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1. Σύνοψη 

  

Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007 – 2013 είναι δζςμθ 

προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

μζςω παρεμβάςεων με ςτόχο τθν πραγματικι ςφγκλιςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και του 

ελλθνικοφ επιπζδου διαβίωςθσ με τουσ μζςουσ ευρωπαϊκοφσ όρουσ. Το ΕΣΡΑ αποτελείται 

από οχτϊ τομεακά επιχειρθςιακά προγράμματα, τα οποία ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και 

παρουςιάηουν τισ παρεμβάςεισ ανάλογα με τον κλάδο τον οποίο ενιςχφει θ κακεμία, 

αποτελείται ακόμθ από πζντε περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα, τα οποία 

εςτιάηουν τισ παρεμβάςεισ ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε χωρικισ ενότθτασ ςχεδιαςμοφ του 

ΕΣΡΑ, και αποτελείται επιπλζον από δϊδεκα προγράμματα εδαφικισ ςυνεργαςίασ. 

 

Οι παρεμβάςεισ του ΕΣΡΑ ςτθν ελλθνικι οικονομία είναι λογικό και επικυμθτό να 

ωφελοφν τθν επιχειρθματικότθτα που αναπτφςςεται ςτθν Ελλάδα. Θ ανά χείρασ εργαςία, 

αναλφοντασ τουσ τομείσ παρεμβάςεων του ΕΣΡΑ, παρουςιάηει τισ επιχειρθματικζσ 

ευκαιρίεσ που δθμιουργοφνται από τισ παρεμβάςεισ του ΕΣΡΑ, είτε ωσ άμεςθ 

χρθματοδότθςθ μζςω επιδοτιςεων, είτε ωσ ζμμεςθ μζςω χρθματοδότθςθσ ζργων που 

αναλαμβάνονται από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Κατά τθν 

ανάλυςθ των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, καταγράφεται ςυνοπτικά θ 

επιρροι των τοπικϊν ςυνκθκϊν ανά χωρικι ενότθτα ςχεδιαςμοφ, ςτθν διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ παρεμβάςεων ανά χωρικι ενότθτα. Ραρουςιάηεται παράλλθλα θ γενικι δομι 

του ΕΣΡΑ, οι επιδιϊξεισ για τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ, και οι ςτόχοι των οποίων θ 

εκπλιρωςθ οδθγεί ςτα επικυμθτά για τθν Ελλάδα αποτελζςματα. 

 

Εκτίκενται ςυνοπτικά τα προγράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν προκθρυχτεί και 

ενδεικτικά αξιολογείται μία δράςθ του ΕΣΡΑ, ϊςτε να τονιςτεί θ ςυμφωνία τθσ με τουσ 

Γενικοφσ Στόχουσ του ΕΣΡΑ, όςο και θ εφαρμογι των πολυπλθκζςτατων κριτθρίων των 

προγραμμάτων ςτθν πράξθ. 

 

Στο τζλοσ εξάγονται γενικά ςυμπεράςματα για το ςφνολο του ΕΣΡΑ. 
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2. Εισαγωγή 

  

Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ αντικείμενο το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ, το 

οποίο ςτθ ςυνζχεια κα αναφζρεται ωσ ΕΣΡΑ, ϊςτε να διευκολφνεται θ ανάγνωςθ του 

κειμζνου. Το ΕΣΡΑ αποτελεί το ζγγραφο αναφοράσ για τον προγραμματιςμό των ταμείων 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε εκνικό επίπεδο τθν περίοδο 2007 μζχρι και 2013. Είναι 

εργαλείο του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ χϊρασ. Εςτιάηει ςτθ διεφρυνςθ των 

αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθν χϊρασ, ςτθν επιτάχυνςθ του ρυκμοφ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ και ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, για τθν επίτευξθ τθσ πραγματικισ 

ςφγκλιςθσ των ςτοιχείων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με τθν ευρωπαϊκι και τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ όλων των πολιτϊν. Σχεδιάςτθκε ωσ αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ τθσ 

ελλθνικοφ κράτουσ – τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, των κακ’ φλθ αρμόδιων υπουργείων, των 

περιφερειϊν, των τοπικϊν αρχϊν – με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρεριγράφεται εκτενζςτερα 

ςτθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ. 

  

Αντικείμενο τθσ ανά χείρασ εργαςίασ είναι θ εξζταςθ του ΕΣΡΑ από τθν οπτικι 

ςκοπιά ενόσ επιχειρθματία που δραςτθριοποιείται ι επικυμεί να δραςτθριοποιθκεί ςτθν 

Ελλάδα. Επίςθσ, ενδιαφζρει θ οπτικι ςκοπιά του ιδιϊτθ που ενδεχομζνωσ επωφελείται 

άμεςα από το ΕΣΡΑ. Εςτιάηουμε επομζνωσ ςτουσ ίδιουσ τουσ ςτόχουσ του ΕΣΡΑ, ςτθν 

χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων ι ςυγκεκριμζνων ζργων, και όχι κατά το δυνατόν 

ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι και ςτα κριτιρια με τα οποία ςυντάχκθκε εξαρχισ το ΕΣΡΑ. 

Επίςθσ, αν και ςτο ΕΣΡΑ ςυμπεριλαμβάνονται δράςεισ, όπωσ και ολόκλθρα προγράμματα, 

που αςχολοφνται αποκλειςτικά με χρθματοδότθςθ του δθμοςίου, θ μελζτθ δεν κα εςτιάςει 

αυτά τα ςθμεία, παρά μόνο ςτο βακμό που αφοροφν τθν ιδιωτικι επιχειρθματικότθτα.  

 

Αποςαφθνίηεται ςε αυτό το ςθμείο ότι μία δράςθ του ΕΣΡΑ μπορεί να ωφελεί μία 

επιχείρθςθ ι ζναν ιδιϊτθ με δφο τρόπουσ. Κατά τον ζνα, θ δράςθ προςφζρει 

χρθματοδότθςθ ςτθν επιχείρθςθ ι ςτον ιδιϊτθ ϊςτε ο αποδζκτθσ των χρθμάτων να 

αναπτυχκεί. Για παράδειγμα, μία επιχείρθςθ μπορεί να χρθματοδοτθκεί ϊςτε να 

αποκτιςει εξοπλιςμό, τεχνογνωςία ι άλλα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ζναντι τθσ 
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αγοράσ που προκφπτουν από τθν ελεγχόμενθ και προγραμματιςμζνθ χρθματοδότθςθ. 

Κατά τον άλλο τρόπο, μία δράςθ του ΕΣΡΑ μπορεί να χρθματοδοτεί ζνα ζργο, το οποίο να 

αποτελεί προϊόν παραγωγισ ι και εμπορίασ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ ιδιϊτθ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ δράςθ του ΕΣΡΑ δθμιουργεί κφκλο εργαςιϊν, και οι ενδιαφερόμενοι 

ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτα πλαίςια προκιρυξθσ ϊςτε να αναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία. Μία καταςκευαςτικι εταιρία για παράδειγμα ωφελείται ςε περίπτωςθ που 

προκθρφςςονται δθμόςια ζργα, διότι αυτομάτωσ υπάρχει αγορά ςτθν οποία μπορεί να 

δραςτθριοποιθκεί και να δθμιουργιςει κζρδθ αςκϊντασ το αντικείμενό τθσ. Πταν 

μεγαλϊνει θ αγορά ςτθν οποία δραςτθριοποιείται ζνασ επιτθδευματίασ, αυτόματα 

μεγαλϊνουν οι δυνατότθτζσ του να αποκομίςει κζρδθ από το αντικείμενό του (21).  Αλλά 

και ακόμθ απλοφςτερα, όταν υπάρχει αγορά για να δραςτθριοποιείται μία επιχείρθςθ, 

εξαςφαλίηεται θ επιβίωςι τθσ. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για παράδειγμα για 

τισ μεγάλεσ ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ παράγουν ζνα μεγάλο τμιμα 

του ελλθνικοφ Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ, και οι οποίεσ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό 

βακμό από τα ζργα του δθμοςίου για να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν. 

  

Κα μποροφςε ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ να διατυπωκεί ωσ εξισ. Το τελικό αποτζλεςμά 

τθσ κα πρζπει να αποτελεί χάρτθ αναφοράσ για επίδοξο ςφμβουλο επιχειριςεων, ο οποίοσ 

επικυμεί να ςυμβουλεφει επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ παρζχοντάσ τουσ τρόπουσ ϊςτε να 

επωφελθκοφν από το ΕΣΡΑ. Κεωροφμε δθλαδι τθν περίπτωςθ τυχαίασ επιχείρθςθσ με 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, δυνατότθτεσ και ςτρατθγικι. Με βάςθ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, 

και με άξονα αναφοράσ αυτι τθν εργαςία, ο ςφμβουλοσ κα πρζπει να αναγνωρίςει τισ 

δράςεισ που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ, και τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ που 

κα πρζπει ενδεχομζνωσ να κάνει θ επιχείρθςθ προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί από τα 

ευρωπαϊκά ταμεία μζςω του ΕΣΡΑ. Το τελευταίο ςθμείο πρζπει να υπογραμμιςτεί: ςκοπόσ 

του παρόντοσ δεν είναι μόνο να χαρτογραφιςει τισ δράςεισ του ΕΣΡΑ ϊςτε για κάκε 

δεδομζνθ επιχείρθςθ να μπορεί να βρεκεί κάποια χρθματοδότθςθ, ι κάποιο ζργο που κα 

μποροφςε να αναλάβει. Ο ςκοπόσ είναι περεταίρω να καταςτακεί ςαφζσ το πνεφμα του 

Ρλαιςίου Αναφοράσ, ϊςτε μία επιχείρθςθ θ οποία επικυμεί να αναπτυχκεί ςτθν Ελλάδα να 

μπορζςει να κατευκφνει τον ςτρατθγικό τθσ ςχεδιαςμό ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ που 

δείχνει το ΕΣΡΑ. Ζτςι, όχι μόνο κα είναι πιο εφκολθ θ χρθματοδότθςι τθσ, αλλά 

επιπρόςκετα θ ςτρατθγικι τθσ κα λαμβάνει υπόψει πλικοσ πλθροφοριϊν και οι ςτόχοι τθσ 
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κα ςυνάδουν και κα ςυμπλθρϊνουν τουσ εκνικοφσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ, όπωσ αυτοί 

αποτυπϊνονται ςτο ΕΣΡΑ. Οι εκνικοί αναπτυξιακοί ςτόχοι βζβαια ζχουν προςδιοριςτεί ζτςι 

ϊςτε να ςυμφζρουν τθν Ελλάδα, επομζνωσ και κάκε επιχειρθματία που δραςτθριοποιείται 

ορκά ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Με άλλα λόγια: αντί ο επιχειρθματίασ να προςδιορίςει τθν 

καλφτερθ δυνατι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για τθν επιχείρθςι του μόνοσ του, πλθρϊνοντασ 

ίςωσ και ζνα γραφείο ςυμβοφλων για αυτόν τον ςκοπό, μπορεί και προτείνεται επιπλζον να 

χρθςιμοποιιςει τθν ανάλυςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που ζχει γίνει κατά τον ςχεδιαςμό 

του ΕΣΡΑ, και να ακολουκιςει τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ που ςφμφωνα με το ΕΣΡΑ 

ζχουν ευνοϊκότερο μζλλον για τθν Ελλάδα. Οι προτεραιότθτεσ που διατυπϊνονται δθλαδι 

ςτο ΕΣΡΑ και οι οποίεσ ζχουν προκφψει από μελζτεσ πανευρωπαϊκοφ βελθνεκοφσ, δείχνουν 

και τισ κατευκφνςεισ ανάπτυξθσ που ζχουν προοπτικζσ ςτθν Ελλάδα, και κα πρζπει να 

ενιςχυκοφν. Το κείμενο του ΕΣΡΑ περιλαμβάνει αναλφςεισ εξωτερικϊν ευκαιριϊν – 

απειλϊν και εςωτερικϊν αδυναμιϊν – δυνατϊν ςθμείων ςυνολικά για τθ χϊρα, ανά 

περιφζρεια και ανά παραγωγικό κλάδο, ζςτω και όχι με τθν ακρίβεια αντίςτοιχων μελετϊν 

που πραγματοποιοφνται ιδιωτικά από εταιρίεσ. Ραρουςιάηει τθν ανάλυςθ των αυτϊν των 

ςτοιχείων μαηί με ςτοιχεία για τθν οικονομία, τθν κοινωνία (πλθκυςμιακά, μορφωτικά και 

άλλα), τισ παραγωγικζσ δυνάμεισ, και εμπεριζχει τα ςυμπεράςματα για τισ δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ ανά κλάδο και ανά περιφζρεια. Αυτι τθν γνϊςθ είναι ςκόπιμο να οικειοποιθκεί 

κάκε επιχείρθςθ που ςτοχάηεται για τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να αναπτυχκεί ςτθν 

Ελλάδα. Με το ΕΣΡΑ ωσ πλαίςιο αναφοράσ – όπωσ λζει και ο τίτλοσ του – όχι μόνο 

κακοδθγοφνται οι αρχζσ για τισ δράςεισ που πρζπει να χρθματοδοτιςουν, κακοδθγοφνται 

επίςθσ οι επιχειριςεισ και οι επίδοξοι επιχειρθματίεσ ςτθν Ελλάδα ωσ προσ τισ μορφζσ 

επιχειρθματικότθτασ που κρίνεται ςε ανϊτατο ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτυξιακοφ 

ςχεδιαςμοφ ότι ζχουν προοπτικζσ κερδοφορίασ και ανάπτυξθσ, ϊςτε να διαμορφϊςουν 

ζτςι τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, να λειτουργιςουν πράγματι με καλφτερεσ προοπτικζσ για το 

μζλλον, και μάλιςτα να ενιςχυκοφν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ωσ αναγνϊριςθ και 

επιβράβευςθ των επιχειρθματικϊν τουσ αποφάςεων.  

  

Θ εργαςία οργανϊνεται ωσ εξισ. Αρχικά περιγράφεται θ διάρκρωςθ του ΕΣΡΑ ςε 

τμιματα. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ, από τθν 

οπτικι ςκοπιά του ιδιϊτθ επαγγελματία. Για λόγουσ που εξθγοφνται ςτθ ςυνζχεια, 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ παρουςίαςθ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του 
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προγράμματοσ Αλιείασ για τθν ίδια προγραμματικι περίοδο 2007 – 2013 με το το ΕΣΡΑ. 

Εξετάηονται επίςθσ τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ, με τον ςτόχο 

κυρίωσ να εντοπιςτοφν οι προτεραιότθτεσ ανά χωρικι ενότθτα ςχεδιαςμοφ. Ακολοφκωσ, 

καταγράφονται τα προγράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν προκθρυχτεί ι είναι ςε φάςθ 

προδθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξισ τουσ, και αξιολογείται ενδεικτικά ζνα από αυτά. Εν τζλει, 

διατυπϊνονται κάποια ςυμπεράςματα. 

 



*Ενότθτα 1θ]  

 

 

 

 

 

3. Ενότθτα 1θ - Γενικά για το ΕΣΡΑ

• 3-1. Διαδικαςία Σχεδιαςμοφ

• 3-2. Στρατθγικζσ Ρροτεραιότθτεσ

• 3-3. Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

• 3-4. Χωρικζσ Ενότθτεσ

• 3-5. Συμπλθρωματικότθτα δράςεων που 
χρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ με άλλα 
προγράμματα χρθματοδότθςθσ

• 3-6. Συμπλθρωματικότθτα Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ



*3. Ενότθτα 1θ – Γενικά ςτοιχεία για το ΕΣΡΑ+  

 

 

3. Γενικά για το ΕΣΠΑ 

3-1. Διαδικαςία Σχεδιαςμού 

 

Θ ςφνταξθ του ΕΣΡΑ ξεκίνθςε με εγκφκλιο τον Λοφλιο του 2004 και ςχεδόν 

ολοκλθρϊκθκε με το 4ο Εκνικό Αναπτυξιακό Συνζδριο, τον Οκτϊβριο του 2006. Το μεγάλο 

αυτό χρονικό διάςτθμα ςχεδιαςμοφ αντανακλά τισ διεργαςίεσ που τελικά οδιγθςαν ςτθν 

καλφτερθ δυνατι αφομοίωςθ των ςτόχων των εμπλεκόμενων φορζων ςτο τελικό κείμενο. 

Ο ςχεδιαςμόσ ζγινε από το ελλθνικό κράτοσ – κυβζρνθςθ, από περιφερειακζσ και τοπικζσ 

αρχζσ – ςε διαβοφλευςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Συνικωσ για κάκε κζμα υπιρξε 

ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ζνωςθσ. Επίςθσ, θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

ζλαβε το χαρακτιρα ευρφτερου κοινωνικοφ διαλόγου, μζςω προςκλιςεων προσ 

ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ ι φορείσ. 

 

Σχιμα 1: 

 

 

Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ

Ευρφτερθ 
Κοινωνία

Ελλθνικό 
Κράτοσ



*3. Ενότθτα 1θ – Γενικά ςτοιχεία για το ΕΣΡΑ+  

 

 

 

 

 Οι προτάςεισ που αξιολογικθκαν κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του ΕΣΡΑ 

τυποποιικθκαν ςε τρία επίπεδα:  

 κοινωνικοφ διαλόγου και διαβοφλευςθσ, 

 ειςροϊν από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε, 

 τεχνικϊν αναλφςεων και μελετϊν.  

 

Σε ό,τι αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τα κυριότερα κείμενα που επθρζαςαν 

ςτρατθγικά τθ διατφπωςθ του ΕΣΡΑ είναι: 

 θ ςυνκικθ τθσ Λιςςαβϊνασ, 

 διάφορα ςυμπεράςματα Ευρωπαϊκϊν Συμβουλίων που αφοροφν αποφάςεισ και 

δεςμεφςεισ τθσ Ελλάδασ,  

 θ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν απαςχόλθςθ,  

 οι ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ Ε.Ε. για τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ,  

 θ ςτρατθγικι για τθν ιςότθτα των φφλων,  

 θ ευρωπαϊκι ατηζντα για τθ διακυβζρνθςθ, 

 οι πολιτικζσ που ςυνδζονται με τθν Ανοιχτι μζκοδο ςυντονιςμοφ για τθν Κοινωνικι 

Ρροςταςία και τθν Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ 

 θ πολιτικι υγείασ και προςταςίασ του καταναλωτι 

 το ευρωπαϊκό πλαίςιο που αφορά τισ Δθμοςιονομικζσ και μακροοικονομικζσ 

πολιτικζσ 

 θ Κοινωνικι πολιτικι για τισ επιχειριςεισ, τθν εςωτερικι αγορά, τθν πολιτικι 

ανταγωνιςμοφ, το πλαίςιο για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, 

 οι Κοινοτικζσ προτεραιότθτεσ για το περιβάλλον, τισ μεταφορζσ, τθν ενζργεια: 

o θ ανανεωμζνθ ςτρατθγικι για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, 

o το 6ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το περιβάλλον, 

o θ Λευκι Βίβλοσ για τθν ευρωπαϊκι πολιτικι μεταφορϊν με ορίηοντα το 

2010, 
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o θ νζα ενεργειακι πολιτικι τθσ Ευρϊπθσ, 

 θ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν Ζρευνα και τθν Τεχνολογία, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, 

τθν καινοτομία, 

 θ κοινοτικι πρωτοβουλία «i2010 A European Information Society for Growth and 

Employment», 

 ο ςχεδιαςμόσ για τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ, 

 οι Κανονιςμοί των ταμείων τθσ Ε.Ε, 

 οι Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ρολιτικι Συνοχισ.  

 

Επιπλζον χρθςιμοποιικθκαν επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ε.Ε. και μελζτεσ για 

τθν αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθ χϊρα, ϊςτε ςε ςχζςθ με αυτά φυςικά να 

γίνει ο ςχεδιαςμόσ.  

 

3-2. Στρατηγικέσ προτεραιότητεσ του ΕΣΠΑ 

 

Στο κείμενο του ΕΣΡΑ αναφζρεται επί λζξει ότι: «Στόχοσ του ΕΣΡΑ είναι θ 

διεφρυνςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθσ χϊρασ, θ διατιρθςθ του ρυκμοφ 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ και θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςε επίπεδα υψθλότερα του 

μζςου κοινοτικοφ όρου για τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν επίτευξθ τθσ πραγματικισ 

ςφγκλιςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ όλων των πολιτϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ. 

 

Θ Ελλάδα τθσ νζασ περιόδου 2007 – 2013 ςτοχεφει ςτθν ανάδειξι τθσ ςε μια 

εξωςτρεφι χϊρα με ιςχυρι διεκνι παρουςία με ανταγωνιςτικι και παραγωγικι 

οικονομία. Μία Ελλάδα με ζμφαςθ τθν εκπαίδευςθ και ςτου νζουσ, ςτθν ποιότθτα, ςτθν 

τεχνολογία και τθν καινοτομία, ςτον ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ». 

 

Ππωσ προκφπτει άμεςα από τον γενικότατο ςτόχο και διαφαίνεται από όλα τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ, θ αναπτυξιακι προςπάκεια επικεντρϊνεται: 
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 Στθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και 

ςτθ μεταξφ τουσ διαςφνδεςθ. 

 Στθν επζνδυςθ ςε βιϊςιμεσ υποδομζσ. 

 Στθν επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο. 

Σχιμα 2: 

 

 

Είναι αναμενόμενο ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, παρεμβάςεισ ςτον κακζνα από τουσ 

παραπάνω γενικοφσ τομείσ ςυναρτϊνται και ςυνεργοφν με παρεμβάςεισ ςτουσ 

υπόλοιπουσ. Ωσ ςυνζπεια είναι λογικό να υπάρχουν ςυνζργειεσ και μεταξφ προγραμμάτων 

και δράςεων του ΕΣΡΑ, κάτι που διαπιςτϊνεται ςτθ ςυνζχεια. Για παράδειγμα, κάποιεσ 

Επζνδυςθ ςε 
βιϊςιμεσ υποδομζσ.

Επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο 
κεφάλαιο.

Ρροϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ, τθσ 
ζρευνασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, 
κακϊσ και 

διαςφνδεςι τουσ.
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δράςεισ του ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ 

των ανκρϊπινων πόρων των επιχειριςεων μπορεί να είναι ςυμπλθρωματικζσ ι παρόμοιεσ 

με δράςεισ του ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.  

 

Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του 

ΕΣΡΑ. Θ ςθμαντικότθτά τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι όλα τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 

ςχεδιάςτθκαν ςε αρμονία με αυτζσ. Γνωρίηοντασ τισ γενικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΣΡΑ 

μπορεί ο αναλυτισ να αντιλθφκεί καλφτερα τθν ουςία των προγραμμάτων, αλλά και 

επιπρόςκετα να εντοπίςει και να κατανοιςει τισ ςυνζργειεσ μεταξφ τουσ, και τον τρόπο 

που μεταξφ τουσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, προσ τθν επίτευξθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ 

του ΕΣΡΑ. 

 

Το όραμα του ΕΣΡΑ χωρίηεται ςε δεκαεπτά γενικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι 

ομαδοποιοφνται ςε ζξι κεματικζσ προτεραιότθτεσ.  

 

Οι κεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΣΡΑ είναι: 

 Επζνδυςθ ςτον παραγωγικό τομζα τθσ οικονομίασ (επιχειρθματικό περιβάλλον), 

o ςε αυτιν αναφζρονται οι παρακάτω γενικοί ςτόχοι 1 ζωσ 3. 

 Κοινωνία τθσ γνϊςθσ και καινοτομία, 

o ςε αυτιν αναφζρονται οι παρακάτω γενικοί ςτόχοι 4 ζωσ 6. 

 Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ςυνοχι, 

o ςε αυτιν αναφζρονται οι παρακάτω γενικοί ςτόχοι 7 ζωσ 11 

 Θεςμικό περιβάλλον, 

o ςε αυτιν αναφζρονται ο παρακάτω γενικόσ ςτόχοσ 12. 

 Ελκυςτικότθτα τθσ Ελλάδασ και των Ρεριφερειϊν, ωσ τόποσ επενδφςεων, 

εργαςίασ και διαβίωςθσ, 

o ςε αυτιν αναφζρονται οι παρακάτω γενικοί ςτόχοι 13 ζωσ 17. 

 

Οι γενικοί ςτόχοι του ΕΣΡΑ, όπωσ παρουςιάηονται ςτο δθμοςιευμζνο κείμενο του 

ΕΣΡΑ, είναι οι παρακάτω.  
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Γενικόσ Στόχοσ 1. Θ αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ και των ειςροϊν Ξζνων Άμεςων 

Επενδφςεων. Επιδιϊκει: 

Ρρϊτο. τθ ςτοχευόμενθ προςζλκυςθ επενδυτϊν. 

Δεφτερο. τθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ του ελλθνικοφ παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ. 

Τρίτο. τθν αξιοποίθςθ του πλεονεκτιματοσ τθσ χϊρασ ωσ πφλθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.  

Τζταρτο. τθν εδραίωςθ τθσ χϊρασ ωσ διεκνζσ επιχειρθματικό και οικονομικό 

κζντρο. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 2. Θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ. Επιδιϊκει: 

Ρρϊτο. τθν τόνωςθ τθσ προδιάκεςθσ για επιχειρθματικότθτα 

Δεφτερο. τθν μετατόπιςθ από τθν επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ ςτθν εταιρικι 

επιχειρθματικότθτα υψθλϊν δυνατοτιτων 

Τρίτο. τθ ςτιριξθ τθσ καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ με 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

Τζταρτο. τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ διάςταςθσ ςτθν προςταςία και 

διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 3. Θ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ. Επιδιϊκει 

τον εμπλουτιςμό και τθν προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 4. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ των επενδφςεων ςτο 

ανκρϊπινο κεφάλαιο για τθν αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Ρεριγράφεται περαιτζρω ωσ εξισ: 

Ρρϊτο. Επζνδυςθ ςτο μζλλον, προϊκθςθ των μεταρρυκμίςεων ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα και βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και του επιπζδου των 

βαςικϊν δεξιοτιτων όλων. 

