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 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» 

 
 
Εισαγωγή 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» εξειδικεύει 
τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013. 
 
Το ΕΠ παρεµβαίνει χρηµατοδοτικά στις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου «Σύγκλισης» µε τη 
συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
 
Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 
1.519.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.291.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή και 
228.000.000 ΕΥΡΩ Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα 
διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 202.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των 
έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως απαλλοτριώσεις 
(µεγαλύτερες από κάποιο ποσοστό του κόστους του έργου), προβλεπόµενα έσοδα, κλπ. 
Για την υλοποίηση των έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική Συµµετοχή ύψους 
1.410.565.249 ΕΥΡΩ. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 
3.131.565.249 ΕΥΡΩ. 
 
Οι παρεµβάσεις του ΕΠ υποστηρίζουν τους ακόλουθους τοµείς:  

 την έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία,  
 τη µεταποίηση – υπηρεσίες - εµπόριο, µε τη µορφή κυρίως κρατικών ενισχύσεων, 

 την προστασία του καταναλωτή,  
 την ενέργεια και την προώθηση των ανανεώσιµων µορφών της 
 τον τουρισµό, τον πολιτισµό και τον τοµέα της υγείας.  

 
 
Στόχος και στρατηγική 

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι «η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 
παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας».  
 
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους: 

 Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 
 Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση 
των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.     

 Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. 

 
Η λογική που διέπει τη στρατηγική δίνει έµφαση στη µετατόπιση της δηµόσιας ενίσχυσης 
προς παρεµβάσεις και τοµείς υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, στη δυνατότητα 
ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και στην προσαρµογή των παραγόµενων καινοτοµιών 
στο ελληνικό παραγωγικό σύστηµα, καθώς και στη βελτίωση της εξωστρέφειας της χώρας 
µέσω της διασύνδεσης µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών, της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της 
αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κλπ.  
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Άξονες Προτεραιότητας – Κύριες κατηγορίες δράσεων 

Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ επιχειρησιακά αντιστοιχούν µε τους Άξονες 
Προτεραιότητας του ΕΠ. Ειδικότερα: 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας 
υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» επιδιώκει την επιτάχυνση 
της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης, την ενσωµάτωση της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως του κύριου 
παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και την γενικότερη διάχυση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία.   

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας» επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας ως 
µόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση 
γνώσης και καινοτοµίας.  

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος»  
στοχεύει στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, περιλαµβάνοντας µεταξύ 
άλλων και δράσεις για την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη – βελτίωση 
των υποστηρικτικών δοµών και µηχανισµών για τις επιχειρήσεις. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας 
και ενίσχυση της αειφορίας» επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
της χώρας και την ένταξή της στα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ενέργειας, την ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

 
Κύριες κατηγορίες δράσεων του ΕΠ, είναι: 

 Στο πλαίσιο της προώθησης της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΑΚ) 
σχεδιάστηκαν δύο κατηγορίες παρεµβάσεων οι οποίες στηρίζονται στο «Στρατηγικό 
σχέδιο για την ΕΑΚ 2007-2013» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας. Η 
πρώτη µε τον τίτλο «Γνώση-Αριστεία» επιδιώκει την προώθηση δραστηριοτήτων για 
την παραγωγή ερευνητικού αποτελέσµατος (εθνικοί τοµεακοί πόλοι ΕΑΚ, συνεργασίες 
παραγωγικών και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων, διεθνείς συνεργασίες 
Έρευνας & Τεχνολογίας, ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών κα). Η 
δεύτερη κατηγορία παρέµβασης µε τον τίτλο «Αξία» αφορά στη µετατροπή του 
ερευνητικού αποτελέσµατος σε προϊόν µε την ενίσχυση προσφοράς και ζήτησης 
υπηρεσιών ΕΑΚ, διαµεσολάβηση, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κ.α. Με αυτό τον τρόπο 
γίνεται ουσιαστικά προσπάθεια ώστε οι δράσεις της Έρευνας, Ανάπτυξης και 
Καινοτοµίας της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 να αποτελέσουν ολoκληρωµένο 
πλαίσιο.  

 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας - εξωστρέφειας (Άξονας 
Προτεραιότητας 2), προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων, η 
προώθηση της επιχειρηµατικής συνεργασίας και δικτύωσης, η ενίσχυση των ειδικών 
µορφών τουρισµού, η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον πολιτισµό, η 
επιχειρηµατική αριστεία, η ενίσχυση ειδικών οµάδων πληθυσµού για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας, κα. 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αφορά στη βελτίωση των δοµών, υποδοµών και 
υποστηρικτικών µηχανισµών για την ανάπτυξη και στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας. Ειδικότερα, προβλέπονται η ενίσχυση επιχειρηµατικών 
πάρκων, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δράσεις τουριστικής προβολής, έργα για την 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τοµέα του 
πολιτισµού µε έµφαση στην προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς κλπ. Παράλληλα, ο Άξονας Προτεραιότητας παρεµβαίνει στον τοµέα της 
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προστασίας του καταναλωτή και της εποπτείας της αγοράς, καθώς και σε θέµατα 
αναβάθµισης του θεσµικού πλαισίου σε τοµείς όπως η ανάπτυξη συστηµάτων εταιρικής 
ευθύνης, η επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων, η αύξηση των ηλεκτρονικά 
παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών κλπ.  

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αφορά στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται δράσεις όπως προώθηση 
της χρήσης του φυσικού αερίου, ολοκλήρωση - εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού 
δικτύου της χώρας, διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ορθολογική 
διαχείριση φυσικών πόρων, κα. 

 
 
 


