Προκύπτει η πολύ 
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χαµηλή συνολική απορρόφηση καθώς σε µόλις δύο άξονες του ΕΠ εµφανίζεται ένταξη έργων 
ενώ το συνολικό ποσοστό ενταγµένων έργων ανέρχεται σε µόλις 1,4%. 

 

01 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

Προστασία 
Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-
Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής-
Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας 

340.237.500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

02 
Προστασία και 
∆ιαχείριση Υδατικών 
Πόρων 

989.775.000 29.481.812,32 2,98% 4.251.302,74 0,43% 4.251.302,74 0,43% 

03 

Πρόληψη & 
Αντιµετώπιση 
Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

395.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

04 

Προστασία Εδαφικών 
Συστηµάτων-
∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων 

224.225.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

05 
Τεχνική  Βοήθεια 
έργων Τ.Σ 

25.762.500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

06 

Προστασία 
Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-
Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής 

23.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

07 
Προστασία και 
∆ιαχείριση Υδατικών 
Πόρων 

20.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

08 

Πρόληψη & 
Αντιµετώπιση 
Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

40.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

09 
Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας 

134.512.500 1.967.526,54 1,46% 107.130,67 0,08% 104.159,72 0,08% 

10 
Θεσµοί και 
Μηχανισµοί 

52.487.500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11 
Τεχνική  Βοήθεια 
έργων ΕΤΠΑ 

5.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 2.250.000.000 31.449.338,86 1,40% 4.358.433,41 0,19% 4.355.462,46 0,19% 

 

 

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»  

Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» έχει ως κύρια επιδίωξη την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος 
µεταφορών της χώρας. 

Το Ε.Π.Ε.Π. έχει άµεση και σηµαντική συµβολή στην υλοποίηση της 16ης Ολοκληρωµένης 
Κατευθυντήριας Γραµµής «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να 
ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας» αλλά και έµµεση 
συµβολή στην υλοποίηση της 11ης ΟΚΓ σχετικά µε την «...ενίσχυση της συνέργιας µεταξύ 
περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης» καθώς έχει ενσωµατώσει την προστασία του 
περιβάλλοντος ως παράλληλο στρατηγικό στόχο στην υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων. 

Όσον αφορά στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας (ΚΣΚΓ) οι στόχοι του 
Ε.Π.Ε.Π. εναρµονίζονται µε την 1η Κατευθυντήρια γραµµή (ΚΣΚΓ 1.1) «Να γίνουν η Ευρώπη 
και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε 
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την ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». Επιπλέον, οι στόχοι 
του ΕΠ συµβάλλουν έµµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.2. «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη», ενώ σε ότι αφορά την περιφερειακή 
διάσταση της Πολιτικής της Συνοχής, το ΕΠ συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 2.1 «Η συµβολή των 
πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» µε την ανάπτυξη τόσο αποτελεσµατικών 
αστικών µεταφορικών υποδοµών όσο και συνδέσεών των πόλεων µε το ∆Ο∆, στην ΚΣΚΓ 2.2 
«Ενίσχυση της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών», µε την ανάπτυξη του 
περιφερειακού οδικού δικτύου και τη σύνδεση των περιοχών τις χώρας µε τα κυριότερα 
εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα και στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή 
συνεργασία» προωθώντας τη φυσική διασύνδεση των εδαφών µε την ανάπτυξη τόσο οδικών 
και σιδηροδροµικών διασυνοριακών συνδέσεων όσο και λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών 
στις κύριες πύλες της χώρας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Εµφανίζεται 
σηµαντική πρόοδος στους Άξονες που αφορούν στις Οδικές Μεταφορές αλλά τα συνολικά 
ποσοστά ενεργοποίησης κινούνται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα µε το ποσοστό ενταγµένων 
έργων να ανέρχεται στο 9,65%. 

 

02 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

A. Οδικές Μεταφορές-
∆ιευρωπαϊκό και 
∆ιαπεριφερειακό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφερειών 
Αµιγούς Στόχου 
Σύγκλισης 

1.446.900.000 376.915.853,27 26,05% 38.104.911,27 2,63% 14.967.792,77 1,03% 

02 

Β. Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο 
ΠΑΘΕ/Π & Πολυτροπικές 
Μεταφορές Περιφερειών 
Αµιγούς Στόχου 
Σύγκλισης 

284.700.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

03 

Γ. Θαλάσσιες 
Μεταφορές-Λιµάνια 
Περιφερειών Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης 

121.200.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

04 

∆. Αεροπορικές 
Μεταφορές-Αεροδρόµια 
Περιφερειών Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης 

117.650.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

05 

Ε. Οδική Ασφάλεια και 
Ασφάλεια ∆ικτύων 
Μεταφορών 
Περιφερειών Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης 

86.400.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

06 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Αξόνων 
Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 

43.500.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

07 
Ζ. Οδικές Μεταφορές-
∆ιευρωπαϊκό Οδικό 
∆ίκτυο 

1.455.280.000 103.077.753,86 7,08% 103.077.753,86 7,08% 62.557.262,95 4,30% 

08 
Η. Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο 
ΠΑΘΕ/Π & Πολυτροπικές 
Μεταφορές 

565.860.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

09 
Θ. Θαλάσσιες 
Μεταφορές-Λιµάνια 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου 

20.300.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10 

Ι. Αεροπορικές 
Μεταφορές - 
Αεροδρόµια 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου 

81.180.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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11 
ΙΑ. Καθαρές Αστικές 
Συγκοινωνίες - Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς 

653.100.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

12 

ΙΒ. Κυκλοφοριακή και 
Περιβαλλοντική 
∆ιαχείριση ∆ικτύων 
Μεταφορών 

62.070.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

13 

Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Αξόνων 
Προτεραιότητας Ταµείου 
Συνοχής 

38.051.728 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 4.976.191.728 479.993.607,13 9,65% 141.182.665,13 2,84% 77.525.055,72 1,56% 

 

 

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. Συνιστά κατεξοχήν το εργαλείο του ΕΣΠΑ που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση της 
κεντρικής στρατηγικής του επιδίωξης: "∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
χώρας, επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και αύξηση της παραγωγικότητας σε 
επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς: η Ελλάδα της 
νέας περιόδου 2007-2013 µια εξωστρεφής χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία, µια Ελλάδα 
παραγωγική, ανταγωνιστική και µε έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία". 

Σχετικά µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση, το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» βρίσκεται σε πλήρη 
εναρµόνιση τόσο στο σκέλος των Μικροοικονοµικών Κατευθυντήριων Γραµµών όσο και σε 
εκείνο των κατευθύνσεων για την Απασχόληση. Ειδικότερα έχει ιδιαίτερη συµβολή στους 
τοµείς έρευνας και καινοτοµίας (ΟΚΓ 7-9), επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 10, 12-15) και 
υποδοµών (ΟΚΓ 16).  

Όσον αφορά στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας (ΚΣΚΓ) οι Στόχοι του 
ΕΠ παρουσιάζουν συνάφεια πρωτίστως µε την 2η Κατευθυντήρια γραµµή (ΚΣΚΓ 1.2) 
«Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και ειδικότερα τις 
παραγράφους 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.4 και λιγότερο µε τις ΚΣΚΓ που αφορούν στην «ενίσχυση 
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» (1.1.2), την 
«αντιµετώπιση της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» (1.1.3) και τη 
«βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας» (1.3.2) 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Σηµαντική πρόοδος 
εµφανίζεται στον Άξονα 3 (Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος) ενώ δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί καθόλου εντάξεις έργων στον Άξονα 4 σχετικά µε την ολοκλήρωση του 
ενεργειακού συστήµατος της χώρας. Το συνολικό ποσοστό ενταγµένων έργων για το ΕΠ 
ανέρχεται στο 12,69% ενώ οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες στο 5,65%. 
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03 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Επιτάχυνση της µετάβασης 
στην οικονοµία της γνωσης 

225.980.000 2.304.231,00 1,02% 1.405.833,00 0,62% 316.632,90 0,14% 

02 
Ενίσχυση της 
Επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας 

548.258.824 68.842.914,25 12,56% 68.842.914,25 12,56% 32.557.606,00 5,94% 

03 
Βελτίωση του 
Επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

321.067.059 116.328.674,66 36,23% 114.696.777,66 35,72% 50.000.000,00 15,57% 

04 

Ολοκλήρωση του 
Ενεργειακού Συστήµατος της 
χώρας και ενίσχυση της 
Αειφορίας 

389.400.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

05 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 

34.294.117 5.235.676,61 15,27% 3.458.759,61 10,09% 3.000.000,00 8,75% 

Σύνολο 1.519.000.000 192.711.496,52 12,69% 188.404.284,52 12,40% 85.874.238,90 5,65% 

 
 

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό όραµα «Ψηφιακό Άλµα στην 
παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα ζωής» που θα επιτευχθεί µέσω της 
αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Η στρατηγική του Ε.Π. έχει άµεση ή έµµεση συµβολή στην πλειοψηφία των Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών και ιδιαίτερα στις προτεραιότητες που σχετίζονται µε την έρευνα 
και ανάπτυξη (ΟΚΓ 7), την καινοτοµία (ΟΚΓ 8), τη χρήση Τεχνολογιών (ΟΚΓ 9), την 
εµβάθυνση εσωτερικών αγορών (ΟΚΓ 12), την ανταγωνιστικότητα αγορών (ΟΚΓ 13), την 
ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ΟΚΓ 14), την προώθηση επιχειρηµατικής νοοτροπίας 
(ΟΚΓ 15) και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο (ΟΚΓ 23-24). 

Σχετικά µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή, η στρατηγική του Ε.Π. 
Ψηφιακή Σύγκλιση» συµβάλει κατά κύριο λόγο στη διευκόλυνση της καινοτοµίας και την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για 
όλους (ΚΣΚΓ 1.2.2-1.2.3). Παράλληλα οι επιµέρους Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. συµβάλουν στην 
εκπλήρωση της 3ης Κατευθυντήριας Γραµµής για «Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις 
Εργασίας». 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Η πρόοδος που 
καταγράφεται κινείται ακόµα σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

 
04 -  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών  

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Βελτίωση της 
παραγωγικότητας µε 
αξιοποίηση των ΤΠΕ 

502.500.000 3.702.500,00 0,74% 3.702.500,00 0,74% 1.110.750,00 0,22% 

02 
ΤΠΕ και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

552.500.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

03 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 

20.000.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 1.075.000.000 3.702.500,00 0,34% 3.702.500,00 0,34% 1.110.750,00 0,10% 
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5. ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

Αναλυτική παρουσίαση του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», της στοχοθεσίας του και της 
συµβολής του στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο. Σε ότι αφορά τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη 
Συνοχή το ΕΠ προωθεί την 2η και 3η Κατευθυντήρια Γραµµή και ειδικότερα την «Προώθηση 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΚΣΚΓ 1.2.3) τη «βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση» (ΚΣΚΓ 1.2.4) και την «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (ΚΣΚΓ 1.3.3) 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» (µε 
ηµεροµηνία αναφοράς την 15η Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη 
δαπάνη των ενταγµένων έργων, των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα 
Προτεραιότητας. Προκύπτει ότι ένταξη έργων εµφανίζεται σε όλους τους επιµέρους Άξονες 
Προτεραιότητας και το συνολικό ποσοστό ενταγµένων ανέρχεται σε 7,61% αλλά όσον αφορά 
στις νοµικές δεσµεύσεις και τις δαπάνες η πρόοδος είναι πάρα πολύ χαµηλή. 

 
05 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

Αναβάθµιση της ποιότητας 
των δηµόσιων πολιτικών µε 
τη βελτίωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου και 
τον ανασχεδιασµό δοµών 
και διαδικασιών στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

169.902.531 1.008.218,86 0,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

02 

Αναβάθµιση της ποιότητας 
των δηµόσιων πολιτικών µε 
τη βελτίωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου και 
τον ανασχεδιασµό δοµών 
και διαδικασιών στις 3 
περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

129.058.461 2.659.322,66 2,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

03 

Αναβάθµιση της ποιότητας 
των δηµόσιων πολιτικών µε 
τη βελτίωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου και 
τον ανασχεδιασµό δοµών 
και διαδικασιών στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

28.528.006 587.932,37 2,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

04 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στις 8 περιφέρειες 
σύγκλισης 

110.645.800 20.613.795,83 18,63% 677.873,83 0,61% 677.873,83 0,61% 

05 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου 

84.046.874 16.492.716,28 19,62% 1.900.881,34 2,26% 1.900.881,34 2,26% 

06 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στις 2 περιφέρειες 
σταδιακής εισόδου 

18.578.329 2.552.490,98 13,74% 143.176,57 0,77% 143.176,57 0,77% 

07 

Ενδυνάµωση των πολιτικών 
ισότητας σε όλο το εύρος 
της δηµόσιας δράσης στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

33.722.245 415.066,08 1,23% 15.205,08 0,05% 15.205,08 0,05% 
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ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

08 

Ενδυνάµωση των πολιτικών 
ισότητας σε όλο το εύρος 
της δηµόσιας δράσης στις 3 
περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

25.615.517 316.195,15 1,23% 11.583,15 0,05% 11.583,15 0,05% 

09 

Ενδυνάµωση των πολιτικών 
ισότητας σε όλο το εύρος 
της δηµόσιας δράσης στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

5.662.237 68.018,72 1,20% 2.491,73 0,04% 2.491,72 0,04% 

10 
Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

13.094.605 1.701.180,67 12,99% 78.546,00 0,60% 78.546,00 0,60% 

11 

Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής στις 3 
περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

9.946.701 1.292.280,36 12,99% 59.666,00 0,60% 59.666,00 0,60% 

12 

Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

2.198.694 285.607,97 12,99% 13.188,00 0,60% 13.188,00 0,60% 

Σύνολο 631.000.000 47.992.825,93 7,61% 2.902.611,70 0,46% 2.902.611,69 0,46% 

 

 

6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

Αναλυτική παρουσίαση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», της στοχοθεσίας του και 
της συµβολής του στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο. Σε ότι αφορά στη συσχέτιση µε τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές, εντοπίζεται σηµαντική συνάφεια µεταξύ του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και της 3ης Κατευθυντήριας Γραµµής («Περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας»). Επιπλέον, το Πρόγραµµα συµβάλλει έµµεσα στη διευκόλυνση 
της καινοτοµίας και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και στη συµβολή των πόλεων 
στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Προκύπτουν υψηλά 
ποσοστά ενταγµένων έργων για τους Άξονες που αφορούν στην «Πλήρη ενσωµάτωση του 
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (ΑΠ 4.1-4.3) και σε 
µικρότερο βαθµό για τους Άξονες σχετικά µε τη «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση» (ΑΠ 3.1-3.3). Ωστόσο, όσον αφορά στους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας 
αλλά και το συνολικό ποσοστό νοµικών δεσµεύσεων και πραγµατοποιηθεισών δαπανών για το 
ΕΠ, η καταγεγραµµένη πρόοδος είναι σχεδόν µηδενική. 
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06 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Άξονας 1.1 Συστηµικών 
Παρεµβάσεων στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

54.753.072 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

02 
Άξονας 1.2 Συστηµικών 
Παρεµβάσεων στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

41.590.597 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

03 

Άξονας 1.3 Συστηµικών 
Παρεµβάσεων στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

4.874.352 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

04 

Άξονας 2.1: Ενίσχυση της 
Προσαρµοστικότητας του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
των Επιχειρήσεων στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

291.613.584 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

05 

Άξονας 2.2: Ενίσχυση της 
Προσαρµοστικότητας του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
των Επιχειρήσεων στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

193.856.572 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

06 

Άξονας 2.3: Ενίσχυση της 
Προσαρµοστικότητας του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
των Επιχειρήσεων στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

17.579.085 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

07 
Άξονας 3.1: ∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 

841.347.916 54.079.010,00 6,43% 9.083.477,80 1,08% 2.021.243,77 0,24% 

08 

Άξονας 3.2: ∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

618.115.887 47.971.185,00 7,76% 8.877.130,00 1,44% 1.806.264,42 0,29% 

09 

Άξονας 3.3: ∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

61.990.676 4.949.804,00 7,98% 1.398.047,61 2,26% 443.141,51 0,71% 

10 

Άξονας 4.1: Πλήρης 
ενσωµάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναµικού 
σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες 
σύγκλισης 

162.957.338 61.050.000,00 37,46% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11 

Άξονας 4.2: Πλήρης 
ενσωµάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναµικού 
σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου 

115.435.523 50.550.000,00 43,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

12 

Άξονας 4.3: Πλήρης 
ενσωµάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναµικού 
σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών, στις 2 περιφέρειες 
σταδιακής εισόδου 

11.574.746 10.700.000,00 92,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

13 

Άξονας 5.1: Εδραίωση της 
µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη 
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας 
και προάσπιση της ∆ηµόσιας 
Υγείας του πληθυσµού στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

148.610.549 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14 

Άξονας 5.2: Εδραίωση της 
µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη 
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας 
και προάσπιση της ∆ηµόσιας 
Υγείας του πληθυσµού στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

170.123.242 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

15 

Άξονας 5.3: Εδραίωση της 
µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη 
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας 
και προάσπιση της ∆ηµόσιας 
Υγείας του πληθυσµού στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

36.053.638 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

16 
Άξονας 6.1: Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης 

28.804.543 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

17 
Άξονας 6.2: Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

21.880.016 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

18 

Άξονας 6.3: Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 
περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

4.171.997 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 2.825.333.333 229.299.999,00 8,12% 19.358.655,41 0,69% 4.270.649,70 0,15% 

 

 

7. ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»  

Αναλυτική παρουσίαση του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», της στοχοθεσίας του και 
της συµβολής του στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο. Σε ότι αφορά τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη 
Συνοχή το ΕΠ συµβάλλει στην 2η (Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την 
ανάπτυξη) και 3η (Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας) Κατευθυντήρια Γραµµή και 
ειδικότερα στις ΚΣΚΓ 1.2.1 - 1.2.3 και 1.3.1 - 1.3.3. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Η εικόνα σε ότι 
αφορά τα ενταγµένα έργα είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς το συνολικό ποσοστό ανέρχεται 
στο 14,6% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης µε τον Άξονα «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» να εµφανίζει υψηλά 
ποσοστά και για τις 3 κατηγορίες περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, σε χαµηλά επίπεδα 
κινούνται τα ποσοστά νοµικών δεσµεύσεων κα δαπανών για το σύνολο του ΕΠ. 
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07 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

Αναβάθµιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης 

361.080.746 93.938.741,82 26,02% 22.185.966,44 6,14% 11.536.084,30 3,19% 

02 

Αναβάθµιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου 

428.300.927 133.540.280,38 31,18% 32.816.372,67 7,66% 15.499.976,28 3,62% 

03 

Αναβάθµιση της 
ποιότητας της 
εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 

29.329.091 16.429.457,95 56,02% 4.332.404,28 14,77% 2.597.001,26 8,85% 

04 

Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης και 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης 

213.670.897 4.996.087,99 2,34% 836.087,99 0,39% 836.087,99 0,39% 

05 

Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης και 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου 

254.452.420 5.150.877,38 2,02% 1.640.877,38 0,64% 1.640.877,38 0,64% 

06 

Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης και 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 

17.416.737 1.231.989,34 7,07% 201.989,34 1,16% 201.989,34 1,16% 

07 

Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων 
στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης 

135.470.786 21.499.000,00 15,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

08 

Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων 
στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου 

161.326.928 20.000.000,00 12,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

09 

Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων 
στις 2 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου 

11.042.492 3.768.000,00 34,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10 

Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτοµίας στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης 

177.211.083 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11 

Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτοµίας στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου 

211.033.835 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

12 

Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτοµίας στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 

14.444.826 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

13 
Τεχνική βοήθεια για την 
εφαρµογή του ΕΠ στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης 

18.227.517 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14 

Τεχνική βοήθεια για την 
εφαρµογή του ΕΠ στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου 

23.402.638 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

15 

Τεχνική βοήθεια για την 
εφαρµογή του ΕΠ στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 

1.589.077 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 2.058.000.000 300.554.434,86 14,60% 62.013.698,10 3,01% 32.312.016,55 1,57% 

 

 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Όσον αφορά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), αυτά συµβάλλουν στην 
κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων,  συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα 
και µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / 
περιφέρειας.  

Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ καλύπτουν Περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία 
(αµιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), υπάρχει διαφοροποίηση του εύρους των 
παρεµβάσεων που υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση.  

Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες καλύπτουν έναν κοινό κορµό 
παρεµβάσεων που εστιάζει στα παρακάτω θέµατα:  

1. κοινωνικές υποδοµές,  

2. υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής 
φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος 
εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας), 

3. πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς),  

4. έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας,  

5. πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, 

6. πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

Βρίσκονται εποµένως όλα τα ΠΕΠ σε πλήρη εναρµόνιση, άµεση ή έµµεση, τόσο µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση όσο και µε 
τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας (ΚΣΚΓ), µε το εύρος και την ένταση 
της συµβολής να εξαρτάται από την επιµέρους στόχευση και προσανατολισµό που έχει τεθεί 
για κάθε περιφέρεια. 

Ακολουθεί η σύντοµη παρουσίαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και η 
καταγραφή της χρηµατοδοτικής προόδου για το κάθε ένα, µε βάση τα στοιχεία που έχουν 
καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. 
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1. ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης  

Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί η 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 συστήµατος 
της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και στην 
αναβάθµιση του ρόλου της µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών 
και καινοτοµίας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Αρκετά ικανοποιητική 
εµφανίζεται η εικόνα σε ότι αφορά τα ενταγµένα έργα σε όλους τους επιµέρους Άξονες 
Προτεραιότητας και για όλες τις επιµέρους περιφέρειες µε το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται 
στο 40,13% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης. Όσον αφορά στις νοµικές 
δεσµεύσεις και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες τα ποσοστά είναι αρκετά µειωµένα και 
ανέρχονται στο 16,61% και 8,47%, αντίστοιχα µε τους Άξονες των υποδοµών και της 
ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας να εµφανίζουν συγκριτικά καλύτερη 
απορρόφηση. 

 

09 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια ∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη ∆∆) 
(€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

Υποδοµές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
στην ΠΚΜ 

410.000.000 290.938.761,55 70,96% 66.604.961,39 16,25% 47.066.375,43 11,48% 

02 

Υποδοµές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
στην Π∆Μ 

92.536.000 17.045.226,08 18,42% 2.066.930,35 2,23% 1.954.495,91 2,11% 

03 

Υποδοµές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
στην ΠΑΜΘ 

260.197.000 155.687.068,47 59,83% 91.539.241,02 35,18% 42.519.161,92 16,34% 

04 

Ψηφιακή σύγκλιση 
και 
επιχειρηµατικότητα 
στην ΠΚΜ 

614.640.000 221.508.717,91 36,04% 221.180.917,91 35,99% 82.729.955,90 13,46% 

05 

Ψηφιακή σύγκλιση 
και 
επιχειρηµατικότητα 
στην Π∆Μ 

123.560.000 40.195.290,23 32,53% 40.005.290,23 32,38% 17.429.094,50 14,11% 

06 

Ψηφιακή σύγκλιση 
και 
επιχειρηµατικότητα 
στην ΠΑΜΘ 

23.301.000 39.037.852,84 167,54% 39.037.852,84 167,54% 12.937.125,13 55,52% 

07 
Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής 
στην ΠΚΜ 

1.079.000.000 409.453.859,70 37,95% 38.594.175,15 3,58% 32.769.933,69 3,04% 

08 
Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής 
στην Π∆Μ 

299.504.000 44.660.163,66 14,91% 17.526.245,87 5,85% 16.474.946,49 5,50% 

09 
Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής 
στην ΠΑΜΘ 

305.195.000 87.980.153,73 28,83% 25.544.410,92 8,37% 22.778.632,62 7,46% 

10 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής ΠΚΜ-
Π∆Μ 

45.260.000 2.158.000,00 4,77% 250.952,46 0,55% 0,00 0,00% 

11 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής ΠΑΜΘ 

11.307.000 1.385.000,00 12,25% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 3.264.500.000 1.310.050.094,17 40,13% 542.350.978,14 16,61% 276.659.721,59 8,47% 
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2. ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος του ΕΠ  ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής, 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 µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη. Οι δράσεις του ΕΠ 
εξειδικεύονται περαιτέρω σε τρεις Γενικούς Στόχους (1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των 
υποδοµών προσπελασιµότητας, 2.  Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηµατικότητας, 3.  Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής) προκειµένου να επιτευχθεί η συνέργια τόσο µεταξύ τους όσο µε τις 
παρεµβάσεις άλλων προγραµµάτων και να εξυπηρετηθεί ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του 
προγράµµατος. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Το ποσοστό των 
ενταγµένων έργων ανέρχεται στο 21,23% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης µε 
τους Άξονες που έχουν κυρίως προχωρήσει να είναι αυτοί της «Ψηφιακής Σύγκλισης και 
Επιχειρηµατικότητας» και των «Υποδοµών και Υπηρεσιών Προσπελασιµότητας» για όλες τις 
επιµέρους περιφέρειες του ΕΠ. Σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο κυµαίνονται οι συνολικές 
νοµικές δεσµεύσεις (15,74%) του ΕΠ ενώ οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες είναι σηµαντικά 
χαµηλότερες και ανέρχονται στο 6,88%. 

 

10 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων 
Νήσων" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 
∆εσµεύσε
ων (%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
∆υτικής Ελλάδας 

102.470.588 11.612.736,80 11,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

02 
Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
Πελοποννήσου 

111.000.000 47.149.429,35 42,48% 46.347.680,36 41,75% 25.992.741,03 23,42% 

03 
Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
Ιονίων Νήσων 

57.562.500 24.026.236,89 41,74% 8.776.964,27 15,25% 7.765.558,19 13,49% 

04 
Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
∆υτικής Ελλάδας 

65.069.000 35.162.534,00 54,04% 35.162.534,00 54,04% 11.190.532,15 17,20% 

05 
Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
Πελοποννήσου 

32.600.000 38.060.148,96 116,75% 38.060.148,96 116,75% 10.611.545,19 32,55% 

06 
Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
Ιονίων Νήσων 

34.352.747 22.750.647,34 66,23% 22.750.647,34 66,23% 7.508.531,78 21,86% 

07 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής ∆υτικής 
Ελλάδας 

273.013.353 10.754.203,00 3,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

08 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου 

242.400.000 9.440.842,00 3,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

09 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής Ιονίων 
Νήσων 

207.202.500 43.672.485,94 21,08% 28.832.527,99 13,92% 15.572.237,95 7,52% 

10 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 

17.329.312 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 1.143.000.000 242.629.264,28 21,23% 179.930.502,92 15,74% 78.641.146,29 6,88% 
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3. ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου αποτελεί η «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας σε συνθήκες 
αειφόρου ανάπτυξης». Η στρατηγική του ΠΕΠ ολοκληρώνεται µέσα από τους ακόλουθους 
στόχους: 

• την ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού συστήµατος οικισµών και µιας νέας 
σχέσης πόλης – υπαίθρου, µε έµφαση αφενός στην αξιοποίηση των διαχυτικών 
επιδράσεων των πόλων ανάπτυξης (υφιστάµενων και αναδυόµενων) και, αφετέρου, στην 
υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στις νησιωτικές και στις ορεινές περιοχές της 
Χωρικής Ενότητας. 

• την εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση και 

• την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χωρικής Ενότητας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Το ποσοστό των 
ενταγµένων έργων ανέρχεται στο 17,63% της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης µε 
τον Άξονα της «Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηµατικότητας» να είναι αυτός που έχει κυρίως 
προχωρήσει. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που εµφανίζεται και όσον αφορά στις νοµικές 
δεσµεύσεις µε το ποσοστό ενεργοποίησης να ανέρχεται στο 13,45% ενώ σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα βρίσκονται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες (5,07%). 

 

11 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου” 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων (€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη ∆∆) 
(€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Υποδοµές & Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφ. 
Κρήτης 

195.000.000 17.030.113,35 8,73% 8.469.242,31 4,34% 4.390.112,28 2,25% 

02 
Υποδοµές & Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφ. 
Βορείου Αιγαίου 

120.600.000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

03 
Υποδοµές & Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφ. 
Νοτίου Αιγαίου 

45.103.325 5.879.530,61 13,04% 5.375.438,11 11,92% 1.392.273,80 3,09% 

04 
Ψηφιακή Σύγκλιση & 
Επιχειρηµατικότητα Περιφ. 
Κρήτης 

35.000.000 47.100.980,87 134,57% 47.100.980,87 134,57% 15.689.074,81 44,83% 

05 
Ψηφιακή Σύγκλιση & 
Επιχειρηµατικότητα Περιφ. 
Βορείου Αιγαίου 

28.580.952 22.049.940,75 77,15% 22.049.940,75 77,15% 7.068.044,90 24,73% 

06 
Ψηφιακή Σύγκλιση & 
Επιχειρηµατικότητα Περιφ. 
Νοτίου Αιγαίου 

76.956.380 55.444.515,99 72,05% 51.611.715,99 67,07% 13.858.770,42 18,01% 

07 
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφ. Κρήτης 

293.000.000 21.669.576,61 7,40% 9.421.996,61 3,22% 9.409.088,49 3,21% 

08 
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου 

228.319.048 14.111.309,09 6,18% 6.939.079,09 3,04% 1.804.385,74 0,79% 

09 
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 

97.191.665 24.895.637,63 25,61% 9.623.619,63 9,90% 6.897.911,77 7,10% 

10 
Χωρική Συνοχή και Συνεργασία  
στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 

54.682.790 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής-
Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο 

13.500.000 1.129.400,00 8,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

12 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής-
Νότιο Αιγαίο 

6.066.018 1.148.400,00 18,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 1.194.000.178 210.459.404,90 17,63% 160.592.013,36 13,45% 60.509.662,21 5,07% 
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4. ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

Ο Στρατηγικός Στόχος της χωρική ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου για την 
περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην 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 διαχρονικά αυξανόµενο 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. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Αρκετά ικανοποιητική 
εµφανίζεται η εικόνα όσον αφορά στις εντάξεις έργων µε το ποσοστό στο σύνολο του ΕΠ να 
ανέρχεται στο 32,97% και µία σχεδόν ισόποση πρόοδο σε όλους τους επιµέρους Άξονες και 
περιφέρειες του ΕΠ. Ωστόσο, τα ποσοστά των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών 
κινούνται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα και ανέρχονται σε 17,29% και 7%, αντίστοιχα. 