Δεφτερο. Ενίςχυςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Τρίτο. Αντιμετϊπιςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου με τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και διαρροισ. 
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Τζταρτο. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 5. Θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, Τεχνολογίασ, και θ προϊκθςθ τθσ 

Καινοτομίασ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ ωσ βαςικό παράγοντα αναδιάρκρωςθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ και μετάβαςθσ ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ. Εξειδικεφεται: 

Ρρϊτο. ςτθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ ςε τομείσ προτεραιότθτασ, που 

ενδιαφζρουν τον παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ και υπθρετοφν αςκοφμενεσ 

πολιτικζσ ςε διάφορουσ τομείσ. 

Δεφτερο. ςτθ μετατροπι τθσ γνϊςθσ ςε καινοτομικά προϊόντα, διαδικαςίεσ και 

υπθρεςίεσ και ςτθν υποβοικθςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ – 

τεχνογνωςίασ προσ τισ επιχειριςεισ και ειδικότερα τισ ΜΜΕ. 

Τρίτο. ςτθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ μζςω τθσ ευρωπαϊκισ και 

διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ τεχνολογίασ. 

Τζταρτο. ςτθν οριηόντια δράςθ για το ανκρϊπινο δυναμικό ςτον τομζα τθσ 

ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 6. Θ ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν ενςωμάτωςθ και τθ 

ςυςτθματικι χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

ςτουσ τομείσ κοινωνικισ και οικονομικισ δραςτθριοποίθςθσ. Ο γενικόσ ςτόχοσ 

εξειδικεφεται περαιτζρω: 

Ρρϊτο. • ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ μζςω τθσ χριςθσ των ΤΡΕ 

Δεφτερο. • ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ με τθ χριςθ των ΤΡΕ. 

 

Γενικόσ Στόχοσ 7. Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των εργαηόμενων και των 

επιχειριςεων. Ο γενικόσ ςτόχοσ εξειδικεφεται ςτουσ παρακάτω ειδικοφσ: 

Ρρϊτο. Εφαρμογι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Σφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ. 

Δεφτερο. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. 

Τρίτο. Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων, και ιδίωσ των 

ΜΜΕ. 

Γενικόσ Στόχοσ 8. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. Εξειδικεφεται: 
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Ρρϊτο. Διεφρυνςθ, αναδιοργάνωςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των ενεργθτικϊν πολιτικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Δεφτερο. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ 

πρόςβαςθσ και εξζλιξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Τρίτο. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων. 

Τζταρτο. Ενεργοποίθςθ τουλάχιςτον 25% των μακροπρόκεςμα ανζργων και 

μείωςθ των ειςροϊν ςτθν μακροχρόνια ανεργία.  

Ρζμπτο. Αφξθςθ των δθμιουργοφμενων βιϊςιμων επιχειριςεων από 

αυτοαπαςχολοφμενουσ, ιδιαίτερα νζουσ. 

Ζκτο. Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ των δομϊν και των ςυςτθμάτων τθσ 

αγοράσ εργαςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Ζβδομο. Καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ και τθσ μθ καταγεγραμμζνθσ 

ανεργίασ. 

Πγδοο. Εφαρμογι ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ για τθν ενεργό γιρανςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ. 

Ζνατο. Συςτθματικι καταγραφι και πρόβλεψθ αλλαγϊν που επζρχονται ςτισ 

τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ εξαιτίασ τθσ παραγωγικισ αναδιάρκρωςθσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Γενικόσ Στόχοσ 9. Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ. Στόχοσ είναι δθλαδι θ 

διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων ςτθν αγορά εργαςίασ και θ πρόλθψθ 

των φαινομζνων περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ. Διατυπϊνεται 

αναλυτικότερα ωσ άκροιςμα των παρακάτω προτεραιοτιτων: 

Ρρϊτο. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα για τισ γυναίκεσ, τουσ νζουσ, 

τουσ μακροχρόνια ανζργουσ και τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

Δεφτερο. Αντιμετϊπιςθ τθσ μειονεκτικισ κζςθσ προςϊπων και ομάδων όςον 

αφορά ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ. 

Τρίτο. Ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και ςτιριξθ των θλικιωμζνων.  

Τζταρτο. Κοινωνικι ζνταξθ των ανκρϊπων με ειδικζσ ανάγκεσ, των 

μεταναςτϊν και των ατόμων με πολιτιςμικζσ ι κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

Γενικόσ Στόχοσ 10. Θεμελίωςθ αποδοτικοφ και οικονομικά βιϊςιμου 

ςυςτιματοσ υγείασ, που κα προςφζρει ποιοτικζσ και εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
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ςτουσ πολίτεσ και κα εςτιάηει ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και 

φροντίδασ. Ειδικά: 

Ρρϊτο. Ανάπτυξθ του δικτφου τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και τθσ 

Δθμόςιασ Υγείασ. 

Δεφτερο. Βελτίωςθ τθσ ανταποκριςιμότθτασ τθσ Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ 

υγείασ και τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Τρίτο. Ρροϊκθςθ τθσ Ρλθροφορίασ Τεχνολογίασ και των e-υπθρεςιϊν 

υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ – Ολοκλιρωςθ τθσ πολιτικισ ειςαγωγισ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ. 

Τζταρτο. Μεταρρφκμιςθ ςτθν ψυχικι υγεία και ανάπτυξθ πολιτικϊν 

επανζνταξθσ.  

Γενικόσ Στόχοσ 11. Θ ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ 

χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ 

κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ – απαςχόλθςθ – 

κοινωνικι ςυνοχι). Ριο αναλυτικά, θ πολιτικι ιςότθτασ βαςίηεται: 

Ρρϊτο. ςτθν προϊκθςθ εξειδικευμζνων – ςτοχευμζνων μζτρων υποςτιριξθσ 

των γυναικϊν, και 

Δεφτερο. ςτθν αποτελεςματικότερθ προςαρμογι τθσ διάςταςθσ του φφλου 

ςτισ τομεακζσ και περιφερειακζσ πολιτικζσ όλων των προτεραιοτιτων του 

ΕΣΡΑ. 

Γενικόσ Στόχοσ 12. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν και θ 

αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

πολιτϊν και τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ. 

Γενικόσ Στόχοσ 13. Θ ανάπτυξθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των φυςικϊν υποδομϊν 

και των ςυναφϊν υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ μεταφορϊν τθσ χϊρασ. 

Γενικόσ Στόχοσ 14. Ο αςφαλισ ενεργειακόσ εφοδιαςμόσ τθσ χϊρασ με γνϊμονα 

τθν αειφορία. 

Γενικόσ Στόχοσ 15. Θ αειφόροσ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ. Εξειδικεφεται: 

Ρρϊτο. ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ εδαφικϊν ςυςτθμάτων, 

Δεφτερο. ςτθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων και ςτθν προςταςία του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ, 
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Τρίτο. ςτθν εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ 

και του ακουςτικοφ περιβάλλοντοσ, 

Τζταρτο.  ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 

Ρζμπτο. ςτθ διαχείριςθ κινδφνου, 

Ζκτο. ςτθν αειφόρο διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Γενικόσ Στόχοσ 16. Θ άςκθςθ αποτελεςματικισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ. 

Γενικόσ Στόχοσ 17. Ανάδειξθ του Ρολιτιςμοφ ωσ ηωτικοφ παράγοντα τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. 

 

Χριςιμθ είναι θ ενδεικτικι κατανομι τθσ κοινοτικισ οικονομικισ ςυνδρομισ ανά 

κεματικι προτεραιότθτα του ΕΣΡΑ. Ραρουςιάηεται ςτον επόμενο πίνακα: 

Ρίνακασ 3 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 62): 

Θεμετικι 

Ρροτεραιότθτα 

Ρ/Υ Κοινοτικισ 

Συνδρομισ ΕΡ 

(x106 €) 

Χρθματοδοτικι 

Βαρφτθτα 
Γενικοί Στόχοι 

1. Επιχειρθματικό 

Ρεριβάλλον 
1.432 7% 1, 2, 3 

2. Κοινωνία τθσ 

Γνϊςθσ και 

Καινοτομία 

4.488 22% 4, 5, 6 

3. Απαςχόλθςθ και 

Κοινωνικι Συνοχι 
2.975 15% 7, 8, 9, 10, 11 

4. Θεςμικό 

Ρεριβάλλον 
505 3% 12 

5. Ελκυςτικότθτα 

τθσ Ελλάδασ και των 

περιφερειϊν κλπ 

9.844 49% 13, 14, 15, 16, 17 

Οριηόντιεσ 

Ρροτεραιότθτεσ 
806 4%  

Γενικό Σφνολο 20.050 100%  
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Διάγραμμα 4 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 62): 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανζσ ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 

χρθματοδοτικισ βαρφτθτασ αποδίδεται ςτθν 5θ κεματικι προτεραιότθτα. Αυτό είναι λογικό 

γιατί ο γενικόσ ςτόχοσ 13 περιλαμβάνει ακριβά ζργα υποδομισ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται να ζργα προςπελαςιμότθτασ. Επίςθσ, οι γενικοί ςτόχοι 14 και 15 

αφοροφν περιβαλλοντικά κζματα, τα οποία επίςθσ είναι τόςο ςθμαντικά όςο και 

απαιτθτικά ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ. 

 

Μεγάλο επίςθσ ποςοςτό χρθματοδότθςθσ κατευκφνεται προσ τθν ενίςχυςθ τθσ 

καινοτομίασ και των νζων τεχνολογιϊν, ςτθν 2θ κεματικι προτεραιότθτα.  

 

Γενικά παρατθροφμε ότι το μεγαλφτερο τμιμα των χρθματοδοτιςεων 

κατευκφνεται προσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, και όχι ςε παρεμβάςεισ ςτο ςφςτθμα, 

κεςμικζσ ι ευρφτερα οριηόντιεσ. 

 

Εξάλλου, το ΕΣΡΑ ακολουκεί ςυνεπϊσ τισ Στρατθγικζσ Ολοκλθρωμζνεσ 

Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ (ςτο εξισ ΟΚΓ) για τθν ανάπτυξθ και τθσ απαςχόλθςθ 2007 – 

2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Αυτό ςυμβαίνει ςτο βακμό όπου όχι μόνο οι γενικοί ςτόχοι 

του ΕΣΡΑ είναι ςε ςυμφωνία με τισ ΟΚΓ, αλλά ακόμθ και θ κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προσ τθν ελλθνικι οικονομία μζςω του ΕΣΡΑ κακορίηεται και με 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Επιχειρθματικό Ρεριβάλλον

2. Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομία

3. Απαςχόλθςθ και Κοινωνικι Συνοχι

4. Κεςμικό Ρεριβάλλον

5. Ελκυςτικότθτα τθσ Ελλάδασ και των …

Οριηόντιεσ Ρροτεραιότθτεσ

Γενικό Σφνολο
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βάςθ τισ Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ. Οι ΟΚΓ για τθν ανάπτυξθ ζχουν 

αφξοντα αρικμό από 7 μζχρι 16 και για τθν απαςχόλθςθ από 17 μζχρι 24 και είναι οι 

παρακάτω - θ αρίκμθςθ ξεκινάει από το 7 επειδι οι ΟΚΓ 1 μζχρι 6 αναφζρονται ςτθν 

πολιτικι ςυνοχι:  

7θ. Να αυξθκοφν και να βελτιωκοφν οι επενδφςεισ ςτον τομζα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, 

ιδίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα, με ςκοπό τθ δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου τθσ 

Γνϊςθσ. 

8θ. Να διευκολυνκεί θ καινοτομία. 

9θ. Να διευκολυνκεί θ διάδοςθ και θ πραγματικι χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ 

και Επικοινωνιϊν και να οικοδομθκεί μία Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ χωρίσ 

αποκλειςμοφσ. 

10θ. Να ενιςχυκοφν ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανικισ 

βάςθσ. 

11θ. Να ενκαρρυνκεί θ βιϊςιμθ χριςθ των πόρων και να ενιςχυκοφν οι ςυνζργειεσ 

μεταξφ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ ανάπτυξθσ. 

12θ. Να επεκτακεί ςε ζκταςθ και ςε βάκοσ θ εςωτερικι αγορά. 

13θ. Να εξαςφαλιςτοφν ανοιχτζσ και ανταγωνιςτικζσ αγορζσ εντόσ και εκτόσ τθσ 

Ευρϊπθσ και να προςκομιςτοφν οφζλθ από τθν παγκοςμιοποίθςθ. 

14θ. Να δθμιουργθκεί ελκυςτικότερο επιχειρθματικό περιβάλλον και να ενκαρρυνκεί θ 

ιδιωτικι πρωτοβουλία μζςω τθσ βελτίωςθσ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 

15θ. Να προωκθκεί περιςςότερο επιχειρθματικι νοοτροπία και να δθμιουργθκεί 

περιβάλλον που να ςτθρίηει τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

16θ. Να επεκτακοφν και να βελτιωκοφν οι ευρωπαϊκζσ υποδομζσ και να ολοκλθρωκοφν 

τα ςυμφωνθκζντα διαςυνοριακά ζργα προτεραιότθτασ. 

17θ.  Να εφαρμοςτοφν πολιτικζσ απαςχόλθςθσ που κα ςτοχεφουν ςτθν πλιρθ 

απαςχόλθςθ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν εργαςία και 

ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ. 

18θ. Να προωκθκεί θ προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ βαςιηόμενθ ςτον κφκλο ηωισ. 

19θ. Να δθμιουργθκοφν αγορζσ εργαςίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ, να ενιςχυκεί θ 

ελαςτικότθτα τθσ εργαςίασ και να καταςτεί αποδοτικι για όςουσ αναηθτοφν εργαςία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων μειονεκτοφντων ατόμων και των ανζργων. 
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20θ. Να βελτιωκεί θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

21θ. Να προωκθκεί θ ευελιξία ςε ςυνδυαςμό με τθν εργαςιακι αςφάλεια και να μειωκεί 

ο κατακερματιςμόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, λαμβανομζνου δεόντωσ υπόψθ του ρόλου 

των κοινωνικϊν εταίρων. 

22θ. Να εξαςφαλιςτεί ευνοϊκι προσ τθν απαςχόλθςθ εξζλιξθ των μιςκϊν και άλλων 

ςτοιχείων κόςτουσ που ςυνδζονται με τθν εργαςία. 

23θ. Να αυξθκοφν και να βελτιωκοφν οι επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο. 

24θ. Να προςαρμοςτοφν τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ. 

 

Με κριτιριο τισ παραπάνω ΟΚΓ θ Κοινοτικι Συνδρομι του ΕΣΡΑ κατανζμεται ωσ 

εξισ (πίνακασ 2 και απεικόνιςθ ςε διαγράμματα): 

 

Ρίνακασ 5 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 110): 

ΟΚΓ ωσ Κριτιρια % 

ΟΚΓ 16 (Ευρωπαϊκζσ Υποδομζσ και διαςυνοριακά ζργα προτεραιότθτασ) 33,60% 

ΟΚΓ 11 (Βιϊςιμθ Χριςθ των Ρόρων) 4,40% 

ΟΚΓ 10, 15 (Επιχειρθματικό περιβάλλον, ΜΜΕ, βιομθχανικι βάςθ) 9,30% 

ΟΚΓ 17 - 24 (Ανκρϊπινο δυναμικό και αγορά εργαςίασ) 20,70% 

ΟΚΓ 7 - 9 (Επζνδυςθ ςε Ε&ΤΑ, καινοτομία, τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και 

επικοινωνιϊν) 
32,10% 
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Διάγραμμα 6 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 110): 

 

Διάγραμμα 7 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 110): 

 

34%

4%

9%21%

32%

ΟΚΓ 16 (Ευρωπαϊκζσ 
Υποδομζσ και 
διαςυνοριακά ζργα 
προτεραιότθτασ)
ΟΚΓ 11 (Βιϊςιμθ Χριςθ των 
Ρόρων)

ΟΚΓ 10, 15 (Επιχειρθματικό 
περιβάλλον, ΜΜΕ, 
βιομθχανικι βάςθ)

ΟΚΓ 17 - 24 (Ανκρϊπινο 
δυναμικό και αγορά 
εργαςίασ)

ΟΚΓ 7 - 9 (Επζνδυςθ ςε 
Ε&ΤΑ, καινοτομία, 
τεχνολογίεσ πλθροφορίασ 
και επικοινωνιϊν)

ΟΚΓ 16 (Ευρωπαϊκζσ Υποδομζσ και 
διαςυνοριακά ζργα προτεραιότθτασ)

ΟΚΓ 11 (Βιϊςιμθ Χριςθ των Ρόρων)

ΟΚΓ 10, 15 (Επιχειρθματικό περιβάλλον, 
ΜΜΕ, βιομθχανικι βάςθ)

ΟΚΓ 17 - 24 (Ανκρϊπινο δυναμικό και 
αγορά εργαςίασ)

ΟΚΓ 7 - 9 (Επζνδυςθ ςε Ε&ΤΑ, 
καινοτομία, τεχνολογίεσ πλθροφορίασ …

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
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Σθμειϊνεται ότι θ διατφπωςθ των γενικϊν ςτόχων του ΕΣΡΑ βαςίςτθκε ςε εκτενείσ 

ςτρατθγικζσ αναλφςεισ τθσ κατάςταςθσ τθσ Ελλάδασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πολιτικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα κείμενα του ΕΣΡΑ παρουςιάηουν αναλφςεισ 

ευκαιριϊν και  απειλϊν περιβάλλοντοσ και ιςχυρϊν ςθμείων και αδυναμιϊν τθσ 

Ελλάδασ – SWOT ςτθ διεκνι βιβλιογραφία – για κάκε τομζα του ΕΣΡΑ αλλά και ςυνολικά. 

Κάκε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ςυνοδεφεται από μία ανάλυςθ που ςυμπεριλαμβάνει 

αυτι τθν κωδικοποίθςθ των βαςικϊν δεδομζνων εκκίνθςθσ. Το ΕΣΡΑ ςυνολικά, ςτο γενικό 

κείμενό του, εφαρμόηει ανάλυςθ τφπου SWOT και ομαδοποιεί τα ςτοιχεία ςε τρία 

κεματικά πεδία ανάλυςθσ: 

 Αγορζσ Ρροϊόντων – Κεφαλαίου 

 Αγορά Εργαςίασ, Κοινωνικι Συνοχι και Διοικθτικό Ρεριβάλλον 

 Χωρικι Συνοχι και Υποδομζσ. 

 

Κατά τθ ςχεδίαςθ του ΕΣΡΑ κωδικοποιικθκαν τα δεδομζνα του SWOT ϊςτε να 

επιλεχκοφν οι κατάλλθλεσ επιλογζσ με τον παρακάτω τρόπο  

 

Ρίνακασ 8 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 37): 

 Λςχυρά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Ευκαιρίεσ Επιταχυντικζσ Ρολιτικζσ Διαρκρωτικζσ Αλλαγζσ 

Απειλζσ Στακεροποιθτικζσ Ρολιτικζσ Ρρολθπτικζσ Ρολιτικζσ 

 

Κα μποροφςαμε ςε αυτό το ςθμείο να παρουςιάςουμε αυτζσ τισ πολιτικζσ, που 

ςυμπλθρϊνουν το κάκε πεδίο του παρακάτω πίνακα. Μετά όμωσ από τθν ανάγνωςθ των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ, είναι καταφανζσ ότι οι πολιτικζσ που 

επιλζγονται γενικά ςτο ΕΣΡΑ είναι ενςωματωμζνεσ ςε κάκε επιχειρθςιακό πρόγραμμα, 

ςτο βακμό που το αφοροφν. Για να μθν επαναλαμβάνονται τα ίδια ςτοιχεία, οι πολιτικζσ 

καταγράφονται κατά τθν ανάλυςθ του κάκε προγράμματοσ, ςτθν επόμενθ ενότθτα τθσ 

εργαςίασ. Θ παρατιρθςθ πάντωσ του υπογράφοντοσ ςχετικά με τθ ςυνζπεια των 

προγραμμάτων με τισ γενικζσ επιδιϊξεισ του ΕΣΡΑ είναι ότι οι ίδιεσ πολιτικζσ που αρχικά 

επιλζγονται πράγματι εμποτίηουν το κάκε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, ςε κάκε φάςθ τθσ 
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ςχεδίαςισ του. Εξάλλου, κάκε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα περιλαμβάνει ενότθτεσ όπου 

αποδεικνφει αυτιν ακριβϊσ τθ ςυνζπεια μεταξφ γενικϊν επιδιϊξεων ΕΣΡΑ και επιδιϊξεων 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ, όπωσ και τισ αναμενόμενεσ ςυνζργειεσ, όπου αυτό 

είναι απαραίτθτο. 

 

Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΡΑ είναι ςθμαντικοί για τον ςφμβουλο επιχειριςεων για 

τουσ παρακάτω λόγουσ. 

 

Καταρχιν, με γνϊμονα αυτοφσ, γίνεται κατανοθτό το πνεφμα των επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων που ςυντάχκθκαν. Tα κείμενα των προγραμμάτων αναφζρουν και 

αναλφουν τισ ςτρατθγικζσ τουσ επιδιϊξεισ, ενϊ δεν εςτιάηουν ιδιαίτερα ςτο πρακτικό 

κομμάτι τθσ υλοποίθςισ τουσ. Αποτελοφν το ςτρατθγικό ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ οικονομίασ, 

χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνουν ζνα ςχζδιο εξειδίκευςθσ των γενικϊν δράςεων που 

προτείνονται. Ζτςι, για κάκε πρόγραμμα αναπτφςςονται ςτο κείμενό του οι ςτόχοι του και 

οι άξονεσ προτεραιότθτασ, ςτθ ςυνζχεια είτε αναλφονται ενδεικτικζσ ομάδεσ δράςεων, είτε 

αυτό το ςθμείο παραλείπεται. Ρροκειμζνου ο αναλυτισ να μπορζςει να φανταςτεί τθ 

μορφι που κα ζχουν οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που εν τζλει κα προκθρυχτοφν, όπωσ και 

προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να αντιλθφκοφν τθν ςκοπιμότθτα τθσ τελικισ μορφισ κάκε 

ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ και εμπζδωςθ των γενικϊν ςτόχων του 

ΕΣΡΑ. Μόνο ςε ςυνδυαςμό με αυτοφσ μπορεί να κρίνει κάκε ενδιαφερόμενοσ – αρμόδια 

υπουργεία, επιτροπζσ, όργανα περιφερειϊν, αλλά και ςφμβουλοι επιχειριςεων – κατά 

πόςο κάκε δράςθ που τελικά υλοποιείται ςυμφωνεί με το πνεφμα του ΕΣΡΑ, και ζτςι να 

τθν εκτιμιςει. Το ςυνδετικό δθλαδι ςτοιχείο μεταξφ των ενδεικτικϊν δράςεων και των 

προκθρφξεων που ςυμβαίνουν χωρίσ τακτικό προγραμματιςμό και ωσ αποτζλεςμα 

διαβουλεφςεων των υπουργείων με τισ περιφζρειεσ, δεν είναι παρά οι Γενικοί Στόχοι που 

ορίηονται για το ΕΣΡΑ. 

 

Θ ςτρατθγικι του ΕΣΡΑ αναλφεται ςε οκτϊ (Τομεακά) Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα, και ςε πζντε Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Τα πρϊτα 

εςτιάηουν ανά κλάδο παρεμβάςεων. Τα δεφτερα ανά χωρικι ενότθτα παρζμβαςθσ. 

Αναλφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα τθσ εργαςίασ. 
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Επιπλζον ςε ό,τι αναφζρεται παραπάνω, θ Ελλάδα υλοποιεί Ρρογράμματα 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ, ςε ςυνεργαςία κυρίωσ με τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Οι ςτόχοι τουσ ενςωματϊνονται ςε δϊδεκα προγράμματα εδαφικισ 

ςυνεργαςίασ. Ο διαχωριςμόσ τουσ γίνεται ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 9 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 116): 

1. 

Ρρογράμματα 

Διαςυνοριακισ 

Συνεργαςίασ 

1.1 Εξωτερικά Σφνορα 

Διμερισ Διαςυνοριακι 

Συνεργαςία (ΕΤΡΑ - ΛΑ) 

1. Ελλάδα – Αλβανία 

2. Ελλάδα – Ρ.Γ.Δ.Μ. 

3. Ελλάδα - Τουρκία 

Ρολυμερισ 

Διαςυνοριακι 

Συνεργαςία (ΕΤΡΑ - ΛΑ) 

4. Αδριατικι 

Ρολυμερισ 

Διαςυνοριακι 

Συνεργαςία (ΕΤΡΑ - ΕΝΛ) 

5. Mediterranean Sea 

Basin 

6. Black Sea Basin 

1.2 Εςωτερικά Σφνορα – Διμερισ Διαςυνοριακι 

Συνεργαςία (ΕΤΡΑ) 

7. Ελλάδα - Ιταλία 

8. Ελλάδα – Κφπροσ 

9. Ελλάδα – Βουλγαρία 

2. Ρρογράμματα Διακρατικισ Συνεργαςίασ 

10. Mediterranean Sea 

Basin 

11. South East 

European Space 

3. (12.) Ρρόγραμμα Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ 
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Τα παραπάνω προγράμματα αυτά ζχουν επίςθσ ορίηοντα ςχεδιαςμοφ το διάςτθμα 

2007 – 2013. Ζχουν επθρεάςει το ςχεδίαςθ του ΕΣΡΑ κυρίωσ ςτα κζματα 

προςπελαςιμότθτασ και ςε διάφορα κεςμικά κζματα με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των 

διακρατικϊν ςυναλλαγϊν και τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ. Ωςτόςο, το αντικείμενό τουσ 

είναι εκτενζςτατο, και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα εργαςία, κακϊσ κα 

μποροφςε να αποτελζςει μόνο του αντικείμενο ακόμα και διδακτορικισ διατριβισ. 