 

12 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη ∆∆) 
(€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 
Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
Θεσσαλίας 

124.004.029 84.039.871,85 67,77% 55.670.998,97 44,89% 15.771.679,64 12,72% 

02 
Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
Στερεάς Ελλάδας 

102.226.000 45.961.408,79 44,96% 18.257.558,46 17,86% 4.532.238,53 4,43% 

03 
Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας 
Ηπείρου 

106.353.810 83.517.096,06 78,53% 2.325.930,89 2,19% 2.325.930,89 2,19% 

04 
Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 

286.243.726 56.593.117,39 19,77% 18.243.781,92 6,37% 16.064.799,71 5,61% 

05 
Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Στερεάς 
Ελλάδας 

212.362.000 31.660.573,57 14,91% 4.562.623,97 2,15% 3.663.864,64 1,73% 

06 
Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Ηπείρου 

204.843.492 45.236.954,29 22,08% 19.029.966,20 9,29% 12.430.393,98 6,07% 

07 
Ψηφιακή σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
Θεσσαλίας 

107.112.245 44.969.742,09 41,98% 44.969.742,09 41,98% 15.185.951,00 14,18% 

08 
Ψηφιακή σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Στερεάς 
Ελλάδας 

200.099.800 63.268.796,15 31,62% 62.905.996,15 31,44% 23.623.653,87 11,81% 

09 
Ψηφιακή σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου 

99.102.698 25.809.379,69 26,04% 25.809.379,69 26,04% 9.475.061,73 9,56% 

10 
Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής Θεσσαλίας 

11.635.714 1.686.400,00 14,49% 828.860,00 7,12% 166.543,53 1,43% 

11 
Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής Στερεάς 
Ελλάδας 

10.312.200 2.725.000,00 26,43% 2.220.000,00 21,53% 0,00 0,00% 

12 
Τεχνική υποστήριξη 
εφαρµογής Ηπείρου 

9.700.000 526.000,00 5,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 1.473.995.714 485.994.339,88 32,97% 254.824.838,34 17,29% 103.240.117,52 7,00% 
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5. ΕΠ Αττικής 

Το Αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας Αττικής, έτσι όπως διατυπώνεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, είναι η «ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής 
Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου». Για την επίτευξη του 
οράµατος στο χρονικόπλαίσιο της Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου απαιτείται η υλοποίηση 
µιάς σειράς παρεµβάσεων από το ΠΕΠ που σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της Ολυµπιακής 
κληρονοµιάς αλλά και τις παρεµβάσεις και άλλων τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ, θα δώσουν το έναυσµα για την επανατοποθέτηση της Αθήνας µέσω της βελτίωσης 
της ελκυστικότητάς της στον κατάλογο των πόλεων που αποτελούν διεθνή επιχειρηµατικά 
κέντρα και τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και εντός του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του 
Προγράµµατος την µη υποχώρησή της. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η πρόοδος του ΕΠ (µε ηµεροµηνία αναφοράς την 15η 
Νοεµβρίου 2009) όσον αφορά στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη των ενταγµένων έργων, 
των νοµικών δεσµεύσεων και των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας. Όσον αφορά στις 
εντάξεις έργων σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται όλοι οι επιµέρους Άξονες, µε 
καταγεγραµµένη υψηλότερη πρόοδο των Αξόνων 3 και 4. Άνιση ωστόσο εµφανίζεται η εικόνα 
σε ότι αφορά τις νοµικές δεσµεύσεις και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καθώς µόνο ο 
Άξονας 3 («Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης») 
σηµειώνει πρόοδο µε τους υπόλοιπους τοµείς να βρίσκονται σε µηδενικά επίπεδα. 

 

13 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττικής" 

ΑΠ Τίτλος Άξονα 
Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 

∆απάνη (€) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ενταγµένων 
Έργων (€) 

Ποσοστό 
Ενταγµένων 
Έργων (%) 

Συγχρ/νη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(€) 

Ποσοστό 
Νοµικών 

∆εσµεύσεων 
(%) 

Πραγµ/σες 
∆απάνες 

(Συγχρ/νη 
∆∆) (€) 

Ποσοστό 
Πραγµ/σων 

∆απανών 
(Συγχρ/νη 
∆∆) (%) 

01 

Ενίσχυση 
Υποδοµών 

Προσπελασιµότητας 
- Ενέργειας 

844.000.000 207.249.816,15 24,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

02 
Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής 

1.283.000.000 102.958.269,97 8,02% 11.243.035,33 0,88% 0,00 0,00% 

03 

Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
της Καινοτοµίας και 

της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

703.000.000 272.851.628,95 38,81% 272.221.311,20 38,72% 76.553.438,94 10,89% 

04 
Αναζωογόνηση 

Αστικών Περιοχών 
188.000.000 56.900.000,00 30,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

05 
Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρµογής 
33.000.000 1.068.000,00 3,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Σύνολο 3.051.000.000 641.027.715,07 21,01% 283.464.346,53 9,29% 76.553.438,94 2,51% 
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Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 

Τα Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας που συµβάλουν στην επίτευξη του Στόχου 3 
της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» και που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους έρχονται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Προγράµµατα της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG, τα οποία υλοποιήθηκαν στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006. 
Τα Προγράµµατα βασίζονται στις κύριες κατευθυντήριες γραµµές των Εθνικών Στρατηγικών 
Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) των επιµέρους κρατών-µελών και κατά συνέπεια βρίσκονται σε 
πλήρη συνάφεια, άµεση ή έµµεση, τόσο µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση όσο και µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της 
Κοινότητας (ΚΣΚΓ), µε το εύρος και την ένταση της συµβολής να εξαρτάται από την 
επιµέρους στόχευση και προσανατολισµό που έχει τεθεί στην κάθε περίπτωση. 

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος των ∆ιασυνοριακών Προγραµµάτων αποτελεί η προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, η διασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και η ανάδειξη των 
περιοχών ως πόλοι αειφόρου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Όπως σηµειώθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, δεν 
έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας. Η ενεργοποίηση των Προγραµµάτων εν τούτοις έχει ξεκινήσει 
αφού και στα 5 Προγράµµατα, οι αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης έχουν 
πραγµατοποιήσει τις πρώτες τους συναντήσεις ενώ οι Εναρκτήριες Εκδηλώσεις των 
Προγραµµάτων (εκτός του Προγράµµατος «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ) έλαβαν χώρα το Σεπτέµβριο του 
2009.  

∆ύο εκ των προγραµµάτων («Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – ΠΓ∆Μ») που 
χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) παραµένουν ουσιαστικά µη 
ενεργοποιηµένα ενώ για τα υπόλοιπα τρία έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων:  

Α) Στο Πρόγραµµα «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-13» έχει ανακοινωθεί µία πρόσκληση η 
οποία έληξε την 30  Οκτωβρίου 2009 µε προϋπολογισµό 60 εκ. € (46% του συνολικού 
προϋπολογισµού του προγράµµατος ο οποίος ανέρχεται σε 130.277.598 €) και υποβλήθηκαν 
260 προτάσεις.  

Β) Στο Πρόγραµµα «Ελλάδα – Ιταλία 2007-13» έχει ανακοινωθεί µία πρόσκληση η οποία 
έληξε την 30  Οκτωβρίου 2009 προϋπολογισµού 48 εκ. € (40% του συνολικού 
προϋπολογισµού του προγράµµατος ο οποίος ανέρχεται σε 118.606.893 €) και υποβλήθηκαν 
240 προτάσεις.  

Γ) Στο Πρόγραµµα «Ελλάδα – Κύπρος 2007-13» ανακοινώθηκε µία πρόσκληση 
προϋπολογισµού 23.750.000 ευρώ η οποία λήγει την 7 ∆εκεµβρίου 2009 (41% του συνολικού 
προϋπολογισµού του προγράµµατος ο οποίος ανέρχεται σε 55.742.404 ευρώ). 

Εχει επίσης γίνει, για τα τρία παραπάνω Προγράµµατα, η πρώτη πρόσκληση για τη στελέχωση 
της Τεχνικής Γραµµατείας η οποία περιλαµβάνει στελέχη και από τα δύο συµµετέχοντα Κράτη 
– Μέλη.  

Τέλος να σηµειωθεί ότι για τα Προγράµµατα αυτά η συνολική συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη 
που προβλέπεται για την Ελλάδα ανέρχεται στα 304.626.895 ευρώ. 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

7.1 Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στηρίζει τις πολιτικές των κρατών µελών που 
ευθυγραµµίζονται µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές και τις συνοδευτικές 
συστάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 
και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας σε σχέση µε την κοινωνική ένταξη, την αποφυγή 
των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και την εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειµένου 
να συµβάλει καλύτερα στην πραγµατοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων που έχουν 
συµφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 και στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το 2001. 

Σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 που αφορά στην προγραµµατική 
περίοδο 2007-13, το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις για τις κάτωθι προτεραιότητες: 

 

Στόχοι ΕΚΤ για την Περίοδο 2007-2013 

1. Στόχοι «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 

α) αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 

β) τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας, πρόληψη 
της ανεργίας 

γ) ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων 

δ) ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

ε) προώθηση εταιρικών σχέσεων και συµφωνιών µε δικτύωση των σχετικών  ενδιαφερόµενων φορέων 

2. Στόχος «Σύγκλιση» 

α) επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

β) ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων 

 

Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, τα προγράµµατα που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να επιδιώκουν µεταξύ άλλων τη «δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας µε την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζόµενων και των επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο»101.  

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ενέκρινε µια ενιαία σειρά κατευθυντήριων γραµµών, που, όπως περιγράφηκε και στο 

                                                
101 Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραµµές της Κοινότητας για τη συνοχή (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L291/11). 
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προηγούµενο κεφάλαιο, περιλαµβάνουν και τις κατευθυντήριες γραµµές 17-24 της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.  

 

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση 

17) Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση 
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής  
19) Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα 

της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και των άεργων  

20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας  
21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί 

ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας 
22) Να εξασφαλιστεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων 

κόστους που συνδέονται µε την εργασία 
23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
24) Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως 

προς τις δεξιότητες 

 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς σχετικά µε τα Ταµεία, στον τοµέα της απασχόλησης και των 
ανθρώπινων πόρων, οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας σχετικά µε τη 
συνοχή είναι εκείνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, συµπληρωµένες από 
τις συστάσεις της Ε.Ε. για την απασχόληση, οι οποίες προβλέπουν συγκεκριµένες 
προτεραιότητες ανά χώρα. Οι συστάσεις για την Ελλάδα (κατά την περίοδο κατάρτισης του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ) ήταν οι ακόλουθες: 

 

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς την Ελλάδα 

1) Να κατοχυρώσει τη συνέχιση της διαδικασίας δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και µείωσης του 
χρέους και να καθορίσει ένα χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων των 
συντάξεων µε σκοπό να βελτιώσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων 
οικονοµικών. 

2) Να εκσυγχρονίσει τη δηµόσια διοίκησή της δηµιουργώντας αποτελεσµατικές ικανότητες 
ρύθµισης, ελέγχου και εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης της αναβάθµισης των 
δεξιοτήτων, προκειµένου να εξασφαλίσει επίσης την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των 
διαρθρωτικών ταµείων. 

3) Να εκσυγχρονίσει την προστασία της εργασίας και κυρίως τη σχετική νοµοθεσία, να 
µειώσει το φορολογικό βάρος στην εργασία και να ενισχύσει ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης προκειµένου να ενθαρρύνει την ευελιξία και την ασφάλεια στην αγορά 
εργασίας και να µετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε επίσηµη απασχόληση. 

4) Να προωθήσει περαιτέρω τις µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να αυξήσει τις 
επενδύσεις στον τοµέα της υποχρεωτικής και ανώτερης εκπαίδευσης, να επιταχύνει την 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης της δια βίου µάθησης και να βελτιώσει την ποιότητα του 
εργατικού δυναµικού και την ικανότητά του για προσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς, να 
µειώσει το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολικού συστήµατος και να αυξήσει το 
ποσοστό συµµετοχής ενηλίκων σε καταρτίσεις.  
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7.2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

Το ΕΚΤ υποστηρίζει δράσεις ευθυγραµµισµένες µε µέτρα που λαµβάνουν τα Κράτη Μέλη µε 
βάση τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές και συνοδευτικές συστάσεις. Στην Ελλάδα, οι 
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε συνδυασµό µε τις 
οριζόντιες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής διαµορφώνουν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στο οποίο 
αποτυπώνεται η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για την περίοδο 2007-13. Η εθνική 
στρατηγική εξειδικεύεται σε επιµέρους στρατηγικούς στόχους ως εξής: α) Προώθηση της 
καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και η διασύνδεσή τους, β) 
Επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές και γ) Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) συµβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου 
του ΕΣΠΑ για την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ο οποίος κατέχει κυρίαρχη θέση 
στην εθνική στρατηγική και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού 
που συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η 
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 τη 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, 
αντιµετωπίζοντας διαρθρωτικά προβλήµατα 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 2005-2008. 

Επίσης, η ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού συνδέεται µε την 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 ΕΣΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, προσδιορίζονται επίσης οι 
ακόλουθες πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική 
στόχευση της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο: 

1) Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

2) Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 

3) Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

4) Θεσµικό Περιβάλλον 

5) Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης 

Η θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» αναλύεται σε πέντε 
(5) Γενικούς Στόχους (Γενικοί Στόχοι 7-11 του ΕΣΠΑ) που εξειδικεύονται περαιτέρω σε 
Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ 2007-2013 Ειδικοί Στόχοι 

7ος: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζόµενων και των επιχειρήσεων. 

• Εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 
Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). 
• Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας. 
• Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται µε τη διττή προσέγγιση 
ενίσχυσης της απασχόλησης (αυτο-απασχόληση και ξεκίνηµα 
νέων ΜΜΕ-ΠΜΕ) και στήριξης της ανάπτυξης και ΜΜΕ. 

8ος: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

• ∆ιεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά 
εργασίας. 
• Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και 
προώθηση της ισότιµης πρόσβασης και εξέλιξής τους στην 
αγορά εργασίας. 
• Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. 
• 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 αυτοαπασχολούµενους, ιδιαίτερα νέους 
ανέργους. 
• Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δοµών και των 
συστηµάτων της αγοράς εργασίας για την εξυπηρέτηση του 
πολίτη. 
• Καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και της µη 
καταγεγραµµένης ανεργίας. 
• Εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενεργό 
γήρανση του εργατικού δυναµικού. 
• Συστηµατική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών 
που επέρχονται στις τοπικές αγορές εργασίας εξαιτίας της 
παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. 
• Ενσωµάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην 
αναπτυξιακή πολιτική. 

9ος: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
(διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά 
εργασίας και πρόληψη των φαινόµενων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού) 

• Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (ΕΚΟ). 
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και ενσωµάτωσης στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. 
• Προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων κοινωνικής 
και επαγγελµατικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή 
των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών 
και οικονοµικών φορέων. 
• Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας και της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. 
• Στοχευµένες παρεµβάσεις για τη στήριξη ατόµων που 
χρήζουν βοήθειας 
• Ενίσχυση των µηχανισµών για το συντονισµό, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας µε τις αµιγώς εθνικές πολιτικές, µέσω 
του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Προστασίας και προώθηση 
του κοινωνικού διαλόγου. 
• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών 
µεταβιβάσεων και της σύνδεσής τους µε την απασχόληση, µε 
προσανατολισµό τους στην ανάληψη εργασίας ή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. 
• 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. 

10ος: Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά 
βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας. 
• Βελτίωση της ανταποκρισιµότητας της 
∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 
• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση 
της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας. 
• Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη 
πολιτικών επανένταξης. 

11ος: Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων. 

• Λήψη εξειδικευµένων - στοχευµένων µέτρων αρωγής 
των γυναικών («θετικές δράσεις»). 
• Αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της διάστασης του 
φύλου στις τοµεακές και περιφερειακές πολιτικές όλων των 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender mainstreaming). 
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7.3 Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο συµβάλει ειδικότερα στην 
εφαρµογή των κατευθύνσεων και συστάσεων που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την Απασχόληση µέσω της υλοποίησης των ακόλουθων τριών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται µε Κοινοτική συνδροµή από το ΕΚΤ: 

• Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

• Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

• Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

 
7.3.1 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

Κεντρικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποτελεί 
«η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για την 
ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής». Ο κεντρικός αυτός στόχος 
του Ε.Π. αναλύεται σε δύο επιµέρους Στρατηγικούς Στόχους, όπως ακολουθεί: 

• Στρατηγικός Στόχος 1: Ποιοτική αναβάθµιση και προσαρµογή του ανθρώπινου 
δυναµικού και των επιχειρήσεων 

• Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι, µε τη σειρά τους εξειδικεύονται σε τέσσερις Γενικούς Στόχους του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού, οι οποίοι αντιστοιχούν στους Θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας102 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

Γενικοί Στόχοι – Θεµατικοί Άξονες Προτεραιότητας 

Γενικός Στόχος 1 / 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 2 

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού 
και των επιχειρήσεων. 

Γενικός Στόχος 2 / 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3 

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

Γενικός Στόχος 3 / 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 4 

Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε 
µια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 

Γενικός Στόχος 4 / 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 5 

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, 
ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της 
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού. 

 

 

Οι παρεµβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι σύµφωνες µε περισσότερες από µία 
από τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Από την ανάλυση 
θεµατικών αξόνων προτεραιότητας προκύπτει ειδικότερα ότι το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού»: 

1. Συµβάλλει στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση της ποιότητας και 
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής (κατευθυντήρια γραµµή 17). 

                                                
102  Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστηµικές Παρεµβάσεις» περιλαµβάνει το σύνολο των 
συστηµικών παρεµβάσεων οι οποίες συµβάλλουν στη µεταρρύθµιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των 
θεσµών, φορέων και µηχανισµών µέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων των Θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4. 
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2. Συµβάλλει στην προτεραιότητα για προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόµων 
στην αγορά εργασίας και στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας, καθώς προωθεί µια προσέγγιση του κύκλου ζωής στην εργασία 
(κατευθυντήρια γραµµή 18), εξασφαλίζει ανοικτές αγορές εργασίας χωρίς 
αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα µειονεκτούντα άτοµα 
(κατευθυντήρια γραµµή 19), και βελτιώνει την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας (κατευθυντήρια γραµµή 20). 

3. Συµβάλλει στην προτεραιότητα για βελτίωση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, καθώς 
προωθεί την ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια στην απασχόληση και µειώνει 
την κατάτµηση της αγοράς εργασίας (κατευθυντήρια γραµµή 21). 

4. Συµβάλλει στην προτεραιότητα για αύξηση της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναµικό 
µέσω της καλύτερης εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς επεκτείνει και 
βελτιώνει την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό (κατευθυντήρια γραµµή 23), και 
προσαρµόζει τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς 
τις δεξιότητες (κατευθυντήρια γραµµή 24). 

Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» συµβάλλει επίσης στα ακόλουθα σκέλη των 
Συστάσεων 3 και 4 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (όπως διατυπώθηκαν µετά το Εαρινό 
Συµβούλιο Κορυφής το Μάρτιο 2008) προς την Ελλάδα: 

• Ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και υποστήριξη των µηχανισµών 
για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε επίσηµη απασχόληση. 

• Επιτάχυνση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου 
µάθηση, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταπόκριση του εργατικού 
δυναµικού στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής 
ενηλίκων σε καταρτίσεις. 

7.3.2 Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς 
Στόχους και 13 Ειδικούς Στόχους. Η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει 
την ακόλουθη δοµή: 

 

Στρατηγικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι 

Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης (ανά κατηγορία Περιφερειών) 

■ Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος – 
ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού 

■ Αποτίµηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων διασφάλισης 
της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος 

■ Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

■ Ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ) 

■ Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε έµφαση στην καινοτοµία και στην 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΠΕ 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας (ανά κατηγορία 
Περιφερειών) 

■ Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και ενίσχυση του περιεχοµένου της 

■ Αναβάθµιση της τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

■ Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας 

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων (ανά κατηγορία 
Περιφερειών) 

■ Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

■ Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτοµίας (ανά κατηγορία Περιφερειών) 

■ Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το 
εξωτερικό 

■ Αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλλουν στην παραγωγή 
και τη διάχυση νέα γνώσης µε έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις ΤΠΕ 
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Ισχυρή συνάφεια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
διαπιστώνεται σε σχέση µε τον στόχο του ΕΚΤ για την «ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου», προς την επίτευξη του οποίου συµβάλλει το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας 
του Ε.Π., και ο οποίος υποστηρίζεται ιδίως µε την προώθηση του σχεδιασµού και της 
εισαγωγής µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την βελτίωση της 
αρχικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βάση τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και την βελτίωση των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού, καθώς και την 
προώθηση των δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων. 

Ανάλογη συνάφεια παρουσιάζεται και για τον στόχο «Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο» του ΕΚΤ, ο οποίος υποστηρίζεται µε υψηλής ή µέσης έντασης 
συνάφεια από όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που αφορούν στον Στόχο 
«Σύγκλιση». Για την επίτευξη του στόχου «Αύξηση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζοµένων» συµβάλλουν µε υψηλής έντασης συνάφεια 6 Άξονες Προτεραιότητας.  Ο 
Στόχος υποστηρίζεται ειδικότερα µε την προώθηση της δια βίου µάθησης, την αναβάθµιση 
των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και την σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου «Ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης µειονεκτούντων ατόµων», συµβάλλει µε υψηλή συνάφεια η υλοποίηση 6 θεµατικών 
Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., ειδικότερα µέσω της δράσης για βελτίωση του επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και µέσω της στόχευσης για την διευκόλυνση 
της πρόσβασης και την µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση.  

Ο στόχος του ΕΚΤ «Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην 
αγορά εργασίας» σχετίζεται µε τις δράσεις του Ε.Π. που αφορούν στην εφαρµογή 
προληπτικών µέτρων για τον έγκαιρο εντοπισµό των αναγκών µε εξατοµικευµένη υποστήριξη, 
κατάρτιση προσαρµοσµένη στις εκάστοτε συνθήκες και σύνδεση µε την αγορά εργασίας, 
καθώς και µε τους άξονες που αφορούν στην ενίσχυση της δια βίου µάθησης. Το Ε.Π. 
παρουσιάζει µέση συνάφεια µε τον στόχο «Προώθηση εταιρικών σχέσεων και συµφωνιών µε 
δικτύωση των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων», ενώ εµφανίζει µηδενική συνάφεια µόνο µε 
τον στόχο του ΕΚΤ για την «Ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της 
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων» που δεν εµπίπτει στο πεδίο αναφοράς του. 

Το ΕΚΤ συγχρηµατοδοτεί το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε έµφαση: 

• στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τη βελτίωση της 
πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων, 

• στην ενίσχυση 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), 

• στην αντιµετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου µε την καταπολέµηση 
της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, 

• στη 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. 

Το Ε.Π. εµφανίζει ισχυρή συνάφεια µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 23 και 24, προς την 
επίτευξη των οποίων συµβάλλει η υλοποίηση το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του 
Ε.Π. Οι συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές κάνουν άµεση αναφορά στην εκπαίδευση και 
ορίζουν το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να προσανατολισθούν τα συστήµατα 
εκπαίδευσης ώστε να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις ως προς τις απαιτούµενες δεξιότητες. 

Υψηλός βαθµός συνάφειας διαπιστώνεται και σε σχέση µε την κατευθυντήρια γραµµή 20 που 
αναφέρεται στην βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας, η οποία 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

149 

υποστηρίζεται µέσω των παρεµβάσεων για την µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
και τον καλύτερο προσανατολισµό του προς τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, την προώθηση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και των 
παρεµβάσεων που έχουν στόχο την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης. 

Στη διαµόρφωση και εφαρµογή των Στρατηγικών Στόχων του Ε.Π. λαµβάνονται υπόψη όλες 
οι Συστάσεις που αφορούν την εκπαίδευση, και ειδικότερα: 

• η εντατικοποίηση της µεταρρύθµισης στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

• η επιτάχυνση της εφαρµογής της µεταρρύθµισης της δια βίου µάθησης και η 
εφαρµογή µιας συνεκτικής στρατηγικής για την ενεργό γήρανση 

• η βελτίωση της ποιότητας και ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας 

• ο περιορισµός της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης 

• η αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση. 

7.3.3 Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

Ο Στρατηγικός Στόχος του Ε.Π. είναι η «βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα 
από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων 
οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω 
της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων». 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. 
αναπτύσσονται σε συγκεκριµένους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, οι οποίοι επιτελούν 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ επίσης 
συνδέονται µε την παροχή των πλέον κρίσιµων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι τοµείς αυτοί όπως προσδιορίστηκαν από τη συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής (19-06-2007) και ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του Προγράµµατος 
είναι οι εξής: 

• Επιχειρηµατικότητα  
• Ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών 
• Κοινωνική Ασφάλιση 
• Αγροτική Πολιτική 
• Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 
• Μεταναστευτική Πολιτική 
• ∆ικαιοσύνη 
• Ενδυνάµωση της Πολιτικής Προστασίας 

Ο ως άνω στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους, 
µε βάση τους οποίους το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες 
Προτεραιότητας, καθώς και σε δέκα (10) Ειδικούς στόχους ως εξής: 

 

Γενικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι 

Γενικός Στόχος Ι/ Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ,ΙΒ,ΙΓ:   
Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών µέσω του 
εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των 
δοµών της δηµόσιας διοίκησης 

■ Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων 
πολιτικών. 

■ Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
■ Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 
■ Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

Γενικός Στόχος ΙΙ / Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΑ,ΙΙΒ,ΙΙΓ:  
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

■ Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια 
διοίκηση µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

■ Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και 
την υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών στη δηµόσια 
διοίκηση. 

Γενικός Στόχος ΙΙΙ / Άξονες Προτεραιότητας 
ΙΙΙΑ,ΙΙΙΒ,ΙΙΙΓ:   
Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο 
το εύρος της δηµόσιας δράσης  

■ Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 
ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων. 

■ Η ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 
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Από τους ως άνω Γενικούς Στόχους, προτεραιότητα κατά την υλοποίηση του ΕΠ αποτελεί ο 
πρώτος (Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ), λόγω του συστηµικού χαρακτήρα του συνόλου 
των παρεµβάσεών και αφορά τον πυρήνα της στρατηγικής του Ε.Π. Από την άποψη αυτή, η 
πορεία υλοποίησης των παρεµβάσεων που προβλέπονται υπό τον πρώτο Γενικό Στόχο 
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς τις παρεµβάσεις και τα αποτελέσµατα των άλλων Γενικών 
Στόχων, και συνεπώς, καθορίζει το µέτρο επιτυχίας του συνόλου του ΕΠ. Η στρατηγική 
σηµασία του πρώτου Γενικού Στόχου, εκφράζεται και µε τη συµµετοχή του στο 
χρηµατοοικονοµικό πίνακα του Ε.Π., η οποία ανέρχεται στο 52% του συνόλου των πόρων 
(327,5 εκ. €).  

Ακολουθεί ο δεύτερος Γενικός Στόχος, ο οποίος τόσο µέσω των διαρθρωτικών αλλαγών στο 
πεδίο της πολιτικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, όσο και µε στοχευµένες δράσεις 
κατάρτισης, υποστηρίζει κατά ολοκληρωµένο τρόπο το σύνολο των οργανωτικών αλλαγών 
που προβλέπεται να λάβουν χώρα τόσο στο πλαίσιο του πρώτου όσο και του τρίτου Γενικού 
Στόχου. Έτσι, στους υπό το δεύτερο Γενικό Στόχο άξονες προτεραιότητας (ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ) 
προβλέπεται η διάθεση του 34% του συνόλου των πόρων του ΕΠ (213,3 εκ. €). 

Τέλος, στον τρίτο Γενικό Στόχο, όπου προβλέπονται κυρίως δράσεις για την ενδυνάµωση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης διατίθενται πόροι ύψους 65 εκ. € 
που αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου των πόρων του ΕΠ. 

Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ παίζουν τα Έργα - Σηµαία, τα οποία 
αποτελούν προτεραιότητα πολιτικής και είναι ώριµα έργα µε ορατά και άµεσα αποτελέσµατα. 
Λόγω της προστιθέµενης αξίας τους, η δέουσα διάχυση των αποτελεσµάτων τους αναµένεται 
να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και να καλύψει το 
έλλειµµα που δηµιουργεί η µη ύπαρξη αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράµµατος στην 
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Τα Έργα - Σηµαία είναι τα ακόλουθα:  

1. Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθµίσεων» 
στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και συντονισµός της µε τις Μονάδες 
Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων. 

2. ∆ηµιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το 
συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. 

3. Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρµογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 

4. Επανασχεδιασµός της πολιτικής ∆ασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 

5. Κωδικοποιήσεις στους τοµείς κυβερνητικής προτεραιότητας: ∆άση, Τουρισµός, 
∆ηµόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 

6. Μελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 

7. Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του 
ΙΚΑ.  

8. Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσµική  κατοχύρωση 
του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. 

9. Ανάπτυξη Συστήµατος Περιγραµµάτων Θέσεων. 

10. Αναβάθµιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 
Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

11. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπουργείων, Γενικών 
Γραµµατειών και ΝΠ∆∆. 

12. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισµών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

13. ∆ιοικητική Κωδικοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα 
της ισότητας των φύλων. 
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14. Aποτίµηση των επιπτώσεων 100 νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων στην 
πολιτική ισότητας των φύλων. 

15. Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. 

16. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δοµής υποστήριξης της οργανωτικής και 
διοικητικής αλλαγής των δηµοσίων φορέων. 

Από την ανάλυση των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013» επιβεβαιώνεται ο πολύ υψηλός βαθµός συνάφειας µε τους 
βασικούς Στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Το Ε.Π. εµφανίζει ειδικότερα το 
µέγιστο βαθµό συνάφειας µε τον στόχο του ΕΚΤ για την «Ενίσχυση των θεσµικών 
δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων», ο οποίος αποτελεί το 
προνοµιακό πεδίο αναφοράς του Ε.Π. και τον οποίο το συγκεκριµένο Ε.Π. ουσιαστικά 
εξειδικεύει σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής. Ο Στόχος αυτός εξυπηρετείται, µε υψηλής 
έντασης συνάφεια από όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π.  

Εξαιρετικά ισχυρή συνάφεια διαπιστώνεται σε σχέση µε τους στόχους του ΕΚΤ για την 
«Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου», και «Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο», προς την επίτευξη των οποίων συµβάλλει ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ 
του Ε.Π. Ο στόχος για την «Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων» 
υποστηρίζεται κυρίως µε τις δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και µε τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της δηµόσιας δράσης 
και των δοµών και διαδικασιών λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης υποστηρίζεται, µε 
µέσης έντασης συνάφεια, και από τους Γενικούς Στόχους Ι και ΙΙΙ που αφορούν στην 
βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων πολιτικών και την ενίσχυση της ανοικτής διοίκησης.  

Ιδιαίτερα ισχυρή συνάφεια εµφανίζει το Ε.Π. µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 23 και 24 για 
την απασχόληση, που αναφέρονται στην αύξηση και την βελτίωση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και στην προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες, αντίστοιχα. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές 
υποστηρίζονται µε υψηλής έντασης συνάφεια από το Γενικό Στόχο ΙΙ, που αφορά στην 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και το Γενικό Στόχο Ι, που 
αφορά στον εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. Επίσης σηµαντική αναµένεται να είναι η συµβολή των Γενικών Στόχων Ι και ΙΙΙ στις 
Κατευθυντήριες Γραµµές 14 και 15  που αναφέρονται στη δηµιουργία ελκυστικότερου 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω της 
βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων.  

Οι προτεραιότητες των τριών (3) από τους τέσσερις (4) Ειδικούς Στόχους του Γενικού Στόχου 
Ι (Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ,ΙΓ) αντιστοιχούν σε όλες τις Κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου για την πολιτική βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2007-2013. 

 

7.4 Αποτίµηση της Συµβολής των Ενταγµένων Παρεµβάσεων 

 

7.4.1 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 

Ενίσχυση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

α) Κατασκευαστικός – Τεχνικός τοµέας:  

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου που αντιµετωπίζει ιδιαίτερα 
προβλήµατα λόγω της κρίσης. Το έργο ύψους 89,6 εκ. € αφορά στην κατάρτιση και την 
υποχρεωτική απασχόληση συνολικά 7.000 ανέργων, ενώ τουλάχιστον το 30% των 
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καταρτισθέντων θα έχει υποχρεωτική απασχόληση σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

β) Τουρισµός:  

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και εκτιµάται ότι θα αντιµετωπίσει 
τα προβλήµατα από την κρίση και την αναµενόµενη ύφεση της οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο. 
Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω της κατάρτισης ή/και επανακατάρτισης ανέργων σε 
αντικείµενα προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες κάθε 
ανέργου, µε παράλληλη υποχρεωτική-εγγυηµένη απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό, η πράξη 
συµβάλλει στη σηµαντική βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των καταρτιζοµένων, 
καθώς επίσης και στη δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ισχυρού απασχολήσιµου 
ανθρώπινου δυναµικού , γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε ένα βιώσιµο και ανταγωνιστικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράµετρο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας. Το συγκεκριµένο έργο προϋπολογισµού ύψους 45,4 εκ. € αφορά στην 
κατάρτιση και την υποχρεωτική απασχόληση συνολικά 3.500 ανέργων, ενώ για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών το 30% των καταρτισθέντων θα έχει υποχρεωτική απασχόληση σε 
τουριστικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

γ) Νέοι τοµείς απασχόλησης:  

"Πράσινα" επαγγέλµατα: Το πρόγραµµα βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε την ευρωπαϊκή 
κατευθυντήρια γραµµή για πράσινη ανάπτυξη, που ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους 
βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαµψη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεµελιώδη στόχο της ΕΕ και η 
στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης συντελεί ώστε η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης να συµβαδίζουν αρµονικά και ισόρροπα µε την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
µπορεί επίσης να δηµιουργήσει νέες αγορές, γεγονός που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και την απασχόληση. Το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ 
µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» ύψους 94,6 εκ. € αφορά στην κατάρτιση και την υποχρεωτική απασχόληση 
συνολικά 7.000 ανέργων ενώ τουλάχιστον 30% των καταρτισθέντων θα έχει υποχρεωτική 
απασχόληση σε πράσινες θέσεις απασχόλησης για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

δ) Κατάρτιση ανέργων σε νέες τεχνολογίες: 

Όσον αφορά στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων βάσει ηλικιακής 
και κλαδικής προσέγγισης έχουν προκηρυχθεί τα έργα «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές 
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» 
καθώς και «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ» συνολικού προϋπολογισµού 60 
εκ. € και µε 44.000 ωφελούµενους. 