Σχιμα 10: 

 

 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται ςχθματικά θ διάρκρωςθ του ΕΣΡΑ ςε προγράμματα. 

Ο εξωτερικόσ κφκλοσ που ςυνδζει τα ΕΡ με τα ΡΕΡ και τα ΡΕΣ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να 

ΕΣΡΑ
2007 - 2013

8 Τομεακά 
Επιχειρθςιακά 
Ρρογράμματα

12 
Ρρογράμματα 

Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ

5 
Ρεριφερειακά 
Επιχειρθςιακά 
Ρρογράμματα
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ςυμβολίηει τισ αλλθλεπιδράςεισ και τισ ςυνζργειεσ των προγραμμάτων. Τα ΡΕΡ δθλαδι 

αφοροφν τθν εφαρμογι των αξόνων παρζμβαςθσ των ΕΡ ςε ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά 

περιφζρεια, και κατά περίπτωςθ καλφπτουν και χρθματοδότθςθ των παρεμβάςεων. Το 

ςθμείο αυτό επεξθγείται παρακάτω με ςτοιχεία του πίνακα 5.  

 

Κάκε Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα αφορά ςυγκεκριμζνεσ περιφζρειεσ 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Οι περιφζρειεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ χωρίηονται ςε 

Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ, Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου και Ρεριφζρειεσ 

Αμιγοφσ Στόχου 1, όπωσ παρουςιάηονται παρακάτω ςτον πίνακα 5. Οι πρϊτεσ δφο 

κατθγορίεσ κεωρείται ότι ζχουν πλθςιάςει τουσ αναπτυξιακοφσ τουσ ςτόχουσ και γίνεται 

προςπάκεια να μθν χρθματοδοτοφνται κοινοτικά. Για αυτό και χρθματοδοτοφνται μόνο 

μζςω των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, ϊςτε να μειωκεί το ποςό τθσ 

κοινοτικισ τουσ χρθματοδοτικισ υποςτιριξθσ. Αντίκετα, οι περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου 1 

χρθματοδοτοφνται τόςο μζςω των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων όςο και μζςω των 

Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Σε αυτό το ςθμείο υπάρχει θ εξισ 

δυςκολία: δεν αν και υπάρχει ςτόχευςθ ανά χωρικι ενότθτα, θ ςτόχευςθ αυτι 

τμθματοποιείται περεταίρω ανάλογα με τισ περιφζρειεσ αναφοράσ τθσ κάκε δράςθσ. 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα χρθματοδοτοφν τισ 

περιφζρειεσ οι οποίεσ ανικουν ςτθν περιοχι κάλυψθσ του κάκε προγράμματοσ, ενϊ τα 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα αφοφ ορίςουν ςτρατθγικά τισ αναπτυξιακζσ 

προτεραιότθτεσ ανά τομζα παρζμβαςθσ, χρθματοδοτοφν τισ περιφζρειεσ που 

χαρακτθρίηονται αμιγοφσ ςτόχου 1, ανεξάρτθτα από τθν κατά ΕΣΡΑ Χωρικι Ενότθτα ςτθν 

οποία ανικουν. 

 

Στθν επόμενθ ςελίδα δίνεται ςε μορφι πίνακα θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ των 

τομεακϊν και των περιφερειακϊν επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. Αναλφεται ςε 

χρθματοδότθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, επιπλζον εκνικι ιδιωτικι χρθματοδότθςθ 

και δθμόςια εκνικι χρθματοδότθςθ για ζργα που είναι απαραίτθτα προκειμζνου να να 

εκτελεςτοφν τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ωςτόςο δεν πλθρϊνονται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, όπωσ απαλλοτριϊςεισ, αποηθμιϊςεισ κλπ. Θ χρθματοδότθςθ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων αναλφεται ςε κοινοτικι ςυνδρομι και ςε εκνικι δθμόςια 

ςυνδρομι. Τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτον πίνακα ζχουν λθφκεί από τουσ πίνακεσ 
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των ΕΡ και ΡΕΡ που υπάγονται ςτθν υποενότθτα «χρθματοδότθςθ»  του κάκε 

προγράμματοσ. 

 

Το ςφνολο τθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ είναι το άκροιςμα των ςτθλϊν 1 και 2 και 3 

και είναι ΚΣ = 12.149.300.178 + 4.205.000.000 + 3.697.160.864 = 20.051.461.042€. 

 

Το ςφνολο των χρθμάτων που αναμζνεται να επενδυκοφν ςτθν Ελλθνικι Οικονομία 

από τθν υλοποίθςθ των ζργων του ΕΣΡΑ είναι μεγαλφτερο από τριάντα ζξι δισ ευρϊ και 

πλθςιάηει τα τριάντα επτά δισ (37 δισ €). 

 

Ρίνακασ 11 (πθγι: κεφάλαιο χρθματοδότθςθ από κάκε επιχειρθςιακό πρόγραμμα και 

από κάκε περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΡΑ): 



 
 

 

  

Α/Α Ρρόγραμμα 
Κοινοτικι Συμμετοχι 

ΕΤΡΑ (€) 

Κοινοτικι Συμμετοχι 

ΕΚΤ (€) 

Κοινοτικι Συμμετοχι 

Ταμείο Συνοχισ (€) 

Ελλθνικι Εκνικι 

Δθμόςια Συμμετοχι 

(€) 

Επιπλζον Εκνικοί Ρόροι για 

απαραίτθτεσ δαπάνεσ που 

δεν ςυγχρθματοδοτοφνται 

(€) 

Επιπλζον Ιδιωτικι 

Συμμετοχι - Εκτίμθςθ 

(€) 

Τελικό Σφνολο (€) 

  
1 2 3 4 5 6 1+2+3+4+5+6 

1 
ΕΡ Ρεριβάλλον – Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ 
220.000.000 € 0 € 1.580.000.000 € 450.000.000 € 519.000.000 € 0 € 2.769.000.000 € 

2 
ΕΡ Ενίςχυςθ τθσ 

προςπελαςιμότθτασ 
1.583.000.000 € 0 € 2.117.160.864 € 1.276.000.000 € 2.424.000.000 € 3.626.000.000 € 11.026.000.000 € 

3 
ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα 
1.291.000.000 € 0 € 0 € 228.000.000 € 202.000.000 € 1.410.565.249 € 3.131.565.249 € 

4 ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ 860.000.000 € 0 € 0 € 215.000.000 € 72.000.000 € 320.000.000 € 1.470.000.000 € 

5 
ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 
0 € 2.260.000.000 € 0 € 565.333.333 € 188.000.000 € 50.000.000 € 3.013.333.333 € 

6 
ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ 
0 € 1.440.000.000 € 0 € 618.000.000 € 157.000.000 € 0 € 2.215.000.000 € 

7 
ΕΡ Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 
0 € 505.000.000 € 0 € 126.000.000 € 44.000.000 € 0 € 675.000.000 € 

8 
ΕΡ Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ 
192.000.000 € 0 € 0 € 33.882.353 € 0 € 0 € 225.882.353 € 

9 ΡΕΡ Μακεδονίασ – Θράκθσ 2.675.000.000 € 0 € 0 € 589.500.000 € 1.214.169.300 € 0 € 4.176.000.000 € 

10 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ – 

Ρελοποννιςου – Ιονίων 

Νιςων 

914.000.000 € 0 € 0 € 229.000.000 € 299.186.000 € 0 € 1.315.000.000 € 

11 
ΡΕΡ Κριτθσ και Νιςων 

Αιγαίου 
871.300.178 € 0 € 0 € 322.700.000 € 304.000.000 € 0 € 1.325.000.178 € 

12 
ΡΕΡ Θεςςαλίασ – Στερεάσ 

Ελλάδασ – Θπείρου 
1.105.000.000 € 0 € 0 € 368.995.714 € 559.790.000 € 0 € 1.823.285.714 € 

13 ΡΕΡ Αττικισ 2.438.000.000 € 0 € 0 € 613.000.000 € 1.751.000.000 € 0 € 3.561.000.000 € 

 
Σφνολα 12.149.300.178 € 4.205.000.000 € 3.697.160.864 € 5.635.411.400 € 7.734.145.300 € 5.406.565.249 € 36.726.066.827 € 
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Εξάλλου, ενδιαφζρουςα είναι θ κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω Ευρωπαϊκοφ 

Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ςτισ Ρεριφζρειεσ 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ο διαχωριςμόσ μόνο ζμμεςα ςχετίηεται με τον 

προγραμματιςμό του ΕΣΡΑ βάςει χωρικϊν ενοτιτων, για αυτό και αυτά τα ςτοιχεία 

παρατίκενται ςε αυτιν τθν ενότθτα: 

 

Ρίνακασ 12 (πθγι: http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=39,40): 

κατθγορία Ρεριφζρεια 
Συνολικό φψοσ 

πιςτϊςεων 

Ρεριφζρειεσ αμιγοφσ 

ςτόχου 1 

Κριτθσ 

9.400.000.000€ 

Λόνιων Νιςων 

Κεςςαλίασ 

Ρελοποννιςου 

Δυτικισ Ελλάδασ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ – 

Κράκθσ 

Θπείρου 

Βορείου Αιγαίου 

Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ 

Σφγκλιςθσ 

(Phasing Out) 

Αττικισ 

6.500.000.000€ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Δυικισ Μακεδονίασ 

Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ 

Ειςόδου 

(Phasing In) 

Στερεάσ Ελλάδασ 

630.000.000€ 
Νότιου Αιγίου 

Σφνολο  16.530.000.000€ 

 

 Οι περιφζρειεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω 

πίνακα, ζχουν χωριςτεί ανάλογα με τθν ςφγκλιςι τουσ με τουσ ςτόχουσ τθσ αναπτυξιακισ 

ςτρατθγικισ, όπωσ αποτυπϊνεται και παραπάνω. Ζτςι, οι πζντε περιφζρειεσ που δεν 

ανικουν ςτον αμιγι ςτόχο 1 ζχουν ξεπεράςει προκακοριςμζνα επίπεδα ανάπτυξθσ και 

ειςζρχονται ςε κακεςτϊσ ςταδιακισ «απεξάρτθςθσ» από κοινωνικοφσ πόρουσ. Αντίκετα, οι 
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περιφζρειεσ που χαρακτθρίηονται ωσ περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ 1 κρίνεται ότι 

χρειάηονται μεγαλφτερθ ενίςχυςθ ϊςτε να πετφχουν τθν ςφγκλιςθ με τα δεδομζνα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για αυτό και μόνο οι περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου 1 

χρθματοδοτοφνται τόςο από τα ΡΕΡ όςο και από τα ΕΡ. Οι υπόλοιπεσ χρθματοδοτοφνται 

μζςω των ΡΕΡ. 
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3-3. Επιχειρηςιακά Προγράμματα  

 

Καταρτίςτθκαν τα παρακάτω Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Στθ δεφτερθ ςτιλθ 

γράφεται ενδεικτικά θ κοινοτικι ςυνδρομι ςτθ χρθματοδότθςι τουσ για όλθ τθ διάρκεια 

εφαρμογισ του ΕΣΡΑ, από το 2007 μζχρι και το 2013. Σθμειϊνεται ότι δράςεισ που 

αναφζρονται ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα χρθματοδοτοφνται και μζςω των 

Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, επομζνωσ θ χρθματοδότθςθ των δράςεων 

των ΕΡ κα είναι μεγαλφτερθ από αυτι που ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω. Ο 

προθγοφμενοσ πίνακασ δείχνει ότι επιπλζον 8 περίπου δισ ευρϊ κοινοτικισ 

χρθματοδότθςθσ κατανζμονται ςτισ περιφζρειεσ μζςω των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων, για δράςεισ ωςτόςο που βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία και ςυνζργεια με 

τισ δράςεισ των παρακάτω επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων.  

 

Ρίνακασ 13 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 124): 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Συνολικι Ενδεικτικι Χρθματοδότθςθ 

ΕΡ Ρεριβάλλον – Αειφόροσ Ανάπτυξθ €1.800.000.000 

ΕΡ Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ €3.700.160.864 

ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα 

€1.291.000.000 

ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ €860.000.000 

ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ €2.260.000.000 

ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ €1.440.000.000 

ΕΡ Βελτίωςθ Διοικθτικισ Λκανότθτασ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

€505.000.000 

ΕΡ Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ €192.000.000 

Σφνολο: €12.048.160.864 

 

 

Θ χρθματοδότθςθ των προγραμμάτων αναλαμβάνεται ανά περίπτωςθ από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχισ, 
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τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ), το Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων (ΕΑΑ – 

προβλζπεται θ δθμιουργία του από το ΕΣΡΑ), και από Εκνικοφσ Ρόρουσ, ςφμφωνα με τον 

πίνακα 4. 

 

Κατά μία προςζγγιςθ μπορεί να γραφτεί ότι τα επιχειρθςιακά προγράμματα 

εκφράηουν τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του ΕΣΡΑ για τισ παρεμβάςεισ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία. Οι ςτόχοι και οι άξονεσ παρζμβαςθσ κάκε προγράμματοσ αναφζρονται κατά τθν 

ανάλυςθ του κακενόσ ςτθν επόμενθ ενότθτα. 
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3-4. Χωρικέσ ενότητεσ του ΕΣΠΑ 

  

 Το ΕΣΡΑ εξειδικεφεται ςε τομεακά επιχειρθςιακά προγράμματα, τα οποία 

αποτυπϊνουν τθσ προτεραιότθτεσ του ΕΣΡΑ ωσ προσ τον κάκε τομζα ςτον οποίο 

ςχεδιάηονται παρεμβάςεισ, και ςτθ ςυνζχεια εξειδικεφεται χωρικά, ϊςτε κάκε περιοχι τθσ 

Ελλάδασ να ςτθριχκεί ιςόρροπα με  προςαρμοςμζνθ για κάκε περίπτωςθ αναπτυξιακι 

πολιτικι. Οι χωρικζσ προτεραιότθτεσ του ςχεδιαςμοφ του ΕΣΡΑ είναι:  

 θ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ,  

 θ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου 

 θ διαςυνοριακι, διακρατικι και διαπεριφερειακι ςυνεργαςία. 

 

Ο χωριςμόσ ςε χωρικζσ ενότθτεσ ζγινε με κριτιρια: 

 τθν κατανομι του πλθκυςμοφ, 

 τθ ςχζςθ των χωρικϊν ενοτιτων με τουσ άξονεσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ 

 τα γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ χϊρασ – ζγινε προςπάκεια να ξεπεραςτοφν τα φυςικά 

όρια, όπωσ είναι οι ορεινοί όγκοι, που χωρίηουν τθν ελλθνικι γθ, 

 τθν αςτικότθτα και τθν ιεραρχία των αςτικϊν κζντρων. 

 

Ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων κατζλθξε ςτθ διαμόρφωςθ πζντε χωρικϊν 

ενοτιτων. Για κάκε χωρικι ενότθτα υπάρχει ζνα Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα. Οι χωρικζσ αυτζσ ενότθτεσ διαχωρίςτθκαν όπωσ περιγράφεται παραπάνω, 

επομζνωσ δεν ακολουκικθκε ο διαχωριςμόσ ςε περιφζρειεσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ο 

οποίοσ υφίςταται ςε επίπεδο ευρφτερου πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ και ςυντονιςμοφ ςτθ χϊρα. 

Τελικά, οι χωρικζσ ενότθτεσ που διαμορφϊκθκαν ςτο ΕΣΡΑ είναι πζντε και παρουςιάηονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Ρίνακασ 14 (πθγι: ΕΣΡΑ 2007 – 2013, ςελ. 64): 

α/α Χωρικι Ενότθτα 
Ρεριεχόμενεσ Ρεριφζρειεσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Στόχοι 

1 Μακεδονίασ - Θράκθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, 

 

 Ανατολικισ Μακεδονίασ – 

Κράκθσ,  

 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Δθμιουργία βιϊςιμθσ, 

ανταγωνιςτικισ 

περιφερειακισ οικονομίασ με 

ζντονο εξωςτρεφι 

προςανατολιςμό και 

εςωτερικι οικονομικι, 

κοινωνικι, χωρικι και 

διοικθτικι ςυνοχι.  

 

Ειδικοί Στόχοι:  

1. Ανάδειξθ του ρόλου τθσ 

χωρικισ ενότθτασ ωσ 

κόμβου ενζργειασ και 

μεταφορϊν διεκνοφσ 

ακτινοβολίασ. 

2. Ενίςχυςθ του 

πολυκεντρικοφ αςτικοφ 

ςυςτιματόσ τθσ με τισ 

αναδυόμενεσ 

δικτυϊςεισ μεταξφ 

ςυγκεκριμζνων αςτικϊν 

κζντρων. 

3. Αναβάκμιςθ του ρόλου 

του μθτροπολιτικοφ 

κζντρου τθσ 

Θεςςαλονίκθσ ςε 

κζντρο υπθρεςιϊν και 

καινοτομίασ. 

2 
Θεςςαλίασ, Στερεάσ 

Ελλάδασ, Θπείρου 

Κεςςαλίασ,  

 

Στερεάσ Ελλάδασ, 

Θ ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

ελκυςτικότθτασ και τθσ 
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 Θπείρου. 

εξωςτρζφειασ τθσ οικονομίασ 

με τθ βελτίωςθ τθσ χωρικισ 

και κοινωνικισ ςυνοχισ και 

τθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν 

μεκόδων ανάπτυξθσ 

παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων και 

διαχείριςθσ του φυςικοφ και 

δομθμζνου περιβάλλοντο 

3 
Κριτθσ και Νιςων 

Αιγαίου 

Κριτθσ,  

 

Νοτίου Αιγαίου,  

 

Βορείου Αιγαίου. 

Ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και ςτθν 

ανάδειξθ τθσ ελκυςτικότθτασ 

τθσ αναπτυξιακισ χωρικισ 

ενότθτασ ςε ςυνκικεσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

4 

Δυτικισ Ελλάδασ, 

Ρελοποννιςου και 

Ιονίων Νιςων 

Δυτικισ Ελλάδασ, 

 

Ρελοποννιςου, 

 

Λονίων Νιςων. 

1. Διεφρυνςθ των 

αναπτυξιακϊν 

δραςτθριοτιτων τθσ 

χωρικισ ενότθτασ. 

2. Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ 

και κοινωνικισ 

ανάπτυξθσ.  

3. Αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ για τθν 

επίτευξθ τθσ πραγματικισ 

ςφγκλιςθσ και τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ των πολιτϊν 

5 Αττικισ Αττικισ 

Ενίςχυςθ του διεκνοφσ 

ρόλου τθσ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ ωσ ευρωπαϊκισ 

μθτρόπολθσ ςτο χϊρο τθσ 

νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 
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και τθσ Μεςογείου. 

 

 

Ο ςχεδιαςμόσ των ενιςχφςεων ανά περιφζρεια χωρικι ενότθτα ζχει μία ακόμθ 

ςθμαςία: όπωσ γράφτθκε παραπάνω, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα περιγράφουν ςτρατθγικά τισ επιδιωκόμενεσ παρεμβάςεισ, ωςτόςο ο 

ςχεδιαςμόσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ γίνεται μζςω των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων (ΡΕΡ). Επομζνωσ, τα προγράμματα του ΕΣΡΑ που αφοροφν τισ επιχειριςεισ 

που δραςτθριοποιοφνται για παράδειγμα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ, 

ςυμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα ςτο ΡΕΡ Μακεδονίασ Κράκθσ.  

 

Τονίηεται ςε αυτό το ςθμείο ότι ο διαχωριςμόσ των περιφερειϊν τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ανάλογα με τθν αναπτυξιακι τουσ πορεία, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον 

πίνακα 5, ελιφκθ μεν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό ςε χωρικζσ ενότθτεσ, ωςτόςο δεν είναι 

άμεςα ςυνδεδεμζνοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι για κάκε χωρικι ενότθτα υπάρχουν περιφζρειεσ 

διαφορετικϊν κατθγοριϊν. Εξαίρεςθ αποτελεί θ χωρικι ενότθτα Αττικισ και θ Δυτικισ 

Ελλάδασ, Ρελοποννιςου και Λονίων Νιςων. 

 

Ρζρα από τισ χωρικζσ ενότθτεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ, ορίηονται  πόλοι ανάπτυξθσ, 

οι οποίοι χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ αςτικϊν κζντρων: 

1. τα μθτροπολιτικά κζντρα: Ακινα και Κεςςαλονίκθ, 

2. τα αςτικά κζντρα, ςτα οποία αποδίδεται διαπεριφερειακι ςθμαςία: Ράτρα, 

Λάριςα – Βόλοσ (αντιμετωπίηονται ωσ ζνασ πόλοσ ανάπτυξθσ), Γιάννενα, Καβάλα – 

Ξάνκθ – Δράμα (ζνασ πόλοσ), Καλαμάτα, Αλεξανδροφπολθ – Κομοτθνι (ζνασ πόλοσ), 

Κοηάνθ – Ρτολεμαΐδα (ζνασ πόλοσ). 

3. και τα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ Κριτθσ κακϊσ και τα αςτικά κζντρα του Αιγαίου 

και των Ιονίων Νιςων, τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κοινά χαρακτθριςτικά 

που οφείλονται ςτον νθςιϊτικο χαρακτιρα τουσ, και τα οποία επίςθσ τα 

διαχωρίηουν από τα υπόλοιπα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ: Θράκλειο – Χανιά (ζνασ 

πόλοσ), όδοσ. 
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Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα προγράμματα που προκθρφςςονται  ζχουν διαφορετικζσ 

παραμζτρουσ ανάλογα με τθν περιφζρεια ι τον πόλο ανάπτυξθσ όπου υλοποιοφνται.  
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3-5. Συμπληρωματικότητα δράςεων που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΣΠΑ με άλλα προγράμματα χρηματοδότηςησ 

 

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια, θ κάλυψθ των ςτόχων 

του ΕΣΡΑ οδθγεί ςε δράςεισ που είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ που 

χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ. Οριςμζνοι ςτόχοι δθλαδι επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του 

ΕΣΡΑ είναι παραπλιςιοι με τουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 

2007 – 2013 και του Ρρογράμματοσ Αλιείασ (ΕΡΑΛ) 2007 – 2013. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι 

γενικοί ςτόχοι του ΕΣΡΑ ςυμπεριλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ των αγροτικϊν 

περιοχϊν και των περιοχϊν που εξαρτϊνται από τθν αλιεία. Ωςτόςο θ ανάπτυξθ τθσ 

οικονομίασ αυτϊν των περιοχϊν αποτελεί αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων 

που αναφζρονται, και για αυτό τελικά διαχωρίηονται από τισ δράςεισ του ΕΣΡΑ.  Οι 

δράςεισ δθλαδι που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ επιχειρθματικότθτασ αλιείασ διαχωρίηονται ρθτά από το ΕΣΡΑ, αν και κα μποροφςαν 

να ενταχκοφν ςε αυτό. Ρρογραμματίηονται προσ υλοποίθςθ, αναφζρονται ενδεικτικά – όχι 

ςαφϊσ, όπωσ όμωσ και κάκε άλλθ δράςθ – ςτα ςχετικά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του 

ΕΣΡΑ, ωςτόςο ανικουν ςτο ΡΑΑ ι ςτο ΕΡΑΛ.  

 

3-6. Συμπληρωματικότητα Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 

 

Συχνά, μία δράςθ που εμφανίηεται ότι εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ ενόσ Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ 

είναι  ςυμπλθρωματικι με άλλεσ δράςεισ άλλων Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ, επειδι ζχουν το ίδιο 

αντικείμενο. Για παράδειγμα, το Ε.Ρ. Επιχειρθματικότθτα – Ανταγωνιςτικότθτα περιγράφει 

ενδεικτικά δράςεισ που ενιςχφουν τθν είςοδο νζων καινοτόμων τεχνολογιϊν ςτισ 

επιχειριςεισ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ ενδεικτικά περιγεγραμμζνεσ δράςεισ όμωσ είναι 

όμοιεσ με αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ δράςεισ του Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Το κζμα είναι ότι 

αντίκετα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ όπου διατυπϊνονται κριτιρια διαχωριςμοφ και 

κάκε ςχετικό είδοσ δράςθσ, αν και ενδεικτικά οριςμζνο, εντάςςεται ςε ςυγκεκριμζνο 
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πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι δράςεισ δεν διαχωρίηονται, και 

οφτωσ ι άλλωσ διατυπϊνονται ενδεικτικά.  

 

Αυτό που ςυμβαίνει ςτθν πράξθ είναι ότι τα κείμενα του ΕΣΡΑ εκ προοιμίου είναι 

πρωτίςτωσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κα υλοποιθκοφν, και θ 

τελικι τουσ μορφι, αποφαςίηεται ι κα αποφαςιςτεί για τισ μελλοντικζσ δράςεισ μετά από 

διαβουλεφςεισ των αρμόδιων υπουργείων με τισ αρμόδιεσ περιφζρειεσ, και κα ενταχκοφν 

ςε όποιο Ε.Ρ. κρικεί ςκόπιμο να ενταχκοφν. Σίγουρα, τα κείμενα του ΕΣΡΑ δεν δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτον αναλυτι τουσ να διαχωρίςει όλεσ τισ δράςεισ ανάλογα με τα 

επιχειρθςιακά προγράμματα, ι να εξάγει ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν γενικι τουσ ι τθν 

τελικι τουσ μορφι, ι τον χρόνο ςτον οποίο αυτζσ οι δράςεισ κα οριςτοφν. Εν μζρει, δεν κα 

μποροφςε να ςυμβαίνει και διαφορετικά, κακϊσ τα προγράμματα ςυγκλίνουν προσ το 

αρχικό όραμα του ΕΣΡΑ, είναι δθλαδι λογικό να εμφανίηουν μεταξφ τουσ ςυνζργειεσ.  
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4. Ενότθτα 2θ - Ραρουςίαςθ 
Επιχειρθςιακϊν και 
Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ

• Ειςαγωγι ςτθ 2θ Ενότθτα 

• 4-01. ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα -
Επιχειρθματικότθτα

• 4-02. ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ

• 4-03. ΕΡ Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ

• 4-04. ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ

• 4-05. ΕΡ Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ

• 4-06. ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ

• 4-07. Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007 -
2013 (Δεν αποτελεί τμιμα του ΕΣΡΑ)

• 4-08. Ρρόγραμμα Αλιείασ 2007 - 2013 (Δεν 
αποτελεί τμιμα του ΕΣΡΑ)

• 4-09. ΡΕΡ Μακεδονίασ - Κράκθσ

• 4-10. ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ - Ρελοποννιςου -
Λονίων Νιςων

• 4-11. ΡΕΡ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου

• 4-12. ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ -
Θπείρου

• 4-13. ΡΕΡ Αττικισ
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Ειςαγωγή ςτη 2η Ενότητα 

 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ, 

τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ και επιπλζον το Ρρόγραμμα 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ. Τα ςτοιχεία που 

παρουςιάηονται επιλζχκθκαν με τα παρακάτω κριτιρια. 

 

Οι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτα ΕΡ και ςτα ΡΕΡ του ΕΣΡΑ, ωσ προσ το 

αντικείμενό τουσ, οργανϊνονται και παρουςιάηονται ςυνολικότερα ςτα τομεακά 

προγράμματα. Κατά τθν παρουςίαςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων προζχει ο 

αναγνϊςτθσ να κατανοιςει το είδοσ των δράςεων του ΕΣΡΑ ανά τομζα παρζμβαςθσ, τουσ 

ςτόχουσ κάκε κατθγορίασ δράςεων, και τον τρόπο με τον οποίο αφορά άμεςα ι ζμμεςα τισ 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Με αυτό το ςκεπτικό, παρουςιάηονται 

ανά τομζα παρζμβαςθσ οι επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, ενϊ παραλείπονται δράςεισ  που 

αφοροφν κυρίωσ χρθματοδότθςθ δθμοςίου, ενϊ δεν δθμιουργοφν παράλλθλα 

επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. 

 

Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ςυμπεριλαμβάνουν δράςεισ που, 

ωσ προσ το αντικείμενό τουσ, ζχουν αναλυκεί από τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Τα 

καινοφργια ςτοιχεία που προςτίκενται από τα ΡΕΡ είναι θ εςτίαςθ για κάκε τομζα 

παρζμβαςθσ ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε περιφζρειασ τθσ Ελλάδασ. Ζτςι, παρουςιάηονται 

ςυνοπτικά οι άξονεσ προτεραιότθτασ των Ρ.Ε.Ρρογραμμάτων ςυνολικά, χωρίσ να γίνεται 

εςτίαςθ ςτισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Θ γενικι γνϊςθ των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων 

ανά περιφζρεια μπορεί να δϊςει ςτον αναγνϊςτθ καλφτερθ εικόνα ςε ςχζςθ με τον 

διαχωριςμό των δράςεων όχι ωσ προσ τον τομζα παρζμβαςθσ, αλλά ωσ προσ τισ 

παραμζτρουσ υλοποίθςισ τουσ, ανάλογα με τθν περιφζρεια όπου εφαρμόηονται. 

 

Εξθγοφνται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα οι λόγοι για τουσ οποίουσ παρουςιάηονται 

το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ. 



[4-1. ΕΡ Επιχειρθματικότθτα - Ανταγωνιςτικότθτα+  

 

 

4-1. ΕΠ Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα  

κωδικός CGI: 2007GR161PO001 

Το ΕΡ Επιχειρθματικότθτα – Ανταγωνιςτικότθτα, όπωσ δθλϊνει και ο τίτλοσ του, 

ςυμπεριλαμβάνει δράςεισ που ςτόχο ζχουν να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 

εξωςτρζφεια τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ. Αναφζρεται κυρίωσ ςτουσ τομείσ: 

 μεταποίθςθσ, 

 υπθρεςιϊν, 

 εμπορίου, 

 προςταςίασ καταναλωτι (δεν αφορά τθν μελζτθ), 

 ζρευνασ – τεχνολογίασ, 

 ενζργειασ,  

 τουριςμοφ – πολιτιςμοφ. 

Σθμειϊνεται ότι αυτό το πρόγραμμα αναφζρεται ςτρατθγικά ςε όλεσ τισ 

περιφζρειεσ «μεταβατικισ ςτιριξθσ» τθσ Ελλάδασ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του. Ωςτόςο 

δεν αναφζρεται ςτθν χρθματοδότθςι τουσ. Με βάςθ τθν απαίτθςθ των Κανονιςμϊν των 

Διαρκρωτικϊν Ταμείων για αυςτθρϊσ διακριτι κατανομι των πόρων που αποδίδονται ςτισ 

Ρεριφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ, θ χρθματοδότθςθ κα γίνει μζςω των Ρεριφερειακϊν 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων *ΕΡ Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα, ςελ. 51+. 

 

Το πρόγραμμα ξεκινάει με καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που 

χαρακτθρίηει τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα. Διαπιςτϊνει ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα. Τα κυριότερα  από αυτά είναι: 

1. θ δυςκολία ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων, 

2. θ δυςκολία μετάβαςθσ από τθν μικροφ μεγζκουσ και επομζνωσ χαμθλισ 

παραγωγικότθτασ και μικρισ εξωςτρζφειασ «οικογενειακι» επιχείρθςθ ςτθν 

επιχείρθςθ με επαγγελματικι διοίκθςθ και ιςχυρότερεσ προοπτικζσ,  
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3. θ υςτζρθςθ τθσ τεχνολογίασ που υιοκετοφν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ, όπωσ και θ 

ςχετικι αδιαφορία τουσ για εργαςίεσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, για τθν 

ειςαγωγι δθλαδι νζασ καινοτομίασ ςτθν αγορά, 

4. μικρόσ ςχετικά αρικμόσ δραςτθριοτιτων που παράγουν προϊόντα μεγάλθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ, ςε ςχζςθ με κλάδουσ που παράγουν προϊόντα μικρισ 

προςτικζμενθσ αξίασ, 

5. θ ςταςιμότθτα τθσ ποιότθτασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και θ προςιλωςι τουσ ςε 

παραδοςιακζσ και απλζσ μορφζσ τουριςτικϊν προϊόντων, που ζχουν μικρι 

ελκυςτικότθτα και επιπλζον μικρι προςτικζμενθ αξία, 

6. θ μικρι ελκυςτικότθτα τθσ Ελλάδασ για ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ, 

7. το ενεργειακό πρόβλθμα, τόςο από οικολογικισ πλευράσ, όςο και τεχνικισ: αφορά τθν 

κακι ςχζςθ τθσ κατανομισ παραγωγισ με τθν κατανομι τθσ κατανάλωςθσ, 

8. ο μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων με αειφορικι ςτρατθγικι λειτουργίασ και ανάπτυξθσ, 

και τα περιβαλλοντικά προβλιματα γενικά που ςχετίηονται με τον ζναν ι τον άλλο 

τρόπο με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

9. θ μειωμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα, 

10. θ προςταςία των καταναλωτϊν, 

11. οι περιοριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ ανάπτυξθσ των ικανοτιτων του ανκρωπίνου 

δυναμικοφ, τα μεγάλα ποςοςτά ανεργίασ, οι δθμοςιονομικζσ ανιςορροπίεσ, ο 

μειωμζνοσ ανταγωνιςμόσ τθσ αγοράσ και άλλα επί μζρουσ κζματα. 

 

Το πρόγραμμα εςτιάηει πρωτίςτωσ ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων. Ο 

Κεντρικόσ Αναπτυξιακόσ του Στόχοσ, όπωσ αναφζρεται επί λζξει, είναι «θ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ καινοτομίασ». Ο κεντρικόσ ςτόχοσ 

αναλφεται ςε τρεισ Στρατθγικοφσ Στόχουσ, οι οποίοι αναλφονται τελικά ςε 4 Γενικοφσ 

Στόχουσ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτουσ 4 κεματικοφσ άξονεσ προτεραιότθτασ. 

 

Οι γενικοί ςτόχοι του προγράμματοσ μεταφζρονται αυτοφςιοι από το κείμενο του 

προγράμματοσ: 
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1οσ.  Δθμιουργία και αξιοποίθςθ τθσ Καινοτομίασ υποςτθριηόμενθσ από Ζρευνα και 

Τεχνολογικι Ανάπτυξθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αφξθςθ των επενδφςεων ςε γνϊςθ και 

αριςτεία, και θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ διάδοςθσ νζων τεχνολογιϊν και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. Ραρατθροφμε ότι ο ςτόχοσ ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ του Ε.Ρ. 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Ειδικότερα, ςτόχοι είναι θ μείωςθ του ελλείμματοσ ςε ζρευνα, 

καινοτομία και τεχνολογία ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ, θ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

επιχειριςεων ςτθν ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ, θ δθμιουργία και ενίςχυςθ τθσ 

αριςτείασ που παράγει καινοτομία, υψθλι οικονομικι περιβαλλοντικι και κοινωνικι 

προςτικζμενθ αξία, θ προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανάπτυξθσ καινοτομίασ 

ςε περιοχζσ με ζντονθ επιχειρθματικότθτα. Ωφελοφμενεσ είναι διάφορεσ επιχειριςεισ 

γενικά και ανάλογα με τθ διατφπωςθ τθσ κάκε μελλοντικισ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, 

επιμελθτιρια, ςφνδεςμοι επιχειριςεων, χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί. 

 

2οσ.  Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ. Διαχωρίηεται ςε ενίςχυςθ 

τθσ παρουςίασ των υφιςτάμενων ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια αγορά και ςτισ 

διεκνείσ αγορζσ, και ςε ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ. Από τουσ 

ειδικοφσ ςτόχουσ ενδιαφζρει άμεςα θ υποςτιριξθ και αφξθςθ των παραγωγικϊν 

επενδφςεων που ενιςχφουν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςτισ αγορζσ, θ υποςτιριξθ 

κλάδων και προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, θ αναβάκμιςθ και μετεξζλιξθ τθσ 

ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε επιχειρθματικότθτα υψθλϊν δυνατοτιτων, θ 

ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτον κλάδο του εμπορίου και θ ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα του τουριςμοφ. Ωφελοφμενεσ είναι διάφορεσ 

επιχειριςεισ γενικά και ανάλογα με τθ διατφπωςθ τθσ κάκε μελλοντικισ 

ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, επιμελθτιρια, ςφνδεςμοι επιχειριςεων, χρθματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί. 

 

3οσ.  Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τισ επιχειριςεισ, επιδιϊκει 

τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν ωσ προσ τθν απελευκζρωςθ των αγορϊν, τισ 

τεχνικζσ υποδομζσ, τθσ δομζσ ςτιριξθσ και τα εργαλεία ανάπτυξθσ. Ο ςτόχοσ 

εξειδικεφεται κυρίωσ ςε κεςμικζσ παρεμβάςεισ ςτο ελλθνικό δθμόςιο, αλλά και ςε 

άλλεσ δράςεισ. Ωφελοφμενεσ είναι διάφορεσ επιχειριςεισ γενικά και ανάλογα με τθ 

διατφπωςθ τθσ κάκε μελλοντικισ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, χρθματοπιςτωτικοί 
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οργανιςμοί, φορείσ ανάπτυξθσ ι εκκόλαψθσ τθσ καινοτομίασ και των επιχειριςεων 

ζνταςθσ γνϊςθσ. 

 

4οσ.  Ολοκλιρωςθ Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ χϊρασ και ενίςχυςθ τθσ Αειφορίασ. Ο 

ςτόχοσ ςυνδζεται με το αντίςτοιχο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του ΕΣΡΑ. Ενδιαφζρον 

παρουςιάηει κυρίωσ για τεχνικζσ εταιρίεσ που αςχολοφνται ςε ζργα φυςικοφ αερίου, 

ζργα ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, και για βιομθχανίεσ που παράγουν ςχετικό 

εξοπλιςμό. Επίςθσ, αφορά επιχειριςεισ που υλοποιοφν επενδφςεισ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον δευτερογενι και τριτογενι 

τομζα. 

 

Οι Γενικοί Στόχοι παρουςιάηονται και ςχθματικά παρακάτω. 

Ρίνακασ 15: 

Γενικόσ Στόχοσ Ειδικοί Στόχοι 
Ωφελοφμενοι 

Ρρογράμματοσ 

1οσ Γενικόσ Στόχοσ: 

Δθμιουργία και αξιοποίθςθ 

τθσ Καινοτομίασ 

υποςτθριηόμενθσ από Ζρευνα 

και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ. 

 

1. Θ αφξθςθ των επενδφςεων 

ςε γνϊςθ και αριςτεία. 

2. Θ προϊκθςθ τθσ 

καινοτομίασ, τθσ διάδοςθσ 

νζων τεχνολογιϊν και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

1. Θ μείωςθ του ελλείμματοσ 

ςε ζρευνα, καινοτομία και 

τεχνολογία ςε ςχζςθ με τθν 

ΕΕ. 

2. Θ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 

των επιχειριςεων ςτθν 

ζρευνα και τεχνολογικι 

ανάπτυξθ. 

3. Θ δθμιουργία και ενίςχυςθ 

τθσ αριςτείασ που παράγει 

καινοτομία, υψθλι 

οικονομικι περιβαλλοντικι 

και κοινωνικι προςτικζμενθ 

αξία. 

4. Θ  προϊκθςθ 

ολοκλθρωμζνων 

1. Διάφορεσ επιχειριςεισ 

γενικά και ανάλογα με τθ 

διατφπωςθ τθσ κάκε 

μελλοντικισ ςυγκεκριμζνθσ 

δράςθσ. 

2. Επιμελθτιρια. 

3. Σφνδεςμοι επιχειριςεων. 

4. Χρθματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί. 
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ςυςτθμάτων ανάπτυξθσ 

καινοτομίασ ςε περιοχζσ με 

ζντονθ επιχειρθματικότθτα. 

2οσ Γενικόσ Στόχοσ: Ενίςχυςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ εξωςτρζφειασ. 

  

1. Ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ 

των υφιςτάμενων 

ελλθνικϊν επιχειριςεων 

ςτθν εγχϊρια αγορά και 

ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

2. Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ 

νζασ επιχειρθματικότθτασ. 

1. Θ υποςτιριξθ και αφξθςθ 

των παραγωγικϊν 

επενδφςεων που ενιςχφουν 

τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

ςτισ αγορζσ. 

2. Θ υποςτιριξθ κλάδων και 

προϊόντων υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ. 

3. Θ αναβάκμιςθ και 

μετεξζλιξθ τθσ ελλθνικισ 

επιχειρθματικότθτασ ςε 

επιχειρθματικότθτα 

υψθλϊν δυνατοτιτων. 

4. Θ ενίςχυςθ επενδυτικϊν 

ςχεδίων ςτον κλάδο του 

εμπορίου. 

5. Θ ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτον 

τομζα του τουριςμοφ. 

6. Άλλοι ςτόχοι όχι άμεςα 

ενδιαφζροντεσ για τισ 

επιχειριςεισ. 

1. Διάφορεσ επιχειριςεισ 

γενικά και ανάλογα με τθ 

διατφπωςθ τθσ κάκε 

μελλοντικισ ςυγκεκριμζνθσ 

δράςθσ. 

2. Επιμελθτιρια. 

3. Σφνδεςμοι επιχειριςεων 

Χρθματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί. 

3οσ Γενικόσ Στόχοσ: 

Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

 

Εξαςφάλιςθ κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν ωσ προσ τθν 

απελευκζρωςθ των αγορϊν, 

τισ τεχνικζσ υποδομζσ, τθσ 

δομζσ ςτιριξθσ και τα 

1. Κεςμικζσ παρεμβάςεισ ςτο 

ελλθνικό δθμόςιο. 

2. Άλλεσ δράςεισ. 

1. Διάφορεσ επιχειριςεισ 

γενικά και ανάλογα με τθ 

διατφπωςθ τθσ κάκε 

μελλοντικισ ςυγκεκριμζνθσ 

δράςθσ. 

2. Χρθματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί. 

3. Φορείσ ανάπτυξθσ ι 

εκκόλαψθσ τθσ 
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εργαλεία ανάπτυξθσ . καινοτομίασ και των 

επιχειριςεων ζνταςθσ 

γνϊςθσ.  

4οσ Γενικόσ Στόχοσ: 

Ολοκλιρωςθ Ενεργειακοφ 

Συςτιματοσ τθσ χϊρασ και 

ενίςχυςθ τθσ Αειφορίασ. 

Ραρεμβάςεισ ςε κζματα 

ενζργειασ και αειφορίασ. 

1. Τεχνικζσ εταιρίεσ που 

αςχολοφνται ςε ζργα 

φυςικοφ αερίου, ζργα 

ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ. 

2. Βιομθχανίεσ που παράγουν 

ςχετικό εξοπλιςμό. 

3. Επιχειριςεισ που 

υλοποιοφν επενδφςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

και βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον 

δευτερογενι και τριτογενι 

τομζα. 

 

 

Θ ανάλυςθ των ςτόχων και των κριτθρίων, με βάςθ τα οποία κα ςχεδιαςτοφν και κα 

προκθρυχτοφν δράςεισ, είναι εκτενισ, και ςυνάμα αςαφισ ωσ προσ τα τεχνικά ςτοιχεία. 

Γίνεται πράγματι αντιλθπτι θ κατεφκυνςθ του προγράμματοσ και οι επιδιϊξεισ, ωςτόςο 

δεν γίνεται αντιλθπτι θ διαδικαςία και τα ακριβι κριτιρια με τα οποία κα γίνει θ 

υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, αναφζρονται ενδεικτικζσ δράςεισ.  

 

Οι δράςεισ αυτζσ αναγνϊςτθκαν. Ραρατθροφμε εφκολα ότι καταρχιν δεν είναι 

ςυγκεκριμζνεσ, και επιπρόςκετα χαρακτθρίηονται ωσ ενδεικτικζσ. Επίςθσ, χαρακτθριςτικό 

είναι ότι, αν και χωρίηονται με βάςθ ςτόχουσ και άξονεσ προτεραιότθτασ, τελικά το 

ςυμπζραςμα του υπογράφοντοσ είναι ότι ο καλφτεροσ ςυνοπτικόσ τρόποσ για να 

οργανωκοφν, είναι με βάςθ τα προβλιματα που επιχειροφν να επιλφςουν. Τα προβλιματα 

αυτά αναφζρκθκαν ιδθ ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα. Ο τρόποσ με τον οποίο κα γίνει θ 

επίλυςι τουσ, ζτςι κι αλλιϊσ, κα προκφψει από διεργαςίεσ που δεν αποτυπϊνονται ςτα 

κείμενα των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. 
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Υπογραμμίηουμε ζνα ακόμα ηιτθμα, πζρα από τα γενικά προβλιματα 

επιχειρθματικότθτασ – ανταγωνιςτικότθτασ που εντοπίηονται ςτθν Ελλάδα. Το εν λόγω Ε.Ρ. 

τα εξειδικεφει τοπικά. Με αυτόν τον τρόπο, κατανζμει και τοπικά τα προβλιματα που 

αναλφονται, και ζτςι ςκιαγραφεί και τον τοπικό καταμεριςμό των προτεραιοτιτων του 

ςτρατθγικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

Αναφζρεται ότι το Ρεριφερειακό Ρρόγραμμα Αττικισ κα δϊςει περιςςότερθ 

ζμφαςθ ςε κζματα καινοτομίασ, ζρευνασ για νζα τεχνολογία και ςε γενικά κζματα 

ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Το Ρ.Ε.Ρ. Μακεδονίασ Κράκθσ εντοπίηει ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία περιςςότερο ζντονο το πρόβλθμα εξωςτρζφειασ, και επίςθσ εντοπίηει ιδιαίτερα 

προβλιματα ςτθν παραγωγικι διαδικαςία που ακολουκείται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. 

 

Το Ρ.Ε.Ρ. Κριτθσ – Αιγαίου εςτιάηει περιςςότερο ςτθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ 

αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ, όπωσ και ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων 

υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. 

 

Το Ρ.Ε.Ρ. Θεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ και Θπείρου εςτιάηει κυρίωσ ςτθν 

ανταγωνιςτικότθτα, τθν εξωςτρζφεια και τθν καινοτομία. 

 

Το Ρ.Ε.Ρ. Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου και Ιονίων Νθςιϊν περιλαμβάνει 

ενιςχφςεισ, ςφμφωνα με όλεσ τισ προτεραιότθτεσ που τίκενται από το ΕΣΡΑ. 

 

Κλείνοντασ τθν ανάλυςθ του Ε.Ρ. Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα, μποροφν 

να διατυπωκοφν οι εξισ ςκζψεισ: 

 Οι προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ είναι ςαφϊσ οριςμζνεσ. Αςαφισ είναι θ 

ςχεδίαςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ επιχειριςεων. 

Ωςτόςο, γίνεται πλιρωσ αντιλθπτι θ αναπτυξιακι κατεφκυνςθ που ζχει επιλεχκεί. 

Είναι αναμενόμενο ότι πολλζσ επιχειριςεισ, με διαφορετικά αντικείμενα δράςθσ, κα 

είναι εν δυνάμει ωφελοφμενεσ από τα προγράμματα του Ε.Ρ. Για κάκε ςυγκεκριμζνθ 

επιχείρθςθ όμωσ δεν μπορεί να γίνει ςυγκεκριμζνα λόγοσ, με βάςθ τον 
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προγραμματιςμό του ΕΣΡΑ. Κάκε ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που ζχει προκθρυχκεί ι 

είναι υπό προκιρυξθ ορίηει τισ επιχειριςεισ τισ οποίεσ αφορά. 

 Εφόςον ο ερευνθτισ του ΕΣΡΑ ςχθματίςει πλιρθ εικόνα για τα αντικείμενα των Ε.Ρ. 

παρατθρεί ότι οι ςτόχοι του Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα ςχετίηονται με 

τουσ ςτόχουσ και άλλων Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα πρόγραμμα που κα 

υλοποιθκεί κα μπορεί όντωσ να καλφπτει ςτόχουσ προτεραιότθτασ περιςςότερων του 

ενόσ Ε.Ρ. Αυτό εν μζρει δείχνει τθν ςυνοχι που παρουςιάηουν τα Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ ωσ 

προσ τθ ςτοχοκεςία τουσ. 

Ππωσ αναφζρεται ςχετικά και ςτθν ειςαγωγι, ςτισ δράςεισ του προγράμματοσ κα 

μποροφςαν να περιλαμβάνονται και κάποιεσ για τθν ςτιριξθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ 

και κάποια για τθν αλιεία. Αυτζσ όμωσ οι δράςεισ διαχωρίηονται από το ΕΣΡΑ και 

εντάςςονται ςτο πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του αρμόδιου υπουργείου, όπωσ και 

ςτο πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ.  

 

Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι διαχωρίηονται από το ΕΣΡΑ: 

1. Δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν για τθν ενκάρρυνςθ τθσ 

τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και τθ διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ ςτισ αγροτικές περιοχές. Αναλφεται ενδεικτικά ςε δθμιουργία τοπικϊν 

κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, ςε ςιμανςθ αξιοκζατων, ςε δθμιουργία 

ποδθλατικϊν διαδρομϊν κα. Δεν περιλαμβάνονται ζργα ςε μνθμεία αρμοδιότθτασ του 

υπουργείου πολιτιςμοφ. 

2. Δράςεισ με αντικείμενο τθν παροχι υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικές περιοχές. Σε αυτό εντάςςονται παρεμβάςεισ ςε κτίρια 

για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία , βιβλιοκικεσ, ωδεία κλπ. 

3. Ζργα για τθν ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν, όπωσ είναι ζργα βελτίωςθσ και 

ανάπλαςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ κλπ. 

4. Δράςεισ για τθν καταςκευι νζων και για εκςυγχρονιςμό παλιϊν αλιευτικϊν 

καταφυγίων. 
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Τα περιςςότερα από τα παραπάνω ζργα αποτελοφν αντικείμενα εργαςιϊν τεχνικϊν 

γραφείων και καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. 
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4-2. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

κωδικός CGI: 2007GR05UPO001 

και  ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

κωδικός CGI: 2007GR05UPO002 

 

Τα δφο εξεταηόμενα ςε αυτό το ςθμείο προγράμματα αντιμετωπίςτθκαν ωσ ςχετικά 

μεταξφ τουσ, για τουσ εξισ λόγουσ. Καταρχιν, είναι παρεμφερζσ αντικείμενο: αφοροφν τθν 

εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων. Επιπλζον, το ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςυμπεριλαμβάνει αναφορζσ ςε ηθτιματα Δια Βίου 

Μάκθςθσ. Εξάλλου,  το ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου μάκθςθ αφορά κυρίωσ τον δθμόςιο 

τομζα, και ςε πολφ λίγα ςθμεία τον ιδιωτικό, παρουςιάηει ζτςι ςαφϊσ μικρότερο 

ενδιαφζρον για αυτι τθν μελζτθ, για αυτό και τελικά μελετικθκε ςε ςυνδυαςμό με το 1ου 

επιχειρθςιακό πρόγραμμα του κεφαλαίου. 