Υποστηρικτικά Μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση 

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, της 
εναρµόνισης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών, και της ισότιµης 
συµµετοχής τους στην εργασία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υλοποιεί τη 
δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» συνολικού ύψους 280 
εκατοµµυρίων ευρώ. Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες ωφελούµενες 
θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δοµές. 
Η διάθεση της θέσης πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας προς τη γυναίκα 
ωφελούµενη µέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της στις αντίστοιχες δοµές. Η πράξη 
στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και υλοποιείται µέσω ετήσιων κύκλων πρόσκλησης. Τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του νέου συστήµατος, τη σχολική χρονιά 2008-2009 προσφέρθηκαν 
περισσότερες από 10.000 θέσεις τοποθέτησης παιδιών και βρεφών, µε προϋπολογισµό 22 εκ. 
€. Για το σχολικό έτος 2009-2010 προβλέφθηκε αύξηση του προϋπολογισµού στα 62 εκ. € και 
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σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα της σύζευξης θα προσφερθούν περίπου 15.000 θέσεις 
τοποθέτησης παιδιών/βρεφών.  

Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού για την Αύξηση 
της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων  

Για την προστασία των εργαζοµένων µε µειωµένο χρόνο εργασίας, προβλέπεται η 
δυνατότητα υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης για τους εργαζόµενους σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε µειωµένο χρόνο εργασίας κάνοντας χρήση του 
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ή επιχειρήσεις όπου οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε 
διαθεσιµότητα. Αυτό το πρόγραµµα καλύπτει 8.000 εργαζόµενους και έχει συνολικό 
προϋπολογισµό 50 εκ. €. Με τη συγκεκριµένη δράση καλύπτονται οι αποδοχές που οι 
εργαζόµενοι χάνουν εξαιτίας του µειωµένου χρόνου εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι 
δεξιότητές τους. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου και 
συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους.  

Οµοίως, στο πλαίσιο στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και εργαζοµένων, προκηρύχθηκε το 
έργο “Ανάπτυξη µαθησιακών εργαλείων για εργαζόµενους”, το οποίο αναφέρεται στην 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µαθησιακών εργαλείων για κατάρτιση σε µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε απώτερο στόχο την πλήρη κάλυψη των µαθησιακών αναγκών 
των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό 4,5 εκ. € και στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η εκπόνηση τεσσάρων (4) θεµατικών µελετών για 
την ανάπτυξη οδηγών εφαρµογής ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων κατάρτισης, όπως 
επίσης η δηµιουργία µίας (1) ολοκληρωµένης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης για παρόχους 
κατάρτισης σε ΜΜΕ και ΠΜΕ. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης παρεµβάσεων που αφορούν στην ενδυνάµωση των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερα στον τοµέα της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, ενεργοποιήθηκε η 
“Προγραµµατική Συµφωνία” που υπεγράφη µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης και των Κοινωνικών Εταίρων για την διάθεση πόρων ίσων µε το 2% του 
προϋπολογισµού του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” για την υλοποίηση σχετικών 
δράσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι εν λόγω δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της θεσµικής 
ικανότητας των κοινωνικών εταίρων ως προς τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών και 
προγραµµάτων ΕΚΤ. ∆ικαιούχοι των δράσεων αυτών είναι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος 
(ΙΝΕ ΓΣΕΕ), η Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας και 
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών & 
Εµπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ενώ ενδεικτικά, οι δράσεις που αναλήφθησαν 
περιλαµβάνουν την επιµόρφωση συνδικαλιστών διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών φορέων, την 
εκπόνηση µελετών για την ανάπτυξη δοµής και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε., την ανάπτυξη 
υποστηρικτικής δοµής για τις ΜΜ εµπορικές επιχειρήσεις, την υποστήριξη δράσεων πράσινης 
επιχειρηµατικότητας και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για τις εµπορικές επιχειρήσεις, την 
ανάπτυξης και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεµβάσεων απασχόλησης, την 
ανάληψη δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των εν λόγω φορέων, την ανάπτυξη 
δικτύου παρακολούθησης και υποστήριξης επιχειρήσεων για τις οικονοµικές και τεχνολογικές 
µεταβολές κλπ. Συνολικά για τις ανωτέρω δράσεις ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός 
ανέρχεται στο ποσό των 22 εκ. € περίπου. 

Με στόχο τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων προωθείται πρόγραµµα ενδο-
επιχειρησιακής κατάρτισης για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να 
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκαλεί η διεθνής οικονοµική κρίση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το πρόγραµµα 
είναι η δέσµευσή τους για τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας όπως και η έγκριση του 
δικού τους επιχειρηµατικού πλάνου. Η δράση αυτή καλύπτει 24.000 εργαζόµενους  µε 
συνολικό προϋπολογισµό 62 εκ. €. 
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Στο πλαίσιο του ΕΣΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης µε την Απασχόληση) υλοποιείται δέσµη ενεργειών για την ανάπτυξη και 
λειτουργία ενιαίου µεθοδολογικού οργανωτικού και διοικητικού δικτύου µε την µορφή 
«Ολοκληρωµένου Συστήµατος Έρευνας Αναγκών Αγοράς Εργασίας» σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Στο σύστηµα αυτό µετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς σε 
συνεργασία µε εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών κοινωνιών.  

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο ενεργειών που εντάσσονται στο ΕΣΣΕΕΚΑ, περιλαµβάνεται και το 
έργο της ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων, µε αρµόδιο φορέα το 
ΕΚΕΠΙΣ. Συγκεκριµένα προβλέπεται η πιστοποίηση 145 επαγγελµατικών περιγραµµάτων 
µε προϋπολογισµό 4,3 εκ. €. Τα πρώτα 75 περιγράµµατα αναµένεται να έχουν πιστοποιηθεί 
µέχρι το τέλος του 2009, ενώ για τα υπόλοιπα 70 η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το 
τέλος Φεβρουαρίου του 2010. 

Πλήρης Ενσωµάτωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού σε µια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών  

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενσωµάτωση ατόµων από ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες, υλοποιείται έργο εκµάθησης ελληνικής γλωσσάς σε πιστοποιηµένα κέντρα 
επαγγελµατικής κατάρτισης, για ανέργους µετανάστες - παλιννοστούντες, προσφυγές και 
λοιπούς ανέργους προερχόµενους από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες για τους οποίους η 
ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλωσσάς λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους 
ενσωµάτωση.  Στο πλαίσιο του έργου οι ωφελούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης 
των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος µε την συµµετοχής τους στις 
εξετάσεις Ελληνοµάθειας Β' Επιπέδου που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
του Υπουργείου Παιδείας µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 32 εκ. € και αναµένεται να ωφεληθούν 8.400 
άνεργοι. 

Επίσης, µε στόχο την προώθηση της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης ατόµων από ευπαθείς 
κοινωνικά οµάδες και στη λογική των προγραµµάτων µε εγγυηµένη απασχόληση, έχει 
προκηρυχθεί έργο για προγράµµατα προκατάρτισης – κατάρτισης ανέργων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδες µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση. Το έργο αυτό αφορά σε 
προκατάρτιση και γενική επαγγελµατική κατάρτιση, παρέχοντας µεταβιβάσιµα προσόντα και 
βελτιώνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης του καταρτιζόµενου και την 
κοινωνικό-οικονοµική ένταξή του. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 85 
εκ. € ενώ ο αριθµός των δυνητικά ωφελουµένων υπολογίζεται σε 9.500 ανέργους. 

∆ράσεις για την Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της ∆ηµόσιας 
Υγείας του πληθυσµού. 

Η φιλοσοφία της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007-2013 
διαπνέει τις πολιτικές υγείας που προωθούνται στη χώρα µας και στοχεύει στη «µακροχρόνια 
εξασφάλιση της (υψηλού επιπέδου) υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσµού της 
χώρας, µε ένα οικονοµικά βιώσιµο και υψηλής απόδοσης σύστηµα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης».Οι αξίες πάνω στις οποίες χτίζεται το σύστηµα παροχής υπηρεσιών και 
εποµένως η πολιτική που το διέπει αναφέρονται στη ψυχική ευεξία του πληθυσµού, στη 
σύνδεση σωµατικής και ψυχικής υγείας, στην κοινοτική φροντίδα, στη συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και στην προσβασιµότητα και την ισονοµία όλων σε ένα αξιόπιστο και 
αποτελεσµατικό σύστηµα υγείας. Οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για τον 
εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Υγείας εδραιώνονται σταδιακά µε γνώµονα και την ανάπτυξη 
νέων και καινοτόµων δράσεων που αφορούν σύγχρονα προβλήµατα υγείας, όπως τα χρόνια 
νοσήµατα και η αποκατάσταση. 

Στο πλαίσιο του Άξονα 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», έχουν ήδη ενταχθεί οι 
εξής πράξεις: 

α) «Εκστρατείες και ∆ράσεις Ενηµέρωσης του πληθυσµού για την πρόληψη των 
νοσηµάτων», µε δηµόσια δαπάνη 8 εκ. € και ∆ικαιούχο το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
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Νοσηµάτων. Το έργο αφορά στην Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας η οποία καλύπτει όλα τα σηµαντικά αντικείµενα και προτεραιότητες της 
∆ηµόσιας Υγείας στην Ελλάδα, σε 5 στρατηγικούς τοµείς: καρδιαγγειακές παθήσεις και χρόνια 
νοσήµατα, µορφές καρκίνου, εξαρτήσεις, ατυχήµατα, λοιµώδη και σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα και µικροβιακή αντοχή. 

β) «Υγειονοµικός Χάρτης: Σύστηµα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης», µε 
δηµόσια δαπάνη 3 εκ. € και ∆ικαιούχο το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων. Το έργο 
αφορά στην επέκταση λειτουργίας του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό τη 
συστηµατική συλλογή, καταγραφή, διαχείριση και επεξεργασία επίσηµων στοιχείων και 
δεδοµένων για τους πόρους, τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του συστήµατος υγείας, 
συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για τις υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας και τον ιδιωτικό τοµέα, µε 
απώτερο σκοπό να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για τη διαµόρφωση της πολιτικής υγείας 
της χώρας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Χάρτης θα επεκταθεί σε κατηγορίες 
στοιχείων, όπως ενσωµάτωση 30.000 νέων σηµείων εισαγωγής, στοιχεία για τα επαγγέλµατα 
υγείας, διασύνδεση µε τα ΟΠΣ των νοσοκοµείων και των κεντρικών υπηρεσιών κλπ. 

γ) «Θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας 
υπηρεσιών υγείας», µε δηµόσια δαπάνη 4 εκ. € και ∆ικαιούχο την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας 
Υγείας- Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. Το έργο αφορά στο σχεδιασµό και 
ανάπτυξη προτύπων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία επιλεγµένων τοµέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας που παρουσιάζουν µείζον ενδιαφέρον για τη ∆ηµόσια Υγεία, λόγω της 
συχνότητας εµφάνισης και σοβαρότητας των νοσηµάτων, καθώς και στη θέσπιση 
προδιαγραφών λειτουργίας του Φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού /Επιθεωρητών υπηρεσιών 
υγείας. Στο πλαίσιο της πράξης, θα αναπτυχθούν 14 πρότυπα, τα οποία αφορούν 5 
θεµατικούς τοµείς του Τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας: Ογκολογικές υπηρεσίες, ∆ιατροφή, 
Απεξάρτηση, Αναπαραγωγή, Κέντρα αναφοράς. 

δ) «Υποστηρικτικός Μηχανισµός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ∆ηµόσια Υγεία», 
µε δηµόσια δαπάνη 4 εκ. € και ∆ικαιούχο την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας – Ειδικός 
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. Το έργο αφορά στη δηµιουργία υποστηρικτικού 
µηχανισµού για την υποστήριξη της εφαρµογής και παρακολούθησης της υλοποίησης των 
δράσεων προάσπισης και προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας του ελληνικού πληθυσµού. 

ε) «Σύστηµα παραγωγής ∆εικτών Υγειονοµικού Χάρτη», µε δηµόσια δαπάνη 3 εκ. € 
και ∆ικαιούχο την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας- Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. 
Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της επιστηµονικής εγκυρότητας στον τρόπο συλλογής 
και στο είδος των συλλεγόµενων στοιχείων, στον τρόπο ανάλυσης και αξιολόγησης των 
στοιχείων και των δεικτών του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί επίσης στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη δηµιουργία 
Παρατηρητηρίου κοινωνικοοικονοµικών και επιδηµιολογικών δεικτών των Υγειονοµικών 
Περιφερειών της Χώρας, καθώς και µελέτη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης ανά 
υγειονοµική περιφέρεια, εντοπισµός ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ανάδειξη µέτρων για 
την αντιµετώπισή τους. 

στ) «Μελέτη εκτίµησης αναγκών και εφαρµογής Ανοικτών Κέντρων Προστασίας 
της Υγείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», µε δηµόσια δαπάνη 350.000 € και ∆ικαιούχο 
την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας- Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας. Σκοπός του 
έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της 
Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε συγκεκριµένες, προδιαγεγραµµένες και τυποποιηµένες 
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. 

Πρόκειται για εγχείρηµα που αφορά στην πρώτη επαφή των ασθενών µε τις υγειονοµικές 
υπηρεσίες για τη διαχείριση του µικρού κινδύνου, την έγκυρη πληροφόρηση και την 
υποστήριξη για κατάλληλο προσανατολισµό και ενηµέρωση και ορθή επιλογή των κατάλληλων 
υπηρεσιών υγείας.  
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Άµεση και Έµµεση Συµβολή των Παρεµβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

Παρέµβαση 
Άµεση 

Συµβολή 
Έµµεση 
Συµβολή 

Συµβολή στο ΕΠΜ 

Προστασία Εργαζοµένων των οποίων το 
Εισόδηµα µειώθηκε λόγω κρίσης. 

21 17 
“Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας Εργαζοµένων 
και Επιχειρήσεων” του Τοµέα  της Απασχόλησης και 
της Κοινωνικής Προστασίας“. 

Ανάπτυξη Μαθησιακών Εργαλείων για 
Εργαζόµενους 

24 23 
“Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας Εργαζοµένων 
και Επιχειρήσεων” του Τοµέα  της Απασχόλησης και 
της Κοινωνικής Προστασίας“. 

Βελτίωση της θεσµικής ικανότητας των 
κοινωνικών εταίρων 

17 17 
“Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας Εργαζοµένων 
και Επιχειρήσεων” του Τοµέα  της Απασχόλησης και 
της Κοινωνικής Προστασίας“. 

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ 
µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς µε θέµατα κατασκευαστικών/ 
τεχνικών έργων 

18 
17, 19,  20, 

23 

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ 
µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς µε θέµατα αειφόρου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα 
επαγγέλµατα) 

18 17, 19, 20, 23 

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ 
µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς µε θέµατα τουρισµού 

18 17, 19, 20, 23 

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Εναρµόνιση οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής 

18  

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες 
χρήσης ΤΠΕ 

18 17, 19, 20,23 

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες 
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 

18 17, 19, 20,23 

“∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης 18,  17, 19, 20, 23 

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για 
όλους και ειδικότερα για τους νέους, τις γυναίκες, 
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και τις 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού“ 

Εκστρατείες και ∆ράσεις ενηµέρωσης του 
πληθυσµού για την πρόληψη των 
νοσηµάτων  

 17  
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Υγειονοµικός Χάρτης: Σύστηµα διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης  

 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και 
ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας υπηρεσιών 
υγείας 

 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Υποστηρικτικός Μηχανισµός Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την ∆ηµόσια Υγεία 

 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 
 

Σύστηµα Παραγωγής ∆εικτών Υγειονοµικού 
Χάρτη 

 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Μελέτη εκτίµησης αναγκών και εφαρµογής 
Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Εκµάθησης ελληνικής γλωσσάς για 
ανέργους, µετανάστες πρόσφυγες και 
προερχόµενους από ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες 

19 17 

Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Προκατάρτιση – κατάρτισης ανέργων 
ευπαθών κοινωνικά οµάδες µε υποχρεωτική 
εγγυηµένη απασχόληση 

19 17 
Ενσωµάτωση όλων σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών 
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7.4.2 «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση» έχουν ήδη ενταχθεί οι εξής πράξεις που εξυπηρετούν τη Θεµατική 
Προτεραιότητα «Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιµότητας, τη βελτίωση της 
σχέσης της αρχικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά 
εργασίας και την αναβάθµιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης µε στόχο µια 
οικονοµία που να βασίζεται στη γνώση»: 

Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

• «Εφαρµογή ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών στην Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση» µε δηµόσια δαπάνη 13,470 εκ. € για το σχολικό έτος 2007-08 και 32,4 
εκ. € για τα σχολικά έτη 2008-2011, πράξη που υπηρετεί τον ειδικό στόχο της 
αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών και του εµπλουτισµού του εκπαιδευτικού 
υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, στο πλαίσιο της γενικής αναµόρφωσης και 
εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος. Τα προγράµµατα αφορούν στη 
διδασκαλία, από ωροµίσθιους καθηγητές, 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικών η Γερµανικών) 
στους µαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης των δηµοτικών σχολείων (περίπου 660.000 
συνολικά για τα 4 έτη). Η δράση περιλαµβάνει επίσης επιµόρφωση εκπαιδευτικών στο 
«Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) Γλωσσών». 

• «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», µε δηµ. δαπάνη 8,470 εκ. € Η πράξη 
αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης καλής πρακτικής κατά το Γ΄ ΚΠΣ και αφορά σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε βιωµατικές εφαρµογές σε 56 
ΚΠΕ της χώρας, µε ωφελούµενους τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

• «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (Λειτουργία-Ανάπτυξη)», µε δηµ. δαπάνη 
23,5 εκ. € (για τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-13), έδρα του πανεπιστηµίου την 
Θεσσαλονίκη και ωφελούµενους 150 προπτυχιακούς και 70 µεταπτυχιακούς  
φοιτητές, πράξη που δίνει έµφαση στην πιλοτική εφαρµογή συστήµατος πιστοποίησης 
και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων,  στο  πλαίσιο των διεθνών προγραµµάτων 
σπουδών που θα αναπτυχθούν και που εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο της κινητικότητας 
του φοιτητικού πληθυσµού. 

• «Ανάπτυξη εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας 
και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», µε δηµ. δαπάνη 
14,641 εκ. € και δικαιούχο την Αρχή ∆ιασφάλισης ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Α∆ΙΠ), πράξη που υποστηρίζει  την πολιτική της παρακολούθησης της πορείας και 
της επίτευξης των στόχων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας 
τους.  

• «Προµήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών µέσων ευαισθητοποίησης 
µαθητών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης», µε δηµ. 
δαπάνη 4,785 εκ. €, πράξη που, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της επιτάχυνσης του 
ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αφορά στην προµήθεια 300 ροµπότ και 3 ειδικών λογισµικών 
σε 3.000 σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να υποστηριχθεί η 
σύγχρονη και βιωµατική προσέγγιση και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, µε έµφαση στην καινοτοµία και στις ΤΠΕ, εντάχθηκαν οι πράξεις:  

• «Εισαγωγική επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανοµένους ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» σχολικού έτους 2008-2009, µε δικαιούχο το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δηµ. δαπάνης 5,299 εκ. € και ωφελούµενους 9.050 
εκπαιδευτικούς, και σχολικού έτους 2009-2010, µε δικαιούχο πλέον τον Οργανισµό 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), δηλ. τον νέο αρµόδιο φορέα για την 
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εισαγωγική και περιοδική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, δηµ. δαπάνης 5,512 εκ. € 
και µε ωφελούµενους περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς.  

• «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή  των 
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», µε δηµ. δαπάνη 47,496 εκ. € και δικαιούχο επίσης τον 
ΟΕΠΕΚ, πράξη που αφορά στην επιµόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ 
β΄ επιπέδου, αλλά και στην εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών ως επιµορφωτών β΄ 
επιπέδου. Σηµειώνεται ότι η επιµόρφωση στη χρήση ΤΠΕ α΄ επιπέδου έχει γίνει στο 
πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ. 

«Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Θέµατα Πρόληψης και ∆ιαχείρισης 
Εκτάκτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες», µε δηµ. δαπάνη 9,5 εκ. €, δικαιούχο το 
Παν/µιο Αθηνών και προβλεπόµενους άµεσα ωφελούµενους περί τους 9.000 εκπαιδευτικούς,  
πράξη που αποσκοπεί στην προώθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, και έµµεσα στους 
µαθητές και στον κοινωνικό τους περίγυρο, της γνώσης και της ικανότητας πρόληψης και 
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, 
φαινόµενα που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τα τελευταία χρόνια. 

Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης» 

• «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ», µε δηµόσια δαπάνη 
5,995 εκ. € και δικαιούχο τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΟΕΕΚ) και έµµεσα ωφελούµενους τους σπουδαστές αλλά και τους αποφοίτους των 
ΙΕΚ. Η πράξη, που αφορά δηµιουργία και λειτουργία ολοκληρωµένης πληροφορικής 
υποδοµής στον ΟΕΕΚ, αποσκοπεί στην αριστοποίηση  των παρεχόµενων υπηρεσιών 
κατάρτισης των ΙΕΚ, αλλά και στην καλύτερη υποστήριξη της επαγγελµατικής 
αποκατάστασης των αποφοίτων τους, µέσω της αποτελεσµατικότερης συλλογής και 
επεξεργασίας και διάχυσης στοιχείων και δεδοµένων που τους αφορούν. 

• «Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των θυρίδων 
επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας», µε δηµ. δαπάνη 8,7 εκ. € και προβλεπόµενους 
ωφελούµενους περί του 300.000 µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και αποφοίτους 
β/θµιας και γ/θµιας εκπ/σης και σχολών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
δικαιούχο τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Η πράξη αφορά στην αναβάθµιση και 
επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας που έχουν ήδη 
δηµιουργηθεί, µε σκοπό την ουσιαστική στήριξη της επιχειρηµατικότητας των νέων, 
µέσα από δράσεις ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και συµβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης στα πρώτα στάδια ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Σε εξυπηρέτηση της Θεµατικής Προτεραιότητας «Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής στη 
δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση του 
αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία και του διαχωρισµού 
βάσει του φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και της ποιότητάς τους», έχουν ενταχθεί οι εξής πράξεις: 

Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» (µε 
δικαιούχο το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Επιµόρφωσης Ενηλίκων - Ι∆ΕΚΕ) 

• Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας», µε δηµ. δαπάνη 17,067 εκ. € για την περίοδο 2008-
11 και συνολικά ωφελούµενους 19.466 ενήλικες που έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το 
σχολείο ,που θα φοιτήσουν στα 57 Σ∆Ε και στα 58 τµήµατα εκτός έδρας της χώρας. 
Η πράξη έχει ως σκοπό την πληρέστερη συµµετοχή του εκπαιδευοµένου ενήλικα στο 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι και κυρίως την αποτελεσµατικότερη 
ένταξή του στο χώρο της εργασίας και την επαγγελµατική του ανάπτυξη, µέσω της 
πιστοποίησης, µε τίτλο ισότιµο αυτού του Γυµνασίου, της επιτυχούς φοίτησης του.  

• «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων», µε δηµ. δαπάνη 28,2 εκ. € για την περίοδο 
2008-11, µε συνολικά ωφελούµενους περ. 180.000 ενήλικες σε τµήµατα µάθησης 
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όλων των ΚΕΕ της χώρας, πράξη που έχει ως στόχο την επικαιροποίηση και ανάπτυξη 
υπαρχουσών βασικών δεξιοτήτων, αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων των 
ενηλίκων επιµορφουµένων, για τη δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων προσωπικής 
εξέλιξής τους και ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευσή τους. 

• «Σχολές Γονέων», µε δηµ. δαπάνη 14,555 εκ. € και µε περί τους 118.000 
προβλεπόµενους επιµορφούµενους γονείς σε όλη τη χώρα. Η πράξη αφορά σε 
επιµορφωτικά προγράµµατα 50 ή 25 ωρών και έχει ως σκοπό την παροχή γνώσεων 
σε διάφορους τοµείς σε γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στο σύνθετο 
σύγχρονο ρόλο τους. 

 

Άµεση και Έµµεση Συµβολή των Παρεµβάσεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

Παρέµβαση 
Άµεση 

συµβολή 
Έµµεση 
συµβολή 

Συµβολή στο ΕΠΜ 

Εφαρµογή ξενόγλωσσων 
προγραµµάτων σπουδών στην 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

23, 24 11 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας,καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
και  
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 23, 24 11 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας,καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος 
(Λειτουργία-Ανάπτυξη) 

23, 24 11 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Ανάπτυξη εθνικού συστήµατος 
αξιολόγησης, διασφάλισης της 
ποιότητας και τεκµηρίωσης των 
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

23, 24 - 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Προµήθεια οπτικοακουστικών 
διαδραστικών µέσων 
ευαισθητοποίησης µαθητών σε 
θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας 
& ανακύκλωσης 

24 - 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επανακατάρτισης» 

Εισαγωγική επιµόρφωση για 
νεοδιόριστους και 
προσλαµβανοµένους ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

24 - 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

 



Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

160 

(συνέχεια Πίνακα) 

Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για 
την Αξιοποίηση και Εφαρµογή  των 
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

24 - 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών για Θέµατα Πρόληψης 
και ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε 
Σχολικές Μονάδες 

24 - 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ 

24 9, 23 
Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 

Αναβάθµιση και επέκταση της 
λειτουργίας των θυρίδων 
επιχειρηµατικότητας για την 
ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας 

20, 23, 24 15 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 23, 24 9, 20 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 23, 24 9, 20 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Σχολές Γονέων 23, 24 9, 20 

Θ.Π 4: «Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, 
µείωση ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης» 
Θ.Π 2: «Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

 

7.4.3 Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 
έχουν ενταχθεί πράξεις, οι οποίες εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε 
όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» και συµβάλλουν στην εφαρµογή των κατευθυντήριων 
γραµµών της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Αναλυτικότερα οι ενταγµένες ανά 
άξονα πράξεις είναι οι ακόλουθες:   

«Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης» προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης 3,5 εκ. € µε σκοπό την ίδρυση και πιλοτική λειτουργία Μηχανισµού-∆οµής 
/Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το 
εύρος της δηµόσιας δράσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. 
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Επιδίωξη του εν λόγω Μηχανισµού είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο γνώσης και έρευνας για 
την αποδοχή από το σύνολο του κρατικού µηχανισµού των στρατηγικών ισότητας που 
πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και να αναπτύξει έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε προγράµµατα και πολιτικές που εφαρµόζονται. Βασικές 
λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Ισότητας θα είναι οι ακόλουθες:  

• Συγκέντρωση – διαχείριση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που 
προσδιορίζουν την κατάσταση και την πορεία της ισότητας των φύλων 

• Αξιολόγηση και παρακολούθηση των σχεδιαζόµενων και εφαρµοζόµενων πολιτικών 
gender mainstreaming σε όλα τα επίπεδα.  

• Υποστήριξη και βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής πολιτικών σε όλα τα επίπεδα 
µέσω της διάδοσης επιτυχηµένων µεθόδων και καλών πρακτικών, της ενηµέρωσης, της 
επιµόρφωσης και της ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης µεταξύ 
φορέων και στελεχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

«Ανάπτυξη Σχεδίων εκπαίδευσης κατάρτισης µέσω ανίχνευσης εκπαιδευτικών 
αναγκών» προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 4 εκ. €. Το εν λόγω έργο αποτελεί κέντρο 
βάρους για τις δράσεις κατάρτισης των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και περιλαµβάνει 
την υλοποίηση από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σαράντα (40) Σχεδίων εκπαίδευσης, 
τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από Μονάδες Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπουργείων, 
Γενικών Γραµµατειών και άλλων οργανισµών. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί 
εξειδικεύεται ως εξής:  

• Εισαγωγή πολυεπίπεδου, ενδοσυστηµικού συστήµατος διάγνωσης-ανίχνευσης-
προσδιορισµού των εκπαιδευτικών αναγκών των επιλεγµένων υπαλλήλων 

• Πλατφόρµα η οποία εδράζεται σε δύο αλληλοσυµπληρούµενα εργαλεία (ερωτηµατολόγια 
ανίχνευσης και συνδυασµένη συνέντευξη µε πυρήνα διαλόγου).  

«Επιµόρφωση των ∆ιευθυντικών στελεχών Υπουργείων, ∆ηµόσιων φορέων και 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 2,24 εκ. € µε 
στόχο τη βελτίωση των εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί ο ρόλος των 
Προϊσταµένων του ∆ηµόσιου τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το σκοπό αυτό 
διοργανώνονται σεµινάρια στοχευµένης επιµόρφωσης 38 ωρών σε τµήµατα δυναµικότητας 25 
ατόµων. Οι δράσεις επιµόρφωσης είναι καινοτοµικού χαρακτήρα δεδοµένου ότι για τη 
διαµόρφωση της θεµατολογίας και το σχεδιασµό του περιεχοµένου ελήφθησαν υπόψη οι 
ανάγκες ανταπόκρισης των στελεχών στις απαιτήσεις αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα 
σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του Ε.Π.     

«Κατάρτιση στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς 
επιπέδου» προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 2,5 εκ. € µε στόχο το σχεδιασµό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων βασισµένων σε βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν 
υιοθετηθεί, είτε από φορείς ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης χωρών-µελών της Ε.Ε, είτε από διεθνή 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ή ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν αναπτύξει υψηλό βαθµό 
τεχνογνωσίας σε θέµατα εκσυγχρονισµού της οργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εν λόγω δράση αποτελεί καινοτόµο ενέργεια µε την 
εκπαίδευση/κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων µέσω αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού 
σε θεµατικές, όπως µείωση διοικητικών βαρών, στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισµού του 
κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, µέτρηση αποτελεσµατικότητας και συστήµατα 
ποιότητας, περιβαλλοντική πολιτική, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών µε καλές 
πρακτικές, κ.λπ.   

«Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού  
της δηµόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης» προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης 18.172.600 € µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του ∆ηµόσιου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και του άξονες του Ε.Π. Η υλοποίηση των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων και άλλων εκπαιδευτικών ενεργειών θα βασιστεί στα Σχέδια 
Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών.  
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«Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Κ΄Εκπαιδευτικής Σειράς» προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 1.438.068,16 € µε στόχο 
την εκπαίδευση και δηµιουργία υπαλλήλων που θα συµβάλλουν στη µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια που γίνεται στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Από τη συγκεκριµένη δράση θα ωφεληθούν 
123 άτοµα και θα υλοποιηθούν 70.056 ώρες υψηλού επιπέδου επαγγελµατικής κατάρτισης και 
εξειδικευµένης εκπαίδευσης ανάλογα µε την κατεύθυνση επιλογής του σπουδαστή σε 
επιστηµονικά πεδία όπως, Γενική ∆ιοίκηση, Περιφερειακή διοίκηση, ∆ιοίκηση Οργανισµών 
Κοινωνικής πολιτικής, ∆ιοίκηση υπηρεσιών υγείας, Ακολούθων επικοινωνίας, τουριστική 
οικονοµία και ανάπτυξη, διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων.   

Μελέτη ωρίµανσης για τη δηµιουργία περιγραµµάτων θέσεων στο πλαίσιο της 
δράσης «Ανάπτυξη συστήµατος περιγραµµάτων θέσεων» προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης 35.699 €. Αντικείµενο της εν λόγω µελέτης είναι η εκπόνηση Σχεδίου δράσης, το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος περιγραµµάτων 
θέσεων. Ειδικότερα η µελέτη θα περιλαµβάνει:  

• Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης µέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων για το 
δηµόσιο τοµέα και σχολιασµό της υφιστάµενης κατάστασης για δύο συγκεκριµένες θέσεις 
προσωπικού,  

• Αποτίµηση του υφιστάµενου πλαισίου και της ποιότητας των ρυθµίσεων σχετικά µε την 
απασχόληση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού που εντάσσεται στις δύο 
ανωτέρω αναφερόµενες θέσεις προσωπικού,  

• Εντοπισµό καλών πρακτικών της Ε.Ε αναφορικά µε την περιγραφή των περιγραµµάτων 
των δύο θέσεων,   

• Υποβολή προτάσεων για µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και της χρήσης του εργαλείου των περιγραµµάτων 
θέσεων στην Ελλάδα, 

• Συστηµατική ανάλυση και καταγραφή του περιεχοµένου των δύο προαναφερόµενων 
θέσεων εργασίας, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση 
της θέσης προσόντων.  

«Υποστήριξη συστήµατος και ανάπτυξη υλικού για την πιστοποίηση της 
επιµόρφωσης υπαλλήλων ∆ηµοσίου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ», προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης 1,73 εκ. € µε σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του Συστήµατος Πιστοποίησης της 
επιµόρφωσης υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. Το σύστηµα συντίθεται από τρεις 
συνιστώσες: α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δοµών, β) την πιστοποίηση προγραµµάτων 
επιµόρφωσης και κατάρτισης και, γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευόµενων. Μέσω της Πράξης, θα υποστηριχθεί η διεξαγωγή της διαδικασίας 
πιστοποίησης των φακέλων σχεδιασµού των επιµορφωτικών προγραµµάτων (επιτροπές, 
εισηγητές, διορθωτές, Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό κ.λπ.) και η εκπόνηση του 
απαιτούµενου υλικού για την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
επιµορφωνόµενων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της 
εκπόνησης Υλικού Πιστοποίησης, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί και θα ελεγχθεί τράπεζα 500 
περίπου θεµάτων/ερωτήσεων πιστοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τίτλους 
επιµορφωτικών προγραµµάτων που διεξάγονται σε τακτική βάση.  

«Ανάπτυξη και εφαρµογή Ατοµικού ∆ιαβατηρίου κατάρτισης για το προσωπικό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 1,95 εκ. € µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης του επιµορφωτικού ιστορικού των υπαλλήλων 
σε ατοµικό επίπεδο. Ειδικότερα, σήµερα, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συστήµατος 
Πιστοποίησης της Επιµόρφωσης, η πιστοποιηµένη επιµόρφωση πριµοδοτεί µε µόρια την 
ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µάλιστα αποτελεί ένα από τα 
αντικειµενικά κριτήρια εξέλιξης που, πλέον, µε το νέο Υπαλληλικό Κώδικα, υπερτερούν των 
υποκειµενικών. Με την υιοθέτηση του Ατοµικού ∆ιαβατηρίου Κατάρτισης δίδεται, µεταξύ των 
άλλων, η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και υποστήριξης της καριέρας κάθε 
υπαλλήλου µέσω της καταγραφής της αναγκαίας της δια βίου κατάρτισής του. Μέσω του 
Ατοµικού ∆ιαβατηρίου θα είναι δυνατή πλέον και σε πραγµατικό χρόνο η ενηµέρωση των 
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∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού, αλλά και των ενδιαφεροµένων όλου του ιστορικού των 
επιµορφωτικών δράσεων στις οποίες έχουν λάβει µέρος οι υπάλληλοι. Συνοπτικά, στο πλαίσιο 
της παρέµβασης περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός, η δηµιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής 
κάρτας για κάθε υπάλληλο και το υποστηρικτικό πληροφοριακό σύστηµα για τη λειτουργία 
του όλου συστήµατος. Το σύστηµα θα απαιτηθεί να έχει διαδικτυακές δυνατότητες που θα 
καθιστούν δυνατή την (εξουσιοδοτηµένη και ασφαλή) πρόσβαση στα δεδοµένα από παντού, 
ανεξαρτήτως του φορέα του υπαλλήλου. 

«Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νοµοθετικών και κανονιστικών 
ρυθµίσεων στον τοµέα ισότητας των φύλων», προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 
799.279,95 € µε σκοπό την κωδικοποίηση και απλούστευση της νοµοθεσίας στο πεδίο της 
ισότητας των φύλων, έτσι ώστε: 

• Να υπάρχει ένα ενιαίο σώµα κειµένων µε όλες τις διατάξεις και τις κανονιστικές 
ρυθµίσεις για την ισότητα των φύλων ώστε οι εφαρµοστές του δικαίου (δικαστές, 
δικηγόροι, δηµόσιες υπηρεσίες) να έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς τον κίνδυνο να 
εµφιλοχωρήσουν νοµικές συγχύσεις και παρερµηνείες.  

• Να διατυπωθούν κατά τον απλούστερο τρόπο – αλλά χωρίς επιπτώσεις στην νοµική 
ακρίβεια – οι σχετικές διατάξεις ώστε να µπορέσουν να αποτελέσουν κτήµα της 
κοινωνίας καθώς οι σχετικές διατάξεις είναι γενικού ενδιαφέροντος.  

• Να διευκολυνθεί από τη δοµή και τη µορφή της κωδικοποίησης η ενεργοποίηση όλων 
των εµπλεκοµένων ενδιαφεροµένων και η υπεύθυνη λογοδοσία, διαφάνεια και 
αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης της ισότητας  

«Μελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους», προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 1,2 
εκ. € µε σκοπό την εκπόνηση µεθοδολογίας µέτρησης διοικητικών βαρών η οποία θα βασίζεται 
στο Τυποποιηµένο Μοντέλο Κόστους (ΤΜΚ), το οποίο έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες τόσο 
της Ε.Ε. όσο και από την ίδια την Επιτροπή για την µείωση των διοικητικών βαρών που οι 
δικές της ρυθµίσεις προκαλούν. Συνεπώς βασική παράµετρος της εκπόνησης µιας τέτοιας 
µεθοδολογίας, αποτελεί η προσαρµογή του ΤΜΚ στα ελληνικά δεδοµένα µε απώτερο σκοπό τη 
δηµιουργία ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Γνώσης για τον Ανασχεδιασµό και την Απλούστευση 
των ∆ιαδικασιών καθώς και την µείωση των διοικητικών βαρών στα αναγκαία για τη 
λειτουργία της αγοράς επίπεδα. 

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση στα διοικητικά βάρη τεσσάρων τοµέων πολιτικής», 
προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 4,73 εκ. € µε στόχο τη µείωση των διοικητικών βαρών σε 
τέσσερα πεδία πολιτικής: Εταιρικό ∆ίκαιο, ∆ηµόσιες Συµβάσεις, Γεωργικές Επιδοτήσεις, 
Ασφάλεια Τροφίµων. Η παρέµβαση αυτή βασίζεται σε τρείς πυλώνες: 

• Μέτρηση ∆ιοικητικών Βαρών µε τη µέθοδο του Εθνικού Τυποποιηµένου Μοντέλου 
Κόστους (ΕΤΜΚ). Η περίοδος βάσης της µέτρησης θα είναι το έτος 2008, και η 
µεθοδολογία µέτρησης που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος θα είναι το Εθνικό ΤΜΚ 
(µεθοδολογία που θα προκύψει  από τα παραδοτέα του έργου «Μελέτη και Εφαρµογή 
Ανασχεδιασµού ∆ιαδικασιών για τη Μείωση των ∆ιοικητικών Επιβαρύνσεων και του 
∆ιοικητικού Κόστους»).  

• Προτάσεις Ανασχεδιασµού: οι οποίες θα συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου µείωσης 
των διοικητικών βαρών κατά 25% µέχρι το 2013. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες:  

o Αξιολόγηση Υποχρεώσεων µέσω της κατηγοριοποίησης των  Υποχρεώσεων 
Πληροφόρησης µε κριτήρια: την επιβάρυνση σε επίπεδο διοικητικής δραστηριότητας, 
την “ενόχληση” (irritation) σε επίπεδο διοικητικής δραστηριότητας µε τη χρήση 
εργαλείων ποιοτικής αποτύπωσης, το πεδίο παρέµβασης (εθνικές-κοινοτικές- 
επιχρύσωση)  

o Κατάλογο µε υποχρεώσεις που προστέθηκαν ή απλουστεύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Βάσης 
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o Κατάλογο µε υποχρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να µετρηθούν από άλλες τοµεακές 
µετρήσεις εκτός της συγκεκριµένης µέτρησης, µε συνέπεια το κίνδυνο διπλής 
µέτρησης της ίδιας υποχρέωσης. 

o ∆ιατύπωση προτάσεων Ανασχεδιασµού,  οι οποίες θα συµβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου µείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25% µέχρι το 2013. Το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προτάσεων πρέπει να στοχεύει στην µείωση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων µέχρι το 2013.  

• Κατάρτιση-Ενηµέρωση -Ευαισθητοποίηση Στελεχών των εµπλεκοµένων αρµόδιων 
φορέων.  

«Εκπόνηση Σχεδίων ∆ράσης για α) την αναβάθµιση της µεταναστευτικής πολιτικής 
και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών β) του Γενικού Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, γ) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δ) της συµµετοχής των 
κοινωνικών εταίρων στις δράσεις του Ε.Π.», συνολικού προϋπολογισµού 614.100 €, µε 
σκοπό την αναβάθµιση του επιχειρησιακού του σχεδιασµού, της συντονιστικής του δράσης 
και τη δηµιουργία ισχυρών εργαλείων στους προαναφερόµενους τοµείς. Κάθε Σχέδιο ∆ράσης, 
στο πλαίσιο των προαναφερόµενων στρατηγικών στόχων, θα συµπεριλάβει:  

o Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης.  

o Περιγραφή και τεκµηρίωση των προτεινόµενων  παρεµβάσεων.  

o Οριοθέτηση των προτεραιοτήτων και κατάταξη των προτεινόµενων παρεµβάσεων.  

o Προϋποθέσεις επιτυχίας  και πιθανούς κινδύνους.  

o Χρονοδιάγραµµα για κάθε προτεινόµενη παρέµβαση.  

o Τεκµηρίωση προϋπολογισµού ανά παρέµβαση.  

o Αποτύπωση τυχόν συνεργειών των προτεινόµενων παρεµβάσεων µε άλλα έργα.   

o Καταγραφή των εµπλεκοµένων για κάθε παρέµβαση  

 

 «Αποτίµηση των επιπτώσεων 100 νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων στην 
πολιτική ισότητας των φύλων»  προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 1,4 εκ. € 
 

«Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την 
καταπολέµηση της βίας» προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 1,7 εκ. € 
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Άµεση και έµµεση συµβολή των παρεµβάσεων του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» στις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

Παρέµβαση 
Άµεση 

συµβολή 
Έµµεση 
συµβολή 

Συµβολή στο ΕΠΜ 

Επιµόρφωση των ∆ιευθυντικών στελεχών 
Υπουργείων, ∆ηµόσιων φορέων και 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

23 24 

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Κατάρτιση στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς επιπέδου 

23 24 

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού  
της δηµόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων 
εκπαίδευσης 

23,24 9 

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης 
Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Κ΄Εκπαιδευτικής Σειράς 

23  

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Ανάπτυξη Σχεδίων εκπαίδευσης 
κατάρτισης 

24  

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Ανάπτυξη και εφαρµογή Ατοµικού 
∆ιαβατηρίου κατάρτισης για το 
προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

24  

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Υποστήριξη συστήµατος και ανάπτυξη 
υλικού για την πιστοποίηση της 
επιµόρφωσης υπαλλήλων ∆ηµοσίου 
ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ 

24  

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
των µεταρρυθµίσεων αλλά και από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης 

Εκπόνηση Σχεδίων ∆ράσης για α) την 
αναβάθµιση της µεταναστευτικής 
πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής 
ένταξης των µεταναστών β) του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, γ) του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δ) της 
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στις 
δράσεις του Ε.Π.», 

13,14 19,21 

Θ.Π 2: Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µέσω 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

 

Σηµαντική είναι η συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην υλοποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ∆Εν) 2008-2010, όπως 
αποτυπώνονται στην «Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και 
την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010» (ΕΕΣΚΠΕ 2008-2010) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου πολλά µέτρα συγχρηµατοδοτούνται µέσω των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από το ΕΚΤ.  

Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες και οι σχετικοί άξονες παρέµβασης του ΕΣ∆Εν 2008-2010 
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Βασικές Πολιτικές Προτεραιότητες και Άξονες Παρέµβασης του Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010 

Προτεραιότητες Άξονες Παρέµβασης 

1. Ενίσχυση της απασχόλησης και της 
ελκυστικότητας της εργασίας, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους 
και τις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού  

• Ισότητα των φύλων και καταπολέµηση των διακρίσεων 
• Εκσυγχρονισµός των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης 
• Στοχευµένες και ειδικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
• Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας 
• Αύξηση της ελκυστικότητας της εργασίας 

2. Αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης ατόµων και 
οµάδων όσον αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση µε έµφαση στις πρώτες βαθµίδες  
• ∆ια βίου µάθηση (επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων) 
• Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση  

3. Ενίσχυση της οικογένειας, µε έµφαση στην 
ευηµερία των παιδιών και στήριξη των ηλικιωµένων 

• Στήριξη της οικογένειας και των ηλικιωµένων µέσω δράσεων απασχόλησης 
• Επέκταση και ποιοτική αναβάθµιση δοµών Κοινωνικής Φροντίδας 
• Εισοδηµατική ενίσχυση 
• Ψυχοκοινωνική στήριξη και νοµική προστασία 

4. Κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και 
ατόµων / οµάδων κοινωνικά ευάλωτων, λόγω 
πολιτισµικών χαρακτηριστικών 

• Καταπολέµηση διακρίσεων – ενηµέρωση και συνδροµή των συγκεκριµένων 
οµάδων – ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  

• Πρόσβαση στην απασχόληση µε όρους ισότιµους µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό 

• Εκπαίδευση – Κατάρτιση 
• Πρόσβαση σε υποδοµές, αγαθά και υπηρεσίες 
• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων και συνεκτικών παρεµβάσεων – οριζόντια 

διασύνδεση των πολιτικών 

 

Οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕΣΚΠΕ 2008-2010 συνδέονται τόσο µε τις πέντε θεµατικές 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ (Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, Κοινωνία της 
γνώσης και Καινοτοµία, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, Θεσµικό Περιβάλλον, 
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης), όσο και µε τους στόχους του ΕΠΜ 2008-2010. Η επένδυση στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, η ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού, οι ποιοτικές υπηρεσίες για όλους 
είναι στρατηγικές που έχουν ως αποτέλεσµα την συµµετοχή όλων σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών και κοινωνικής αλληλεγγύης.   

Βασική µέριµνα κατά τη σύνταξη του ΕΣ∆Εν 2008-2010 υπήρξε η διασφάλιση της συνάφειας 
τόσο µε τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων 2008-2010, όσο και µε τις δράσεις και τα µέτρα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 
2007-2013, και ειδικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού».  
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ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 

9.1 Συµβολή του ΕΣΠΑ στην εφαρµογή λοιπών προτεραιοτήτων του 

Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2008-2010 

Η κατάρτιση του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2008-2010, εστιάζει στη 
συνέχιση της προσπάθειας για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, προκειµένου να επιτευχθεί ο 
µεσοπρόθεσµος στόχος για τη µείωση των ελλειµµάτων, αλλά και την υλοποίηση των 
υπόλοιπων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.  

Το πρόγραµµα καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές από την αναθεώρηση 
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 103  και τις επικαιροποιηµένες συστάσεις του Συµβουλίου 
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης104 για την περίοδο 2008-2010, και συγκεντρώνει σε ένα 
ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται στους τοµείς των 
δηµοσίων οικονοµικών, των διαρθρωτικών αλλαγών, καθώς επίσης στην απασχόληση και την 
εκπαίδευση. 

Η πορεία επίτευξης των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ 2008-2010, συναρτάται σε µεγάλο βαθµό 
µε την υλοποίηση προγραµµάτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Στη συγκεκριµένη ενότητα, γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένες δράσεις του ΕΣΠΑ οι οποίες 
είναι σε συνάφεια µε τις εξής προτεραιότητες του ΕΠΜ 2008-2010:  

α) Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Μέρος των πολιτικών που συνδέονται µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, 
υποστηρίζονται από δράσεις που πραγµατοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». Στόχο των συγκεκριµένων δράσεων αποτελεί η 
βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσω της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας και 
της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανισµών.  

Για παράδειγµα, µέσα από το συγκεκριµένο ΕΠ και ειδικότερα τη Θεµατική Προτεραιότητά του 
«Υπηρεσίες και εφαρµογές για τις ΜΜΕ», υλοποιείται από τις αρχές του 2009 πρόγραµµα για 
τη δηµιουργία υπηρεσίας µίας στάσης (one-stop shop) για την έναρξη ατοµικής επιχείρησης 
και Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, εντός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στόχος 
είναι η µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες αποτελούν σηµαντική τροχοπέδη 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 

Παράλληλα, σηµαντική προτεραιότητα στο ΕΠΜ 2008-2010, αποτελεί η αποτελεσµατική 
προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως βασικό συστατικό των σχεδιασµένων 
διοικητικών αλλαγών και της αναδιοργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Η υλοποίησή της έχει 
ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ενδεικτική δράση, αποτελεί η πρόταση για 
ψηφιακές υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον πολίτη µέσω της χρήσης ΤΠΕ. 

 

β) Κοινωνία της Γνώσης  

                                                
103 Απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρώπης (15/07/08)  
104 «Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών 
των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών µελών», COM (2009) 34 τελικό, Τόµος 1, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European 
Commission, σσ. 23-24.  
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Το ΕΠΜ 2008–2010 επισηµαίνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας µετάβασης 
στην οικονοµία της γνώσης. H πολιτική για την Κοινωνία της Γνώσης περιλαµβάνει δράσεις για 
την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναµένεται να υλοποιηθούν 
µέσω του ΕΣΠΑ προγράµµατα για την ενίσχυση των ΜΜΕ, την εφαρµογή επιχειρηµατικών 
σχεδίων που προωθούν καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και δράσεις που 
συµβάλλουν στην ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
συντείνει ο διπλασιασµός στη ∆’ προγραµµατική περίοδο σε σχέση µε την περίοδο 2000-2006 
των κονδυλίων για παρεµβάσεις σε θέµατα Ε&ΤΑ, ενώ σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2010 οι συγχραµατοδοτούµενες δαπάνες 
για Ε&ΤΑ ανέρχονται στα  85 εκατ. €. 

Ειδικότερα µεταξύ των άλλων προγραµµατίζονται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, δράσεις που στοχεύουν στη 
διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή, όπως η δηµιουργία ή η ενίσχυση των 
υφιστάµενων Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, αλλά και η υποστήριξη Θερµοκοιτίδων 
Επιχειρήσεων και επιστηµονικών-τεχνολογικών πάρκων ως µέσων για την ανάπτυξη και 
εκµετάλλευση καινοτοµιών από νέες επιχειρήσεις.  

Επίσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, 
υλοποιούνται προγράµµατα, όπως οι ενισχύσεις επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή 
ασφάλεια (e-security) και τη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον 
τοµέα του τουρισµού. 

γ) Επιχειρηµατικό περιβάλλον 

Βασικό στόχο του ΕΠΜ 2008-2010 για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, αποτελεί η βελτίωση 
του Θεσµικού Πλαισίου, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων, το φορολογικό νοµοσχέδιο, οι αποκρατικοποιήσεις, οι δράσεις για την 
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πέραν των 
παραπάνω στόχων, οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε την υιοθέτηση και εφαρµογή 
συγκεκριµένων πολιτικών, ουσιαστική προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας στους δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 

Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», 
προσφέρεται οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε διαδικασίες 
τυποποίησης προϊόντων και την υπεράσπιση των συµφερόντων τους µε κατοχύρωση 
ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» 2007-2013 επιχειρείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της 
«Ψηφιακής Στρατηγικής» για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων 
ηλεκτρονικών κρατήσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες (Digi-lodge) και η επιδότηση αγοράς 
σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού από νέους επιστήµονες. 

Επίσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», προωθείται η µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιοµηχανικές Περιοχές, 
Βιοµηχανικά-Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή και σε άλλες µορφές Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών. Αφορά κυρίως επιχειρήσεις στον τοµέα της µεταποίησης, για 
πάγιες επενδύσεις, εγκατάσταση εξοπλισµού, ανέγερση νέων και επέκταση υφιστάµενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

δ) Περιβάλλον, Βιώσιµη Ανάπτυξη και Ενεργειακή Πολιτική 

Το ΕΣΠΑ χρηµατοδοτεί δράσεις που σχετίζονται µε πολιτικές για την προστασία του 
περιβάλλοντος (ατµοσφαιρική ρύπανση, µείωση εκποµπών αερίων φαινόµενου θερµοκηπίου) 
και τη βιώσιµης ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο  
προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2009, µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, µε στόχο τη 
συµβολή στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε 
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ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης του αστικού 
περιβάλλοντος.  

ε) Περιφερειακή και κοινωνική συνοχή  

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013, η Ελλάδα έχει χωρισθεί σε πέντε χωρικές ενότητες, καθεµία από τις οποίες 
καλύπτεται από ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ)105, µε σκοπό να δοθεί 
έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. Μέσα από τα ΠΕΠ και για όλες τις 
περιφέρειες καλύπτεται ένας κοινός κορµός παρεµβάσεων (άξονες προτεραιότητας) που 
στοχεύουν στη βελτίωση των υποδοµών και των υπηρεσιών προσπελασιµότητας, στην  
ψηφιακή σύγκλιση και στην αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, σε συνδυασµό µε τα Τοµεακά  
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα σε καθεµία από τις 
περιφέρειες να συµµετάσχει σε γενικότερης εµβέλειας δράσεις που υλοποιούνται.  

9.2 Ανταπόκριση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς την 

Ελλάδα µέσω του ΕΣΠΑ 

Στη συγκεκριµένη ενότητα, παρουσιάζεται η συµβολή των κονδυλίων που διατίθενται µέσω 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ 2008-2010, µε 
γνώµονα τις πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής106.   

Σχετικά µε την 1η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Ελλάδα, η οποία επισηµαίνει 
τη ανάγκη συνέχισης της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη 
µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, επιδιώκεται η ενίσχυση µε διάφορους 
τρόπους των επιχειρήσεων µε στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξής τους και την επέκτασή τους 
σε νέες δραστηριότητες για να διατηρήσουν και βελτιώσουν τις θέσεις 
απασχόλησης.Μελετάται επίσης στο βαθµό που αυτή είναι δυνατή, η αποτελεσµατική 
κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση, κάτι που 
αποτελεί βασικό µέληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό εκφράζεται µέσα από τη 
Μακροοικονοµική κατευθυντήρια γραµµή (7).  

Επιπλέον  λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις της  Ευρωπαϊκής Ένωσης107 για την άµεση και 
ουσιαστική αντιµετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην 
πραγµατική οικονοµία. Ειδικότερα, σχετικά τη σύσταση για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας 
από τα κράτη-µέλη για την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεµβάσεων που έχουν 
συµπεριληφθεί στους συµφωνηµένους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
προωθήθηκαν µέτρα όπως, η δυνατότητα προγραµµατικής υπερδέσµευσης στις προσκλήσεις 
για έργα, η συντόµευση διαδικασιών συντονισµού των εθνικών πολιτικών, αλλά και η 
διαδικασία έγκρισης έργων από τους φορείς διαχείρισης µε µεγαλύτερη ευελιξία. 

H 2η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, υπογραµµίζει την ανάγκη λήψης µέτρων για την 
αύξηση του ανταγωνισµού, την αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα της Ε&ΤΑ και τη χρήση 
των διαρθρωτικών ταµείων για την επίσπευση επενδυτικών έργων. Σηµαντικό µέρος αυτών 
προβλέπεται να υποστηριχθούν µε πόρους από το ΕΣΠΑ, κυρίως από το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013», όπως και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Μέσα από αυτά δίνεται, µεταξύ άλλων, βαρύτητα στην 
προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Επισηµαίνεται επίσης σε αυτό το 
σηµείο ότι, ανάλογες προτάσεις για την ορθότερη κατανοµή πόρων σε τοµείς άµεσου 
ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονοµία, υποδεικνύονται και στις αξιολογήσεις  
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που έλαβαν τόπο κατά τη διάρκεια της προηγούµενης 

                                                
105 ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, ΕΠ Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου, ΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας– Ηπείρου, ΕΠ Αττικής 
106 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών, Έκθεση 
του Συµβουλίου Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
Ιανουάριος 2009 (COM (2009)34/28-1-2009. 
107 ‘Πολιτική για τη συνοχή: επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία’ ,Βρυξέλλες, 16.12.2008, COM 
(2008) 876 τελικό. 
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προγραµµατικής περιόδου (Γ’ ΚΠΣ), ορισµένες δράσεις εκ των οποίων, περνούν στην ∆’ 
προγραµµατική περίοδο µέσα από τα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Στην κατεύθυνση της τόνωσης της δραστηριότητας στο πεδίο της Ε&ΤΑ κινούνται οι 
παρεµβάσεις για την προώθηση της καινοτοµίας στις ΜΜΕ, την ενίσχυση  της συνεργασίας 
στην Ε&ΤΑ των ελληνικών ερευνητικών φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών) µε αντίστοιχους 
του εξωτερικού, την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών 
φορέων για εκτέλεση έργων έρευνας  (για παράδειγµα τη βιοµηχανική έρευνα) και την 
ενίσχυση της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων κυρίως έντασης γνώσης. Οι 
συγκεκριµένες παρεµβάσεις, συνδέονται άµεσα µε την κατευθυντήρια γραµµή 7 του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση108.  

Έχουν επίσης προγραµµατισθεί προς υλοποίηση δράσεις για την επιδότηση ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, τη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας ψηφιακών καταστηµάτων και 
τη χρηµατοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που αξιοποιούν δυναµικά τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Παράλληλα, το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013», ανταποκρίνεται στη 2η  
σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µέσα από προγράµµατα βασικής και εφαρµοσµένης 
έρευνας, προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό καθώς και αναβάθµισης 
του επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών, ούτως ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή και η διάχυση 
νέας γνώσης, µε έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών(ΤΠΕ)109. 

Η 3η σύσταση επισηµαίνει την ανάγκη µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης µε τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικών ρυθµιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και µηχανισµών 
επιβολής, δίνοντας έµφαση στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες και στη µείωση της γραφειοκρατίας.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση 
διατίθενται πόροι µέσα από το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε τη  
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,  

Τέλος, η 4η σύσταση αφορά στην υπόδειξη για την ανάληψη δέσµης µέτρων σχετικά µε την 
προστασία της απασχόλησης, τη διευκόλυνση της αγοράς εργασίας, ιδίως στους νέους, την 
επέκταση της δια βίου µάθησης και τις µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Οι συγκεκριµένες συστάσεις καλύπτονται απο τους στόχους όπου έχουν τεθεί στο ΕΠ 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και εκφράζονται κυρίως µέσα από τους 
Θεµατικούς Άξονες της Προτεραιότητας 3, που έχει σαν αντικείµενο της τη «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση» και της Προτεραιότητας 4, για την «Πλήρη ενσωµάτωση του 
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µία κοινωνία ίσων ευκαιριών». Παράλληλα, σηµαντική 
θα είναι η συµβολή στην επαγγελµατική κατάρτιση των νέων που εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας και των µακροχρόνια ανέργων.  

Ως πρόσθετο εργαλείο κάλυψης της σύστασης θα λειτουργήσουν οι δράσεις που θα 
χρηµατοδοτηθούν από το  ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που επιπλέον στοχεύουν 
προς την κατεύθυνση που υποδεικνύουν οι κατευθυντήριες γραµµές 23 και 24 του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, δηλαδή στην αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
καθώς και στην προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες 
απαιτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, στόχοι προς υλοποίηση, µεταξύ άλλων, στο συγκεκριµένο ΕΠ 
είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Άξονες Προτεραιότητας 1-3), η 
αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας (Άξονες Προτεραιότητας 

                                                
108 «Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές (7): Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε 
Ε&ΤΑ, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα». Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (2008-2010).  
109 Ετήσια Έκθεση Εφαρµογής 2008 του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση 2007-2013. 
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4-6), καθώς και η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων (Άξονες Προτεραιότητας 
7-9)110. 

Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση για τη συνάφεια του ΕΣΠΑ 2007-2013 µε το ΕΠΜ 2008-
2010 και τη συνδροµή του πρώτου στην υλοποίηση του δεύτερου, σε επίπεδο σχεδιασµού 
του ΕΠΜ, παρατηρείται ισχυρή συµβολή του ΕΣΠΑ σε αυτό. Θα µπορούσε ωστόσο να 
επιταχυνθεί η εφαρµογή των δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στο ΕΠΜ, ιδίως εκείνων που 
προέρχονται από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατά του. Σηµαντικό λόγο για αυτό 
αποτελεί το ότι το τρέχον ΕΠΜ  ολοκληρώνεται το 2010. 

 

 

 

                                                
110  Οι τρεις άξονες προτεραιότητας για καθένα από τους στόχους είναι ίδιοι µε τη διαφορά ότι 
απευθύνονται στις περιφέρειες σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, και σταδιακής εισόδου για καθεµία 
περίπτωση ξεχωριστά.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆΄ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (2007-2013) 

 

 

10.1 ∆ηµόσιες Αρχές και Υπηρεσίες για τη ∆ιαχείριση του ΕΣΠΑ 

Για τη «∆ιαχείριση, Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» ψηφίστηκε ο Νόµος 3614 / ΦΕΚ Α267 / 3.12.2007. 
Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις µε βάση τον νόµο αυτό είναι: 

- το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως βάση αναφοράς για τα 
προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) 

- το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους 

- το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 

- το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας 

Με το Ν. 3614 ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονοµίας.  

Παράλληλα, η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος ανατίθεται στη ∆ιαχειριστική 
Αρχή και επικουρικά σε Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές (Ε∆Α) και Ενδιάµεσους 
Φορείς ∆ιαχείρισης οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της 
∆ιαχειριστικής Αρχής ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενεργώντας για 
λογαριασµό και υπό την ευθύνη της συγκεκριµένης ∆ιαχειριστικής Αρχής η οποία τους εκχωρεί 
την άσκηση διαχειριστικών αρµοδιοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν 9 ∆ιαχειριστικές Αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, 7 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης σε Υπουργεία, 13 Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές στις 
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, 8  Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης για τη διαχείριση 
µέρους των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», ενώ ρόλο Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης έχουν αναλάβει και οι 
Τράπεζες για τη διαχείριση µέρους των κρατικών ενισχύσεων για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Μέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων χρηµατοδοτείται και το Ταµείο Κεφαλαίου 
JEREMIE για την ανάπτυξη χρηµατοδοτικών προϊόντων προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
µέσω του τοπικού Παραρτήµατος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Επενδυτικής 
Επιτροπής µε Πρόεδρο το Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων και  Αντιπρόεδρο τον 
Ειδικό Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας. 