 

4-2-1. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Εςτιάηουμε καταρχιν ςτο 1ο Ε.Ρ, με τθ ςειρά που αναφζρονται. Μετά τθ λεπτομερι 

ανάγνωςθ ολόκλθρου του κειμζνου, ςθμειϊνονται τα παρακάτω: 

1. Ππωσ και ςτα υπόλοιπα Ε.Ρ. αναφζρονται μόνο ενδεικτικζσ δράςεισ. 

2. Αν και γίνεται ομαδοποίθςθ κριτθρίων μεταξφ αξόνων προτεραιότθτασ, κεματικϊν 

αξόνων προτεραιότθτασ και άλλων κριτθρίων, παρατθροφμε τελικά ότι αφοφ αυτι θ 

ομαδοποίθςθ δεν καταλιγει ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, είναι πιο εποπτικό να τισ 

παρουςιάςουμε ανάποδα: ςυνοψίηοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ που τισ διζπουν, τα 

κυριότερα προβλιματα που επικυμοφν να λφςουν. Ραρατθροφμε δθλαδι ότι το 

ςφνολο του Ε.Ρ. μπορεί, από τθν οπτικι ςκοπιά που μασ απαςχολεί, να ςυνοψιςτεί 

πράγματι ςτισ βαςικζσ του ιδζεσ. 
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Στισ επόμενεσ παραγράφουσ, όπωσ δείξαμε παραπάνω, κα επιχειριςουμε να 

ςυνοψίςουμε τισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

ϊςτε να είναι δυνατό ςτο τζλοσ οι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν μζςω του προγράμματοσ 

να προςδιοριςτοφν κατά το δυνατό πιο κατανοθτά και εφςτοχα. 

 

Το Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτοχεφει γενικά «ςτθν αξιοποίθςθ του 

ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ κινθτιριασ δφναμθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ και αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ». 

 

Το παραπάνω εξειδικεφεται τουσ παρακάτω ςτόχουσ που μασ ενδιαφζρουν: 

1. Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ εργαηομζνων και επιχειριςεων. 

2. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, ιδίωσ των νζων. 

3. Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ. 

4. Ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ – απαςχόλθςθ – κοινωνικι ςυνοχι).  

 

Το Ε.Ρ. εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, αν και ανά περιφζρεια ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ εντοπίηει ωσ πιο ζντονα κάποια προβλιματα και εςτιάηει πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ, ςε εκείνθ τθν περιφζρεια.  

 

Τα προβλιματα που καταρχιν αντιμετωπίηει το Ε.Ρ. τα παρουςιάηει οφτωσ θ άλλωσ 

και ςυνοπτικά. Στισ επόμενεσ γραμμζσ παρουςιάηουμε εκείνα των οποίων θ λφςθ που 

προτείνεται μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει άμεςα χρθματοδότθςθ ι άλλα κίνθτρα για 

επιχειριςεισ, διαβακμίηοντάσ τα ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτα που φαίνεται να αποκτοφν 

ςτο υπόλοιπο κείμενο του Ε.Ρ. 

1. Δυςκολία πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία για τουσ νζουσ. 

2. Δυςκολία πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία για τισ γυναίκεσ. 

3. Αναντιςτοιχία μεταξφ του βακμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ και των κζςεων 

εργαςίασ. 
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4. Αδυναμία προςαρμογισ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ 

ςτισ νζεσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

5. Μακροχρόνια ανεργία και δυςκολία πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία για ειδικζσ ομάδεσ 

πλθκυςμοφ. 

 

Το Ε.Ρ. ςκιαγραφεί αρχικά δράςεισ οι οποίεσ: 

1. κα αποτελοφν αποτελεςματικζσ και ελκυςτικζσ ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ. 

2. κα ενιςχφουν τθν πρόςβαςθ τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν, των νζων, των 

μακροχρόνια ανζργων και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ. 

3. κα βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ 

Επαγγελματικϊν Ρροςόντων. 

 

Μεγάλο μζροσ του Ε.Ρ. είναι προγράμματα που αφοροφν το ελλθνικό δθμόςιο. 

Αυτά τα προγράμματα δεν εξετάηονται ςτο παρόν κείμενο.  

 

Τα παραπάνω όπωσ είπαμε εξειδικεφονται για κάποιεσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ.  

Ρίνακασ 16: 

Ρεριφζρεια 

Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ 

Εξειδικευμζνοι Στόχοι ΕΡ 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ 

και Θράκθσ 

1. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και των κλάδων 

που πλιττονται, προςζλκυςθ ξζνων επιχειριςεων και κινθτοποίθςθ τθσ 

ενδογενοφσ επιχειρθματικότθτασ, ϊςτε να ενδυναμωκοφν οι τάςεισ 

προςαρμογισ του προτφπου απαςχόλθςθσ με ςφγχρονα πρότυπα. 

2. Επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςτθ δια βίου μάκθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

3. Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των ομάδων που 

αντιμετωπίηουν ςυςτθματικά ανεργία. 

 

Κεντρικισ 1. Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό ειδικά ςτουσ τομείσ τθσ 
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Μακεδονίασ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ. 

2. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

3. Ενίςχυςθ τοπικϊν επιχειριςεων ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 

μποροφν να δθμιουργιςουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

4. Ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

5. Υλοποίθςθ δράςεων επανακατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των 

επιχειριςεων των κλάδων τθσ μεταποίθςθσ. 

Δυτικισ 

Μακεδονίασ 

1. Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό ειδικά ςτουσ τομείσ τθσ 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ. 

2. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

3. Ενίςχυςθ τοπικϊν επιχειριςεων ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 

μποροφν να δθμιουργιςουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

4. Ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

5. Υλοποίθςθ δράςεων επανακατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των 

επιχειριςεων των κλάδων τθσ μεταποίθςθσ. 

Θεςςαλίασ 

1. Μεταςχθματιςμόσ του προτφπου απαςχόλθςθσ από τθ ςθμερινι του 

μορφι ςε μια πλζον ςφγχρονθ. 

2. Διευκόλυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ του διακζςιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

3. Ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

4. Δια βίου μάκθςθ με ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ του αγροτικοφ 

μεταςχθματιςμοφ. 

Θπείρου 
Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, γενικά αλλά και ιδίωσ για 

τουσ νζουσ και τισ γυναίκεσ 

Στερεάσ 

Ελλάδασ 

1. Δια βίου κατάρτιςθ και ενδοεπιχειρθςιακι  κατάρτιςθ των εργαηομζνων 

με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων τθσ 

περιφζρειασ. 

2. Ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιφζρειασ. 

Δυτικισ 

Ελλάδασ 

Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, γενικά αλλά και ιδίωσ για 

τουσ νζουσ και τισ γυναίκεσ 

Ρελοποννιςου Ανάπτυξθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ιονίων Νιςων 
1. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, γενικά αλλά και ιδίωσ 

για τουσ νζουσ. 
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2. Κατάρτιςθ νζων επιχειρθματιϊν που αναπτφςςουν καινοτόμα 

τουριςτικά προϊόντα. 

 

Αττικισ 

1. Διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των ομάδων πλθκυςμοφ 

που πλιττονται κυρίωσ από τθν ανεργία. 

2. Ζμφαςθ ςε κζματα ιςότθτασ των δφο φφλων. 

Κριτθσ 
1. Ενίςχυςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ γενικά. 

2. Ρροςζλκυςθ γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Βορείου 

Αιγαίου 

Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των ανζργων γενικά και ςτθν 

προςζλκυςθ γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ 

Νοτίου 

Αιγαίου 
Γενικά Ηθτιματα 

 

 

Ραρατθροφμε ότι τα κυριότερα από αυτά τα ηθτιματα, που αφοροφν τισ 

επιχειριςεισ άμεςα, είναι: 

 Θ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία γενικά των ομάδων που είναι πιο 

ευάλωτεσ ςτθν ανεργία (νζοι, γυναίκεσ, άνκρωποι με ειδικζσ ανάγκεσ). 

 Θ δια βίου μάκθςθ των εργαηομζνων αλλά και των ανζργων γενικά. Σε κάποιεσ 

περιοχζσ το ΕΣΡΑ επιχειρεί να δϊςει και κατευκφνςεισ, ευνοϊντασ για παράδειγμα 

το τουριςτικό προϊόν ςε ςχζςθ με άλλα προϊόντα που αν παραχκοφν ςτθν Ελλάδα 

δίνουν μειωμζνθ προςτικζμενθ αξία. 

 

Επίςθσ, παρατθροφμε ότι κάποιοι από τουσ ςτόχουσ ςυμπλθρϊνουν ςτόχουσ του 

Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα. Και τα δφο προγράμματα κζτουν ωσ 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ νεανικισ όπωσ και τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

 

Στθ ςυνζχεια κα επιχειρείται θ καταγραφι του τρόπο με τον οποίο το ςτρατθγικό 

κείμενο περιγράφει τθν αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων. 
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Το κείμενο του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ αναφζρει τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ, τουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τουσ νζουσ και για τισ γυναίκεσ, τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για 

τθ ςυνοχι, ςφμφωνα με τθν Ανακεωρθμζνθ Στρατθγικι τθσ Λιςςαβϊνασ. Τελικά, 

ςυνοψίηονται οι ςτόχοι του Ε.Ρ. ςε πζντε κεματικζσ προτεραιότθτεσ, οι οποίεσ αναλφονται 

και ςτουσ ειδικοφσ τουσ ςτόχουσ.  

 

Ρροςεκτικι ανάγνωςθ του των ςτόχων μπορεί να οδθγιςει ςτα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

 Το επίπεδο ανάλυςθσ των ςτόχων εξακολουκεί να είναι αμιγϊσ ςτρατθγικό. Δεν 

αναλφεται ςε επίπεδο εφαρμογισ. Για παράδειγμα, ο 3οσ αναφερόμενοσ ειδικόσ 

ςτόχοσ «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ» κεωρείται 

ακραία γενικόσ, αόριςτα διατυπωμζνοσ, ακόμθ και χωρίσ πολιτικι κατεφκυνςθ.  

 Τα κυριότερα ηθτιματα που διατυπϊνονται ωσ πιο πρακτικά, είναι εκείνα που 

παρουςιάςτθκαν και παραπάνω:  

o θ ενίςχυςθ τθσ νεανικισ και τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ,  

o θ δια βίου μάκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ,  

o θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων, των γυναικϊν 

και των ανκρϊπων με ειδικζσ ανάγκεσ, 

o ο εκςυγχρονιςμόσ παραγωγικϊν κλάδων μζςω τθσ κατάρτιςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 

Από το υπόλοιπο κείμενο ξεχωρίηουν τα παρακάτω ειδικά ηθτιματα:  

1. Θ ανάπτυξθ άρτιου ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ 

εφαρμογι του. Ρράγματι, όταν βαςικόσ πυλϊνασ τθσ πολιτικισ είναι θ αζναθ 

κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, είναι φυςικά απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ 

ςυςτιματοσ που να πιςτοποιεί τθν πρόοδο κάκε εν δυνάμει απαςχολοφμενου ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςι του. 
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2. Θ ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ. Σε αυτό το ςθμείο το Ε.Ρ. ςυνδζεται 

κυρίωσ με το Ε.Ρ. Ρεριβάλλον – Αειφόροσ Ανάπτυξθ. Το αντικείμενο αναλφεται 

εκτενϊσ κατά τθν παρουςίαςθ του εν λόγω Ε.Ρ. 

3. Θ προϊκθςθ νζων και καινοτόμων μορφϊν απαςχόλθςθσ και οργάνωςθσ τθσ 

εργαςίασ, οι οποίεσ ωςτόςο δεν κατονομάηονται οφτε ςε γενικζσ γραμμζσ. 

Υπονοείται βζβαια θ μορφι τθσ εργαςίασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ωσ πιο ευζλικτθ. 

4. Τθν προϊκθςθ τθσ υγιεινισ και τθσ αςφάλειασ, τθν αναβάκμιςθ του εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ κλπ. Αποτελεί άποψθ του υπογράφοντοσ τθν μελζτθ ότι αυτά τα 

κζματα εξαρτώνται από τον νομοκζτθ και αφοροφν αυτόν, και δεν κα ζπρεπε να 

ονομάηονται αντικείμενο χρθματοδοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, κυρίωσ 

λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι δεν παρουςιάηεται ζνα πλαίςιο με το οποίο κάποια 

κονδφλια κα βοθκιςουν προσ τθν εφαρμογι του.  

 

Στισ επόμενεσ παραγράφουσ επιχειρϊ να παρουςιάςω ενδεικτικά τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ είναι πικανότερο να προςεγγιςτοφν τελικά τα κυριότερα ηθτιματα που 

περιγράφτθκαν. 

 

Θ δια βίου μάκθςθ και θ περιοδικι κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μπορεί 

πράγματι να χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΡΑ. Ωφελοφμενοι άμεςα κα είναι οι εργαηόμενοι 

που κα αποκτιςουν τισ επιπλζον γνϊςεισ, κακϊσ και οι άνεργοι οι οποίοι κα μποροφν να 

αναηθτιςουν με καλφτερουσ όρουσ εργαςία. Ωφελοφμενεσ επίςθσ κα είναι οι επιχειριςεισ 

που κα εντάξουν ςε επιδοτοφμενα επιμορφωτικά προγράμματα τουσ εργαηόμενοφσ τουσ: 

κα αποκομίςουν αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, επομζνωσ κα αυξθκοφν οι 

ςυντελεςτζσ παραγωγισ τθσ και μαηί οι δυνατότθτζσ τθσ και θ ανταγωνιςτικότθτά τθσ. 

Ωφελοφμενεσ επίςθσ κα είναι εταιρίεσ παροχισ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 

επιμόρφωςθσ κλπ, κακϊσ κα αποκτιςουν αντικείμενο δράςθσ και κφκλο εργαςιϊν. 

 

Το είδοσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

που κα επιδοτείται γενικά αλλά και ανά περιφζρεια κα υλοποιιςει τθν πολιτικι ανάπτυξθσ 

που επικυμεί να εφαρμόςει θ κυβζρνθςθ, ςφμφωνα βζβαια με το κείμενο του Ε.Ρ. όπωσ 

ιδθ αναλφκθκε. 
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Θ επικζντρωςθ ςε νζουσ και γυναίκεσ μπορεί να γίνει με επιπρόςκετα κονδφλια 

ςτθν επιμόρφωςι τουσ. Επίςθσ, το δθμόςιο φαίνεται διατεκειμζνο να παρζχει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ μζςω κατάλλθλων γραφείων ςε επίδοξουσ νζουσ 

επιχειρθματίεσ, εςτιάηοντασ ςτουσ νζουσ ςε θλικία και ςτισ γυναίκεσ. 

 

Είναι ςίγουρο ότι θ κυβζρνθςθ ζχει πολλά περιςςότερα εργαλεία για να 

αντιμετωπίςει τα προβλιματα που εντοπίηει το Ε.Ρ. που εξετάηουμε, ςίγουρα περιςςότερα 

από τα λίγα που αναφζρονται παραπάνω. Ωςτόςο τα εργαλεία αυτά δεν περιγράφονται 

ςτα κείμενα του ΕΣΡΑ, και κα προκφψουν, όπωσ και οι περιςςότερεσ δράςεισ του ΕΣΡΑ, 

από διαβουλεφςεισ υπουργείων με τισ τοπικζσ περιφζρειεσ. 

 

4-2-2. Ε.Π. Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα εξετάηει καταρχιν γενικά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν 

Ελλάδα, χρθςιμοποιϊντασ κριτιρια τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά. Εξετάηει τθ 

διάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςτάδιά τθσ και ςτισ κατευκφνςεισ τθσ, ξεκινϊντασ από τθν 

πρωτοβάκμια, ςυνεχίηοντασ μζχρι τισ ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςχολζσ, και καταλιγοντασ ςτθ 

Δια Βίου Μάκθςθ. 

 

Το τμιμα του Ε.Ρ. που αναφζρεται ςτθν Εκπαίδευςθ, ουςιαςτικά αφορά 

παρεμβάςεισ ςτθν δθμόςια παιδεία, ςτο δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ, ςτα δθμόςια 

πανεπιςτιμια. Δεν εξετάηεται ςε βάκοσ από τθν παροφςα εργαςία. Αναφζρονται όμωσ ςτθ 

ςυνζχεια κάποιεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ που γεννϊνται ακόμα και από αυτό το τμιμα 

του Ε.Ρ.  

 

Θ Δια Βίου μάκθςθ ορίηεται ωσ «όλθ θ δραςτθριότθτα εκμάκθςθσ που 

πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια ηωισ ενόσ ανκρϊπου, με ςτόχο τθν αφξθςι τθσ 

γνϊςθσ, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων του, μζςω ενόσ προςωπικοφ, πολιτιςτικοφ 

πλαιςίου ι/και ςχετικά με τθν επαγγελματικι του προοπτικι». Είναι προφανζσ ότι κα 

αςχολθκοφμε με τθν Δια Βίου μάκθςθ που ςχετίηεται με τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ. 
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Αναηθτιςαμε ςτο πρόγραμμα ευκαιρίεσ που αφοροφν τόςο απευκείασ ζναν εργαηόμενο ι 

ζναν άνεργο, όςο και προγράμματα που μπορεί να χρθςιμοποιιςει βοθκθτικά ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ ανάπτυξθσ των ανκρωπίνων πόρων τθσ μία επιχείρθςθ.  

 

Ενδεικτικοφσ δείκτεσ προόδου του Ε.Ρ. αποτελοφν: 

1. θ ποιότθτα των δαςκάλων και των εκπαιδευτϊν, 

2. θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ, 

3. θ αφξθςθ ςπουδαςτϊν κετικϊν και τεχνολογικϊν επιςτθμϊν, 

4. ζνα περιβάλλον μάκθςθσ που κα χαρακτθρίηεται ανοικτό και ελκυςτικό, 

5. θ βελτίωςθ μάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

 

Οι δράςεισ του Ε.Ρ. κα χρθματοδοτθκοφν κυρίωσ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, και από αμιγϊσ εκνικοφσ 

πόρουσ. Από το ΕΚΤ και ςε ςχζςθ με τα κριτιρια τθσ εργαςίασ χρθματοδοτοφνται κυρίωσ 

ενιςχφςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Από το ΕΤΡΑ χρθματοδοτοφνται κτιριακζσ υποδομζσ, και 

υποδομζσ ςε εξοπλιςμό.  

 

Ιδθ, διαφαίνονται κάποιεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ του προγράμματοσ. Οι 

επενδφςεισ ςε ςχολικζσ κτιριακζσ υποδομζσ κα αναλθφκοφν από εργολθπτικζσ εταιρίεσ, 

ενϊ οι προμικειεσ ςχολικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνουν φυςικά από εμπορικζσ εταιρίεσ, οι 

οποίεσ κα επωφελθκοφν από τισ πωλιςεισ.  

 

Από τθν ανάπτυξθ των ςτόχων του προγράμματοσ εντοπίηονται τα ςθμεία που 

μπορεί να αποτελζςουν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ για ιδιϊτεσ.  

1. Γίνεται λόγοσ για ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ. Αυτό ςυνεπάγεται προμικεια εξοπλιςμοφ, και επομζνωσ δθμιουργία 

κφκλου εργαςιϊν ςτον κλάδο εμπορίασ τεχνολογικϊν προϊόντων. 

2. Τίκεται ωσ ςτόχοσ γενικά θ ενίςχυςθ του προςωπικοφ που αςχολείται με τθν ζρευνα 

και τθν καινοτομία, και θ ςφνδεςθ ζρευνασ και καινοτομίασ με τισ επιχειριςεισ. Γίνεται 

αναφορά ςε προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ερευνθτϊν ςε επιχειριςεισ. Ευνοοφνται 
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κυρίωσ επιςτιμονεσ ερευνθτζσ, οι οποίοι κα διεξάγουν ζρευνα επιδοτοφμενοι από το 

κράτοσ. Θ ζρευνα, πζρα από τα οφζλθ ςτθν επιςτιμθ και ςτισ επιχειριςεισ, ωφελεί και 

τθ ςταδιοδρομία του ίδιου του ερευνθτι, αναβακμίηει τισ δεξιότθτζσ του, και μάλιςτα 

ςε πεδία υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςι του ςε κζςεισ 

εργαςίασ υψθλότερων απαιτιςεων. 

3. Ενίςχυςθ των ενεργειϊν δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ωφελοφμενοι κα είναι οι 

οργανιςμοί παροχισ υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ διότι κα αποκτιςουν 

πρόςκετο κφκλο εργαςιϊν, οι επιχειριςεισ που κα επιμορφϊςουν με επιδότθςθ το 

προςωπικό τουσ, και το ανκρϊπινο δυναμικό γενικά που κα επιμορφωκεί με 

επιδότθςθ. 
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4-3. ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

κωδικός CGI: 2007GR161PO005 

  

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ που λαμβάνει 

υπόψθ τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, το οποίο ςζβεται και 

προςτατεφει. Επί λζξει, ορίηεται ωσ ςτόχοσ του προγράμματοσ «θ προςταςία, αναβάκμιςθ 

και αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να αποτελζςει το υπόβακρο για τθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθν άνοδο τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν κακϊσ και 

τον βαςικό παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ».  

 

Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με: 

1. τθν ανανεωμζνθ ςτρατθγικι τθσ Ε.Ε. για τθν αειφόρο ανάπτυξθ, 

2. τισ ολοκλθρωμζνεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ τθσ 

Ε.Ε. 

3. τθν 1θ κατευκυντιρια γραμμι των ςτρατθγικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ 

κοινότθτασ, 

4. τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ και τισ προτεραιότθτεσ του Γκζτεμποργ (Göteborg), 

5. τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ και τουσ κφριουσ τομείσ δράςθσ του ΕΣΣΑ, 

6. τον ςτρατθγικό ςτόχο του ΕΣΡΑ για τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ, 

7. τουσ ςτόχουσ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Μεταρρυκμίςεων, όπωσ διατυπϊνονται ςτο 

κεφάλαιο «Ρεριβάλλον και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». 

 

Επίςθσ, το πρόγραμμα ςυνδράμει επικουρικά ςε δράςεισ των Ε.Ρ. 

«Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα», «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ», 

«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», με ςαφι 

ζμφαςθ ςτα δφο πρϊτα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι ςτόχοι τουσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

ζχουν το ίδιο αντικείμενο δράςθσ. Ακόμθ, οι δράςεισ του προγράμματοσ είναι κατά 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Sv-G%C3%B6teborg.ogg
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περιπτϊςεισ ςυμπλθρωματικζσ με αυτζσ που χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ. Ρολλζσ δράςεισ 

που κα μποροφςαν να εντάςςονται ςτο εν λόγω Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ εν τζλει αποφαςίςτθκε να 

ενταχκοφν ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007 – 2013 και ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα Αλιείασ 2007 – 2013. 

 

Τα παραπάνω αποδεικνφουν τθν ζμφαςθ που δίνεται από ςτο ΕΣΡΑ, ωσ εργαλείο 

εφαρμογισ αναπτυξιακισ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ Ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ, 

ςε κζματα που άπτονται του περιβάλλοντοσ. Οι ςχετικζσ ζννοιεσ τθσ Αειφορικισ ι 

Βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ καταλαμβάνουν όλο και μεγαλφτερθ ςθμαςία κατά τθ χάραξθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ πολιτικισ. Συμπεραςματικά και εκ πρϊτθσ όψθσ μποροφμε να ποφμε ότι 

υπάρχει ςαφισ πολιτικι επικυμία μζςω του ΕΣΡΑ να προωκθκεί θ «οικολογικι» και γενικά 

θ φιλικά προςκείμενθ ι προςτατευτικι προσ το περιβάλλον επιχειρθματικότθτα. 

 

Οι τομείσ τθσ οικονομίασ που εξετάηονται από το πρίςμα αυτοφ του Ε.Ρ. είναι οι 

μεταφορζσ, θ βιομθχανία γενικά, θ ενζργεια, θ γεωργία και θ αςτικι ανάπτυξθ. Σε κάκε 

περίπτωςθ προωκείται ςτα όρια του δυνατοφ θ χριςθ βζλτιςτων τεχνολογικά λφςεων 

«μθδενικισ ρφπανςθσ». 

 

Τα περιβαλλοντικά κζματα που κυρίωσ απαςχολοφν το Ε.Ρ. είναι: 

1. Θ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ. Κυρίωσ αφορά ςτον οριςμό, ςτθ διαχείριςθ και ςτθ 

διαφφλαξθ περιοχϊν προςταςίασ. 

2. Το υδατικό περιβάλλον. Τα προβλιματα που αντιμετωπίηονται είναι θ ανομοιόμορφθ 

κατανομι τθσ διάκεςθσ και τθσ ηιτθςθσ υδατικϊν πόρων ςτο χϊρο και ςτο χρόνο και 

εκείνα που ςχετίηονται γενικά με τθν γεωμορφολογία τθσ χϊρασ. 

3. Θ διαχείριςθ των εδαφικϊν πόρων τθσ Ελλάδασ. Κυριότερο πρόβλθμα είναι θ 

διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν και των επικίνδυνων αποβλιτων και θ πρόλθψθ 

αλλά και θ αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν δαςικϊν οικοςυςτθμάτων από πυρκαγιζσ, από 

υπερβόςκθςθ και από ζντονα πλθμμυρικά φαινόμενα. 

4. Θ ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ (βιομθχανικι και αςτικι ρφπανςθ), του ακουςτικοφ 

περιβάλλοντοσ (προβλιματα κυρίωσ ςτισ πόλεισ από τθν κίνθςθ οχθμάτων και ςε 
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τουριςτικζσ περιοχζσ από τον τουριςμό) και το κζμα των ακτινοβολιϊν (αφξθςθ των 

πθγϊν εκπομπισ). 

5. Θ χωροταξία και ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ. Αφορά άμεςα τθ βιϊςιμθ οικιςτικι 

ανάπτυξθ πόλεων και οικιςμϊν, όπωσ και τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, του 

τουριςμοφ και τθσ χριςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. 

6. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, και θ ςτακεροποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των 

αερίων του κερμοκθπίου. 

7. Θ πολιτικι προςταςία και θ πρόλθψθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων. Αναφζρεται ςτο 

ςφνολο των δραςτθριοτιτων που αποςκοποφν ςτθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ 

περιουςίασ των πολιτϊν ζναντι κινδφνων από φυςικζσ, τεχνολογικζσ, περιβαλλοντικζσ 

και άλλεσ καταςτροφζσ. 

Στθ ςυνζχεια αναφζρονται οι επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ που διαφαίνονται από 

τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του προγράμματοσ.  

1. Ρροωκείται θ χριςθ τεχνολογιϊν που εκμεταλλεφονται τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ 

Ενζργειασ, τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα. Ευνοθμζνεσ είναι οι 

εταιρίεσ που καταςκευάηουν εξοπλιςμό παραγωγισ ενζργειασ από Α.Ρ.Ε. όπωσ και 

οι εργολθπτικζσ εταιρίεσ που τον τοποκετοφν. Επίςθσ, ευνοθμζνεσ είναι οι εταιρίεσ 

που κα επιλζξουν να μειϊςουν τισ ανάγκεσ τουσ ςε εξωτερικι παροχι ενζργειασ, 

παράγοντασ οι ίδιεσ τμιμα του ρεφματοσ που κα καταναλϊνουν, χρθςιμοποιϊντασ 

Α.Ρ.Ε. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ επζνδυςθ ςε Α.Ρ.Ε. κα χρθματοδοτείται άμεςα ι 

ζμμεςα. 

2. Σχεδιάηεται θ επζκταςθ του μετρό Κεςςαλονίκθσ, αλλά και θ υλοποίθςθ πολλϊν 

ζργων προςπελαςιμότθτασ. Τα ζργα αυτά κα δθμιουργιςουν κφκλο εργαςιϊν για τισ 

καταςκευαςτικζσ που κα τα αναλάβουν. 

3. Ρρογραμματίηονται καταςκευζσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων, υποδομισ 

αποχετευτικϊν δικτφων, ζργα προςταςίασ και διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και 

πόςιμου νεροφ, ζργα μείωςθσ διαρροϊν ςε δίκτυα φδρευςθσ, ζργα αφαλάτωςθσ και 

διανομισ πόςιμου νεροφ. Επίςθσ, προγραμματίηονται ζργα αντιπλθμμυρικισ 

προςταςίασ, ζργα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ περιβαλλοντικοφ κινδφνου, και 

ενίςχυςθ των υποδομϊν πολιτικισ προςταςίασ. Ακόμθ, κα καταςκευαςτοφν 

εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων / υπολειμμάτων, 
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εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, μονάδεσ μθχανικισ ανακφκλωςθσ και 

κομποςτοποίθςθσ, ζργα διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων, ζργα διαχείριςθσ και 

αςφαλοφσ διάκεςθσ ιλφων, ζργα θχοπροςταςίασ αςτικϊν ηωνϊν, ζργα για τθν 

προςταςία και τθν αναβάκμιςθ υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων, ζργα περιβαλλοντικισ 

αποκατάςταςθσ υγροτόπων και λιμνϊν.  Πλα τα παραπάνω αποτελοφν αντικείμενα 

καταςκευαςτικϊν εταιριϊν, και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ απαιτοφν τθ ςυνεργαςία 

ςυμβοφλων με ειδικζσ περιβαλλοντικζσ γνϊςεισ. 

4. Ρρογραμματίηεται θ πραγματοποίθςθ πολλϊν μελετϊν ζρευνασ και τεχνολογίασ ςε 

κζματα περιβάλλοντοσ. Δθμιουργείται ζτςι κφκλοσ εργαςιϊν για ινςτιτοφτα ι 

μελετθτικζσ εταιρίεσ με ςυναφζσ κάκε φορά αντικείμενο. 

5. Αναφζρονται δράςεισ που κα μποροφςαν να εντάςςονται ςτο εν λόγω Ε.Ρ. όμωσ 

τελικά κεωροφνται αντικείμενα χρθματοδότθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ 

Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Αλιείασ. Αφοροφν 

χρθματοδοτιςεισ ςε γεωργοφσ ι αλιευτζσ. Αφοροφν είτε ςτθ χριςθ καλφτερων 

τεχνολογιϊν από τουσ δικαιοφχουσ, είτε ςε χρθματοδότθςθ τελείωσ άςχετων 

επιχειρθματικϊν ιδεϊν. Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ των γεωργϊν, ενδεικτικά μπορεί να 

δοκεί χρθματοδότθςθ για καταςκευι και λειτουργία ξενοδοχείων, χϊρων εςτίαςθσ και 

αναψυχισ και χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν τουριςμοφ υπαίκρου. 
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Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ αποδοτικι και βιϊςιμθ αξιοποίθςθ των 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ ςτθ ςυνζχεια για ςυντομία) από τθν 

ελλθνικι οικονομία και κοινωνία. Ενςωματϊνει τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι ςτον χϊρο 

των ΤΡΕ και ςτισ 13 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, εςτιάηοντασ όμωσ χρθματοδοτικά ςτισ 8 

Ρεριφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου Σφγκλιςθσ. 

 

Το κείμενο του Ε.Ρ. αναλφει εκτενζςτατα τα προβλιματα, τισ ανάγκεσ, τισ ευκαιρίεσ 

και τισ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ γφρω από τισ ΤΡΕ. Διατυπϊνονται οι άξονεσ προτεραιότθτασ 

του προγράμματοσ. Ενδεικτικζσ δράςεισ αυτι τθ φορά δεν περιλαμβάνονται κακόλου – 

οι παράγραφοι με τον αντίςτοιχο τίτλο είναι κενοί –  παρά μόνο ωσ παραδείγματα μζςα 

ςτθν ζκταςθ τθσ ςτρατθγικισ ανάλυςθσ. Ξανά και ξανά ςε κάκε ενότθτα, και αρκετζσ φορζσ 

μζςα ςτθν ίδια ενότθτα, αναφζρονται τα ίδια ςπουδαιότατα προβλιματα με τισ 

προτεινόμενεσ γενικζσ λφςεισ τουσ – αλλοφ αυτά αναφζρονται ωσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, ςε άλλο ςθμείο ωσ γενικοί ςτόχοι, ενϊ ςτθν τρίτθ ενότθτα ωσ άξονεσ 

προτεραιότθτασ. Ραρακάτω ςυνοψίηονται, ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα αυτισ τθσ 

μελζτθσ. 

 

Ο πρϊτοσ άξονασ προτεραιότθτασ του προγράμματοσ αφορά τθν βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ γενικά, με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Ενδιαφζροντα ςθμεία που μπορεί να 

ωφελιςουν άμεςα και όχι ζμμεςα επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι:  

1. Θ επικυμία προϊκθςθσ χριςθσ ΤΡΕ ςτισ επιχειριςεισ, γενικά, και θ προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν ΤΟΕ. Υποκζτουμε ότι  το πρϊτο ςκζλοσ 

κα γίνει με χρθματοδοτικι επιδότθςθ απόκτθςθσ εξοπλιςμοφ από επιχειριςεισ, ενϊ 

το δεφτερο με παροχζσ γενικότερων οικονομικϊν ενιςχφςεων ςε επιχειριςεισ. 
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2. Θ ανάπτυξθ τθσ δυνατότθτασ του Δθμοςίου να παρζχει ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτισ 

επιχειριςεισ. Κα ωφελιςει άμεςα τουσ προμθκευτζσ δθμοςίου που κα αποκτιςουν 

αντικείμενο εργαςιϊν ενόψει υλοποίθςθσ και πικανόν υποςτιριξθσ τθσ δυνατότθτασ. 

3. Θ ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Λογικά κα 

χρθματοδοτθκεί θ ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου τφπου εταιριϊν. 

Ο δεφτεροσ άξονασ προτεραιότθτασ του προγράμματοσ αφορά τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ του πολίτθ μζςω των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Το 

ςθμαντικό επιχειρθματικά ςτοιχείο που προκφπτει είναι θ παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ υλοποίθςθ τθσ οποίασ κα αποτελζςει αντικείμενο εργαςιϊν 

προμθκευτϊν του δθμοςίου. 
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4-5. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

κωδικός CGI: 2007GR161PO004 

 

Το Ε.Ρ. Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ αναλφεται πολφ γριγορα ςε ςχζςθ με τα 

ενδιαφζροντα τθσ εργαςίασ. Καταφανϊσ περιλαμβάνει χρθματοδότθςθ ζργων που 

αποτελοφν αντικείμενα εργαςιϊν μελετθτικϊν και καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. Ο ακριβισ  

χρονικόσ προγραμματιςμόσ τθσ υλοποίθςισ τουσ, δεν βρίςκεται ςτο κείμενο του Ε.Ρ. 

κακϊσ και αυτό, όπωσ και τα υπόλοιπα Ε.Ρ. του ΕΣΡΑ, επιχειρεί να εξθγιςει περιςςότερο 

ςτρατθγικά τισ ανάγκεσ που εξυπθρετοφνται από το πρόγραμμα. Βζβαια, επειδι τα ζργα 

είναι πολφ μεγάλα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι οριςμζνθ θ ταυτότθτά τουσ, και ζτςι το εν 

λόγω Ε.Ρ. είναι μάλλον το πιο ςαφζσ ωσ προσ τον οριςμό των ζργων που κα 

χρθματοδοτιςει. Αυτό επίςθσ ςυμβαίνει επειδι το ίδιο το Ε.Ρ. χρθματοδοτεί αυτά τα ζργα, 

ενϊ ςε περιπτϊςεισ άλλων προγραμμάτων ορίηονται γενικότερα προχποκζςεισ και ςτόχοι 

χρθματοδότθςθσ και όχι ςυγκεκριμζνα ζργα. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ 

των ζργων που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα, ϊςτε αφενόσ ο αναγνϊςτθσ να 

ςχθματίςει πλθρζςτερθ εικόνα από αυτό, αφετζρου ϊςτε να διαχωριςτοφν τα ζργα που 

μπορεί να αφοροφν κάκε μελετθτικι και κάκε καταςκευαςτικι εταιρία, ανάλογα με τα είδθ 

ζργων που είναι διατεκειμζνθ και ικανι να αναλάβει. Θ ουςία εν τζλει βζβαια είναι ότι το 

πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει επιδοτιςεισ αλλά χρθματοδοτιςεισ ζργων που αφοροφν 

αποκλειςτικά τεχνικά γραφεία και καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ωσ αντικείμενα εργαςιϊν. 

 

Το πρόγραμμα αναπτφςςει ςυνζργειεσ με άλλα προγράμματα. Κυριότερα από αυτά 

είναι τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ του ΕΣΡΑ 2007 - 2013, που αφοροφν τθ 

ςυνεργαςία τθσ Ελλάδασ το κακζνα με μία γειτονικι τθσ χϊρα. Επίςθσ, το πρόγραμμα 

ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και του Ε.Ρ. Ρεριβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ. 

 

Το πρόγραμμα διαρκρϊνεται ςε ζξι (6) κεματικζσ ενότθτεσ, που απαρτίηουν 

ιςάρικμουσ άξονεσ προτεραιότθτασ. Στθ ςυνζχεια αναλφεται ςε επίπεδο υποομάδων 
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αξόνων προτεραιότθτασ. Θ φπαρξθ δφο αναλφςεων βοθκάει τουσ ςκοποφσ ςχεδίαςθσ του 

ΕΣΡΑ αλλά κατά τθν άποψθ του γράφοντοσ όχι τουσ ςκοποφσ ςφαιρικισ κατανόθςισ του, 

με δεδομζνο ότι τελικά οι δφο αναλφςεισ περιλαμβάνουν τα ίδια ςτοιχεία. Επιλζγουμε τθν 

παρουςίαςθ του περιεχομζνου του Ε.Ρ. με βάςθ τον χωριςμό του ςε άξονεσ 

προτεραιότθτασ. Οι άξονες προτεραιότητας είναι: 

1οσ.  Ραρεμβάςεισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ. Ρεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ ςτο 

Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Οδικό Δίκτυο. Σχεδιάηονται ϊςτε να βελτιωκεί θ 

προςβαςιμότθτα και θ προςπελαςιμότθτα των περιοχϊν τθσ χϊρασ, με ταυτόχρονθ 

μζριμνα για τθν περιβαλλοντικι προςταςία των περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα 

αναπτυχκοφν τα ζργα. Ειδικοί ςτόχοι που τίκενται είναι θ αποπεράτωςθ μεγάλων 

ζργων που ζχουν ιδθ ξεκινιςει (ΡΑΚΕ, Εγνατία, Λόνια Οδόσ κα), θ ςφνδεςι τουσ με 

κομβικά ςθμεία τθσ χϊρασ, θ βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ των ζργων με το Διευρωπαϊκό 

δίκτυο αυτοκινθτοδρόμων, θ αποκατάςταςθ τθσ ςυνδυαςμζνθσ λειτουργίασ των 

μεταφορϊν, να ςυνδεκεί δθλαδι το οδικό δίκτυο αποδοτικά με τα τερματικά των 

άλλων δικτφων μεταφοράσ (λιμάνια, ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ, αεροδρόμια), και θ 

ολοκλιρωςθ των παρακάμψεων των κφριων αςτικϊν κζντρων. 

 

2οσ.  Ραρεμβάςεισ ςτισ ςιδθροδρομικζσ και διατροπικζσ μεταφορζσ. 

Ρεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ ςτο Σιδθροδρομικό δίκτυο. Στόχοσ είναι θ ανάπτυξθ και 

ο εκςυγχρονιςμόσ του δικτφου. Ειδικοί ςτόχοι είναι θ αποπεράτωςθ τμθμάτων του 

Βαςικοφ Σιδθροδρομικοφ Άξονα ΡΑΚΕ/Ρ, θ βελτίωςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν 

(ζργο που αφορά χρθματοδοτιςεισ ςτο δθμόςιο και ςε κατά περίπτωςθ ςε 

προμθκευτζσ), θ ανάπτυξθ εμπορευματικϊν κζντρων και των ςυνδζςεϊν τουσ με 

βιομθχανικζσ περιοχζσ (ενδιαφζρει άμεςα τθν εργαςία το καταςκευαςτικό τμιμα του 

ςτόχου, ωςτόςο υπάρχει και τμιμα υποςτιριξθσ των κζντρων από το δθμόςιο),  θ 

μελζτθ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν ςτακερισ τροχιάσ (εκτόσ από 

τθ μελζτθ και καταςκευι των ίδιων των ζργων κα απαιτθκοφν και ςυγκοινωνιακζσ 

μελζτεσ) και θ βελτίωςθ τθσ ςιδθροδρομικισ αςφάλειασ, γενικά. 
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3οσ.  Ραρεμβάςεισ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Ρεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ ςε 

λιμάνια και ςε Διευρωπαϊκά λιμάνια τθσ χϊρασ, με γενικό ςτόχο τθ βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ καλάςςιων μεταφορϊν με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων λιμενικϊν 

υποδομϊν. Αναλφοντασ ςε επίπεδο ειδικϊν ςτόχων, προγραμματίηεται θ ολοκλιρωςθ 

του δικτφου των κυρίων λιμζνων και των λιμενικϊν υποδομϊν και θ διαςφνδεςι τουσ 

με τα υπόλοιπα Διευρωπαϊκά δίκτυα, θ βελτίωςθ των λιμενικϊν υποδομϊν και θ 

βελτίωςθ των προςβάςεων των χερςαίων μζςων μεταφοράσ (οδικϊν και ςτακερισ 

τροχιάσ),  θ ανάδειξθ των λιμζνων ςε διαμετακομιςτικοφσ κόμβουσ (καταςκευι 

επιβατικϊν ςτακμϊν κλπ).) 

 

4οσ.  Ραρεμβάςεισ ςτισ αεροπορικζσ μεταφορζσ. Ρεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ 

ςε αεροδρόμια και ςε Διευρωπαϊκά αεροδρόμια τθσ χϊρασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν, τθν αφξθςθ τθσ αςφάλειασ αλλά και τθν ελαχιςτοποίθςθ 

των επιδράςεων ςε αςτικοφσ ιςτοφσ. Θ ανάλυςθ του γενικοφ ςτόχου ςε ειδικοφσ 

περιλαμβάνει τθν επζκταςθ τθσ χωρθτικότθτασ του δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν, 

ςτθν αναβάκμιςθ περιφερειακϊν αεροδρομίων και τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν 

αςφαλείασ. Ο ςτόχοσ περιλαμβάνει ζργα επζκταςθσ, βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ 

εγκαταςτάςεων αεροδρομίων, εγκατάςταςθσ ειδικϊν ςυςτθμάτων κλπ. 

 

5οσ.  Ραρεμβάςεισ ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ. Αφορά παρεμβάςεισ ςτο οδικό δίκτυο 

και ςτα δίκτυα των μζςων ςτακερισ τροχιάσ, και γενικά παρεμβάςεισ ςτο ςφςτθμα 

δθμόςιων μεταφορϊν ειδικά τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 

6οσ.  Ραρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια των μεταφορϊν γενικά. Αφορά 

παρεμβάςεισ ςτισ μεταφορικζσ υποδομζσ, διαχειριςτικζσ παρεμβάςεισ ςτα 

μεταφορικά δίκτυα και παρεμβάςεισ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ μεταφορικϊν 

κόμβων, δθλαδι βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ οδικισ, ςιδθροδρομικισ, καλάςςιασ και 

εναζριασ κυκλοφορίασ, ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ των λιμζνων και 

ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ ατυχθμάτων. Αναλφεται ειδικότερα ςε 

βελτίωςθ τθσ οδικισ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ των οδϊν, βελτίωςθ τθσ 
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αςτυνόμευςθσ, εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παροχισ πλθροφοριϊν ςτουσ χριςτεσ του 

δικτφου των δρόμων, εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων αςφαλείασ καλάςςιων 

μεταφορϊν, ειςαγωγι ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ λιμζνων, λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 

και αεροδρομίων. 

Ρίνακασ 17: 

Α/Α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Στόχοι Ειδικοί Στόχοι 

1 

Ραρεμβάςεισ ςτισ 

οδικζσ μεταφορζσ: 

 

1. ςτο Διευρωπαϊκό 

Οδικό Δίκτυο 

2. ςτο 

Διαπεριφερειακό 

Οδικό Δίκτυο 

1. Βελτίωςθ τθσ 

προςβαςιμότθτασ 

και τθσ 

προςπελαςιμότθ-

τασ των περιοχϊν 

τθσ χϊρασ 

2. Μζριμνα για τθν 

περιβαλλοντικι 

προςταςία των 

περιοχϊν ςτισ 

οποίεσ κα 

αναπτυχκοφν τα 

ζργα 

1. Αποπεράτωςθ 

μεγάλων ζργων 

που ζχουν ιδθ 

ξεκινιςει (ΡΑΚΕ, 

Εγνατία, Λόνια 

Οδόσ κα) 

2. Σφνδεςι τουσ με 

κομβικά ςθμεία 

τθσ χϊρασ 

3. Βελτίωςθ τθσ 

ςφνδεςθσ των 

ζργων με το 

Διευρωπαϊκό 

δίκτυο 

αυτοκινθτοδρόμω

ν 

4. Αποκατάςταςθ 

τθσ 

ςυνδυαςμζνθσ 

λειτουργίασ των 

μεταφορϊν 

5. Ολοκλιρωςθ των 

παρακάμψεων 

των κφριων 

αςτικϊν κζντρων 
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2 

Ραρεμβάςεισ ςτισ 

ςιδθροδρομικζσ και 

διατροπικζσ 

μεταφορζσ 

1. Θ ανάπτυξθ του 

δικτφου  

2. Ο  

εκςυγχρονιςμόσ 

του δικτφου 

1. Θ αποπεράτωςθ 

τμθμάτων του 

Βαςικοφ 

Σιδθροδρομικοφ 

Άξονα ΡΑΚΕ/Ρ 

2. Θ βελτίωςθ των 

προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν 

3. Θ ανάπτυξθ 

εμπορευματικϊν 

κζντρων και των 

ςυνδζςεϊν τουσ 

με βιομθχανικζσ 

περιοχζσ  

4. Μελζτθ και 

ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων 

αςτικϊν 

μεταφορϊν 

ςτακερισ τροχιάσ  

5. Βελτίωςθ τθσ 

ςιδθροδρομικισ 

αςφάλειασ, 

γενικά 

3 

Ραρεμβάςεισ ςτισ 

καλάςςιεσ 

μεταφορζσ: 

 

1. παρεμβάςεισ ςε 

λιμάνια  

2. Ραρεμβάςεισ ςε 

Διευρωπαϊκά 

λιμάνια τθσ 

χϊρασ 

1. Βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ 

καλάςςιων 

μεταφορϊν 

2. Ανάπτυξθ 

κατάλλθλων 

λιμενικϊν 

υποδομϊν 

1. Ολοκλιρωςθ του 

δικτφου των 

κυρίων λιμζνων 

και των λιμενικϊν 

υποδομϊν 

2. Διαςφνδεςι τουσ 

με τα υπόλοιπα 

Διευρωπαϊκά 

δίκτυα 

3. Βελτίωςθ των 
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λιμενικϊν 

υποδομϊν 

4. Βελτίωςθ των 

προςβάςεων των 

χερςαίων μζςων 

μεταφοράσ 

5. Ανάδειξθ των 

λιμζνων ςε 

διαμετακομιςτικο

φσ κόμβουσ 

4 

Ραρεμβάςεισ ςτισ 

αεροπορικζσ 

μεταφορζσ: 

 

1. Ραρεμβάςεισ ςε 

αεροδρόμια 

2. Ραρεμβάςεισ ςε 

Διευρωπαϊκά 

αεροδρόμια τθσ 

χϊρασ 

1. Βελτίωςθ των 

προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν 

2. Αφξθςθ τθσ 

αςφάλειασ 

3. Ελαχιςτοποίθςθ 

των επιδράςεων 

ςε αςτικοφσ 

ιςτοφσ 

1. Επζκταςθ τθσ 

χωρθτικότθτασ 

του δικτφου 

αεροπορικϊν 

μεταφορϊν 

2. Αναβάκμιςθ 

περιφερειακϊν 

αεροδρομίων 

3. Αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν 

αςφαλείασ 

5 

Ραρεμβάςεισ ςτισ 

αςτικζσ μεταφορζσ 

 

1. Στο οδικό δίκτυο 

2. Στα δίκτυα των 

μζςων ςτακερισ 

τροχιάσ 

3. Στο ςφςτθμα 

δθμόςιων 

μεταφορϊν ειδικά 

τθσ Ακινασ και τθσ 

Κεςςαλονίκθσ 

  

6 Ραρεμβάςεισ ςχετικζσ 1. Ραρεμβάςεισ ςτισ 6. Βελτίωςθ τθσ 
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με τθν αςφάλεια των 

μεταφορϊν γενικά 

μεταφορικζσ 

υποδομζσ 

2. Διαχειριςτικζσ 

παρεμβάςεισ ςτα 

μεταφορικά 

δίκτυα 

3. Ραρεμβάςεισ 

περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ 

μεταφορικϊν 

κόμβων 

4. Ενίςχυςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ των 

λιμζνων 

5. Ενίςχυςθ των 

διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ 

ατυχθμάτων 

οδικισ υποδομισ 

και του 

εξοπλιςμοφ των 

οδϊν 

7. Βελτίωςθ τθσ 

αςτυνόμευςθσ 

8. Εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων 

παροχισ 

πλθροφοριϊν 

ςτουσ χριςτεσ 

του δικτφου των 

δρόμων 

9. Εκςυγχρονιςμόσ 

των ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ 

καλάςςιων 

μεταφορϊν 

10. Ειςαγωγι 

ςυςτιματοσ 

ςυντιρθςθσ 

λιμζνων, 

λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων 

και αεροδρομίων. 
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4-6. Διοικητική Μεταρρύθμιση  

κωδικός CGI: 2007GR05UPO003 

 

Στρατθγικόσ Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ «βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

διακυβζρνθςθσ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ 

αποδοτικότθτασ των δθμοςίων οργανϊςεων, κακϊσ και ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ και τθσ 

επαγγελματικισ θκικισ μζςω τθσ διεφρυνςθσ τθσ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ και 

ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων». 

 

Το πρόγραμμα ουςιαςτικά αφορά το ελλθνικό δθμόςιο. Ραρουςιάηονται οι άξονεσ 

προτεραιότθτασ του προγράμματοσ με τουσ βαςικοφσ και τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ (πίνακασ 9). 