Επιπλέον, στα Υπουργεία συστάθηκαν νέες Ειδικές Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασµού 
και συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων επιµέρους τοµέων πολιτικής  
(περιβάλλοντος, υγείας-πρόνοιας, ισότητας, παιδείας, απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας, πολιτισµού, ανθρωπίνων πόρων, έρευνας-τεχνολογίας, βιοµηχανίας-ενέργειας, 
εµπορίου-καταναλωτή) 
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Παράλληλα, αναδιαρθρώθηκαν υφιστάµενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας  
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 3614/07 όπως η  Ειδική Υπηρεσία «Αρχή 
Πληρωµής» προκειµένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της ως Αρχής Πιστοποίησης. 
Επίσης, δηµιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες όπως η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 
(ΕΥΘΥ) µε κύρια αντικείµενα: την υποστήριξη των εµπλεκόµενων φορέων επί νοµικών 
θεµάτων, το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και την 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του. Στο πλαίσιο της Ειδικής αυτής 
Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε Μονάδα Νοµικής Υποστήριξης, µε αντικείµενο την υποστήριξη 
του έργου των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ιδίως σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων και 
κρατικών ενισχύσεων. 

Για τον καλύτερο συντονισµό και την παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων 
συστάθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής, ειδική Μονάδα Ανταγωνισµού 
και Κρατικών Ενισχύσεων και σχεδιάστηκε ένα διακριτό εγχειρίδιο για τις πράξεις κρατικών 
ενισχύσεων. Σε εφαρµογή δε του Άρθρου 10 του Ν.3614/.2007 συγκροτήθηκε Επιτροπή για 
την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισµού στο συντονισµό του προγραµµατισµού και 
της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής 
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη 
προγραµµατική περίοδο. Στην Επιτροπή µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής 
συντονισµού και των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και των 
ΠΕΠ. 

Ειδικά µέτρα αντιµετώπισης θεµάτων συντονισµού θεσπίστηκαν επίσης µε το άρθρο 10 του 
Νόµου 3614/2007 για τις αλληλοσυµπληρούµενες δράσεις των Ε.Π. «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τη δηµιουργία από ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής Συντονισµού.  Σχετικό µέτρο είναι και το Μνηµόνιο Συνεργασίας για την 
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που υπεγράφη µεταξύ της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας.   

Επιπλέον, συστήθηκε η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε.» βάση της απόφασης 8491/ΕΓ ∆ΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008)  για τη διαχείριση και 
υλοποίηση πράξεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα  «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παράλληλα, θα συνεχίσει τη 
λειτουργία της η εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» για τη διαχείριση και 
υλοποίηση πράξεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για λογαριασµό φορέων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Με το ίδιο νόµο 3614/2007 προβλέπεται η ίδρυση της ∆ΗΜΟΣ ΑΕ, η οποία έχει ως σκοπό τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων των µικρών ιδιαίτερα φορέων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια. Έχει δηµοσιευθεί στην 
εφηµερίδα της κυβερνήσεως η ΚΥΑ για τη σύσταση της ∆ΗΜΟΣ ΑΕ (ΦΕΚ 1162 Β/15.06.2009) 
και συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο.. 

Σύµφωνα και µε την ΚΥΑ σύστασης της εταιρείας, η ∆ΗΜΟΣ ΑΕ αναλαµβάνει ως δικαιούχος: 

• Έργα ΟΤΑ α’ βαθµού που δεν είναι διαχειριστικά επαρκείς εφ’ όσον τα έργα αυτά 
έχουν το απαιτούµενο στάδιο ωρίµανσης. 

• Ενέργειες ωρίµανσης για έργα µικρών ΟΤΑ στις περιπτώσεις που αυτά είναι ενταγµένα 
σε Προγράµµατα Τοπικής Ανάπτυξης. 

• Έργα ΟΤΑ α’ βαθµού που είναι διαχειριστικά επαρκείς, µόνο αν αφορούν 
περισσότερους του ενός ΟΤΑ ή είναι ειδικής φύσεως. 

Οι τοµείς έργων, στους οποίους επικεντρώνεται η δραστηριοποίηση της ∆ΗΜΟΣ ΑΕ είναι αυτοί 
των έργων συγκοινωνιών / µεταφορών, των υδραυλικών και έργων περιβάλλοντος καθώς και 
των έργων διαµόρφωσης δοµηµένου περιβάλλοντος. 
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Η ∆ΗΜΟΣ ΑΕ δεν έχει ακόµη αρχίσει να υπογράφει, σύµφωνα µε το σκοπό ίδρυσης της, 
Προγραµµατικές Συµβάσεις εκτέλεσης έργων µικρών δήµων.  

 

10.2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

Με Υπουργικές Αποφάσεις (14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 και 43804/ΕΥΘΥ 2041) σε εφαρµογή 
των σχετικών Άρθρων 2, 4, 7, 9, 19 και 26 του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-
2013» εγκρίθηκε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
2007-2013, του στόχου 1 και 2 (Σ∆Ε).  

Με την απόφαση 12425/22.12.08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτούνται στο 
πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».  

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου περιλαµβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από 
τους Κοινοτικούς Κανονισµούς και έχουν στόχο την τυποποίηση και τον περιορισµό του 
γραφειοκρατικού βάρους και κόστους της εφαρµογής. Η έγκρισή του αποτελούσε αναγκαία 
προϋπόθεση για την καταβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ενδιάµεσων πληρωµών.  

Το Σύστηµα ορίζει τις εµπλεκόµενες αρχές (∆ιαχειριστική Αρχή, Ενδιάµεσους Φορείς 
∆ιαχείρισης, Αρχή Πιστοποίησης και Αρχή Ελέγχου) σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
και αναφέρει τις διαδικασίες, κανονιστικές αποφάσεις, οδηγίες, εγχειρίδια και έντυπα που οι 
παραπάνω αρχές υποχρεούνται να εφαρµόζουν µεταξύ των οποίων, τους κανόνες 
επιλεξιµότητας και το σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων αχρεωστήτως 
ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών.  

Στο Σ∆Ε περιγράφονται επίσης ο τύπος και το περιεχόµενο των στοιχείων που τηρούνται στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). Το ΟΠΣ µετά από τις  προσαρµογές που 
έγιναν µε βάση την αποτύπωση και ανάλυση των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, αποτελεί το 
λογιστικό και πληροφοριακό σύστηµα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου έλαβε την ανεπιφύλακτη γνώµη της Ε∆ΕΛ και στη 
συνέχεια την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε είναι δοµηµένο στις ακόλουθες  ενότητες Λειτουργικών 
Περιοχών: 

- Επιλογή και Έγκριση πράξεων  

- Παρακολούθηση της υλοποίησης 

- Επαλήθευση και έλεγχος των πράξεων  

- Χρηµατοδότηση πράξεων και Πληρωµή ∆ικαιούχων  

- Πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών 

- ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις παρατυπίες και ανακτήσεις 

Συµπληρωµατικά, εκπονήθηκε Οδηγός για το Σ∆Ε µε σκοπό την  παροχή αναλυτικότερων 
οδηγιών και κατευθύνσεων στις εµπλεκόµενες αρχές.  

Στη σύνταξη του Οδηγού λήφθηκαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν κατευθύνσεις που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή για την περίοδο 2007-2013 ενώ συµπεριλήφθηκαν στοιχεία της 
περιγραφής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου τα οποία αφορούν απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Καν.1828/06. 

Με τον Οδηγό δίνονται κατευθύνσεις  για την ενσωµάτωση της αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, εξασφάλιση της 
συµµόρφωσης των πράξεων µε εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για θέµατα δηµοσίων 
συµβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, ίσες ευκαιρίες και περιβάλλον, τη διαδροµή ελέγχου, τις 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις και θέµατα επιλεξιµότητας. 
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Παράλληλα, µε τη συµµετοχή του ΥΠΟΙΟ  οργανώθηκαν από τη ΜΟ∆ ΑΕ, πλήθος 
σεµιναρίων για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και Αρχών ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ, 
προκειµένου αυτά να ενηµερωθούν για τις διαδικασίες και την εφαρµογή του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ και το νέο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχων διαφέρουν 
σηµαντικά από τα αντίστοιχα του Γ΄ ΚΠΣ µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η ενσωµάτωση τους 
στις προϋπάρχουσες δοµές και συστήµατα διαχείρισης και υλοποίησης. Σε πολλές δε 
περιπτώσεις όπως στο σκέλος του συντονισµού / διαχείρισης, η εισαγωγή νέων οργάνων 
(θεµατικές ειδικές υπηρεσίες συντονισµού, ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές δίπλα στις κύριες 
αρχές διαχείρισης) προκαλούν σύγχυση αρµοδιοτήτων και καθιστούν το όλο πλαίσιο εφαρµογής 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό.  

Κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών µε αποφάσεις όπως η 
αποκέντρωση και µείωση των εγκρίσεων και των υπογραφών συντονισµού, 
αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων και η µείωση των εµπλεκόµενων φορέων στις 
επιµέρους φάσεις εφαρµογής µε αποσαφήνιση των ρόλων των νέων θεµατικών ειδικών 
υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες εκχωρήσεων διαχειριστικών αρµοδιοτήτων, δηµιουργούν 
προβλήµατα στην ενιαία προσέγγιση του προγραµµατισµού και προσθέτουν γραφειοκρατικά 
εµπόδια και καθυστερήσεις σε θέµατα όπως: διαδικασίες προσδιορισµού των πόρων και 
του είδους των δράσεων που εκχωρούνται, έκδοση / αναθεώρηση των ΚΥΑ και των 
λοιπών αποφάσεων εκχώρησης, ευελιξία στη διαχείριση της δηµόσιας δαπάνης, έγκαιρη 
ενηµέρωση / επικύρωση στοιχείων, έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων 
από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ που εκχωρούν, σύνταξη επιµέρους 
εκθέσεων / αναφορών του αποδέκτη της εκχώρησης προς τον εκχωρητή σε σχέση µε τις 
ετήσιες εκθέσεις, τις αξιολογήσεις, τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τις 
ετήσιες συσκέψεις µε ΕΕ κλπ. Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια απλοποίησης στη βάση της 
πλήρους και οριστικής εκχώρησης του συνόλου των εκχωρούµενων δράσεων/έργων στον 
αποδέκτη της εκχώρησης, ώστε να µην υπάρχουν διαχειριστικές επικαλύψεις, αµφίδροµες 
διαδικασίες και πρόσθετος συνολικός φόρτος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και την επιτάχυνση 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σχεδιάζονται ήδη απλοποιήσεις στις διαδικασίες 
εκχωρήσεων, συντονισµού και επιλογής πράξεων και προετοιµάζονται οι κατάλληλες 
νοµοθετικές προσαρµογές. 

Επίσης σχεδιάζεται η ενεργοποίηση των διατάξεων περί απλοποιηµένου κόστους που 
εισήχθησαν µε τις τροποποιήσεις των Κανονισµών ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (2009) µε κατάλληλη 
προσαρµογή του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Οι δυνατότητες αξιοποιήσης του έµµεσου 
κατ΄αποκοπή κόστους, των κατ΄αποκοπή ποσών στη βάση µοναδιαίου κόστους και του 
κατ΄αποκοπή ποσού έως 50.000 ευρώ, αποτελούν προοπτικές που θα επιφέρουν σηµαντικές 
απλοποιήσεις στις περιπτώσεις υλοποίησης έργων µέσω επιχορήγησης.  

10.3 Παρακολούθηση, Έλεγχος και Πιστοποίηση της Εφαρµογής του ΕΣΠΑ 

Το επιτελικό όργανο για το συντονισµό και την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων και την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων είναι ∆ιυπουργική Επιτροπή στην 
οποία προεδρεύει ο Υπουργός Οικονοµίας.  

Η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιοτικής υλοποίησης κάθε 
επιχειρησιακού προγράµµατος ασκείται από Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία 
συµµετέχουν εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών αλλά και οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 
καθώς και µη κυβερνητικών οργανώσεων.  

Η συνολική παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΣΠΑ ανατίθεται στη 
∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. 
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Συγκροτήθηκε ήδη το σύνολο των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε την έκδοση αντίστοιχων κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και 
έχουν πραγµατοποιηθεί οι συνεδριάσεις τους για το 2008 και το 2009.  

Η εξασφάλιση των χρηµατοδοτικών ροών από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ έχει ανατεθεί στην 
Αρχή Πιστοποίησης, ενώ η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της λειτουργίας του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Ο βασικός κορµός των αρµοδιοτήτων της Αρχής Πιστοποίησης σε σχέση µε την Αρχή 
Πληρωµής του Γ’ ΚΠΣ παραµένει ο ίδιος, δηλαδή η πιστοποίηση των δαπανών και η αίτηση 
της κοινοτικής συνδροµής.  

Η Αρχή Πιστοποίησης έχει την υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη της τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων, καθώς και των διαδικασιών που εφαρµόζει η ∆ιαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάµεσος 
Φορέας.  

Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, η Ε∆ΕΛ, ορίστηκε µε το άρθρο 15 του Ν.3614/2007 
για την προγραµµατική περίοδο ’07-’13, ως κοινή Αρχή Ελέγχου για όλα τα Επιχειρησιακά  
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, καθώς και για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία.  

Η Ε∆ΕΛ είναι συλλογικό όργανο το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και  αποτελείται από εµπειρογνώµονες µε εµπειρία σε 
θέµατα εφαρµογής κοινοτικού δικαίου και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή 
ελέγχου δηµοσίων έργων. 

 

10.4 Helpdesk 

Για τη διασφάλιση της ορθής και συνεχούς υποστήριξης της αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 
ενεργοποίησε την  ηλεκτρονική εφαρµογή του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk).  

Μέσω της εφαρµογής, η οποία είναι διαθέσιµη στην  ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.espa.gr/helpdesk_mcs υποβάλλονται ερωτήµατα και παρέχονται οι 
διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

∆υνητικοί χρήστες είναι όλα τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και των Φορέων ∆ιαχείρισης, 
µέσω µιας απλής διαδικασίας εγγραφής, ενώ τα συχνότερα ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους 
είναι διαθέσιµα σε όλους τους επισκέπτες της εφαρµογής.  

Από το Μάρτιο 2009, που ξεκίνησε η λειτουργία του HELPDESK και µέχρι σήµερα, έχουν 
διαπιστευτεί στο σύστηµα περίπου 410 χρήστες από όλο το εύρος των Ειδικών Υπηρεσιών 
∆ιαχείρισης και έχουν απαντηθεί πάνω από 150 ερωτήµατα. Το σύνολο των απαντήσεων είναι 
διαθέσιµο στους χρήστες αλλά και το ευρύτερο κοινό στην ενότητα των Συχνών Ερωτηµάτων 
( FAQ). 

Για την ολοκληρωµένη παροχή υποστήριξης στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Σ∆Ε, η 
ΕΥΘΥ απαντά τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε γραπτά ερωτήµατα που υποβάλλονται  από τις 
υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.   

Αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι και portal έχουν δηµιουργηθεί και στα επιµέρους 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που λειτουργούν µε την ευθύνη των αντίστοιχων ∆ιαχειριστικών 
Αρχών για τη συνεχή ανανέωση του περιεχοµένου τους. Στους τόπους αυτούς αναρτώνται 
όλα τα επίσηµα κείµενα που εκδίδονται και αφορούν στην πορεία εφαρµογής του Ε.Π., οι 
προσκλήσεις προς τους δικαιούχους, αποφάσεις και οδηγίες εφαρµογής κλπ. 

 

10.5 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 
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Η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ διέπεται (άρθρο 22 του Ν. 
3614/2007) από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων για την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των φορέων για την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των έργων και των προγραµµάτων που υλοποιούν.  

Στόχος του εθνικού Συστήµατος  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας είναι η εκ των προτέρων 
εξασφάλιση ότι οι φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων και έργων του ΕΣΠΑ, 
διαθέτουν την οργανωτική δοµή και την υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και τη 
διαχειριστική ικανότητα να πραγµατοποιήσουν τις δράσεις / έργα αυτά σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, διαθέτοντας γραπτές διαδικασίες διαχείρισης 
για όλα τα στάδια και για όλες τις λειτουργίες υλοποίησης ενός έργου (προγραµµατισµού, 
σχεδιασµού και ωρίµανσης, διενέργειας διαγωνισµών και ανάθεσης συµβάσεων, πιστοποίησης 
του φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης). 

Με το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
προβλέπεται ο περιορισµός των δικαιούχων από 6.000 στο Γ΄ΚΠΣ σε 600 στο ΕΣΠΑ.  

Σε πρώτη φάση τέθηκε σε ισχύ ένα Μεταβατικό Σύστηµα µε το οποίο οι δυνητικοί 
δικαιούχοι φορείς καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις αναγκαίες λειτουργίες 
διαχείρισης των έργων εφαρµόζοντας διαδικασίες προγραµµατισµού και ωρίµανσης έργων, 
διενέργειας διαγωνισµών και ανάθεσης συµβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του 
φυσικού αντικειµένου, οικονοµικής διαχείρισης των έργων.  

Μέχρι τον Νοέµβριο 2009, έλαβαν Μεταβατικό Πιστοποιητικό ∆ιαχειριστικής Επάρκειας µε 
βάση τους κανονισµούς της Α΄Φάσης του θεσµού (ΥΑ 1258/ ΕΥΣ 281/ΦΕΚ Β΄ 55 /18-1-2008,  
Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 4670 / ΕΥΣ 551),  630 δικαιούχοι. 

Για τη Β΄ Φάση έχει σχεδιαστεί το Ελληνικό Πρότυπο διαχειριστικής επάρκειας των 
οργανισµών, που υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα το οποίο περιλαµβάνει:  

• το βασικό πρότυπο ΕΠ ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την 
υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις» 

• τους  οδηγούς εφαρµογής του προτύπου ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 – 1,2,3  

• την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για 
την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και 
αξιολογητές» µε βάση την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία µε την οποία διαπιστεύονται οι 
φορείς επιβεβαίωσης. 

Ο νέος θεσµός πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων µπορεί µεν να 
συµβάλει στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των φορέων και στην πιο 
αποτελεσµατική διαχείριση των έργων που αναλαµβάνουν, η εφαρµογή του όµως άρχισε 
µετά την έναρξη της ∆΄ Προγραµµατικής περιόδου, απαίτησε εκπαίδευση των στελεχών 
των αρµόδιων αρχών αλλά και κατάλληλη προετοιµασία των δικαιούχων καθυστερώντας την 
υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων / δράσεων στα ΕΠ µέχρις ότου οι ∆ικαιούχοι 
αποκτήσουν το Πιστοποιητικό. Ήδη έχει ανακοινωθεί από την νέα κυβέρνηση ότι στο εξής 
µετά από τροποποίηση του Ν.3614/2007, δεν θα είναι υποχρεωτική η Β΄ Φάση 
Πιστοποίησης της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και εποµένως, η ισχύς του µεταβατικού 
συστήµατος θα επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του ΕΣΠΑ. 

Ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα των φάσεων εφαρµογής του θεσµού και προκειµένου οι 
δικαιούχοι του ΕΣΠΑ να αντλήσουν τα προαναφερθέντα οφέλη του, θα πρέπει να τηρούν το 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχων που ήδη διαθέτουν, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τις 
διοίκηση του και πιστοποιηθεί από την αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή. Εθελοντικά δε, θα 
έχουν τη δυνατότητα να το αναβαθµίσουν και να το προσαρµόσουν στο πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429: «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα». 

Για την ενηµέρωση και προετοιµασία των δικαιούχων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της διαχειριστικής επάρκειας έχουν διοργανωθεί περισσότερες από 25 ηµερίδες 
ενηµέρωσης σε όλη τη χώρα, όπου συµµετείχαν πάνω από 2,5 χιλιάδες εκπρόσωποι των 
δικαιούχων. Έχουν παραχθεί πρότυπα εγχειρίδια διαδικασιών, µεταξύ των άλλων, για τους 
δήµους σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σε συνεργασία µε την 
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ΕΝΑΕ και τις περιφέρειες και ειδικότερα για τις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης και τα 
Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης. Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί δύο κύκλοι σεµιναρίων 
για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών τα οποία έχουν αναλάβει την ευθύνη της επιβεβαίωσης 
της διαχειριστικής επάρκειας στη µεταβατική περίοδο.   

 

10.6 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 

Η πληροφόρηση και η δηµοσιότητα αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους στη  διαδικασία 
εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η 
διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις 
πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική 
δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους 
δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006.  

Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ προχώρησαν στην 
κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσεων Επικοινωνίας-Πληροφόρησης-∆ηµοσιότητας για κάθε 
Ε.Π το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης 
και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του επικοινωνιακών σχεδίων έχει πραγµατοποιηθεί σειρά 
ενεργειών σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν Γραφεία Πληροφόρησης και έχει παραχθεί και 
διακινηθεί ενηµερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση 
τόσο των δυνητικά ωφελούµενων από τα προγράµµατα, όσο και την της κοινής γνώµης. 

Σηµαντικό µέτρο για την πληροφόρηση και την ευρεία δηµοσιοποίηση όλων 
χρηµατοδοτήσεων είναι η πρόβλεψη του Άρθρου 38 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης για τα έργα 
της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (υ.α. 14053/ευς 1749/27.3.2008) σύµφωνα µε την οποία: 
«...οι δαπάνες δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών αξίας µεγαλύτερης 
των 15.000 ευρώ και µικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα 60/2007 και Π∆ 
59/2007 καθώς και οι δαπάνες των συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα ΙΙ β του Π∆ 60/2007 και στο Παράτηµα ΧVΙΙ β του Π∆ 59/2007 είναι επιλέξιµες 
εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον 
ηµέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου η/και της διαχειριστικής αρχής η/και του φορέα στον 
οποίο αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκων βαθµός δηµοσιότητας. Η υποχρέωση 
ανάρτησης στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που εθνικές διατάξεις προβλέπουν 
διαδικασία δηµοσιότητας σε µέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας...».  

 

10.7 Εξειδίκευση ΕΠ και Προετοιµασία Μεγάλων Έργων / ∆ράσεων 

Για την πλήρη ενεργοποίηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ απαιτείται άµεση ολοκλήρωση της 
εξειδίκευσης των δράσεων και του σχεδιασµού/µελετών των έργων (παραγωγή 
τευχών δηµοπράτησης, οδηγών κρατικών ενισχύσεων κλπ) λόγω µη ύπαρξης 
Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού όπως στα προγράµµατα του Γ΄ΚΠΣ. Για το λόγο αυτό έχει 
εκδοθεί και εφαρµόζεται Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
2007-2013. (Υπουργική απόφαση 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ/712, 12.03.2008). 

Επίσης προβλέπονται κονδύλια Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη, εξειδίκευση, 
αξιολόγηση και δηµοσιότητα των προγραµµάτων. Η Τεχνική Βοήθεια αξιοποιείται για τη 
χρηµατοδότηση δαπανών όπως: 

• Προµήθειες εξοπλισµού και λογισµικού  
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• Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης  

• Εκπόνηση µελετών, εµπειρογνωµοσυνών, ερευνών  

• Λειτουργικές ∆απάνες  διαχειριστικών και ελεγκτικών φορέων και    
Υποστηρικτικών δοµών  

• Σύµβουλοι ∆ηµοσιότητας  

• Έξοδα δηµοσιεύσεων – ανακοινώσεων   

• Εκπαίδευση προσωπικού και συµµετοχή σε ηµερίδες ή fora  

• Εκπαίδευση ∆ικαιούχων   κλπ 

Για την προετοιµασία και ωρίµανση µεγάλων έργων και ειδικών δράσεων απαιτήθηκαν 
νοµοθετικές ρυθµίσεις και διοικητικές αποφάσεις σε υπουργικό επίπεδο οι οποίες αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 11 που ακολουθεί .   

Στον τοµέα των δηµόσιων έργων, ο νέος νόµος ανάθεσης µελετών του δηµόσιου τοµέα 
(Ν.3316/2006) καθιέρωσε την  υποχρεωτική  επικαιροποίηση των µελετών που είχαν 
εκπονηθεί πριν την εφαρµογή του νόµου, από ανεξάρτητο µελετητή και όχι από τις δηµόσιες  
υπηρεσίες και τους φορείς των έργων. Η ρύθµιση αυτή προκαλεί καθυστερήσεις οι οποίες 
επιτείνονται από τη δυσχέρεια εξεύρεσης της απαιτούµενης πρόσθετης χρηµατοδότησης των 
επικαιροποιήσεων αυτών και θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

Ένα σηµαντικό επίσης θέµα άµεσης αντιµετώπισης είναι η επανεξέταση διαφόρων προκηρύξεων 
και προαναγγελιών προγραµµάτων σε τοµείς όπως η ενέργεια και η ενίσχυση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τόσο ως προς το περιεχόµενο, όσο και ως προς το συνολικό 
ύψος των πόρων στις δράσεις που έχουν ανακοινωθεί, το οποίο υπερβαίνει τους εγκεκριµένους 
πόρους των αντίστοιχων αξόνων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.    

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

11.1 Αναδιάρθρωση των Υπουργείων και επίπτωση στο ΕΣΠΑ 

Οι πρόσφατες αλλαγές στη δοµή των Υπουργείων µε τις προωθούµενες συνενώσεις και 
ανακατανοµές αρµοδιοτήτων  εκτιµάται ότι θα επιδράσουν θετικά στον καλύτερο συντονισµό 
και στην πιο αποτελεσµατική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  

Οι πιο σηµαντικές αλλαγές στη δοµή των Υπουργείων που επηρεάζουν το ΕΣΠΑ είναι: 

1. Η δηµιουργία ενός ενιαίου Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τη 
συνένωση του τοµέα ∆ηµοσίων Έργων του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε  µε το πρώην Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και µέρος του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 

2. Η δηµιουργία χωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
στο οποίο µεταφέρονται οι αρµοδιότητες των τοµέων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι αρµοδιότητες του τοµέα Ενέργειας του πρώην 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

3. Η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του πρώην 
Υπουργείου Ανάπτυξης και του τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης του πρώην Υπουργείου 
Απασχόλησης, στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

4. Η ενοποίηση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουρισµού 
5. Η υπαγωγή στο νέο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των 

βασικών τοµέων που διαχειρίζονται κρατικές ενισχύσεις δηλαδή της Γενικής ∆/νσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας/Υπηρεσιών του πρώην του Υπουργείου Ανάπτυξης 

6. Η υπαγωγή των πολιτικών κατάρτισης στο Υπουργείο Παιδείς, ∆ια βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων. 

7. Η υπαγωγή της Ε∆ΕΛ (Αρχή Ελέγχου) στο Υπουργείο Οικονοµικών δηλαδή σε 
διαφορετικό Υπουργείο από τα Υπουργεία στα οποία υπάγονται η Εθνική Αρχή 
Συντονισµού, η Αρχή Πιστοποίησης και οι λοιπές ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ. 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αλλαγών έχουν ήδη επικαιροποιηθεί τα στοιχεία του 
εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση 
και δοµή φορέων του Σ∆Ε. Οι ανωτέρω διαρθρωτικές αλλαγές δεν επιφέρουν καθυστερήσεις 
στην εφαρµογή ή οµαλή εκτέλεση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων διότι όλες οι 
διοικητικές δοµές συνεχίζουν τη λειτουργία τους κανονικά σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
µεταβατικές διατάξεις. Αντιθέτως αποτελούν µια σηµαντική παρέµβαση για τον 
αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και υλοποίηση των πολιτικών του ΕΣΠΑ.  

Ειδικότερα: 
o Η υπαγωγή των αναπτυξιακών πολιτικών κρατικών ενισχύσεων υπό ένα ενιαίο 

Υπουργείο (υπό το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) θα έχει ως 
αποτέλεσµα καλύτερο συντονισµό και στοχευµένη πολιτική στο αντίστοιχο σκέλος των 
επενδύσεων. 

o Η υπαγωγή των πολιτικών των οδικών και µεταφορικών υποδοµών υπό ένα 
ενιαίο Υπουργείο (Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων) θα έχει ως αποτέλεσµα 
κοινή και ενιαία πολιτική στον τοµέα των µεταφορών. 
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o Αντιστοίχως µεγαλύτερη αναπτυξιακή αποτελεσµατικότητα και 
συµπληρωµατικότατα στην εφαρµογή επί µέρους πολιτικών επιδιώκεται µε την  υπαγωγή των 
πολιτικών τουρισµού και πολιτισµού υπό ένα ενιαίο Υπουργείο και την υπαγωγή των πολιτικών 
κατάρτισης στο Υπουργείο Παιδείας και δια βίου Μάθησης.  

 

11.2 Νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες µε επίκεντρο την πράσινη 

ανάπτυξη 

Σύµφωνα µε τις νέες επιλογές και κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κεντρικός 
άξονας των πολιτικών σε όλους τους τοµείς στο επόµενο διάστηµα είναι η Πράσινη Ανάπτυξη, 
η οποία συνίσταται, στο σύνολό της, σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο, πέρα από την 
αµιγώς προστατευτική του περιβάλλοντος διάσταση των εφαρµοζόµενων µέτρων-
µεταρρυθµίσεων-παρεµβάσεων που εντάσσονται σε αυτή.  

Οι τρεις βασικές προτεραιότητές της είναι α) η προστασία του κλίµατος και η εξοικονόµηση 
ενέργειας β) η αναδιάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, µε έµφαση στην 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας που λαµβάνει υπόψη της και αναδεικνύει το περιβάλλον 
καθώς και στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, µε υψηλή προστιθέµενη αξία 
και γ) η οικονοµία στους φυσικούς πόρους παράλληλα µε την δηµιουργία υποδοµών φιλικών 
προς το περιβάλλον, που εξυπηρετούν τους πολίτες (συγκοινωνίες, διαχείριση νερού και 
αποβλήτων, χωροταξικός σχεδιασµός κλπ.). 

■ Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας, προωθείται η εξάπλωση της 
παραγωγής και χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η διεύρυνση των δαπανών για 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, ιδίως στα πεδία της παραγωγής ενεργειακών 
τεχνολογιών αιχµής, διαχείρισης των φυσικών πόρων και αξιοποίησης των δηµοσίων 
αγαθών. Σε ότι αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου και γενικότερα της περιφέρειας, υποστηρίζονται φιλικές προς το 
περιβάλλον µορφές καλλιέργειας και η παραγωγή πιστοποιηµένων και βιολογικών 
προϊόντων. Ως προς το σκέλος της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε γνώµονα την 
προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, σε πρώτη φάση ευνοείται η ανάπτυξη του 
οικοτουρισµού και τίθενται κανονισµοί για τη δηµιουργία και λειτουργία τουριστικών 
επιχειρήσεων. Η επιδίωξη της εξοικονόµησης φυσικών πόρων από τον τρίτο άξονα 
εστιάζει στους υδάτινους πόρους, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα δάση, στις 
προστατευόµενες περιοχές κα. Στο σκέλος του συγκεκριµένου άξονα που αφορά στη 
δηµιουργία υποδοµών που σέβονται το περιβάλλον διευκολύνοντας παράλληλα τους 
πολίτες, περιλαµβάνονται σχεδιασµένες τοµεακές πολιτικές, όπως για παράδειγµα για τους 
κλάδους των επικοινωνιών, των συγκοινωνιών-µεταφορών (µε έµφαση στις ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες και την ποντοπόρο ναυτιλία), καθώς και δέσµες µέτρων-ρυθµίσεων για 
ζητήµατα δοµηµένου περιβάλλοντος και χωροταξίας, διαχείρισης απορριµµάτων κλπ. 