Ρίνακασ 18: 

α/α Άξονασ Ρροτεραιότθτασ Στόχοι Ειδικοί Στόχοι 

1 

1. Αναβάκμιςθ των 

δθμοςίων πολιτικϊν 

2. Εκςυγχρονιςμόσ του 

υκμιςτικοφ πλαιςίου  

3. Εκςυγχρονιςμόσ των 

δομϊν τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ 

Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

των δθμόςιων πολιτικϊν 

μζςω του εκςυγχρονιςμοφ 

του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

και του αναςχεδιαςμοφ 

δομϊν και διαδικαςιϊν 

Ε.Σ. 1.1: Μεταρρφκμιςθ των 

μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ, 

εφαρμογισ και ελζγχου 

των δθμόςιων πολιτικϊν 

Ε.Σ. 1.2: Ρροϊκθςθ των 

αρχϊν τθσ διαφάνειασ και 

τθσ λογοδοςίασ 

Ε.Σ. 1.3: Βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των νομοκετικϊν 

και κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων 

Ε.Σ. 1.4: Βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ εξυπθρζτθςθσ 

των ςυναλλαςςόμενων με 

τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

πολιτϊν και επιχειριςεων 
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2 

Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ 

Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ 

Ε.Σ.2.1: Ενίςχυςθ τθσ 

πολιτικισ ανάπτυξθσ των 

ανκρϊπινων πόρων ςτθ 

δθμόςια διοίκθςθ μζςω 

διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν 

αλλαγϊν 

Ε.Σ.2.2: Βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του 

ςυςτιματοσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

για τθ βελτίωςθ τθσ 

διοικθτικισ ικανότθτασ και 

τθν υποςτιριξθ των 

διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν 

αλλαγϊν ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ 

3 

Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ 

τθσ δθμόςιασ Δράςθσ 

Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ 

Ε.Σ. 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των 

μθχανιςμϊν εφαρμογισ, 

παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ των φφλων 

Ε.Σ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ 

κζςθσ των γυναικϊν ςτο 

δθμόςιο και κοινωνικό 

τομζα 
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4-7. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ελλάδας 2007 – 2013 (Δεν ανήκει στο ΕΣΠΑ) 

 

Κατά τθ μελζτθ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΣΡΑ ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ εντοπίςτθκαν ζργα που κα μποροφςαν να εντάςςονται ςε αυτό, ωςτόςο 

διαχωρίηονται και εντάςςονται ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ για τθν 

ίδια περίοδο αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ – ςτο εξισ κα αναφζρεται και ωσ ΡΑΑ για 

διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ.  Είναι ςκόπιμο να δοφμε παρακάτω τι είδουσ ζργα 

εντάςςονται ςτο ΡΑΑ γενικά και να τα κατατάξουμε γενικά ωσ προσ τισ επιχειριςεισ που κα 

αφοροφν ωσ ευκαιρίεσ. 

 

Το ΡΑΑ αναλφεται ςε πζντε άξονεσ, ωσ εξισ: 

1οσ Άξονασ. Αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα γεωργίασ και 

δαςοκομίασ. Ρεριλαμβάνει δράςεισ για τθν εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν (ενιαίεσ 

πριμοδοτιςεισ), για τον εκςυγχρονιςμό γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, για βελτίωςθ τθσ 

οικονομικισ αξίασ των δαςϊν, για βελτίωςθ και ανάπτυξθ τθσ υποδομισ που 

ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ και προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ (πχ 

εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα αναδαςμϊν, βελτίωςθ βοςκοτόπων, ζργα αγροτικισ 

οδοποιίασ), για ςτιριξθ των γεωργϊν που ςυμμετζχουν ςε ςυςτιματα για τθν 

ποιότθτα τροφίμων (αντίςτοιχα με άλλουσ επιχειρθματίεσ που ειςάγουν ςυςτιματα 

ποιότθτασ) και για ςτιριξθ ομάδων παραγωγϊν ςε δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και 

προϊκθςθσ των προϊόντων ςτο πλαίςιο ςυςτθμάτων για τθν ποιότθτα τροφίμων 

(αντίςτοιχα και με δράςεισ των προγραμμάτων Επιχειρθματικότθτασ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ του ΕΣΡΑ).  

 

2οσ Άξονασ. Αφορά ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου. Ρεριλαμβάνει 

ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςε γεωργοφσ, ενιςχφςεισ για 

γεωργοπεριβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ (πχ προϊκθςθ βιολογικισ γεωργίασ και 

κτθνοτροφίασ), ενιςχφςεισ ςε περιοχζσ Natura, ςτιριξθ ςε μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ 
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(πχ αγορά και διατιρθςθ θλεκτροφόρασ περίφραξθσ, ελλθνικοφ ποιμενικοφ ςκφλου, 

γενικά εξοπλιςμοφ, αποκατάςταςθ φυτοφρακτϊν αναβακμίδων κλπ, δθμιουργία 

κζςεων κζασ, καταςκευι παρατθρθτθρίων, μονοπατιϊν κλπ). 

 

3οσ Άξονασ. Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και 

διαφοροποίθςθσ τθσ γεωργικισ οικονομίασ. Χρθματοδοτοφνται διαφοροποιιςεισ 

προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ (πχ ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων 

εςτίαςθσ και αναψυχισ, επιςκζψιμων αγροκτθμάτων, επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου, μονάδων οικοτεχνίασ, 

χειροτεχνίασ κλπ, επιχειριςεων πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ), ςτθριχκεί θ 

δθμιουργία και ανάπτυξθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων (πχ ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 

εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων, επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν, 

επιχειριςεων με τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ κλπ), ενκαρρφνονται οι 

τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ (πχ ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ 

και αναψυχισ κα), ανακαινίηονται και αναπτφςςονται χωριά (βελτίωςθ και ανάπλαςθ 

κοινόχρθςτων χϊρων, αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων ιςτορικϊν κτιςμάτων κλπ). 

 

4οσ Άξονασ. Εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ Leader. Αφορά ςτθν εφαρμογι ςε αγροτικζσ 

περιοχζσ ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ κλπ. 

 

Συνολικά διατυπϊνουμε κάποιεσ παρατθριςεισ για το πρόγραμμα. 

 

Καταρχιν το πρόγραμμα είναι πολφ αναλυτικό. Αφορά τισ αγροτικζσ περιοχζσ 

γενικά και ξεπερνά τα όρια τθσ γεωργικισ οικονομίασ, εςτιάηοντασ ςτθν ευρφτερθ εικόνα 

τθσ οικονομίασ των περιοχϊν που χαρακτθρίηονται ωσ κυρίωσ αγροτικζσ. Σε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, ότι αναφζρεται εξειδικεφεται ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

 

Το πρόγραμμα αφορά ςυνολικά γεωργοφσ και κτθνοτρόφουσ, και αναλυτικά 

διαχωρίηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αφορά τον κακζνα, ανάλογα με το αντικείμενό 

του. Ο κάκε παραγωγόσ οφείλει να το ςυμβουλευτεί ανάλογα, και να προγραμματίςει τθν 
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ανάπτυξι του ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ ενιςχφςεισ του προγράμματοσ. Δεν αναφζρονται 

ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ αγροτικζσ αποηθμιϊςεισ για τισ τιμζσ των προϊόντων, για 

φυςικζσ καταςτροφζσ κα, ωςτόςο ακόμα και αυτζσ οι περιπτϊςεισ χρθματοδοτιςεων 

εντάςςονται ςτο εν λόγω πρόγραμμα. 

 

Κάκε επιχειρθματίασ που επικυμεί να δραςτθριοποιθκεί ςε περιοχι που 

χαρακτθρίηεται ωσ αγροτικι μπορεί εν δυνάμει να ωφελθκεί από το εν λόγω πρόγραμμα. 

Ο διαχωριςμόσ γίνεται όχι με βάςθ το αντικείμενο, αλλά τθν περιοχι δράςθσ. Ανάλογα 

δθλαδι με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον, θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςε 

αγροτικι περιοχι, ο επιχειρθματίασ αναηθτά ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτο κατάλλθλο 

κεφάλαιο και ςτουσ ςχετικοφσ άξονεσ παρεμβάςεων του προγράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ. 
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4-8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 

2013  (Δεν ανήκει στο ΕΣΠΑ) 

 

Για τουσ ίδιουσ λόγουσ που εξετάςτθκε το πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

παρουςιάηεται επίςθσ ςφντομα το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ για τθν ίδια περίοδο 

αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και πάλι του ελλθνικοφ υπουργείου αγροτικισ ανάπτυξθσ και 

τροφίμων. Το πρόγραμμα δεν εντάςςεται ςτο ΕΣΡΑ. Πραμά του είναι επί λζξει «Θ βιϊςιμθ 

και αειφόροσ ανάπτυξθ του τομζα τθσ Αλιείασ ςτθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ςυνοχισ». 

 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ ςυνοψίηονται ςε τζςςερισ άξονεσ προτεραιότθτασ. Ο 

1οσ άξονασ περιλαμβάνει μζτρα για τθν προςαρμογι του αλιευτικοφ ςτόλου (πχ 

επενδφςεισ επί αλιευτικϊν ςκαφϊν και επιλεκτικότθτα αλιευτικϊν εργαλείων). Ο 2οσ 

αφορά γενικά τθν υδατοκαλλιζργεια, τθν αλιεία εςωτερικϊν υδάτων, τθ μεταποίθςθ και 

εμπορία προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ (κυρίωσ τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων). Ο 3οσ άξονασ αποτελείται από μζτρα 

κοινοφ ενδιαφζροντοσ (πχ βελτίωςθ και αναδιάρκρωςθ τόπων εκφόρτωςθσ, βελτίωςθ τθσ 

υποδομισ των αλιευτικϊν λιμζνων, βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ελλιμενιςμοφ και εκφόρτωςθσ 

των αλιευτικϊν ςκαφϊν, τροποποίθςθ των αλιευτικϊν ςκαφϊν και για άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ πζρα από τθν αλιεία). Ο 4οσ άξονασ εςτιάηει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ 

αλιευτικϊν περιοχϊν (ενδεικτικά ςε δθμιουργία υποδομϊν για ενκάρρυνςθ τθσ 

τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, ςε ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν κα). 

 

Είναι εμφανζσ ότι το πρόγραμμα ωφελεί άμεςα όςουσ εργάηονται ςτον τομζα τθσ 

αλιείασ. Επιπλζον, πολλά ζργα που κα υλοποιθκοφν από το πρόγραμμα είναι αντικείμενα 

τεχνικϊν γραφείων και καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. 
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4-9. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης  

κωδικός CGI: 2007GR161PO008 

 

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ του ΡΕΡ και οι κυριότερεσ παρεμβάςεισ ανά άξονα είναι: 

Ρίνακασ 19: 

α/α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Κυριότερεσ Ραρεμβάςεισ 

1 

Υποδομζσ και 

Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

1. Ολοκλιρωςθ των διευρωπαϊκϊν δικτφων (ςιδθροδρομικϊν 

και οδικϊν) ςτθν Ρεριφζρεια.  

2. Βελτίωςθ του ςιδθροδρομικοφ και οδικοφ περιφερειακοφ 

δικτφου. 

3. Ενίςχυςθ το λιμενικοφ τθσ δικτφου. 

2 

Υποδομζσ και 

Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 

1. Ραρεμβάςεισ ςτο οδικό δίκτυο τθσ περιφζρειασ που 

ολοκλθρϊνουν τουσ μεγάλουσ οδικοφσ άξονεσ και 

παρεμβαίνουν ςθμειακά ςτο περιφερειακό οδικό δίκτυο.  

2. Ενίςχυςθ των υποδομϊν διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

3. Βελτίωςθ του δικτφου των αςτικϊν μεταφορϊν. 

3 

Υποδομζσ και 

Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ. 

1. Ραρεμβάςεισ ςτο οδικό δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ που 

βελτιϊνουν τθν πρόςβαςθ ςε χϊρουσ ανάπτυξθσ οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων (ΒΛ.ΡΕ. και λιμάνια) και ςε ορεινζσ και 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

2. Ανάπτυξθ των λιμενικϊν υποδομϊν κφρια ςτθν 

Αλεξανδροφπολθ και ςτθν Καβάλα. 

3. Συμπλιρωςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και τθ ςφνδεςι 

του με χϊρουσ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ (ΒΛ.ΡΕ. και 

λιμάνια).  

4. Συμπλιρωςθ και καταςκευι των κακζτων, ωσ προσ τθ 

γεωγραφικι ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ, οδικϊν αξόνων 
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παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό των 

μεκοριακϊν ςτακμϊν. 

4 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 

1. Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

που αςκείται ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, θ οποία οδθγεί ςτθν 

παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ 

αξίασ (ιδιαίτερα ςτον τριτογενι τομζα π.χ. κλάδοι εμπορίου, 

υγείασ, εκπαίδευςθσ, αλλά και τουριςμοφ), που 

ενςωματϊνουν γνϊςθ, περιβαλλοντικι μζριμνα και 

καινοτομία.  

2. Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθν Ζρευνα και Τεχνολογικι 

Ανάπτυξθ (ΕΤΑ) και τθν καινοτομία, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων και τθσ εκμετάλλευςθσ 

ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ. 

3. Διάχυςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΤΡΕ) τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ πολίτεσ. 

4. Μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν από τθ χριςθ των ΤΡΕ, με τθν 

προςαρμογι τουσ ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ των χρθςτϊν. Ο 

ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε δφο προτεραιότθτεσ για τθ βελτίωςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, και τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

5 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 

1. Εμπλουτιςμό τθσ παραγωγικισ δομισ με τθν υιοκζτθςθ τθσ 

καινοτομίασ. 

2. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων και αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του 

τομζα τθσ ενζργειασ μζςω βελτίωςθσ τθσ διαςφνδεςι τθσ με 

το τοπικό παραγωγικό ςφςτθμα. 

3. Ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ ςε επιχειρθματικό 

επίπεδο, με τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και 

επιχειρθματικϊν φορζων. 

4. Ειςαγωγι νζων μεκόδων ςτθν παραγωγι με ταυτόχρονθ 

ανάπτυξθ δομϊν και υποδομϊν ΤΡΕ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

και υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. 

6 
Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Οι ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ προβλζπεται να καλυφκοφν κατεξοχιν 

μζςω των αντίςτοιχων Τομεακϊν Ρρογραμμάτων «Ψθφιακι 
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Επιχειρθματικότθτα  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ. 

Σφγκλιςθ» και «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα». 

 

7 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

1. Δράςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ. 

2. Δράςεισ ανάδειξθσ και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ. 

3. Δράςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ μζριμνασ 

4. Ρρογράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ και ιδιαίτερα παρεμβάςεισ 

βελτίωςθσ των αςτικϊν μεταφορϊν του μθτροπολιτικοφ 

κζντρου (Μετρό Κεςςαλονίκθσ) ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

5. Ρρογράμματα ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου με γνϊμονα τθ 

διαφφλαξθ του γεωγραφικοφ χϊρου και τθν ανάδειξθ των 

μοναδικϊν γεωφυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του. 

8 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 

1. Ραρεμβάςεισ ολοκλιρωςθσ και αναβάκμιςθσ των τεχνικϊν 

και κοινωνικϊν υποδομϊν, δομϊν και υπθρεςιϊν. 

2. Δράςεισ αποκατάςταςθσ και προςταςίασ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ (εδάφουσ, αζρα, υδάτων) αλλά και κωράκιςθσ 

από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

3. Ενίςχυςθ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ μζςα από τθν ολοκλιρωςθ 

του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν προϊκθςθ 

διαπεριφερειακϊν και διαςυνοριακϊν πολιτικϊν και 

προγραμμάτων ςυνεργαςιϊν ςτουσ τομείσ περιβάλλοντοσ – 

φυςικϊν πόρων, τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, εκπαίδευςθσ και 

υγείασ – πρόνοιασ. 

9 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

1. Ραρεμβάςεισ για τθν προςταςία, αναβάκμιςθ και ορκολογικι 

διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ.  

2. Ραρεμβάςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ 

του ςυνόλου του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ.  

3. Ραρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν ποιότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ δικτφου και τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ 
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Θράκθσ. ωσ παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ.  

4. Ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν επίτευξθ τθσ χωρικισ ςυνοχισ μζςα 

από τθν υλοποίθςθ «ολοκλθρωμζνων ςχεδίων για τθν αςτικι 

αναγζννθςθ», που αφοροφν ςτθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ. 

10.1 

και 

10.2 

Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ. 

Ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι, διαχείριςθ, 

παρακολοφκθςθ, ζλεγχο, και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, 

ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ/ πλθροφόρθςθσ των φορζων και 

πολιτϊν και ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ για 

τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθν εφαρμογι τοπικϊν 

αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν. 

 

Οποιαδιποτε ανάλυςθ του προγράμματοσ ςχετικά με τον τρόπο που αφορά τισ 

επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ ςυμφωνεί ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε αντικείμενο, με 

τθν ανάλυςθ ωφελοφμενων τφπων επιχειριςεων, ανά κλάδο παρζμβαςθσ, όπωσ ζγινε 

κατά τθν ανάλυςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Θ παρουςίαςθ του ΡΕΡ γίνεται 

ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ τοπικι ςτόχευςθ του προγράμματοσ, και είναι εμφανζσ ότι οι 

ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ είναι όμοιεσ και πλιρωσ ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ και τισ 

επιδιϊξεισ του κάκε τομεακοφ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, ανάλογα με τον τομζα ςτον 

οποίο ανικει κάκε παρζμβαςθ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΡΕΡ. 
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4-10. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων  

κωδικός CGI: 2007GR161PO007 

 

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ του ΡΕΡ και οι κυριότερεσ παρεμβάςεισ ανά άξονα είναι: 

Ρίνακασ 20: 

α/α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Κυριότερεσ Ραρεμβάςεισ 

1 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

δυτικισ Ελλάδασ. 

1. Δράςεισ ςτο οδικό δίκτυο. 

2. Ραρεμβάςεισ αςφαλείασ, πλθροφόρθςθσ και αξιοποίθςθσ 

«ευφυϊν ςυςτθμάτων».  

3. Δράςεισ ςτισ Σιδθροδρομικζσ Υποδομζσ. 

4. Δράςεισ για τισ καλάςςιεσ υποδομζσ. 

5. Δράςεισ για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ. 

2 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Ρελοποννιςου. 

1. Δράςεισ ςτο οδικό δίκτυο. 

2. Δράςεισ για τισ καλάςςιεσ υποδομζσ. 

3 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Ιόνιων Νιςων. 

1. Δράςεισ ςτο οδικό δίκτυο. 

2. Δράςεισ για τισ καλάςςιεσ υποδομζσ. 

4 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

1. Αφξθςθ των επενδφςεων ςε τομείσ ζνταςθσ γνϊςθσ και 

αναπροςανατολιςμόσ του παραγωγικοφ δυναμικοφ ςε 

προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

2. Στο πλαίςιο τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων, ενίςχυςθ τθσ 
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Δυτικισ Ελλάδασ. 

νεανικισ και γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ.  

3. Ρροςζλκυςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων από το 

εξωτερικό που αξιοποιοφν τθ νζα γνϊςθ και παράγουν 

προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. 

4. Ενίςχυςθ τθσ διακλαδικισ και διατομεακισ δικτφωςθσ των 

ΜΜΕ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ κοινϊν υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν και τθ δθμιουργία ςυνεργιϊν και οικονομιϊν 

μοναδιαίου μεγζκουσ. 

5. Ρροϊκθςθ τθσ προςανατολιςμζνθσ εξωςτρζφειασ τθσ 

τεχνολογικισ και οργανωτικισ καινοτομίασ και τθσ ποιότθτασ 

των επιχειριςεων και βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν 

επιδόςεων των επιχειριςεων.  

6. Βελτίωςθ των ςυνεργαςιϊν των δθμόςιων ερευνθτικϊν 

φορζων με επιχειριςεισ και παραγωγικοφσ φορείσ. 

7. Ρροβολι – διάχυςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν 

εξελίξεων κακϊσ και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν κακθμερινι 

ηωι. 

5 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

Ρελοποννιςου. 

1. Ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

των επιχειριςεων. 

2. Εκςυγχρονιςμόσ τθσ παραγωγικισ και διοικθτικισ λειτουργίασ 

των επιχειριςεων. 

3. Εκςυγχρονιςμόσ και αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ για τθ διευκόλυνςθ των 

επιχειριςεων και των πολιτϊν. 

6 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

Ιονίων Νιςων. 

1. Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με τθν 

προϊκθςθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, τθν ποιοτικι τθσ 

αναβάκμιςθ, τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτιν προτφπων ποιότθτασ 

και γενικά τθν λελογιςμζνθ επζκταςθ και τον εκςυγχρονιςμό 

τθσ. 

2. Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για τθν ειςαγωγι νζων 

τεχνολογιϊν. 

3. Ενκάρρυνςθ για τθν ενςωμάτωςθ καινοτόμων πρακτικϊν και 

αντιλιψεων ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

4. Εμπλουτιςμό παρεμβάςεων ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα για 
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τθν υποςτιριξθ τθσ χωρικισ ςυνοχισ. 

7 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

1. Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ ολοκλιρωςθσ των 

υποδομϊν και τθσ αναβάκμιςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν 

ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ και τθσ εκπαίδευςθσ. 

2. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ, με ζμφαςθ ςτθν 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων και υδάτινων 

πόρων. 

3. Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ 

πλοφτου μζςω αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για το πολιτιςτικό προϊόν 

με τθ ςταδιακι προςαρμογι του πολιτιςτικοφ τομζα ςτα νζα 

δεδομζνα τθσ κατανάλωςθσ πολιτιςτικϊν αγακϊν. 

4. Ρροϊκθςθ του Τουριςμοφ μζςω αναβάκμιςθσ των 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, βελτίωςθσ των τουριςτικϊν 

υποδομϊν και προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ ςε εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο. 

5. Άρςθ τθσ απομόνωςθσ και θ μείωςθ του κοινωνικοφ 

ρατςιςμοφ μζςω αναβάκμιςθσ του επιπζδου των υπθρεςιϊν 

που ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  

6. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ με επενδφςεισ ςτουσ τομείσ 

πολιτιςμοφ, τουριςμοφ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ κλπ, 

κακϊσ και ςε αςτικζσ, ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 

όπου κα υλοποιθκοφν δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ. 

7. Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτα των φφλων μζςω τθσ ανάδειξθσ του 

πολιτικοφ, οικονομικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ και 

αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ. 

8 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Ρελοποννιςου. 

1. Ανάδειξθ μνθμείων / αρχαιολογικϊν χϊρων. 

2. Αναβάκμιςθ ι και αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ και 

λειτουργικότθτασ των κοινωνικϊν υποδομϊν εκπαίδευςθσ 

υγείασ  - πρόνοιασ. 

3. Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και των αςτικϊν και θμιαςτικϊν 

κζντρων τθσ Ρεριφζρειασ. 

4. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ι και τθν αφξθςθ του 

εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και των 

επιςκεπτϊν ςε πόςιμο νερό, με παράλλθλθ μείωςθ των 
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απωλειϊν νεροφ. 

5. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ από ςτερεά και υγρά 

απόβλθτα. 

6. Αναηωογόνθςθ των αγροτικϊν και γενικότερα των 

μειονεκτικϊν περιοχϊν. 

7. Ρροςταςία και ανάδειξθ περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ και 

ευαίςκθτων περιοχϊν. 

9 

(αμιγοφσ ςτόχου 1) 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Ιονίων Νιςων. 

1. Δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ (περιβαλλοντικισ, πολιτιςτικισ 

κ.ά.) βάςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ του 

περιφερειακοφ ςυςτιματοσ, με τθν ανάπτυξθ ιπιων, 

εναλλακτικϊν και ποιοτικϊν δραςτθριοτιτων. 

2. Ρροϊκθςθ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. 

3. Ρροϊκθςθ τθσ προςταςίασ του φυςικοφ κυρίωσ 

περιβάλλοντοσ. 

4. Ροιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν 

(εκπαίδευςθσ και υγείασ-πρόνοιασ), μζςω των οποίων 

παρζχονται οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. 

5. Βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

φτϊχειασ. 

6. Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα για τθν 

υποςτιριξθ τθσ χωρικισ ςυνοχισ. 

10 
Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ 

1. Ρροετοιμαςία, επιλογι, παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

και των ζργων 

2. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των μθχανιςμϊν 

διαχείριςθσ με τθ χρθςιμοποίθςθ εξωτερικϊν ςυμβοφλων και 

εμπειρογνωμόνων. 

3. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των φορζων 

υλοποίθςθσ από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ. 

4. Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζων δομϊν διαχείριςθσ και 

υλοποίθςθσ, όπωσ τυποποίθςθ λειτουργιϊν, ενζργειεσ 

πιςτοποίθςθσ, δαπάνεσ για τθ πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τουσ, 

κλπ.  

5. Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ τεχνολογικοφ 
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εξοπλιςμοφ και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων απαραίτθτων για 

τθ διαχείριςθ τθσ παρακολοφκθςθσ. 

6. Συμμετοχι ςε διεκνείσ ςυναντιςεισ, θμερίδεσ και 

επιμορφωτικά ςεμινάρια τόςο των ςτελεχϊν των μθχανιςμϊν 

διαχείριςθσ, όςο και των εμπλεκόμενων ςτθν υλοποίθςθ του 

Ρρογράμματοσ φορζων. 