 

11.3 Θεσµικές Παρεµβάσεις 

Μετά την κατάρτιση και έγκριση του ΕΣΠΑ προωθήθηκαν ρυθµίσεις και παρεµβάσεις σε 
διάφορους τοµείς από την πλευρά του κράτους που συνδέονται µε την οικονοµική και 
αναπτυξιακή πολιτική και διευκολύνουν την εφαρµογή του ΕΣΠΑ.  

Ειδικότερα, οι πιο σηµαντικές εξελίξεις κατά τοµέα είναι οι ακόλουθες: 

Ρύθµιση Αγορών-Προµήθειες ∆ηµοσίου 

Βασικοί στόχοι των παρεµβάσεων στον τοµέα αυτό ήταν η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 
και περισσότερη διαφάνεια σε ζητήµατα προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και η άρση 
των δυσκαµψιών που υπήρχαν σε αρκετές αγορές ώστε η λειτουργία τους να καταστεί 
περισσότερο ανταγωνιστική. Ως εκ τούτου, οι βελτιώσεις αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη 
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του 2ου και του 12ου Γενικού Στόχου (Γ.Σ.) του ΕΣΠΑ111 και  εξυπηρετούν το 2ο και τον 3ο 
Στρατηγικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ112, καθώς και τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο του ΕΠΑΕ.  

Πιο συγκεκριµένα: 

� Θεσµοθετήθηκε νέος Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Προεδρικό ∆ιάταγµα 
118/2007), που ισχύει από την 1.1.2008, ο οποίος είναι εναρµονισµένος µε τις σχετικές 
κοινοτικές οδηγίες. Με αυτόν επιδιώκεται η διεύρυνση της συµµετοχής τόσο στους 
κλειστούς όσο και στους ανοιχτούς διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου, γεγονός 
που αναµένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισµό, η απλούστευση των διαδικασιών που 
απαιτούνται για τη συµµετοχή σε αυτούς και η µείωση του διοικητικού κόστους. 
Στοχεύει στην άρση εννοιολογικών ασαφειών, θέτοντας κριτήρια επιλογής που δε θα 
επιτρέπουν αυθαίρετες επιλογές από τη ∆ιοίκηση. Επίσης, προσδιορίζονται µέσω αυτού 
τα στάδια υποβολής ενστάσεων και διοικητικών προσφυγών, καθώς και η έκταση του 
ελέγχου που διενεργείται κατά την εξέτασή τους. 

� Εκδόθηκε το Π∆ 60/2007 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και το Π∆ 59/2007 για την 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 
ταχυδροµείων» 

� Ενεργοποιήθηκε το έργο για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Προµηθειών (ΕΣΗ∆Π). Πρόκειται για έργο πληροφορικής 
µε αντικείµενο τη δηµιουργία της υποδοµής στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και τους 
φορείς του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 
διαγωνισµών και την ηλεκτρονική παρακολούθηση / εκτέλεση των συµβάσεων, το 
όποιο χρηµατοδοτήθηκε από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ.  

� Ψηφίστηκε ο νόµος 3668/2008  «Περί αναθεώρησης των διατάξεων περί 
κυρώσεων του Αγορανοµικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946)». Με αυτόν έγινε 
προσπάθεια προσαρµογής των περιπτώσεων επιβολής διοικητικών προστίµων και του 
µεγέθους τους στις σύγχρονες συνθήκες που επικρατούν σε αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών, προκειµένου να αποτραπούν φαινόµενα αισχροκέρδειας και εξαπάτησης των 
καταναλωτών, που πλήττουν την υγιή λειτουργία των αγορών. 

� Συγκροτήθηκαν, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, την Ελληνική 
Αστυνοµία και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µικτά συνεργεία ελέγχου, 
µε σκοπό την πάταξη του φαινοµένου του παραεµπορίου και του αθέµιτου 
ανταγωνισµού. 

� Ενεργοποιήθηκε το έργο για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Εµπορίου, µε πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα του Γ’ ΚΠΣ. Το έργο ανατέθηκε στην Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ελληνικού Εµπορίου και ήδη σχεδιάζεται η αξιοποίηση του µηχανισµού του 
Παρατηρητηρίου Εµπορίου και για την υποστήριξη δράσεων κατά την περίοδο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 

� Έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για τη σύνταξη των αποφάσεων και διαταγµάτων που 
προβλέπονται στο νόµο για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (νόµος 

                                                
111 Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας, Βελτίωση της ποιότητας των 
δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης. 
112 Ανάπτυξη υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, διασφάλιση φυσικών, θεσµικών 
και οργανωτικών προϋποθέσεων και Ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τόπου ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό σε περιβάλλον και αειφορία. 
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3419/2005), καθώς και για τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης των απαραίτητων για 
τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. έργων υποδοµής στα Επιµελητήρια. 

� Για την καλύτερη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, του συστήµατος 
συναλλαγών αυτής και την ταχύτερη εκκαθάρισή τους, εφαρµόζονται από το 2008 οι 
διατάξεις του Ν.3606/2007 για την αδειοδότηση και λειτουργία των ΑΕΠΕΥ. Με το 
νόµο αυτό ενσωµατώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών 
µέσων 2004/39/ΕΚ (MiFID) στο ελληνικό δίκαιο και τα εκτελεστικά αυτής µέτρα (Οδηγία 
2006/73/ΕΚ και Κανονισµός 1287/2006). Το µέτρο αυτό προωθεί τη διαφάνεια στην 
αγορά, µε την εξειδίκευση των προ-συναλλακτικών και µετα-συναλλακτικών 
πληροφοριών και των διαδικασιών διάχυσής τους. Επιπλέον, προχώρησε η εποπτεία της 
εφαρµογής των διατάξεων του νόµου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά 
µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, τον εσωτερικό έλεγχο και την οργάνωση 
των εταιριών και τη διάθεση των αντληθέντων από την αγορά κεφαλαίων. 

Επιχειρηµατικότητα-Επενδύσεις 

� Αναθεωρήθηκε ο νόµος 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών (Ν.3694/2008). 
Γνώµονας των προσθηκών και των τροποποιήσεων που έγιναν ήταν να προσαρµοστεί η 
εθνική νοµοθεσία στα κοινοτικά δεδοµένα, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία σε όλα τα 
στάδια λειτουργίας της επιχείρησης και ενισχύοντας τα δικαιώµατα της µειοψηφίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι Οδηγίες α) 2006/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 και β) 
2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003. 

� Ψηφίστηκε νόµος για την απλοποίηση της αδειοδότησης των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων (Ν.3325/2005). Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, εκδόθηκαν οκτώ 
υπουργικές αποφάσεις (Φ.Ε.Κ. 542/Β/2005, 552/Β/2005, 589/Β/2005 και 883/Β/2007). 
Επιπλέον, εκδόθηκε µια κύρια ερµηνευτική εγκύκλιος και δύο για ειδικότερα θέµατα 
αδειοδότησης (έννοια αποκεντρωµένης υπηρεσίας και διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων). Ο νόµος αυτός ρυθµίζει όλα τα θέµατα χορήγησης των αδειών 
εγκατάστασης και λειτουργίας για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις 
ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού. Πιο συγκεκριµένα, αποσκοπεί στην 
απλοποίηση του σχετικού θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης, µε ταυτόχρονη βελτίωση 
των διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας 
των εγκαταστάσεων. Τέλος, ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις στην έναρξη και 
υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων, ενισχύει την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 
και ενθαρρύνει την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα. 

� Προκειµένου να ενισχυθεί η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, αλλά και για 
να διευκολυνθεί γενικότερα η µετακίνηση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς, 
ενσωµατώθηκε πρόσφατα, µε το νόµο 3777/2009 η Κοινοτική Οδηγία 2005/56/ΕΚ που 
αφορά στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.  

� Για την ενηµέρωση των ελλήνων επενδυτών σχετικά µε τις υπάρχουσες επενδυτικές-
χρηµατοδοτικές δυνατότητες στο εξωτερικό και την αξιοποίηση τους, συγκροτήθηκε 
από την Ειδική Γραµµατεία Αξιοποίησης ∆ιεθνών Προγραµµάτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ) το Γραφείο Υποστήριξης ∆ιεθνών Προγραµµάτων και η 
διαδικτυακή Πύλη ∆ιεθνών Χρηµατοδοτήσεων (www.aidfunding.mfa.gr). Μέσω της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας και της ιστοσελίδας, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι µη 
κυβερνητικές οργανώσεις µπορούν να ενηµερώνονται για χρηµατοδοτικές - επενδυτικές 
ευκαιρίες από διεθνείς επενδυτικούς και χρηµατοδοτικούς φορείς (European 
Commission, European Investment Bank, OECD, World Bank Group, International 
Finance Corporation), να βρίσκουν οδηγίες για τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και 
προσφορών σε έργα που τις ενδιαφέρουν και για την πρόσβαση σε πηγές 
χρηµατοδότησης. Ακόµα, παρέχονται υπηρεσίες Υποστήριξης (Lobbying) και ∆ικτύωσης 
(Networking), Ταυτοποίησης Προσφοράς και ζήτησης Τεχνικής Βοήθειας. Το Γραφείο 
Υποστήριξης ∆ιεθνών Προγραµµάτων έχει ήδη βοηθήσει, από το 2008, στην 
πληροφόρηση και συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα που προκήρυξαν οι 
παραπάνω διεθνείς οργανισµοί σε πολλές χώρες. 
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� Με σειρά νόµων ρυθµίστηκαν ζητήµατα κλάδων (πχ. βιοµηχανίες τροφίµων)  και 
επαγγελµάτων (αρτοποιία, τεχνικά επαγγέλµατα), στην κατεύθυνση της επίλυσης 
χρόνιων προβληµάτων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό. Μεταξύ άλλων εκδόθηκε η 
4421/205/Φ15/28-2-2008 εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για την 
υποστήριξη της εφαρµογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15523/2006 (ΦΕΚ 
1187/Β/2006), µε την οποία θεσµοθετούνται µέτρα για την εφαρµογή Ευρωπαϊκών 
Κανονισµών για τον έλεγχο για την αδειοδότηση των βιοµηχανιών τροφίµων. 

Ενέργεια 

• Με το Ν. 3468/2006 τέθηκε νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
στην ηλεκτροπαραγωγή και ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε την 
Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Ο νόµος αυτός στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, 
µέσω παροχής οικονοµικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις και απλοποίησης της 
αδειοδοτικής διαδικασίας. Το απρόβλεπτα µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που 
εκδηλώθηκε εκ µέρους υποψήφιων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας µε 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς, οδήγησε στην τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου µε το Ν. 
3734/2009, ο οποίος ρυθµίζει επίσης θέµατα σχετικά µε τη συµπαραγωγή δύο η 
περισσότερων µορφών ενέργειας.  

• Η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ «Για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων», µε την ψήφιση του Ν3661/2008. Ο περιορισµός της 
σπατάλης στον τοµέα των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς εκτιµάται πως ο 
τοµέας ευθύνεται για περισσότερο από το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Με νοµοθετική ρύθµιση θεσµοθετήθηκε η ενίσχυση οικιακών καταναλωτών για 
συσκευές ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 24 του Ν.3769/2009 (ΦΕΚ 
105/Α/01.07.2009) µε στόχο τη αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών µε 
άλλες όµοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την απόσυρση αυτών µέσω 
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιηµένους φορείς, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’).  

• Υπογράφηκαν και κυρώθηκαν συµφωνίες ενεργειακής συνεργασίας µε σκοπό τη 
µεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασµού ενεργειακών πόρων για την κάλυψη των 
αυξανόµενων µελλοντικών αναγκών και εγκαινιάστηκε (18.11.2007) ο αγωγός 
φυσικού αερίου Ελλάδος-Τουρκίας. Με το Ν. 3558/2007 κυρώθηκε η συµφωνία 
µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας, Ρωσίας και Βουλγαρίας για την κατασκευή και την 
εκµετάλλευση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Η συµφωνία 
µε την Ρωσία για την κατασκευή και την εκµετάλλευση νέου αγωγού φυσικού αερίου 
(South Stream) κυρώθηκε µε το Ν. 3700/2008.. 

• Θεσπίστηκε η δηµιουργία Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) 
ως συµβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τον Ν. 3438/2006. Η κύρια 
αρµοδιότητα του ΣΕΕΣ είναι η υποβολή προτάσεων σχετικά µε το µακροχρόνιο 
σχεδιασµό της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Έχουν ανακοινωθεί σχέδια για 
ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΕΣ µε τη µετατροπή του σε νοµικό πρόσωπο δηµόσιου 
δικαίου και τη χρηµατοδότησή του µε εισφορές από τις επιχειρήσεις του τοµέα. 

Η έγκριση των νοµοθετικών ρυθµίσεων του λεγόµενου «Τρίτου πακέτου για την 
Ενέργεια» εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ευρώπης στις 13ης 
Ιουλίου του 2009 προµηνύει περαιτέρω αλλαγές στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο για την ενέργεια. 
Οι νέες ρυθµίσεις προβλέπουν, µεταξύ άλλων, αποτελεσµατικότερο διαχωρισµό των δικτύων 
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενίσχυση της διαφάνειας 
για τη λειτουργία του συστήµατος και προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Μέσω της 
επιτάχυνσης της δηµιουργίας ενιαίας και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, οι 
νέες ρυθµίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού, στη διεύρυνση της 
δυνατότητας επιλογής για τον καταναλωτή και σε βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του ενεργιεακού τοµέα. Οι νέες ρυθµίσεις πρέπει να ενσωµατωθούν στο εθνικό δίκαιο και να 
µπουν σε ισχύ όχι αργότερα από την 1/3/2011. 
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Έρευνα 

Ψηφίστηκε ο Νόµος για το Θεσµικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ν. 3653/2008). 
Αφορά στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της κρατικής ερευνητικής πολιτικής, στη σύσταση 
του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, στη θεµελίωση και οργάνωση του Εθνικού 
Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τους ερευνητικούς 
και τεχνολογικούς φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα. 

 

 

 

Περιβάλλον 

• ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων: Το 2007 εκδόθηκε το Π∆ 51/2007 για την ολοκληρωµένη 
προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο του Ν.3199/2003 
περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 
2000/60 στο εθνικό δίκτυο. 

• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Το 2007 θεσµοθετήθηκε µε την ΚΥΑ 8668/2007 ο 
Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

• Βιοποικιλότητα: Το 2009 καταρτίσθηκε το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα  

• Θεσµικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης: Εγκρίθηκαν 
το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/3.07.08) 
και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία 
(ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.4.09), τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138/Β/11.6.2009) και τις Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3.12.08). 

∆ηµόσια Έργα 

• Με το Νόµο 3669/2008 ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ∆ηµοσίων 
Έργων. 

• Με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίθηκαν τα τυποποιηµένα πρότυπα για την 
πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή του Ν.3316/2005 σε σχέση µε την ανάθεση και 
εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ EUROPEAN 

ECONOMIC RECOVERY PLAN 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αποτίµηση µε βάση συγκεκριµένες ερωτήσεις της ΕΕ 
για τους τρόπους αντιµετώπισης της κρίσης σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για 
την ανάκαµψη της οικονοµίας (European Recovery Plan). 

 

1.Financing 

1α. Έχουν χρησιµοποιηθεί προκαταβολές υπό την Πoλιτική Συνοχής (2007-2009) 
για να χρηµατοδοτηθούν βασικές δράσεις; Προς τις δηµόσιες αρχές; Προς 
επιχειρήσεις ή άλλους οικονοµικούς λειτουργούς; (1a. Are advances made under 
Cohesion Policy (2007-2009) being used to pre-finance operations on the ground? 
To public authorities? To enterprises or other economic operators?) 

Έχει προκαταβληθεί επενδύσεις ύψους  € 410 εκ. για την περίοδο 2007-2013 µέσω της 3ης 
δόσης της προ-χρηµατοδότησης στην Ελλάδα για το 2009. Συγκεκριµένα, χρηµατοδοτήθηκαν 
παρεµβάσεις όπως οι δηµόσιες προκηρύξεις για µεγάλα έργα, η στήριξη σε Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις(SMEs) και η επαγγελµατική κατάρτιση.  

 

1β. Οι δαπάνες που έχουν προκύψει σε µεγάλα projects έχουν δηλωθεί ενώ η 
υποβολή τους στην Ευρ. Επιτροπή εκκρεµεί; (1b. Is expenditure incurred on major 
projects being declared while submissions to the Commission are pending?) 

Ναι.∆απάνες που αφορούν µεγάλα projects των οποίων η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκκρεµεί, έχουν ήδη δηλωθεί και έχει εισπραχθεί η αντίσοιχη κοινοτική συνδροµή. 

 

1γ. ∆ηλώθηκαν στην Ευρ. Επιτροπή για αποζηµίωση οι προκαταβολές υπό τα 
σχέδια κρατικής βοήθειας στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληρωθεί; 
(1c. Are advances under state aid schemes to SMEs paid and declared to the 
Commission for reimbursement?) 

Ναι. Οι προκαταβολές προς τις ΜΜΕ που υποβλήθηκαν  µέσω του αναπτυξιακού νόµου για 
την είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συµµετοχής. 

 

1δ. Έχει εφαρµοστεί frontloading των σχεδιασµένων επενδύσεων για την περίοδο 
2007-2013; (1d. Is frontloading of planned investment over the Period 2007-2013 
being implemented?) 

Έχει πραγµατοποιηθεί frontloading σχεδιασµένων επενδύσεων για την περίοδο 2007-2013 
µέσω της 3ης δόσης της προ-χρηµατοδότησης στην Ελλάδα για το 2009, η οποία φθάνει τα 
410 εκ. €. Με τη χρήση αυτής της προκαταβολής διευκολύνθηκαν οι πληρωµές σε 
επωφελούµενους των προγραµµάτων, καθώς τους παρασχέθηκε άµεση ρευστότητα στην 
αρχή της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.  

 

1ε. Χρησιµοποιήθηκε η ευελιξία στα υπάρχοντα Προγράµµατα για να µεταβληθεί το 
ποσοστό Κοινοτικής συµµετοχής στα projects(µέχρι το 100% των επιλεγµένων 
δαπανών); (1e. Is the use of flexibility in the existing programmes to modulate 
the rate of the EU contribution to projects (up to 100% of the eligible costs) being 
used?) 
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Η Ελλάδα είχε επιδείξει ενδιαφέρον στην υιοθέτηση του σχετικού µέτρου. Μάλιστα ήταν µία 
από τις χώρες η οποία υποστήριξε την επέκταση του µέτρου αυτού και στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής και όχι µόνον από 
το ΕΚΤ. Ο λόγος είναι ότι η ανάληψη αυτού του µέτρου θα διευκόλυνε την ταχύτερη  
υλοποίηση των παρεµβάσεων την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία όπου η δυνατότητα 
διάθεσης εθνικής χρηµατοδότησης είναι περιορισµένες και στρέφονται περισσότερο σε 
κοινωνικού χαρακτήρα µέτρα. Το µέτρο αυτό ωστόσο απαιτεί παράλληλα την τροποποίηση 
του Γενικού Κανονισµού (άρθρο 77) η προοπτική της οποίας ωστόσο γνώρισε την αντίδραση 
µέρους των ΚΜ και δεν φαίνεται επί του παρόντος να υιοθετείται.  

 

2. Απλοποίηση των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών 

Οι αρχές σας χρησιµοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιµοποιήσουν; 

2α. Έµµεσα κόστη δηλωµένα σε µορφή flat-rate; 

2β. Flat-rate κόστη υπολογισµένα µε τη χρήση τυποποιηµένων κλιµάκων 
µοναδιαίου κόστους; 

2γ. Κεφαλικών ποσών για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους του κόστους µιας 
δράσης; 

Εάν έχει γίνει χρήση αυτών των κατηγοριών των δαπανών, παρακαλείστε να 
παρέχετε: 

- Πληροφορίες επάνω στα είδη των δράσεων στις οποίες η χρήση αυτών των 
κατηγοριών των δαπανών έχει γίνει  

 
(2. Simplification of categories of eligible expenditure: 

Are your authorities using or planning to use: 

2a. Indirect costs declared on a flat-rate basis? 

2b. Flat-rate costs calculated by application of standard scales of unit cost? 

2c. Lump sums to cover all or part of the costs of an operation? 

If use has been made of these categories of expenditure, please provide: 

- Information on types of operations where the use of these categories of 
expenditure is made. 

- Information on the (estimated) amount paid out by the beneficiaries and 
included in payment claims sent to the managing authority;) 

Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση των νέων δυνατοτήτων που 
περιλαµβάνονται στους κανονισµούς των ERDF και ESF, σχετικά µε τη χρήση flat rates, για 
τον υπολογισµό τoυ Γενικού Κόστους (Οverhead Costs), κόστους µοναδιαίας βάσης και 
κατ΄αποκοπή ποσών, Η µεθοδολογία εφαρµογής τους βρίσκεται στο στάδιο της εξειδίκευσης. 
Μέσω αυτών των δυνατοτήτων που τους παρέχονται, οι αρχές που ασκούν καθήκοντα 
διαχείρισης θα µπορούν να επαληθεύουν ταχύτερα τις δαπάνες των δικαιούχων, µειώνοντας 
έτσι σηµαντικά τη διοικητική επιβάρυνση αλλά και περιορίζοντας τα σφάλµατα λόγω της 
εφαρµογής απλών κανόνων.  

 

3. Μεγέθυνση ή προσαρµογή των προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων 

3α. Ποια µέτρα επιταχύνθηκαν ή προσαρµόστηκαν στις τέσσερις περιοχές 
προτεραιότητας που τονίστηκαν από την Κοινοτική Ανακοίνωση (άνθρωποι, 
επιχειρήσεις, υποδοµές και ενέργεια, έρευνα και καινοτοµία); Υπάρχουν άλλες 
αναγκαίες προσαρµογές στα αρχικά σχεδιασµένα µέτρα προκειµένου να 
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ικανοποιηθούν νέες ή διαφορετικές ανάγκες; Ποια είναι η πιθανή επίπτωση αυτών 
των ενεργειών; Έχουν εντοπιστεί νέες ανάγκες;     

(3. Enlarging or adjusting the priorities of Ops 

3a. What measures under the four priority areas outlined in the Communication 
(people,business, infrastructure and energy; research and innovation) are being 
accelerated or adjusted? Are other adjustments necessary to the initially planned 
measures in order to meet new or different needs? What is the likely impact of 
these actions? Higher numbers of beneficiaries that anticipated? New needs 
identified?) 

Σε ότι αφορά τροποποιήσεις/προσθήκες κανόνων και µέτρων που θα µπορούσαν να 
συνεισφέρουν στην καλύτερη προσαρµογή στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν προκύψει 
λόγω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, στην προτεραιότητα της ενέργειας κρίνεται 
απαραίτητη η διεύρυνση των δράσεων του ERDF στην οικιακή χρήση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, µε στόχο να ευνοηθούν περισσότερο οι χαµηλές εισοδηµατικά οµάδες. Σε 
αυτή την άποψη άλλωστε συγκλίνουν και άλλες Χώρες Μέλη, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής µετά την Συνάντηση Εργασίας στη Βαρσοβία. Σχετικά µε τα 
έργα σε υποδοµές, προτείνεται συµπληρωµατικά στην τροποποίηση του άρθρου 55 του Γεν. 
Κανονισµού που εισηγήθηκε η Ευρ. Επιτροπή, η µη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου σε 
περιπτώσεις έργων υποδοµών που εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσουν έσοδο χαµηλότερο από 
ένα προκαθορισµένο ποσοστό του συνολικού κόστους της σχετιζόµενης επένδυσης(πχ. 25%). 
Αυτή η πρόταση είναι παραπλήσια µε το σηµείο 40 του Κανονισµού 1260/00. Στο πλαίσιο του 
ίδιου άρθρου, οι ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι ο προσδιορισµός του εσόδου(και η αφαίρεση 
της συµµετοχής της Επιτροπής) θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ένα µεταγενέστερο 
στάδιο, το αργότερο µέχρι το µερικό ή το ολικό κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
Η σχετική αφαίρεση από το ποσό που έχει δηλωθεί στην Ευρ. Επιτροπή θα γίνεται στη 
συνέχεια από την Πιστοποιούσα Αρχή. 

Επιπλέον, καθώς η παγκόσµια οικονοµική ύφεση έχει καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, έχει αυξηθεί η πιθανότητα να 
απολεστούν πόροι εξαιτίας του κανόνα n+2/3. Όπως επισηµαίνεται και στη ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά τη Συνάντηση Εργασίας της Βαρσοβίας, η οικονοµική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται πολλοί επωφελούµενοι, δεν τους επιτρέπει να έχουν διαθέσιµο το 
µέρος των πόρων που τους αναλογεί από τη συγχρηµατοδότηση. Ένας δεύτερος λόγος που 
καθιστά περιοριστικό των κανόνα n+2/3 είναι ότι το σύστηµα υλοποίησης δεν επιτρέπει τον 
καθορισµό νέων, άµεσων δράσεων, καθώς αυτές απαιτούν τη δυνατότητα ανακατανοµής των 
πόρων µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Προκειµένου να περιοριστούν οι 
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις, η Ελλάδα είχε προτείνει να ισχύσει ο κανόνας n+3 για το 
σύνολο της προγραµµατικής περιόδου. Μετά από σειρά διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο η ελληνική πρόταση που διαφαφαίνεται να υιοθετείται από τα ΚΜ και την Ε. 
Επιτροπή συνίσταται στον επιµερισµό της κατανοµής για το 2007 στα υπόλοιπα έτη (2008-
2013) και στην εξέταση της σχετικής υποχρέωσης σε αυτά (τροποποίηση του άρθρου 93 παρ. 
2). 

Για την αντιµετώπιση της δυσκαµψίας στην κατανοµή πόρων στην τρέχουσα δυσµενή 
περίσταση, προτείνεται οι Χώρες Μέλη να έχουν τη δικαιοδοσία, κατόπιν τεκµηριωµένης 
πρότασης στην Ευρ. Επιτροπή, να προσαρµόσουν το χρηµατοδοτικό πλάνο ενός 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος µεταφέροντας ποσά µεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, 
χωρίς ωστόσο αυτές οι ενέργειες να αντιβαίνουν την απόφαση της Ευρ. Επιτροπής στο άρθρο 
53(παρ.6). Το ποσό που θα επιτρέπεται να ανακατανεµηθεί δε θα πρέπει να υπερβαίνει ένα 
προκαθορισµένο ποσοστό των δηµοσίων δαπανών σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας(πχ. 20%, 
ποσοστό που συζητήθηκε στη Συνάντηση Εργασίας της Βαρσοβίας). Ευρύτερα, και λόγω του 
ότι εµφανίζονται σηµαντικά προβλήµατα συντονισµού µεταξύ διαφορετικών Κοινοτικών 
χρηµατοδοτικών εργαλείων, πχ. µεταξύ και ESF και ERDF, ή µεταξύ Κεφαλαίων Συνοχής και 
EAFRD, η ελληνική πλευρά προτείνει την επανεξέταση των κριτηρίων ορoθεσίας (µε 
ενδεχόµενες µεταβολές ή απαλοιφές στο άρθρο 9 του κανονισµού του ERDF). Υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη-µέλη µπορούν να διασφαλίσουν επαρκή συντονισµό ανάµεσα στο 
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ERDF και άλλα εργαλεία Κοινοτικής βοήθειας, η αρµοδιότητα για αυτόν µπορεί να µεταφερθεί 
στα κράτη-µέλη.  

Τροποποιήσεις συνίστανται και στους κανονισµούς Κρατικής Αρωγής. Ο χρόνος στον οποίο η 
Ευρ. Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τη στατιστική επίπτωση στις περιφέρειες και τη σχετική 
ένταση της Περιφερειακής Αρωγής πρέπει να επανακαθοριστεί. ∆εδοµένης της σηµαντικής 
επιβράδυνσης/πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας για τουλάχιστον τα έτη 2009-2010, 
προτείνεται να γίνει η επαναξιολόγηση το 2013 αντί του 2011(τροποποίηση στα σηµεία 19, 
20, 44 και 46 των Οδηγιών Περιφερειακής Αρωγής). 

 

3β.Τροποποιήθηκαν τα Ε.Π. προκειµένου να διευρυνθεί το πεδίο των δράσεών τους 
στην ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για 
οικιακή χρήση; Αν ναι, τι ποσό κατανεµήθηκε ή θα κατανεµηθεί σε αυτά τα µέτρα; 
Ποιους τύπους δράσεων αφορούν;   (3b. Are OPs being amended to open the 
scope of actions to energy efficiency and renewable energies in housing? If yes, 
what amount has been (will be) allocated to these measures? What kinds of 
operations are concerned?) 

Για την ενσωµάτωση δράσεων σχετικά µε την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για οικιακή χρήση προωθούνται επενδύσεις µέσω του ERDF. Το 
ύψος των επιλέξιµων επενδύσεων σε οικιακή ενεργειακή αποτελεσµατικότητα που θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το ERDF ανέρχεται στο 4% αυτού. Ο ορισµός των επιλέξιµων 
κατοικιών δίνεται στους Εθνικούς Κανόνες. Ήδη, προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 
αποτελεσµατικότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα «Αλλάζω 
ΚΛΙΜΑτιστικό» για την επιδότηση, αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών ενεργοβόρων 
οικιακών συσκευών κλιµατισµού, µέσω του οποίου εκτιµάται αντικαταστάθηκαν πάνω από 
110.000 κλιµατιστικά, ενώ σε όρους ενεργειακής εξοικονόµησης το πρόγραµµα προβλέπεται 
ότι θα εξοικονοµήσει 41,6 γιγαβατώρες/έτος ενώ η µείωση των εκποµπών CO2 αναµένεται να 
φτάσει τους 36,6 χιλιάδες τόνους/έτος. Ολοκληρώθηκε επίσης και το Πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ», το οποίο αφορά στην εφαρµογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη µείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, µε έµφαση πρωτίστως στον κτιριακό 
τοµέα(δηµοτικά κτίρια) και στην αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και στον τοµέα 
των δηµοτικών και ιδιωτικών µεταφορών καθώς και στις ενεργοβόρες δηµοτικές 
εγκαταστάσεις. Το ύψος του προγράµµατος ανέρχεται στα 400 εκ. €, υπολογίζεται ότι θα 
ωφελήσει πάνω από 100.000 νοικοκυριά και θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση ενέργειας που 
µπορεί να φτάσει µέχρι και σε 70%, όπως και σε σηµαντική µείωση στις εκποµπές CO2.  

 

3γ. Επιταχύνθηκε ή επεκτάθηκε η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία τύπου 
JEREMIE προκειµένου να επωφεληθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις(SMEs); Ποιο 
είναι το αναµενόµενο συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης; Και της Κοινοτικής 
συγχρηµατοδότησης;  (3c. Are JEREMIE-type access to finance instruments to 
benefit SMEs being accelerated or expanded? What is the expected total financial 
volume? And the EU co-financing?) 

Με στόχο την εφαρµογή των συστάσεων της Ευρ. Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για 
την Ανάκαµψη της Οικονοµίας, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης της 
πρωτοβουλίας JEREMIE. Για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω αυτής, η Ελλάδα 
υπέγραψε χρηµατοδοτική συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων(ως το holding 
fund) και βάσει αυτής θα πραγµατοποιηθεί συµβολή ύψους 100 εκ. € στο holding fund. 
Επιπλέον, µέσω της  3ης δόσης της προ-χρηµατοδότησης στην Ελλάδα για το 2009, που 
φθάνει το ποσό των 410 εκ. €, παρέχεται άµεση ρευστότητα στην αρχική φάση της 
προγραµµατικής περιόδου, προκειµένου να διευκολυνθούν πληρωµές σε επωφελούµενους 
των προγραµµάτων. Στις παρεµβάσεις που προ-χρηµατοδοτούνται περιλαµβάνεται η στήριξη 
για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις(SMEs). Οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
(SMEs) αποτελούν παρέµβαση στην οποία η επιλεξιµότητα κρίνεται δόκιµο να επεκταθεί, 
προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν λειτουργικά κόστη, όπως η λειτουργική 
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ρευστότητα(working capital), ούτως ώστε µε την πρόσθετη ρευστότητα να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η πρόταση αυτή είναι 
συναφής µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά τη Συνάντηση Εργασίας της 
Συνάντησης της Βαρσοβίας, σύµφωνα µε την οποία παρατηρείται σηµαντική επιβράδυνση 
στην υλοποίηση της κοινοτικής υποστήριξης προς τις SMEs, για την αντιµετώπιση της οποίας 
προτείνεται η επέκταση δηµοσίων αναχρηµατοδοτούµενων πιστωτικών εργαλείων όπως τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

 

3δ. Υπάρχουν προτεραιότητες στο εσωτερικό των δηµοσίων αρχών που να 
µπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα τους να σχεδιάζουν, υλοποιούν, 
συντονίζουν και ελέγχουν τα Ε.Π. που έχουν τροποποιηθεί ή διευρυνθεί; (3d. Have 
capacity building priorities to reinforce within public authorities their ability to 
plan, implement, monitor and control OPs been modified or reinforced?) 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των τεσσάρων πρώτων χωρών για τις οποίες εγκρίθηκε το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, το ∆εκέµβριο του 2008, το οποίο αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο, τυποποιηµένο και ενιαίο πλαίσιο κανόνων διαχείρισης για όλα τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Μετά από αυτή την έγκριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να 
καταβάλει τις ενδιάµεσες πληρωµές των Κοινοτικών πόρων στη χώρα. Επιπρόσθετα, 
προκειµένου να βελτιωθεί η διοικητική αποτελεσµατικότητα των φορέων υλοποίησης 
(∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, θεσπίζονται κανόνες επιβεβαίωσης της 
διαχειριστικής τους επάρκειας και η εφαρµογή ενός Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και 
διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ. Κατά τη µεταβατική περίοδο του 2009 προωθήθηκαν οι 
διαδικασίες πιστοποίησης της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ µέσω των 
Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης. Παράλληλα, λόγω των συνθηκών της τρέχουσας οικονοµικής 
κρίσης και της αναγκαιότητας για επιτάχυνση της εφαρµογής των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, 
απλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών οι προϋποθέσεις και 
διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων, µε στόχο την αύξηση της 
έκδοσης εγγράφων επιβεβαίωσης στο µέγιστο αριθµό φορέων.   
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4. Απλοποίηση των εθνικών/τοπικών µηχανισµών υλοποίησης 

4α. Τι εθνικά µέτρα έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Ε.Π.; 
Αποσαφηνιστικές διαδικασίες; Αναθεωρηµένοι οδηγοί της εθνικής νοµοθεσίας; 
Απλοποιητικές διαδικασίες;   

(4. Simplifying the national / regional implementation mechanisms 

4a. What national measures have been taken to accelerate the implementation of 
OPs? Clarifying procedures? Revised guidance or national legislation? Simplified 
procedures?) 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ταχύτερους ρυθµούς η υλοποίηση των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και λαµβάνοντας υπόψη α) τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης113 για 
άµεση και ουσιαστική αντιµετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
στην πραγµατική οικονοµία και β) τις συστάσεις της για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας 
από τα κράτη-µέλη για την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεµβάσεων που έχουν 
συµπεριληφθεί στους συµφωνηµένους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
προωθήθηκαν τα ακόλουθα µέτρα επιτάχυνσης της εφαρµογής του ΕΣΠΑ: δόθηκε στα 
Προγράµµατα η δυνατότητα προγραµµατικής υπερδέσµευσης στις προσκλήσεις για έργα, 
συντοµεύτηκαν οι διαδικασίες συντονισµού των εθνικών πολιτικών ενώ αντιµετωπίζεται µε 
ευελιξία η διαδικασία έγκρισης έργων από τους φορείς που διαχειρίζονται τα προγράµµατα. 
Ειδικότερα επισπεύσθηκε η διαδικασία επιλογής σχεδίων (projects), που περιλαµβάνει τη 
δηµοσίευση προσκλήσεων για προτάσεις, την υποβολή των προτάσεων και την επιλογή των 
σχεδίων, µέσω της εφαρµογής της “first-in first-out” διαδικασίας επιλογής, σε όποια 
περίπτωση αυτό ήταν δυνατό.     

 

4β. Είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν οι παροχές στα υιοθετηµένα προγράµµατα 
µέσω επίσηµης τροποποίησης προκειµένου να επιταχυνθούν οι µηχανισµοί 
απόδοσης; (4b. Is it necessary to simplify provisions in the adopted programmes 
through formal modification to speed up deliver mechanisms?) 

Αποτελεί γεγονός, σύµφωνα και µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων της 
Συνάντησης Εργασίας της Βαρσοβίας, ότι υφίσταται υπερβολική επιβάρυνση στην υλοποίηση 
της Πολιτικής Συνοχής λόγω µεγάλου αριθµού κανόνων και ρυθµιστικών παρεµβάσεων, ιδίως 
στις Νέες Χώρες Μέλη. Για αυτό το λόγο, εξετάζεται το κατά πόσο χρειάζονται επείγουσες 
τροποποιήσεις στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την επίσπευση της νωρίτερης απόδοσης 
των χρηµατοδοτήσεων πέρα από τις ευελιξίες που ήδη υφίστανται. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
µέσα από αλλαγές στις προτεραιότητες και τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
µε γνώµονα οι αλλαγές να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει.  

Ειδικά για το κανονιστικό πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
στην Συνάντηση Εργασίας της Βαρσοβίας ένα πακέτο αλλαγών, που η προώθησή τους µπορεί 
να συµβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Σε αυτό ενσωµατώνεται η ανάγκη 
µεταβολών και στο σύστηµα απόδοσης τους στους επωφελούµενους, µε σκοπό τη µεταβολή 
του από προσανατολισµένο-στον-έλεγχο(audit-oriented) σε προσανατολισµένο-στην-
αποτελεσµατικότητα(efficiency-oriented). Αναλυτικότερα, γίνεται η παραδοχή ότι το σύστηµα 
απόδοσης των χρηµατοδοτήσεων παρουσιάζει χαµηλό βαθµό υλοποίησης καθώς υπόκειται σε 
υπερβολικό όγκο ρυθµίσεων και ελέγχων(overregulated). Στις Νέες Χώρες Μέλη οι εθνικοί 
θεσµοί κάθε χώρας οφείλουν να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και συχνά επιβαρύνουν τους 
επωφελούµενους µε επιπρόσθετες, συχνά ανούσιες, υποχρεώσεις, ενώ σε χώρες µε µικρότερο 
µερίδιο στην κατανοµή της Πολιτικής Συνοχής, η αποτελεσµατικότητα σε όρους ανάλυσης 
κόστους-οφέλους απέχει από την αρχή της αναλογικότητας. Για αυτό το σκοπό πρέπει να 
βρεθούν τρόποι προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο εµπιστοσύνης, να βελτιωθεί η συνάφεια 
µε το κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και να εφαρµοστεί η αρχή της 
αναλογικότητας.   

                                                
113  ‘’Πολιτική για τη συνοχή: επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία’’, Βρυξέλλες, 16.12.2008, 
COM(2008) 876 τελικό. 
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5. Χρήση των δυνατοτήτων υπό το πλαίσιο της Προσωρινής Κρατικής Βοήθειας;   

Έχει προγραµµατιστεί, ακολουθώντας την έγκριση της Ευρ. Επιτροπής για Κρατική 
Βοήθεια, να χρησιµοποιηθούν κεφάλαια της Πολιτικής Συνοχής για να 
χρηµατοδοτηθούν: 

5α. ∆οµές που υλοποιούν το «Συµβατό περιορισµένο ποσό βοήθειας» µέχρι 
€500000; 

(5. Use of possibilities under the Temporary state aid framework: 

Is it planned, following Commission state aid approval, to use Cohesion Policy 
funds to finance: 

5a. Schemes implementing the “Compatible limited amount of aid” up to € 500 
000?) 

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθεστώς Ν304/09 
«Περιορισµένα συµβιβάσιµα ποσά ενισχύσεων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου», το οποίο 
εγκρίθηκε στις  15/07/2009. Το καθεστώς αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε στόχο την ενδυνάµωση της 
περιφερειακής οικονοµίας, τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης και 
δηµιουργία νέων. Μέχρι στιγµής, έχουν προκηρυχθεί δύο προγράµµατα µε βάση το 
εγκεκριµένο καθεστώς, το ένα στο πλαίσιο των ΠΕΠ µε προϋπολογισµό 500 εκατ. ευρώ και 
ένα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε προϋπολογισµό ύψους 45 εκατ. ευρώ. Τα 
προγράµµατα βρίσκονται στην φάση υποβολής προτάσεων.  

 

6.∆ηµόσιες Προµήθειες 

Εντός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, έχει γίνει χρήση των διαδικασιών 
επιτάχυνσης των δηµόσιων προµηθειών, προκειµένου να µειωθεί το συνολικό όριο 
της διαδικασίας από τις 87 ηµέρες στις 30; 

(6. Public Procurement 

Within Operational Programmes, is use being made of accelerated public 
procurement procedures, reducing the overall time limit of the procedure from 87 
days to 30 days?) 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Οικονοµικής Ανάκαµψης (COM (2008) 800/26.11.2008), η 
επισπευσµένη διαδικασία, όπως αυτή µνηµονεύεται στο έγγραφο της Επιτροπής µε 
ηµεροµηνία 19/12/2008, εφαρµόστηκε από την Ελλάδα προκειµένου για την επιλογή των 
αναδόχων στους οποίους θα ανατεθεί η διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
και ειδικότερα δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ για την προγραµµατική περίοδο 2007-
2013, δηλαδή των αναδόχων που ορίστηκαν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 
πράξεων κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Η εν λόγω διαδικασία επελέγη κυρίως στη 
βάση της ανάγκης για την ανάκαµψη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές 
να αποκτήσουν, µε ταχείες διαδικασίες, πρόσβαση στους πόρους των 
διαρθρωτικών ταµείων, για την υλοποίηση επενδύσεων και τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, σε συνδυασµό µε την άµεση ενεργοποίηση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ No 1 

 

Χώρα: Ελλάδα 
Περιφέρεια: Σύνολο επικράτειας 

Έργο, σχέδιο, 
πολιτική: 

Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 

∆ιάρκεια: 2009-2010 
Στόχος: Ανταγωνιστικότητα  

Χρηµατοδότηση: 

Συνολική δαπάνη: 1.050.000.000 Ευρώ 
Κοινοτική συµµετοχή:  
Εθνική συµµετοχή: 
Περιφερειακή συµµετοχή: 
Ιδιωτική συµµετοχή: 

Επαφή: 

Ονοµατεπώνυµο: 
Οργανισµός: Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής & ∆ηµόσιων 
Επενδύσεων 
∆ιεύθυνση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
Email: gddevelopment@mnec.gr  
Internet: www.ependyseis.gr 

 
Περιγραφή έργου / 
πολιτικής: 

 
Το Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη» «∆υτική 
Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου». 
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις από το Πρόγραµµα, µε την µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής, 
επιχορήγησης αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγµένες Περιφέρειες 
της χώρας. Η επιλογή αυτή αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονοµίας, στη 
διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων, µε απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του 
πληθυσµού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. 
Ως Ενδιάµεσοι Φορείς διαχείρισης (ΕΦ∆) έχουν οριστεί, µετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, 
συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα (Τράπεζες) της χώρας. Ο ρόλος των Τραπεζών στο Πρόγραµµα 
συνίσταται στην υλοποίηση της εφαρµογής των δράσεων, µε ευθύνη της υποδοχής και αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων, της παρακολούθησης της υλοποίησης τους και της καταβολής των 
ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές. Το όλο σύστηµα, χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά 
των σηµείων εξυπηρέτησης των επενδυτών. Πρόκειται για ένα αποκεντρωµένο σύστηµα υποδοχής, 
µε πάνω από 3.000 σηµεία υποδοχής σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε φάση υλοποίησης των 
επενδύσεων ο ενδιαφερόµενος επενδυτής δύναται να συναλλάσσεται µόνο µε το Υποκατάστηµα της 
Τράπεζας. Παράλληλα, περιορίζεται ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος πλέον θα έχει µόνον το 
γενικό συντονισµό των δράσεων και την εποπτεία για την ορθή λειτουργία του συστήµατος. 
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ No 2 

 

Χώρα: Ελλάδα 

Περιφέρεια: Εθνικής εµβέλειας 

Έργο, σχέδιο, 
πολιτική: 

Corallia Clusters Initiative – 
Ανάπτυξη Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (clusters) στην θεµατική περιοχή της 
Μικροηλεκτρονικής, µέσω των ακόλουθων ενταγµένων έργων/πράξεων: 
3η Προγραµµατική Περίοδος (Γ’ ΚΠΣ): 
«∆ηµιουργία και Λειτουργία ∆οµής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών»  
«Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» 
4η Προγραµµατική Περίοδος (ΕΣΠΑ): 
“Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική ” 
“ ∆ηµιουργία και Λειτουργία ∆οµής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Πάτρας” 
“∆ηµιουργία Συστοιχίας ∆οµών Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Αθήνας” 
“Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση της Πράξης «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών 
Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική»” 

∆ιάρκεια: 2006 – σήµερα 

Στόχος: 
Παραγωγή και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, ενίσχυση 
της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας της χώρας, Ανάπτυξη και διατήρηση βιώσιµου, εθνικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, Σύµπραξη βιοµηχανίας – ακαδηµαϊκής κοινότητας.    

Χρηµατοδότηση: 
(έργων ΕΣΠΑ) 

Συνολική δηµόσια δαπάνη: 38.539.718 € 
Κοινοτική συµµετοχή: 32.758.760 € 
Εθνική συµµετοχή: 5.780.958 € 
Περιφερειακή συµµετοχή: 22.048.394 € 
Ιδιωτική συµµετοχή: 20.863.027 € 

Επαφή: 

Ονοµατεπώνυµο: Βασίλειος Μακιός 
Οργανισµός: Corallia Clusters Initiative 
∆ιεύθυνση: Σώρου 12, 15125 Μαρούσι 
Email: exec@corallia.org 
Internet: www.corallia.org 

Περιγραφή έργου/ 
πολιτικής: 

Από τη ίδρυσή του το Corallia Clusters Initiative εκφράζει την πρώτη εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη 
συνεργατικών σχηµατισµών στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό και ιδιαίτερα φιλόδοξο 
εγχείρηµα µεγάλης τεχνολογικής εξειδίκευσης που αποσκοπεί στη δηµιουργία και ανάπτυξη συνεργατικών 
σχηµατισµών καινοτοµίας (innovation clusters) µέσα από µια “bottom-up” προσέγγιση, σε περιοχές που 
εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε χαρακτηριστικά «έντασης γνώσης - υψηλής τεχνολογίας - εξαγωγικού 
χαρακτήρα», προκειµένου να αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς στον 
τοµέα τους. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηµιουργήθηκε µια δοµή ανάπτυξης και ένα πλαίσιο ενίσχυσης του πρώτου 
συνεργατικού σχηµατισµού στη θεµατική περιοχή της Νάνο/Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωµατωµένων 
Συστηµάτων, που προωθεί την ένταξη επιχειρηµατικών και ερευνητικών/ ακαδηµαϊκών φορέων στο cluster, τη 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για άµεσες ξένες επενδύσεις, την ανάπτυξη καινοτοµιών και νέων 
τεχνολογιών, τη µεταφορά τεχνολογίας, την αναβάθµιση παραγωγικών διαδικασιών, και τη δηµιουργία ισχυρών 
δικτύων µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων. 
 

Συνάφεια µε 
στρατηγικές: 

• Στρατηγική Λισαβόνας 
• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 
• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

Συγχρηµατοδοτούµενο έργο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
2007-2013 και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 των περιφερειών µεταβατικής 
στήριξης. 

Σχεδιασµός/ 
υλοποίηση του 
έργου/ της πολιτικής 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου έχουν συγκεντρωθεί και συνδυαστεί επιτυχηµένα οι παρακάτω 
στρατηγικοί στόχοι και αποτελέσµατα:  

• Σηµαντική αύξηση µελών, από µόλις 13 στην έναρξη σε περισσότερους από 100 φορείς (µεταξύ των 
οποίων επιχειρήσεις, ερευνητικά και πανεπιστηµιακά εργαστήρια και ινστιτούτα) 

• ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (συν-ανταγωνισµός)  
• ποιοτική βελτίωση των διαδικασιών Έρευνας και Ανάπτυξης των µελών του cluster και κατ’ επέκταση 

των παραγόµενων από αυτή τη διαδικασία προϊόντων προκειµένου να ανταγωνισθούν στις διεθνείς 
αγορές 

• διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών του cluster – γεγονός που οδήγησε στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη µεγιστοποίηση της προσαρµοστικότητας στις νέες τεχνολογίες 

• βελτίωση οικονοµικών δεικτών των επιχειρηµατικών κυρίως µελών του cluster (ενδεικτικά αναφέρονται 
αύξηση κύκλου εργασιών κατά 59,56%, εξαγωγών κατά 109,67%, απασχόλησης κατά 92,63%, και 
αριθµού διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατά 137,5% 

• επίτευξη οικονοµιών κλίµακας [δηµιουργία δικτύου κοινών προµηθευτών και καναλιών προώθησης 
προϊόντων 
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• επίτευξη οικονοµίας σκοπού [ισχυροποίηση επιχειρηµατικών σχέσεων και κοινών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων – γεγονός που υποβοηθείται σηµαντικά από την από την ανάπτυξη και λειτουργία του 
Κέντρου Καινοτοµίας Μικροηλεκτρονικής (µIC) στο Μαρούσι και την ανάδειξή του σε σηµείο αναφοράς 
για τη Νάνο/Μικροηλεκτρονική και τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα στην Ελλάδα και τόπο επαφών, 
συναντήσεων entrepreneurs µε επενδυτές, µε ερευνητές και καθηγητές, και γένεσης νέων ιδεών και 
συνεργασιών (µε περισσότερες από 1500  συναντήσεις, ηµερίδες, σεµινάρια, παρουσιάσεις, κ.λπ. να 
πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση) 

• Σύζευξη ακαδηµίας – βιοµηχανίας µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και 
εκδηλώσεων. Ως τέτοια δράση, αναφέρεται ενδεικτικά η αναγνωρισµένη από το ΕΠΑΝ Ι «Βέλτιστη 
Πρακτική» της διοργάνωσης «Ηµέρα Καριέρας» που πραγµατοποιείται ετησίως στο Κέντρο Καινοτοµίας 
Μικροηλεκτρονικής. Επιπλέον, διοργάνωση Ηµερίδων εξειδικευµένου επιστηµονικού ενδιαφέροντος 
συνεργασία µε Πανεπιστήµια εντός Ελλάδας και επιχειρηµατικές συναντήσεις – Ηµερίδες σε συνεργασία 
µε διεθνούς φήµης πανεπιστήµια των ΗΠΑ 

• ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και άλλων ενηµερωτικών ηµερίδων, που αποσκοπούν στην 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού του mi-cluster 

H στόχευση για την επόµενη περίοδο εστιάζει στην τόνωση συγκεκριµένων αναπτυξιακών δεικτών των µελών 
του mi-Cluster, τόσο σε επίπεδο άµεσα µετρήσιµων ποσοτικών και οικονοµικών στοιχείων των επιµέρους 
επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, όσο και σε επίπεδο έµµεσων ποιοτικών στοιχείων του mi-Cluster συνολικά, 
όπως είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η διάχυση της τεχνογνωσίας, η αναβάθµιση 
παραγωγικών διαδικασιών, η προσέλκυση χαρισµατικών ανθρώπων, η ενίσχυση της αριστείας και η δηµιουργία 
ισχυρών δικτύων µεταξύ της βιοµηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσµιων αγορών, ώστε να 
επιτευχθεί µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και βιώσιµο οικοσύστηµα ανάπτυξης και καινοτοµίας.  
Συνολικά, το έργο αναµένεται να συµβάλει ώστε στο διάστηµα µέχρι το 2015, τα επιχειρηµατικά κυρίως µέλη του 
mi-Cluster να: 

• φτάσουν τις 100 επιχειρήσεις µε έδρα και ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
• αυξήσουν τους κύκλους εργασιών τους πάνω από τα 600 εκ. ευρώ 
• δηµιουργήσουν 4,000 νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευµένο προσωπικό 
• αυξήσουν τις εξαγωγές τους µε στόχο να ξεπεράσουν τα 250 εκ. ευρώ 
• προσελκύσουν επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών µε στόχο να ξεπεράσουν τα 300 εκ. ευρώ 
• καταθέτουν τουλάχιστον 1 δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανά δέκα ερευνητές ετησίως 
 

 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ No 3 

 

Χώρα: Ελλάδα 
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα 
Έργο, σχέδιο, 
πολιτική: 

Επιχορήγηση  Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών Νέων Επιστηµόνων (ΝΕΕ) 

∆ιάρκεια: 2006 – 2009 (πήρε παράταση) 
Στόχος: Απασχόληση 

Χρηµατοδότηση: 

Συνολική δαπάνη: 33.960.0000 
Κοινοτική συµµετοχή: 80% 
Εθνική συµµετοχή: 20% 
Περιφερειακή συµµετοχή:- 
Ιδιωτική συµµετοχή:- 

Επαφή: 

Ονοµατεπώνυµο: Οικονοµάκος Παναγιώτης 
Οργανισµός: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
∆ιεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Email: panaoiko@mou.gr 
Internet: www.prosonolotahos.gr 

 
Περιγραφή έργου / 
πολιτικής: 

Η πρακτική αφορούσε την  Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών –Νέοι επιστήµονες στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4.1 του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006.   
Τα αποτελέσµατα της πρακτικής ήταν πως 2.830 νέοι επιστήµονες εντάχθηκαν στο πρόγραµµα και επιδοτήθηκαν 
για τη δηµιουργία προσωπικής επιχείρησης.  
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός να αναφερθεί ότι η αυτοαπασχόληση είναι µοχλός καταπολέµησης της 
ανεργίας, καθώς µε βάση σχετική έρευνα πεδίου που διεξήχθη υπό την ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ (2005) 
αναφορικά µε τη διατήρηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης από το 
Πρόγραµµα ΝΕΕ, προέκυψε ότι ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των ωφελούµενων (74%) συνεχίζει την άσκηση 
επιχείρησης ή ελευθέρου επαγγέλµατος. Επίσης το 63% περίπου των ωφελουµένων ανέφεραν ότι τα βασικά 
οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεών τους (κύκλος εργασιών, κέρδη) παρουσιάζουν αυξητική τάση ή 
παραµένουν σταθερά. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση πρόσθετου 
προσωπικού, εποµένως της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις,  καθώς  προκύπτει ότι σε κάθε 
νέα επιχείρηση δηµιουργείται κατά µέσο όρο 0,5 προσθετή θέση εργασίας. 
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Συνάφεια µε 
στρατηγικές: 

Η πρακτική αποσκοπούσε στην προώθηση των άνεργων νέων επιστηµόνων στην απασχόληση. Η πρακτική είχε  
συµπληρωµατικότητα µε το σύνολο των δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τόνωσης 
της επιχειρηµατικότητας  σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερα είχε συνέργεια µε την ίδρυση και 
λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης των οποίων αρµοδιότητα ήταν η υλοποίησή του. Η 
συνέχιση της εφαρµογής της πρακτικής  συνεχίζεται καθώς στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013» (άξονας 3.1, 3.2, 3.3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση114»)  
προβλέπονται σχετικές κατηγορίες παρέµβασης και αναµένεται η συνέχιση της. 

Σχεδιασµός / 
υλοποίηση του 
έργου / της 
πολιτικής 

2.830 νέοι επιστήµονες εντάχθηκαν στο πρόγραµµα και ήταν η πρώτη φορά που επιδοτήθηκαν νέοι 
επιστήµονες για τη δηµιουργία προσωπικής επιχείρησης καθώς µέχρι πρότινος η γνωστική και επιστηµονική τους 
επάρκεια θεωρούταν απλώς επαρκές κίνητρο για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας και όχι ουσιώδης 
προυπόθεση. 
Για τον σχεδιασµό της πρακτικής αξιοποιήθηκε κυρίως η εµπειρία του ΟΑΕ∆ από προγράµµατα επιχορήγησης 
Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών που σηµείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράµµατος «Απασχόληση & Επαγγελµατική Κατάρτιση µε σηµαντικό αριθµό ωφελουµένων άνω των 
40.000 ατόµων και µε µεγάλο ποσοστό βιωσιµότητας των δηµιουργούµενων επιχειρήσεων. 
Αναφορικά µε  την συµµετοχή  στην φάση του σχεδιασµού των   αρµόδιων  εµπλεκόµενων φορέων  (Κρατική 
∆ιοίκησης-εκπρόσωποι εργοδοτικών επιχειρηµατικών φορέων και φορέων εκπροσώπησης των εργαζοµένων) και 
την - δηµιουργία πλαισίου προώθησης της εταιρικότητας  επισηµαίνεται ότι αυτή κρίθηκε πολύ ικανοποιητική 
καθώς η απόφαση για την υλοποίηση του προγράµµατος λήφθηκε στο επίπεδο του ∆.Σ  του Ο.Α.Ε.∆ στο οποίο 
συµµετείχαν και οι κοινωνικοί εταίροι. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα γνωστοποιήθηκε εγκαίρως και επαρκώς στον 
ωφελούµενο πληθυσµό, γεγονός που αποδείχτηκε από την ταχεία κάλυψη των θέσεων του προγράµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Οι Άξονες 3.1, 3.2, 3.3  «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» περιλαµβάνουν 
δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού για την επίτευξη επαρκούς 
ανταγωνιστικότητας και  την δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία οι βασικές οµάδες –στόχοι του 
άξονα είναι το άνεργο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας, οι νέοι άνεργοι, οι γυναίκες κτλπ. Ο Άξονας 3 
αποτελεί τον πρώτο από πλευράς χρηµατοδοτικής βαρύτητας Άξονα Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά, µε ποσοστό περίπου 54%(περίπου 1.624 εκατ. €). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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α) Κοινωνικοοικονοµικές Τάσεις-Προβλέψεις 

Η ελληνική οικονοµία, παρά τη διατήρηση των διαχρονικών διαρθρωτικών της προβληµάτων 
που αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξη και ανάπτυξή της, παρέµεινε την περίοδο 2007-
2008 σε τροχιά ήπιας σύγκλισης µε την ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη. Βάσει των στοιχείων που 
παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης115, η άνοδος του ΑΕΠ και του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας υπερέβη τη µέση αύξηση στις παραπάνω οικονοµικές ζώνες. 
Στο πεδίο της ανεργίας, η ταχύτερη υποχώρησή της στην Ελλάδα σε σύγκριση µε την ΕΕ και 
την Ευρωζώνη είχε ως αποτέλεσµα να υποχωρήσει αρκετά η µεταξύ τους διαφορά και να 
διαµορφωθεί το 2008 σε επίπεδο οριακά υψηλότερο του µέσου όρου της Ευρωζώνης. 
Μικρότερη ήταν η µείωση της απόστασης σε ότι αφορά τον εναρµονισµένο πληθωρισµό, ο 
οποίος επίσης εξακολουθεί να υπερβαίνει τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  

Ωστόσο, σε ότι αφορά βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας, 
παρατηρήθηκε στασιµότητα ή/και πτωτικές τάσεις. Εξασθένιση εµφάνισε η 
ανταγωνιστικότητα τη διετία 2007-2008, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στις σχετικές 
αξιολογήσεις διεθνών οργανισµών (WEF, IMD), καθώς τα ελλείµµατα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκαν ιδιαίτερα, ενώ η πορεία 
των ξένων άµεσων επενδύσεων, παρά την αύξηση έναντι των προηγούµενων ετών, ήταν στο 
συγκεκριµένο διάστηµα ασταθής, όπως φανερώνει η µεγάλη διακύµανσή τους. Σχεδόν 
αµετάβλητη είναι η θέση της Ελλάδας και στις αξιολογήσεις για τις συνθήκες-δυνατότητες 
άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που επηρεάζουν σηµαντικά τις εξελίξεις κυρίως 
στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Στην αγορά εργασίας, µικρή ήταν η τόνωση της 
γυναικείας απασχόλησης, που παραµένει ιδιαίτερα χαµηλή, ενώ οξύνθηκε το πρόβληµα της 
χαµηλής συµµετοχής στην απασχόληση των νέων ηλικίας 15-24 ετών. Αυτές οι δύο 
πληθυσµιακές οµάδες είναι ταυτόχρονα εκείνες µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, παρά τη 
βελτίωση των τελευταίων ετών. 

Έντονες είναι όµως είναι οι ανισορροπίες στο πεδίο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Το 2007 
το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης ξεπέρασε το όριο του 3% του ΑΕΠ 
του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και διαµορφώθηκε στο 3,7%, ενώ το 2008 
υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας στο 7,7%. Στο ίδιο διάστηµα, δεν κατέστη εφικτός ο 
περιορισµός του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, που από το 97,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
2006, υποχώρησε στο 95,6% την επόµενη χρονιά, για να ανέλθει εκ νέου το 2008, στο 
99,2%. Οι πρόσφατες προβλέψεις για το 2009 συγκλίνουν στο ότι έλλειµµα θα υπερβεί το 
12% του ΑΕΠ και το χρέος το 110% αυτού. 

Στο κρίσιµο πεδίο της κοινωνικής συνοχής, το ποσοστό των ατόµων που βρίσκεται 
εισοδηµατικά κάτω από το όριο της φτώχειας µειώθηκε στο 20% το 2007, ποσοστό που 
ακόµα και αν ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης δεν υποχωρεί κάτω από το 
18%. Συνεχή άνοδο παρουσιάζει η συνολική εγχώρια δαπάνη για την υγεία, που ως ποσοστό 
του ΑΕΠ βρίσκεται µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το 40% αυτής να 
καλύπτεται από ιδιώτες. Στην εκπαίδευση, παρότι η αναλογία των σχετικών δαπανών ως προς 
το ΑΕΠ συγκαταλέγεται µεταξύ των χαµηλότερων στην ΕΕ-27, η σχέση µαθητών ανά 
εκπαιδευτικό βελτιώθηκε, και διαµορφώνεται αρκετά χαµηλότερα από το αντίστοιχη τιµή της 
στην ΕΕ-27, όµως η συµµετοχή ατόµων ηλικίας 15-24 ετών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
υποχωρεί και πλέον ξεπερνάει οριακά τον κοινοτικό µέσο όρο. Αντίστοιχα χαµηλή σε όρους 

                                                
115 Όλες οι αναφορές στην εξέλιξη µεγεθών µέχρι και το πρώτο εννιάµηνο του 2009 που γίνονται στην 
πρώτη ενότητα των συµπερασµάτων της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 
παρουσιάζονται αναλυτικά, µε συγκεκριµένα στοιχεία και πηγές αυτών στα κεφάλαια 1 και 2 της 
έκθεσης. 
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δαπανών είναι η επίδοση της Ελλάδας σε κατεύθυνση πόρων προς Ε&ΤΑ, εµποδίζοντας την 
άνοδό της σε δείκτες τεχνολογικής ετοιµότητας και καινοτοµικότητας, παρότι παρουσιάζει -
σχετικά- αρκετά υψηλή διαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών. Αρκετά θετική εξέλιξη 
αποτελεί η ταχεία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές, 
καθώς και η ραγδαία διείσδυση του στα νοικοκυριά, που περιορίζει σχετικά τη µεγάλη 
απόκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική είναι η µοναδική περιφέρεια της οποίας το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ εκφρασµένο σε ΜΑ∆ ξεπερνούσε το 2006 τον κοινοτικό µέσο όρο, µε το χαµηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ να παρουσιάζεται στη ∆υτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 
και στο Βόρειο Αιγαίο. Η ∆υτική Μακεδονία εµφάνισε το 2008 το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας (12,5%), 5,5 ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο σε σχέση µε την ΕΕ, σε αντίθεση µε 
τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, στις οποίες η ανεργία 
διαµορφώθηκε στην περιοχή του 4,5%.  

Σε αντιστοιχία µε την παγκόσµια οικονοµία, η πορεία της ελληνικής οικονοµίας καθορίστηκε το 
2009 κατά κύριο λόγο από την επέκταση των συνεπειών της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης του προηγούµενου έτους στην πραγµατική οικονοµία και τη διεθνή οικονοµική ύφεση 
που αυτή προκάλεσε. Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις της οικονοµικής κάµψης ενισχύθηκαν από 
τα εγχώρια µακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, κάνοντας 
την επίλυσή τους πιο επείγουσα από ποτέ άλλοτε. Σε ότι αφορά τις επιδράσεις στη λειτουργία 
του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης προς τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είχε επιβραδυνθεί µέχρι τα µέσα του έτους κάτω από το ήµισυ 
του αντίστοιχου περυσινού λόγω της αυστηροποίησης της πιστωτικής πολιτικής των 
τραπεζικών ιδρυµάτων, παρά το γεγονός ότι αυτά είχαν πραγµατοποιήσει ελάχιστες 
τοποθετήσεις σε επισφαλή επενδυτικά προϊόντα και την εφαρµογή του κρατικού σχεδίου 
στήριξης της ρευστότητας από τις αρχές του 2009 (ύψους 28 δισεκ. ευρώ). Συνολικότερη 
αποτύπωση της επίδρασης διεθνούς οικονοµικής ύφεσης στην ελληνική οικονοµία αποτελεί η 
πτώση του ΑΕΠ κατά 1,1% το πρώτο εννιάµηνο του 2009 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο 
του 2008, υποχώρηση η οποία αναµένεται να είναι παρόµοια ή ελαφρά µικρότερη στο σύνολο 
του χρόνου σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις116 και προέρχεται πρωτίστως από 
την καθίζηση του σχηµατισµού κεφαλαίου και την εξασθένιση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
Στον εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας,  σηµαντική συρρίκνωση υπέστησαν οι εξαγωγές, η 
µείωσή τους όµως υπεραντισταθµίστηκε από τη µεγαλύτερη πτώση των εισαγωγών. Στην 
πλευρά της εγχώριας παραγωγής, υποχώρηση παρουσίασαν οι δείκτες παραγωγής/κύκλου 
εργασιών στους κυριότερους κλάδους της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών.  

Ωστόσο, µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 που βρίσκονται σε οικονοµική ύφεση, η Ελλάδα και η 
Κύπρος εµφανίζουν στο συγκεκριµένο διάστηµα τη χαµηλότερη µείωση του ΑΕΠ. 
Επιπρόσθετα, οι εκτιµήσεις για το επίπεδο του ΑΕΠ το 2010 συντείνουν στο ότι θα 
επικρατήσουν σταθεροποιητικές ή λιγότερο πτωτικές σε σύγκριση µε το 2009 δυνάµεις στην 
εξέλιξή του και δε θα υπάρξει µεγαλύτερη βάθυνση της ύφεσης 117 , ενώ η επιστροφή σε 
αναπτυξιακούς ρυθµούς υπολογίζεται να επιτευχθεί το 2011. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία 
της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια θα διαδραµατίσει η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-
2013 στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε), µέσω του οποίου ο 
στόχος είναι να διατεθούν για την αναθέρµανση της οικονοµίας 6,95 δισεκ. ευρώ 118 . 
Ειδικότερα, στη στήριξη της παραγωγικής λειτουργίας της οικονοµίας, στην τόνωση των 
επενδύσεων και ευρύτερα, στη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναµικής της 
ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, αναµένεται να 
συµβάλουν δράσεις µέσω κυρίως του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-
2013.  

                                                
116 European Economic Forecast, Autumn 2009, Eur. Commission: -1,1%, OECD Economic Outlook no. 
86, Νοvember 2009: -1,1%, IMF World Economic Outlook, October 2009: -0,8%. 
117 European Economic Forecast, Autumn 2009, Eur. Commission: -0,3%, OECD Economic Outlook no. 
86, Νοvember 2009: -0,7%, IMF World Economic Outlook, October 2009: -0,1%. 
118 Σύνολο κοινοτικής χρηµατοδότησης και εθνικής συµµετοχής, όπως καταγράφεται στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισµού του 2010.  
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Το ύψος του ΑΕΠ και ο βαθµός ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εξάπλωση των συνεπειών της 
οικονοµικής κρίσης, επηρεάζονται αρκετά από την πορεία του εξωτερικού τοµέα της ελληνικής 
οικονοµίας, η οποία καθορίζεται περισσότερο από εξωγενείς τάσεις. Η εξασθένιση των 
παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών από τα τέλη του 2008 που εξελίχθηκε σε πτώση το 2009 
συνεχίζει να έχει αρνητική επίδραση και στις ελληνικές εξαγωγές. Ωστόσο, η ταχεία 
αποκλιµάκωση των τιµών του πετρελαίου και των βασικών κατηγοριών εµπορευµάτων από 
την ίδια περίοδο, ύστερα από ένα διάστηµα έντονης ανόδου τους που ξεκίνησε στις αρχές του 
2008, περιόρισε σε απόλυτα µεγέθη την αξία των εισαγωγών περισσότερο από τη µείωση των 
εξαγωγών. Συνισταµένη των δύο µεταβολών αποτελεί η υποχώρηση του ελλείµµατος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του εµπορικού ισοζυγίου: οι τελευταίες εκτιµήσεις για 
το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2009 βρίσκονται αρκετά χαµηλότερα 
από το 14,7% του ΑΕΠ, ποσοστό στο οποίο διαµορφώθηκε το 2008119. Ανάλογη µείωση 
προβλέπεται από την Ευρ. Επιτροπή για το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, στο 11,0% του 
ΑΕΠ από 18,3% το 2008. Αποκλιµάκωση, µε ηπιότερο όµως ρυθµό, των ελλειµµάτων των δύο 
ισοζυγίων αναµένεται και το 2010, αντανακλώντας κυρίως τις πιέσεις στην εγχώρια συνολική 
ζήτηση λόγω της ύφεσης, παρά την αύξηση των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων.    

Βασικό αρνητικό αντίκτυπο της υποχώρησης του ΑΕΠ και του προϊόντος στους κύριους 
κλάδους της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί η άνοδος της ανεργίας, που το δεύτερο τρίµηνο 
του 2009 ήταν κατά 1,7 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερη έναντι της ίδιας περιόδου το 2008. 
Η αύξηση της ανεργίας συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2009, γεγονός που υποδηλώνει 
περιορισµό της συνήθους εποχικής απασχόλησης, ενώ καθώς η µετάβαση των διακυµάνσεων 
από την παραγωγή στην αγορά εργασίας δεν είναι άµεση, αναµένεται περαιτέρω κλιµάκωσή 
της στους επόµενους µήνες του 2009. Η αύξηση της ανεργίας αλλά περισσότερο ο φόβος για 
συνέχιση της επέκτασής της είναι ένας από τους λόγους εξασθένισης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Οι επιδράσεις τους αντικατοπτρίζονται επίσης στους δείκτες οικονοµικής 
συγκυρίας και ειδικότερα στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, η οποία το πρώτο τρίµηνο του 
2009 υποχώρησε σε ιστορικά ελάχιστο επίπεδο, ωστόσο έκτοτε βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή 
άνοδο. Επιπρόσθετα, η άνοδος της ανεργίας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα 
διαχρονικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της, καθώς επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες, ενώ 
πέρα από τους νέους 15-24 ετών πλήττει κυρίως και την αρκετά µεγαλύτερη ηλικιακά ζώνη 
των 45-64 ετών. Επιπλέον, σε ότι αφορά τις περιφέρειες, στις πρώτες θέσεις εκείνων µε τη 
µεγαλύτερη αναλογικά αύξηση συγκαταλέγονται κυρίως περιφέρειες που στο παρελθόν 
παρουσίαζαν χαµηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και η Αττική, η 
άνοδος όµως είναι έντονη και σε περιοχές που ανέκαθεν αντιµετώπιζαν πρόβληµα υψηλής 
ανεργίας, όπως το Νότιο Αιγαίο.   

Συνεκτιµώντας τις παραπάνω εξελίξεις, η αύξηση της ανεργίας πιθανότατα θα συνεχιστεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2009 και το ποσοστό της θα ξεπεράσει στο β’ εξάµηνο του έτους το 
9,5%. Για το σύνολο της χρονιάς, οι εκθέσεις των διεθνών οργανισµών εκτιµούν ότι θα 
ανέλθει στην περιοχή του 9,0-9,5% από 7,7% το 2008120, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να 
ξεπεράσει αρκετά αυτές τις προβλέψεις, λαµβάνοντας υπόψη την έντονα ανοδική τάση που 
αποτυπώνεται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία και τη διαδικασία συγκράτησης της 
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. Το 2010 αναµένεται νέα όξυνση της ανεργίας, στο 10,2-
10,5% σύµφωνα µε τις έως τώρα εκτιµήσεις, καθώς η ελληνική οικονοµία θα βρίσκεται σε 
φάση ωρίµανσης των συνεπειών της οικονοµικής ύφεσης και λόγω της προσπάθειας 
εξορθολογισµού του µεγέθους της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. Ανασχετικά στην 
υφιστάµενη έξαρση της ανεργίας εξαιτίας, κατά κύριο λόγο, της οικονοµικής κρίσης, θα 
λειτουργήσουν δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 µέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». Στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του 2010, προβλέπονται από την πλευρά του ΕΣΠΑ για κατάρτιση 
ανέργων-εργαζόµενων δαπάνες ύψους 400 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5,8% των 

                                                
119 European Economic Forecast, Autumn 2009, Eur. Commission: 8,8%, OECD Economic Outlook no. 
86, Νοvember 2009: 11,1%, 
120 European Economic Forecast, Autumn 2009, Eur. Commission: 9,0%, OECD Economic Outlook no. 
86, Νοvember 2009: 9,3%, IMF World Economic Outlook, October 2009: 9,5%. 
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ετήσιων συνολικών δαπανών του. Το πλήθος και ο βαθµός υλοποίησης των σχετικών 
δράσεων θα καθορίσει επιπλέον την ταχύτητα και τη διάρκεια αποκλιµάκωσής της, 
προκειµένου να επιστρέψει σταδιακά στα, προ της ύφεσης, ποσοστά της. 

Μοναδική θετική εξέλιξη στα βασικά οικονοµικά µεγέθη, που µεγάλο µέρος της προκλήθηκε 
από τις αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην παραγωγική δραστηριότητα και το 
εµπόριο διεθνώς, αποτελεί η εξασθένιση του πληθωρισµού από το δ’ τρίµηνο του 2008, που 
λειτούργησε ως µοχλός στήριξης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η παραµονή του σε πτωτική 
τροχιά διατηρήθηκε µέχρι το τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2009, οπότε και 
διαµορφώθηκε στο 0,7%, ενώ από τα τέλη του καλοκαιριού έως και τον Οκτώβριο 
επικρατούν, µε ορισµένες διακυµάνσεις, ανοδικές τάσεις στην εξέλιξή του. Η αντιστροφή της 
πτώσης προήλθε κυρίως από την αύξηση των τιµών σε ποτά-καπνό και είδη ένδυσης-
υπόδησης. Για το υπόλοιπο του 2009, αντίρροπα στην ενδεχόµενη αυξητική επίδραση στον 
πληθωρισµό της εξάλειψης της διαφοράς φετινής-περυσινής τιµής πετρελαίου και στη χαµηλή 
περυσινή βάση του δείκτη τιµών θα λειτουργήσουν η αποδυναµωµένη συνολική ζήτηση, 
επηρεαζόµενη στα νοικοκυριά και από την κλιµακούµενη ανεργία, όπως και η σηµαντική 
επιβράδυνση του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Ως 
αποτέλεσµα, ο πληθωρισµός στο σύνολο του έτους προβλέπεται να κινηθεί στην περιοχή του 
1,2%. Μικρή ενίσχυση του πληθωρισµού αναµένεται για το 2010, καθώς η εγχώρια ζήτηση θα 
συνεχίσει να υφίσταται -ηπιότερες- πιέσεις από τις επενέργειες της οικονοµικής κρίσης, στην 
περιοχή του 1,2% σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών121 και την Ευρ. Επιτροπή, ελαφρά 
υψηλότερα βάσει των προβλέψεων του ∆ΝΤ(1,7%) και του ΟΟΣΑ(2,0%), ενώ οι εκτιµήσεις 
για το 2011 διίστανται, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναµένει συνέχιση της αύξησής του 
και τον ΟΟΣΑ µικρή αποκλιµάκωσή του. 

Η ευρεία παρέκκλιση από τους στόχους για τα δηµόσια οικονοµικά το 2009 θα αποτελέσει το 
µεγαλύτερο πρόσκοµµα στην εύρυθµη λειτουργία του κράτους τα προσεχή χρόνια, 
µετριάζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα λήψης µέτρων δηµοσιονοµικής πολιτικής για την 
αναθέρµανση της οικονοµίας και την άµβλυνση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. Το 
2009 το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ θα ανέλθει πάνω από το 12,0% 
σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2010 και τις τελευταίες 
εκθέσεις διεθνών οργανισµών, ενώ το χρέος της θα κυµανθεί αρκετά υψηλότερα από την 
περιοχή του 100% του ΑΕΠ που βρέθηκε το 2008, στη ζώνη του 109-113%. Η απόκλιση του 
προϋπολογισµού του 2009 από τους στόχους του, οφείλεται στην εκτεταµένη διεύρυνση των 
δαπανών του, παράλληλα µε τη σηµαντική υστέρηση των εσόδων του122. Στην Εισηγητική 
Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2010 διαφαίνεται η προσπάθεια τιθάσευσης του υπέρογκου 
ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 9,1% του 
ΑΕΠ για αυτό το έτος, πρόβλεψη κοντά στην οποία βρίσκεται η σχετική του ΟΟΣΑ (9,8%), µε 
αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κυµαίνεται υψηλότερα (12,2%). Ωστόσο, στο σκέλος του 
δηµόσιου χρέους αναµένεται νέα µεγέθυνσή του, περίπου στο 121% του ΑΕΠ, µικρότερη 
πάντως σε σύγκριση µε αυτή του 2009 ως προς το 2008.  

Η έντονη επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών κατά τη διετία 2008-2009 κάνει επιτακτική 
την ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου των δαπανών, τόσο του κράτους όσο και ευρύτερα του 
δηµοσίου τοµέα της οικονοµίας και άµεσης περικοπής ή κατάργησης των περιττών εξόδων. 
Παράλληλα, απαιτείται πλήρης ενεργοποίηση ήδη υπάρχοντων και θέσπιση νέων ελεγκτικών 
και εισπρακτικών µηχανισµών για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των αγορών και τη 
συλλογή των εσόδων του κράτους. Στην υλοποίηση των αναγκαίων µέτρων-πολιτικών για την 
επίτευξη χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης αλλά και γενικότερα, των σχεδιασµένων 
µεταρρυθµίσεων στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, 
το ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει κοµβικό ρόλο, µέσω κυρίως του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» καθώς και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως προς το σκέλος της 
προώθησης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

                                                
121 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2010. 
122 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Προϋπολογισµού του 2010, που επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  για το πρώτο 9µηνο του 2009. 
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Σε γενικό επίπεδο πολιτικής, κεντρικός άξονας των ασκούµενων πολιτικών σε όλους τους 
τοµείς και τα θέµατα από το 2010 είναι η Πράσινη Ανάπτυξη, η οποία συνίσταται στο σύνολό 
της σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο, πέρα από την αµιγώς προστατευτική του 
περιβάλλοντος διάσταση των εφαρµοζόµενων µέτρων-µεταρρυθµίσεων-παρεµβάσεων που 
εντάσσονται σε αυτή. Οι τρεις βασικές προτεραιότητές της είναι α) η προστασία του κλίµατος 
και η εξοικονόµηση ενέργειας β) η αναδιάρθρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, µε 
έµφαση στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας που λαµβάνει υπόψη της και αναδεικνύει το 
περιβάλλον καθώς και στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, µε υψηλή 
προστιθέµενη αξία και γ) η οικονοµία στους φυσικούς πόρους παράλληλα µε την δηµιουργία 
υποδοµών φιλικών προς το περιβάλλον (συγκοινωνιών, διαχείρισης απορριµµάτων, 
χωροταξικού σχεδιασµού κλπ.). Βασικά εργαλεία από την πλευρά του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην 
επίτευξη των κύριων αξόνων πολιτικής της Πράσινης Ανάπτυξης θα είναι το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα.  

 

β) Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ-Συµβολή στην Πολιτική Συνοχής 

Η πρώτη περίοδος (2007-2009) εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του χαρακτηρίζεται περισσότερο από νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές αποφάσεις και 
ενέργειες προετοιµασίας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και των δικαιούχων καθώς και 
από ενέργειες εξειδίκευσης και ωρίµανσης των δράσεων και έργων, ενώ χαµηλή ήταν η 
πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και στις εκταµιεύσεις πόρων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ύψος των κοινοτικών πόρων που είχε εκταµιεύσει η Ελλάδα µέχρι τις 
30.9.2009 µε βάση τις πραγµατικές πληρωµές (εκτός από τις προκαταβολές) σε έργα του ΕΣΠΑ, 
ανέρχονταν σε 297,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,47% του συνόλου) ενώ η χρηµατοδοτική 
δέσµευση για την περίοδο 2007-2009 είναι στα 9 δισ. ευρώ. Ένα δεύτερο αίτηµα πληρωµής 
ύψους 323 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,6% του συνόλου) υποβλήθηκε (31.10.2009) από την 
Ελλάδα στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσοστό σε 3,07%.  

Παράλληλα, το ύψος των νοµικών δεσµεύσεων, δηλαδή έργων ώριµων να υλοποιηθούν άµεσα 
µε βάση υπογεγραµµένες συµβάσεις είναι επίσης πολύ χαµηλό και ανέρχονταν στις 30.9.2009 
σε ποσοστό 6,9% (1,8 δισ. Ευρώ) επί του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει 
όµως να ληφθεί υπόψη ότι από το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ ύψους 26,2 9 δισ. 
ευρώ, περίπου 6 δισ. ευρώ (23%), θα διατεθούν στα λεγόµενα έργα-«γέφυρες» που είναι µη 
ολοκληρωθέντα έργα του Γ’ ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν ακόµη επίσηµα ενταχθεί και καταχωρηθεί 
στο ΟΠΣ. Πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το σύνολο των ενταγµένων έργων/δράσεων στα 
ΕΠ ανέρχονταν σε 4,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού προϋπολογισµού του 
ΕΣΠΑ (15.11.2009).  

Ωστόσο, έχουν σηµειωθεί ορισµένες θετικές εξελίξεις που αναµένεται βελτιώσουν τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής την επόµενη περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Η έναρξη σηµαντικών δράσεων µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα ιδιαίτερα σε 
προγράµµατα που µπορούν να συµβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας  και 
της απασχόλησης στην κατεύθυνση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (Ταµείο 
Εγγυοδοσίας, επιχειρηµατικότητα νέων και γυναικών, κουπόνια καινοτοµίας για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, cluster µικροηλεκτρονικής, πρόγραµµα ενδο-επιχειρησιακής 
κατάρτισης για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, πιστοποίηση 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων, ψηφιακός µοχλός ενδυνάµωσης υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις, πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για τους ΟΤΑ). 

• Τα θετικά αποτελέσµατα των δράσεων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) δηλαδή η εγγυοδοσία στα τραπεζιτικά δάνεια και η 
επιδότηση επιτοκίου για την ενίσχυση της ρευστότητας µικρών επιχειρήσεων, σε 
περίοδο οικονοµικής κρίσης, µέσω των οποίων έχουν ήδη δανειοδοτηθεί 27.000 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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• Η κύρωση µε νόµο, 6 συµβάσεων παραχώρησης για Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση των µεγάλων έργων Οδικών 
Αξόνων. 

• Το Πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στους Τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσίες στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 µέσω των εµπορικών τραπεζών 
που συγκροτούν ένα αποκεντρωµένο δίκτυο µε πάνω από 3.000 σηµεία υποδοχής και 
διαχείρισης των επιδοτήσεων αυτών σε όλη τη χώρα.  

• Η επιλογή και εγκατάσταση στις περιφέρειες 8 Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης 
κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ που µετέχουν σε ενιαίο σχήµα (ΕΦΕΠΑΕ) και 
καλύπτουν όλη τη χώρα. 

• Η προκήρυξη 3 προγραµµάτων διακρατικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία», 
«Ελλάδα – Ιταλία», «Ελλάδα – Κύπρος». 

• Η ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας 
(Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών – ΚΥΕ) στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για 
τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας µέσω του συντονισµού όλων των δηµόσιων 
υπηρεσιών που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων, καθώς και των 
διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης - λειτουργίας µιας επιχείρησης. 

• Η διαµόρφωση και υλοποίηση από τον Απρίλιο του 2009 του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση, προκειµένου να 
στηριχθούν οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, ιδιαίτερα οι άνεργοι, καθώς και οι 
τοµείς της οικονοµίας που πλήττονται περισσότερο από την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση. Οι τοµείς αυτοί είναι οι κατασκευές / τεχνικά έργα και ο τουρισµός. Το Σχέδιο 
∆ράσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θέτει ειδικότερα 3 
στόχους για την στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής: τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας, τη στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών οµάδων πληθυσµού µε 
στοχευµένες δράσεις και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την αξιοποίηση νέων, 
δυναµικών κλάδων της οικονοµίας όπως η κοινωνική οικονοµία και η πράσινη ανάπτυξη. 
Το Σχέδιο έχει προϋπολογισµό ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ και προβλέπεται να καλύψει 
συνολικά 1.330.000 ωφελούµενους, εργαζόµενους και ανέργους, καθώς και τη 
δηµιουργία 200.000 νέων θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.  

Επιπλέον, αξιολογώντας την πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων όσον αφορά στις 
επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες όπως αυτές ορίζονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 
διαπιστώνεται ένα πολύ υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης στον Κωδικό Προτεραιότητας 8: «Αλλες 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις» τόσο για τις περιφέρειες του Στόχου 1, όσο και για εκείνες του 
Στόχου 2 που ανέρχεται περίπου στο 50% των συνολικών Νοµικών ∆εσµεύσεων κατά την 
περίοδο αναφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσά που έχουν δεσµευτεί κάτω από αυτή τη 
θεµατική προτεραιότητα και στους δύο Στόχους υπερβαίνουν τις αρχικές δεσµεύσεις κοινοτικής 
συνδροµής, στοιχείο που οφείλεται στην ανάγκη παροχής έκτακτων ενισχύσεων στις 
επιχειρήσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Ως θετική εξέλιξη µπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ο βαθµός συµβολής στη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας (κωδικοί «earmarking») καθώς το σχετικό ποσοστό των Νοµικών ∆εσµεύσεων των 
δράσεων για το Στόχο 1 ανερχόταν στο 80,2%. Αντίστοιχα, για το Στόχο 2, το ποσοστό 
Νοµικών ∆εσµεύσεων στους κωδικούς «earmarking» ανέρχονταν, στην ίδια περίοδο, στο 
92,4%. Τα ποσοστά βέβαια αυτά είναι συγκυριακά και προέρχονται κυρίως από τις υψηλές 
επιδόσεις δύο µόνο επιµέρους θεµατικών προτεραιοτήτων και όχι από µία ισοµερώς 
κατανεµηµένη ενεργοποίηση όλων των κωδικών earmarking.   

Η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην υλοποίηση των προγραµµάτων και η χαµηλή 
χρηµατοδοτική απορρόφηση οφείλονται σε µια σειρά από αιτίες, οι κυριότερες των οποίων είναι 
οι ακόλουθες: 

• Η µεταφορά µεγάλου µέρους της υλοποίησης των ΕΠ του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 2000-2006, εντός της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και η 
παράταση κατά ένα επιπλέον έτος (µέχρι τέλους του 2009) της περιόδου 
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επιλεξιµότητας των δαπανών στο Γ΄ΚΠΣ υπερφόρτωσε τους µηχανισµούς διαχείρισης 
και παραγωγής έργων οι οποίοι επί 3 χρόνια (2007-2009) έπρεπε να «τρέχουν» 
ταυτόχρονα δύο προγράµµατα. 

• Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ και το νέο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχων διαφέρουν 
σηµαντικά από τα αντίστοιχα του Γ΄ ΚΠΣ µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η 
ενσωµάτωση τους στις προϋπάρχουσες δοµές και συστήµατα διαχείρισης και 
υλοποίησης. Σε πολλές δε περιπτώσεις, η δηµιουργία νέων οργάνων (ειδικές υπηρεσίες 
συντονισµού στα υπουργεία, ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές δίπλα στις κύριες αρχές 
διαχείρισης) προκαλεί σύγχυση αρµοδιοτήτων και καθιστά το όλο σύστηµα δαιδαλώδες 
και γραφειοκρατικό. Κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση του µε αποφάσεις όπως η 
αποκέντρωση και µείωση των εγκρίσεων και των υπογραφών συντονισµού, 
αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων και η µείωση των εµπλεκόµενων φορέων στις 
επιµέρους φάσεις εφαρµογής µε αποσαφήνιση των ρόλων των νέων θεµατικών ειδικών 
υπηρεσιών. 

• Ειδικότερα, ο θεσµός των εκχωρήσεων διαχειριστικών αρµοδιοτήτων, δηµιουργεί 
προβλήµατα στην ενιαία προσέγγιση του προγραµµατισµού και της διαχείρισης και 
προσθέτει γραφειοκρατικά εµπόδια και καθυστερήσεις σε θέµατα όπως: διαδικασίες 
προσδιορισµού των πόρων και του είδους των δράσεων που εκχωρούνται, έκδοση / 
αναθεώρηση των ΚΥΑ και των λοιπών αποφάσεων εκχώρησης, ευελιξία στη 
διαχείριση της δηµόσιας δαπάνης, έγκαιρη ενηµέρωση / επικύρωση στοιχείων, 
έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των ΕΠ που εκχωρούν, σύνταξη επιµέρους εκθέσεων / αναφορών του αποδέκτη της 
εκχώρησης προς τον εκχωρητή σε σχέση µε τις ετήσιες εκθέσεις, τις αξιολογήσεις, τις 
συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τις ετήσιες συσκέψεις µε ΕΕ κλπ. 
Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια απλοποίησης στη βάση της πλήρους και οριστικής 
εκχώρησης όλων των διαχειριστικών λειτουργιών υλοποίησης των εκχωρούµενων 
δράσεων/έργων στον αποδέκτη της εκχώρησης, ώστε να µην υπάρχουν διαχειριστικές 
επικαλύψεις, αµφίδροµες διαδικασίες και πρόσθετος συνολικός φόρτος κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης.  

• Ο νέος θεσµός πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων µπορεί µεν 
να συµβάλει στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των φορέων και στην πιο 
αποτελεσµατική διαχείριση των έργων που αναλαµβάνουν, η εφαρµογή του όµως 
άρχισε µετά την έναρξη της ∆΄ Προγραµµατικής, απαίτησε εκπαίδευση των στελεχών 
των αρµόδιων αρχών, αλλά και κατάλληλη προετοιµασία των δικαιούχων, 
καθυστερώντας την υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων / δράσεων στα ΕΠ 
µέχρις ότου οι ∆ικαιούχοι αποκτήσουν το Πιστοποιητικό. Ήδη έχει ανακοινωθεί από την 
νέα κυβέρνηση ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η Β΄ Φάση Πιστοποίησης της 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας και η υιοθέτηση του πρότυπου ΕΛΟΤ 1429.  

• Έχει καθυστερήσει η έναρξη ουσιαστικής λειτουργίας ορισµένων κρίσιµων δοµών που 
µπορούν να συµβάλουν στην επιτάχυνση της υλοποίησης. Για παράδειγµα, η ∆ΗΜΟΣ 
ΑΕ βρίσκεται ακόµη σε νηπιακό στάδιο προετοιµασίας και δεν έχει αρχίσει να 
υπογράφει, σύµφωνα µε το σκοπό ίδρυσης της, Προγραµµατικές Συµβάσεις εκτέλεσης 
έργων µικρών δήµων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη 
διαχειριστική τους επάρκεια. Από την άλλη πλευρά, η ΝΟΜΟΣ ΑΕ που έχει ήδη 
συσταθεί, δεν έχει αντικείµενο εργασιών, επειδή όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
επέλεξαν να πιστοποιήσουν τη διαχειριστική τους επάρκεια η κάθε µία χωριστά. 
Πρόσφατα (Οκτ. 2009) εξαγγέλθηκε από την νέα κυβέρνηση η ακύρωση της σύστασης 
της.  

Όµως, πέρα από τις διαχειριστικές δυσλειτουργίες, προβλήµατα εντοπίζονται και στο µέτωπο 
της εξειδίκευσης και ωρίµανσης των προγραµµατικών παρεµβάσεων. Ειδικότερα, δεν βρίσκονται 
ακόµη σε πλήρη λειτουργική φάση οι δοµές παροχής υπηρεσιών στήριξης των τοπικών 
οικονοµιών, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας όπως είναι τα Κέντρα 
Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) και οι πρωτοβουλίες JEREMIE και JESSICA 
για τη διευκόλυνση και την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων και των νέων 
χρηµατοδοτικών εργαλείων.  
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∆εν έχει ολοκληρωθεί επίσης η εξειδίκευση των δράσεων και ο σχεδιασµός των έργων/δράσεων 
(παραγωγή τευχών δηµοπράτησης, οδηγών κρατικών ενισχύσεων κλπ). Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας για την 
υποστήριξη, εξειδίκευση, αξιολόγηση και δηµοσιότητα των ΕΠ και των δράσεων/έργων. 
Πρόβληµα δηµιουργεί στον τοµέα των δηµόσιων έργων, ο νέος νόµος ανάθεσης µελετών του 
δηµόσιου τοµέα (Ν.3316/2006) ο οποίος καθιέρωσε την υποχρεωτική  επικαιροποίηση των 
µελετών που είχαν εκπονηθεί πριν την εφαρµογή του, από ανεξάρτητο µελετητή και όχι από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς των έργων. Η ρύθµιση αυτή προκαλεί καθυστερήσεις οι 
οποίες επιτείνονται από τη δυσχέρεια εξεύρεσης της απαιτούµενης πρόσθετης χρηµατοδότησης 
των επικαιροποιήσεων αυτών και θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

Ένα σηµαντικό επίσης θέµα άµεσης αντιµετώπισης είναι η επανεξέταση διαφόρων προκηρύξεων 
και προαναγγελιών προγραµµάτων σε τοµείς όπως η ενέργεια και η ενίσχυση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, τόσο ως προς το περιεχόµενο, όσο και ως προς το συνολικό ύψος των πόρων 
στις δράσεις που έχουν ανακοινωθεί, το οποίο υπερβαίνει τους εγκεκριµένους πόρους των 
αντίστοιχων αξόνων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.    

Σήµερα, πέρα από την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης, η ενδεχόµενη 
αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βασιστεί στα 
πορίσµατα των αξιολογήσεων που προβλέπεται να εκπονηθούν στο αµέσως επόµενο διάστηµα. 
Μέχρι τότε, επιµέρους διαφοροποιήσεις είναι εφικτές στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των γενικών 
κατευθύνσεων και των προϋπολογισµών των αξόνων και των κωδικών προτεραιότητας λόγω µη 
ύπαρξης δεσµευτικών Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού που ίσχυαν στα προγράµµατα του 
Γ΄ΚΠΣ. Στο δεδοµένο αυτό πλαίσιο, µπορούν να προωθηθούν αλλαγές των ΕΠ που 
υπαγορεύονται από τις κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και τις αναγκαίες παρεµβάσεις για την 
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, καθώς και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού 
προτύπου που θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες της πράσινης οικονοµίας.  

 