 

Οποιαδιποτε ανάλυςθ του προγράμματοσ ςχετικά με τον τρόπο που αφορά τισ 

επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ ςυμφωνεί ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε αντικείμενο, με 

τθν ανάλυςθ ωφελοφμενων τφπων επιχειριςεων, ανά κλάδο παρζμβαςθσ, όπωσ ζγινε 

κατά τθν ανάλυςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Θ παρουςίαςθ του ΡΕΡ γίνεται 

ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ τοπικι ςτόχευςθ του προγράμματοσ, και είναι εμφανζσ ότι οι 

ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ είναι όμοιεσ και πλιρωσ ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ και τισ 

επιδιϊξεισ του κάκε τομεακοφ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, ανάλογα με τον τομζα ςτον 

οποίο ανικει κάκε παρζμβαςθ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΡΕΡ. 
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4-11. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  

κωδικός CGI: 2007GR16UPO002 

 

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ του ΡΕΡ και οι κυριότερεσ παρεμβάςεισ ανά άξονα είναι: 

Ρίνακασ 21: 

α/α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Κυριότερεσ Ραρεμβάςεισ 

1 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

1. Ολοκλιρωςθ και αναβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου 

περιφερειακοφ και τοπικοφ επιπζδου και των λιμζνων τθσ 

Ρεριφζρειασ με απϊτερο ςκοπό τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ του 

επιπζδου προςβαςιμότθτασ, βαςικισ παραμζτρου βελτίωςθσ 

τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ αναβάκμιςθσ τθσ 

ςυνολικισ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. 

2. Συμπλιρωςθ και αναβάκμιςθ των βαςικϊν οδικϊν αρτθριϊν 

των αςτικϊν κζντρων τθσ Ρεριφζρειασ με ςτόχο τθν βελτίωςθ 

τθσ ελκυςτικότθτασ και λειτουργικότθτασ των πόλεων. 

2 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Ρεριφζρειασ Βορείου 

Αιγαίου. 

1. Αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ επιχειρθματικισ βάςθσ τθσ 

Ρεριφζρειασ. Ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ 

καινοτομίασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των επιχειριςεων. 

2. Μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ με τθν εγκατάςταςθ νζων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν για κάλυψθ 

τοπικϊν αναγκϊν. 

3 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Ρεριφζρειασ Νοτίου 

Αιγαίου. 

Βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ και τθσ διαςφνδεςθσ των νθςιϊν 

τθσ Ρεριφζρειασ με τα υπόλοιπα νθςιά του Αιγαίου, κακϊσ και με 

τον θπειρωτικό κορμό τθσ χϊρασ. 

 

4 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

1. Υποςτιριξθ παραγωγικϊν επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν 

αφξθςθ των εξαγωγϊν και ςτθν μείωςθ τθσ ειςαγωγικισ 

διείςδυςθσ. 
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ςτθν Ρεριφζρεια 

Κριτθσ. 

2. Υποςτιριξθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ που 

ςυμβάλλουν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ και ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. 

3. Υποςτιριξθ των επιχειριςεων προκειμζνου να παράξουν 

υπθρεςίεσ και προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και 

υψθλισ τεχνολογίασ. 

4. Ενίςχυςθ των υποδομϊν των Ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ 

Κριτθσ με ςτόχο τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ και τθν εν 

ςυνεχεία μετατροπι τθσ ςε καινοτομικά προϊόντα, ςε τομείσ 

που ενδιαφζρουν τον παραγωγικό ιςτό τθσ Κριτθσ, αλλά και 

τθσ χϊρασ γενικότερα. 

5 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Βορείου Αιγαίου. 

1. Αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ επιχειρθματικισ βάςθσ τθσ 

Ρεριφζρειασ. Ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ 

καινοτομίασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των επιχειριςεων. 

2. Μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ με τθν εγκατάςταςθ νζων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν για κάλυψθ 

τοπικϊν αναγκϊν. 

6 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Νοτίου Αιγαίου. 

1. Διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

ςτθν Ρεριφζρεια o Επζνδυςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. 

2. Ροιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ 

προϊόντοσ. 

3. Δθμιουργία πόλων καινοτομίασ για τθν παραγωγι προϊόντων 

υψθλισ τεχνολογίασ. 

4. Ανάπτυξθ δικτφων διαςυνοριακισ, μεςογειακισ και 

διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ και μεταφοράσ καινοτομίασ 

και τεχνογνωςίασ. 

7 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Κριτθσ. 

1. Ρροςταςία φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ. 

2. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων με αναβάκμιςθ 

περιβάλλοντοσ και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (υγεία, πρόνοια, 

εκπαίδευςθ, περιβάλλον) τόςο ςε αςτικά κζντρα όςο και ςε 

οικιςμοφσ τθσ υπαίκρου. 

3. Ανάδειξθ και διαχείριςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και 

ζνταξι του ςτθ ςφγχρονθ πολιτιςτικι ηωι και τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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4. Ρροςζλκυςθ υψθλοφ επιπζδου επιςκεπτϊν ιςτορικϊν χϊρων 

/ μνθμείων. 

5. Συμπλιρωςθ ι και βελτίωςθ των υποδομϊν όλων των 

βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου το Ρεριφερειακό 

Εκπαιδευτικό Σφςτθμα να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ. 

6. Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων υψθλοφ κινδφνου. 

7. Ανάδειξθ – αναβάκμιςθ του ρόλου επιλεγμζνων αςτικϊν 

κζντρων με γνϊμονα τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ενοποίθςθ 

/ςυνοχι του γεωγραφικοφ, κοινωνικοφ και οικονομικοφ 

χϊρου τθσ Κριτθσ. 

8 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Βορείου Αιγαίου. 

1. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςταςίασ του φυςικοφ και 

ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, ωσ κυρίαρχοι πόροι για τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, αλλά 

και για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

2. Βελτίωςθ των προχποκζςεων παροχισ κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν, ςτόχοσ ο οποίοσ και αυτόσ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, ενϊ ςυμβάλλει παράλλθλα και 

ςτθν υποςτιριξθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

3. Ανάδειξθ - αναβάκμιςθ του ρόλου επιλεγμζνων αςτικϊν και 

θμιαςτικϊν κζντρων και περιοχϊν τθσ υπαίκρου με γνϊμονα 

τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

4. Διαφοροποίθςθ του αναπτυξιακοφ προτφπου τθσ Ρεριφζρειασ 

με υποςτιριξθ τθσ διεφρυνςθσ και αναβάκμιςθσ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθσ άμβλυνςθσ των διανθςιωτικϊν 

και ενδονθςιωτικϊν ανιςοτιτων. 

5. Ενοποίθςθ και ςυνοχι του γεωγραφικοφ, κοινωνικοφ, 

οικονομικοφ χϊρου τθσ Ρεριφζρειασ. 

9 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Νοτίου Αιγαίου. 

1. Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ τθσ περιφζρειασ, γενικά. 

2. Βελτίωςθ προςπελαςιμότθτασ (κοινωνικζσ υποδομζσ). 

3. Ροιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ 

προϊόντοσ. 

10 Χωρικι Συνοχι και 1. Τθ ςτιριξθ περιοχϊν χαμθλισ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 
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Συνεργαςία  

 

ςτθν Ρεριφζρεια 

Νοτίου Αιγαίου. 

2. Τθν εςτιαςμζνθ περιβαλλοντικι διαχείριςθ. 

3. Τθ βελτίωςθ προςπελαςιμότθτασ ςτισ ενδοπεριφερειακζσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ροζσ. 

11 

Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ – Αμιγοφσ 

Στόχου Σφγκλιςθσ - 

Κριτθ & Βόρειο 

Αιγαίο. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

12 

Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ – Στόχου 

Σταδιακισ Εξόδου – 

Νότιο Αιγαίο. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

 

 

 Ππωσ γράφτθκε και για τα προθγοφμενα ΡΕΡ, ανάλυςθ του προγράμματοσ 

ςχετικά με τον τρόπο που αφορά τισ επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ κα ςυμφωνοφςε ςε 

κάκε περίπτωςθ, για κάκε αντικείμενο, με τθν ανάλυςθ ωφελοφμενων τφπων 

επιχειριςεων, ανά κλάδο παρζμβαςθσ, όπωσ ζγινε κατά τθν ανάλυςθ των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Θ παρουςίαςθ του ΡΕΡ γίνεται ϊςτε να γίνει αντιλθπτι 

θ τοπικι ςτόχευςθ του προγράμματοσ, και είναι εμφανζσ ότι οι ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ 

είναι όμοιεσ και πλιρωσ ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ και τισ επιδιϊξεισ του κάκε τομεακοφ 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, ανάλογα με τον τομζα ςτον οποίο ανικει κάκε παρζμβαςθ 

που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΡΕΡ. 
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4-12. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου  

κωδικός CGI: 2007GR16UPO001 

  

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ του ΡΕΡ και οι κυριότεροι ςτόχοι ανά άξονα είναι: 

Ρίνακασ 22: 

α/α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Κυριότερεσ Ραρεμβάςεισ 

1 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Θεςςαλίασ. 

1. Μεταφορικζσ υποδομζσ. 

2. Υπθρεςίεσ προςπελαςιμότθτασ και γενικοφ οικονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

2 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Στερεάσ Ελλάδασ. 

1. Διαςφνδεςθ του μεταφορικοφ δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ με το 

αντίςτοιχο εκνικό και ευρωπαϊκό. 

2. Διαμόρφωςθ λειτουργικοφ αςτικοφ δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ. 

3. Διαςφνδεςθ με τισ όμορεσ Ρεριφζρειεσ. 

4. Διαςφάλιςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. 

3 

Υποδομζσ και 

υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ  

 

Θπείρου. 

1. Ολοκλιρωςθ των ςυςτθμάτων ςυγκοινωνίασ και μεταφορϊν. 

2. Ανάπτυξθ ενεργειακϊν υποδομϊν. 

4 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Θεςςαλίασ. 

Τομείσ παρεμβάςεων: 

1. Ρεριβάλλον. 

2. Ρολιτιςμόσ – Βιϊςιμοσ Τουριςμόσ. 

3. Υγεία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ. 

4. Κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ. 

5. Χωρικι ςυνοχι – ςχζδια ανάπτυξθσ ειδικϊν περιοχϊν. 

6. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ 

των αςτικϊν κζντρων. 

7. Διαπεριφερειακζσ και ενδοπεριφερειακζσ δράςεισ ςτον τομζα 
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τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και ποιότθτασ ηωισ. 

5 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Στερεάσ Ελλάδασ. 

1. Ζνταξθ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ ςε όλεσ τισ 

αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ και μείωςθ τθσ εξαρτϊμενθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ από καφςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

2. Αναβάκμιςθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων και αξιοποίθςθ 

«ευκαιριϊν». 

3. Ρρογράμματα ζργων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

4. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ 

των αςτικϊν κζντρων. 

5. Ολοκλιρωςθ πλζγματοσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. 

6. Ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και 

καταπολζμθςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ. 

6 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Ροιότθτα Ηωισ  

 

Θπείρου. 

Τομείσ Ραρεμβάςεων: 

1. Κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ. 

2. Υγεία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ. 

3. Ραρεμβάςεισ περιβάλλοντοσ τοπικισ κλίμακασ. 

4. Ραρεμβάςεισ πολιτιςμοφ. 

5. Ραρεμβάςεισ τουριςμοφ. 

6. Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ και αγροτικισ 

αναγζννθςθσ. 

7. Υποςτιριξθ Υποδομϊν Αλιείασ. 

7 

Σφγκλιςθ και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

Θεςςαλίασ. 

Τομείσ Ραρεμβάςεων: 

1. Επιχειρθματικότθτα-ανταγωνιςτικότθτα-καινοτομία. 

2. Ψθφιακι ςφγκλιςθ. 

8 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

Στερεάσ Ελλάδασ. 

1. Ολοκλθρωμζνα Επιχειρθματικά Σχζδια για υποςτιριξθ 

παραγωγικϊν επενδφςεων. 

2. Συλλογικά Επιχειρθματικά Σχζδια ενίςχυςθσ των 

επιχειρθματικϊν δικτυϊςεων. 

3. Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα ςτιριξθσ τθσ «τοποκζτθςθσ» 

των τοπικϊν προϊόντων ςε διεκνι δίκτυα με ςυλλογικό τρόπο. 

4. Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα για ενίςχυςθ τθσ ΕΤΑ και για 

παραγωγικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ. 

5. Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ εκςυγχρονιςμοφ - αναδιάταξθσ 
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του τουριςτικοφ τομζα. 

6. Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ 

Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 

προσ τισ επιχειριςεισ. 

7. Επιχειρθματικά Σχζδια ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

λειτουργίασ των ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων 

και επζκταςι τουσ και ςτουσ τομείσ του εμπορίου, του 

τουριςμοφ και των υπθρεςιϊν. 

8. Εκςυγχρονιςμόσ των επιχειρθματικϊν υποδομϊν, με 

υποςτιριξθ των επενδφςεων που απαιτοφνται. 

9. Εκςυγχρονιςμόσ των τουριςτικϊν υποδομϊν, με υποςτιριξθ 

των επενδφςεων που απαιτοφνται. Διαςφνδεςθ 

επικοινωνιακοφ δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ με το αντίςτοιχο 

εκνικό και ευρωπαϊκό. 

9 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ 

και 

Επιχειρθματικότθτα  

 

Θπείρου. 

1. Βελτίωςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. 

2. Ενίςχυςθ τθσ καινοτομικισ ικανότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ για 

τθν ανάπτυξθ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

3. Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ-βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 

10 

Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ 

Θεςςαλίασ. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

11 

Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ Στερεάσ 

Ελλάδασ. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

12 
Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Εφαρμογισ Θπείρου. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 10, 11, 12: Τεχνικι Υποςτιριξθ Θεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, 

Θπείρου, αντίςτοιχα. 
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Ππωσ γράφτθκε και για τα προθγοφμενα ΡΕΡ, ανάλυςθ του προγράμματοσ ςχετικά 

με τον τρόπο που αφορά τισ επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ κα ςυμφωνοφςε ςε κάκε 

περίπτωςθ, για κάκε αντικείμενο, με τθν ανάλυςθ ωφελοφμενων τφπων επιχειριςεων, 

ανά κλάδο παρζμβαςθσ, όπωσ ζγινε κατά τθν ανάλυςθ των Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων. Θ παρουςίαςθ του ΡΕΡ γίνεται ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ τοπικι 

ςτόχευςθ του προγράμματοσ, και είναι εμφανζσ ότι οι ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ είναι 

όμοιεσ και πλιρωσ ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ και τισ επιδιϊξεισ του κάκε τομεακοφ 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, ανάλογα με τον τομζα ςτον οποίο ανικει κάκε παρζμβαςθ 

που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΡΕΡ. 
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4-13. ΠΕΠ Αττικής  

κωδικός CGI: 2007GR161PO006 

 

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ του ΡΕΡ και οι κυριότεροι ςτόχοι ανά άξονα είναι: 

Ρίνακασ 23: 

α/α 
Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 
Κυριότερεσ Ραρεμβάςεισ 

1 

Ενίςχυςθ των 

υποδομϊν 

προςπελαςιμότθτασ – 

Ενζργειασ. 

1. Ανάπτυξθ, αναβάκμιςθ και επζκταςθ των αςτικϊν 

μεταφορϊν. 

2. Επζκταςθ - ολοκλιρωςθ Διευρωπαϊκϊν δικτφων ςτουσ τομείσ 

των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ. 

3. Ολοκλιρωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του θλεκτρικοφ δικτφου. 

4. Ανάπτυξθ των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν. 

5. Επζκταςθ περιφερειακϊν οδικϊν αξόνων. 

2 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

και Βελτίωςθ τθσ 

Ροιότθτασ Ηωισ. 

1. Ρεριβαλλοντικι προςταςία και πρόλθψθ κινδφνων. 

Ρροβλζπονται οι ακόλουκεσ ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ: 

1.1. Ολοκλιρωςθ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, πφκνωςθ 

δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων υδάτων. 

1.2. Υποδομζσ φδρευςθσ. 

1.3. Υποδομζσ αποχζτευςθσ, διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων. 

1.4. Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. 

1.5. Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ 

του αζρα, νερϊν, ακτϊν κακϊσ και προγραμμάτων 

αντιμετϊπιςθσ κορφβου, ακτινοβολιϊν και κλιματικισ 

αλλαγισ, ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. 

1.6. Ζργα αποκατάςταςθσ περιοχϊν ρυπαςμζνων από 

επικίνδυνα απόβλθτα. 

1.7. Ρρόλθψθ τεχνολογικϊν κινδφνων και αντιμετϊπιςθ 

μεγάλων βιομθχανικϊν ατυχθμάτων (Οδθγία SEVEZO). 

1.8. Δράςεισ ανάδειξθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν και 

των περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ. 
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1.9. Στιριξθ κεςμϊν / μθχανιςμϊν / δράςεων εφαρμογισ 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ. 

2. Ψθφιακι ςφγκλιςθ για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Ρροβλζπονται παρεμβάςεισ οι οποίεσ αντιςτοιχοφνται και 

δρουν ςτο πλαίςιο και ςε εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ του 

Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

2.1. Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν του Δθμόςιου τομζα και 

τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 

προσ τουσ Ρολίτεσ. 

2.2. Ανάπτυξθ ςτοχευμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

2.3. Επζκταςθ ςχολικϊν δικτυακϊν υποδομϊν και των 

εξοπλιςμϊν που ςχετίηονται με ΤΡΕ κακϊσ και 

ανάπτυξθ καινοτομικϊν τεχνολογικϊν δράςεων που 

ζχουν εφαρμογι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

3. Ρολιτιςμόσ- Τουριςμόσ. Ρροβλζπονται οι ακόλουκεσ 

ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ: 

3.1. Ρροςταςία και διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ. 

3.2. Υποδομζσ πολιτιςμοφ μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα. 

3.3. Ανάπτυξθ ςυνεκτικϊν πολιτιςτικϊν υποδομϊν. 

3.4. Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ και μορφϊν 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ. 

4. Ενίςχυςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν. Ρροβλζπονται οι 

ακόλουκεσ ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ: 

4.3. Ολοκλιρωςθ υποδομϊν υγείασ με ζμφαςθ ςτθν 

Ρρωτοβάκμια περίκαλψθ και δικτφου κοινωνικισ 

προςταςίασ (Βρεφονθπιακοί Στακμοί, Στιριξθ Δομϊν 

Κοινωνικισ Φροντίδασ κλπ). 

4.4. Κτιριακζσ Υποδομζσ εκπαίδευςθσ, και υποδομζσ 

εξοπλιςμοφ όλων των βακμίδων και επιπζδων 

εκπαίδευςθσ. 
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4.5. Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

κατοίκων τθσ περιφζρειασ. 

3 

Ενίςχυςθ τθσ 

Ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ Καινοτομίασ και 

τθσ Ψθφιακισ 

Σφγκλιςθσ. 

1. Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ τθσ Ρεριφζρειασ & 

ενίςχυςθ του κλάδου των ΤΡΕ. 

2. Μετατροπι τθσ γνϊςθσ ςε καινοτόμα προϊόντα, διαδικαςίεσ & 

υπθρεςίεσ και ςτθν υποβοικθςθ μεταφοράσ τεχνολογίασ 

προσ τισ επιχειριςεισ και ειδικότερα τισ ΜΜΕ. 

3. Επενδφςεισ ςε επιχειριςεισ του ςυνδζονται άμεςα με ζρευνα 

& καινοτομία. 

4. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ και προϊκθςθ 

των δικτυϊςεων. 

5. Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε ςφγχρονα 

χρθματοδοτικά μζςα και εργαλεία. 

6. Χωροταξικι διευκζτθςθ βιομθχανίασ και ςυνοδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων και ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

7. Αναβάκμιςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 

8. Ρροϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. 

4 
Αναηωογόνθςθ 

Αςτικϊν Ρεριοχϊν. 

1. Αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

2. Αναηωογόνθςθσ του αςτικοφ χϊρου μζςω Ριλοτικϊν 

Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξθσ (global grants). 

5 
Τεχνικι Υποςτιριξθ 

του Ρρογράμματοσ. 

Ρροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και 

επαλικευςθ του προγράμματοσ, ςτθν αξιολόγθςθ του, τισ ανάγκεσ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

 

 

Ππωσ γράφτθκε και για τα προθγοφμενα ΡΕΡ, ανάλυςθ του προγράμματοσ ςχετικά 

με τον τρόπο που αφορά τισ επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ κα ςυμφωνοφςε ςε κάκε 

περίπτωςθ, για κάκε αντικείμενο, με τθν ανάλυςθ ωφελοφμενων τφπων επιχειριςεων, 

ανά κλάδο παρζμβαςθσ, όπωσ ζγινε κατά τθν ανάλυςθ των Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων. Θ παρουςίαςθ του ΡΕΡ γίνεται ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ τοπικι 

ςτόχευςθ του προγράμματοσ, και είναι εμφανζσ ότι οι ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ είναι 
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όμοιεσ και πλιρωσ ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ και τισ επιδιϊξεισ του κάκε τομεακοφ 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, ανάλογα με τον τομζα ςτον οποίο ανικει κάκε παρζμβαςθ 

που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΡΕΡ. 



*5. Ενότθτα 3θ – Το ΕΣΡΑ ςτθν πράξθ+  

 

 

5. Ενότθτα 3θ - Το ΕΣΡΑ ςτθν 
πράξθ

• 5-1.  Ραρουςίαςθ προγραμμάτων που ζχουν 
προκθρυχτεί

• 5-2. Ενδεικτικι Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ
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• 5-1. Παρουσίαση προγραμμάτων που έχουν 

προκηρυχτεί 

 

Για τα προγράμματα που εντάςςονται ςτο ΕΣΡΑ και υλοποιοφνται, κάκε 

ενδιαφερόμενοσ ζχει αρκετζσ πθγζσ πλθροφοριϊν. Θ εγκυρότερθ και αμεςότερθ είναι θ 

ιςτοςελίδα του ΕΣΡΑ – www.espa.gr – όπου καταρχιν παρουςιάηεται γενικά όλο το ΕΣΡΑ 

ωσ ςφνολο και επί μζρουσ ςτα τμιματά του. Επιπλζον, με άριςτα οργανωμζνο τρόπο 

παρουςιάηονται τα προγράμματα που ζχουν υλοποιθκεί, που είναι υπό ςυγγραφι και 

προκιρυξθ, όςα ζχουν προκθρυχκεί και υλοποιοφνται, και όςα ζχουν πραγματοποιθκεί και 

ζχουν λιξει. Αυτι θ ιςτοςελίδα του διαδικτφου εξάλλου υπιρξε θ κφρια πθγι 

πλθροφοριϊν για τθν παροφςα ςυγγραφι. Διαχωρίηει τα προγράμματα καταρχιν με 

βάςθ το κριτιριο των ωφελοφμενων, αν δθλαδι το κακζνα εν δυνάμει ωφελεί άμεςα 

ιδιϊτεσ, επιχειριςεισ ι το δθμόςιο. Στθ ςυνζχεια τα διαχωρίηει ςχετικά με τθν κατάςταςι 

τουσ, ςε εκείνα δθλαδι που ζχουν ολοκλθρωκεί, ςε εκείνα που είναι ςε εξζλιξθ, ςε όςα 

ζχουν προκθρυχκεί και ςε εκείνα που ζχουν απλά προδθμοςιευτεί. Φυςικά δεν 

αναφζρονται τα μελλοντικά προγράμματα που δεν ζχουν ακόμα ςυλλθφκεί ωσ 

ςυγκεκριμζνεσ ιδζεσ. 

 

Πταν ξεκίνθςε θ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ διπλωματικισ 

εργαςίασ, τον Φεβρουάριο του 2009, θ ζρευνα ςτο διαδίκτυο ζδειξε ότι ελάχιςτα 

προγράμματα ςχετιηόμενα με τον ιδιωτικό τομζα ιταν υπό υλοποίθςθ, ι είχαν λιξει. Από 

αυτό δεν κρατικθκαν ντοκουμζντα, κακϊσ μζχρι το τζλοσ τθσ ςυγγραφισ ο υπογράφων 

πίςτευε ότι δεν κα ςυντελεςτοφν μεγάλεσ αλλαγζσ. Αντίκετα με ότι ιταν αναμενόμενο, ενϊ 

από το 2007 μζχρι τον Μάρτιο του 2009 είχαν ξεκινιςει μόνο δφο προγράμματα που 

αφοροφςαν χρθματοδότθςθ επιχειριςεων και ιταν ενταγμζνα ςτο ΕΣΡΑ, τα αρμόδια 

υπουργεία μζςα ςε διάςτθμα λίγων μθνϊν επζςπευςαν τθν προκιρυξθ πάρα πολλϊν 

προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ. Με αυτόν τον τρόπο, το τοπίο άλλαξε ραγδαία. Ενϊ θ 

ενότθτα τθσ εργαςίασ που αφορά τθν υλοποίθςθ του ΕΣΡΑ κα ιταν ςχεδόν κενι, τελικά 

πλζον υπάρχουν αρκετά προγράμματα υπό υλοποίθςθ.  
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Μζχρι τθν άνοιξθ του 2009 γράφονταν πολλά για τθν κακυςτζρθςθ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων του ΕΣΡΑ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Ενδεικτικά αναφζρεται θ παρζμβαςθ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδασ μζςω τόςο 

του προζδρου του Γιάννθ Αλαβάνου, και μζςω δθμοςιεφςεων ςτθν περιοδικι ενθμερωτικι 

ζκδοςθ του ΤΕΕ, τον Δεκζμβριο του 2008. Το Τεχνικό Επιμελθτιριο κατθγόρθςε τότε τθν 

κυβζρνθςθ ότι τα ζτθ 2007 και 2008, τα δφο πρϊτα από τα πζντε δθλαδι τθσ διάρκειασ του 

ΕΣΡΑ, οι δράςεισ του ΕΣΡΑ ιταν ουςιαςτικά ανφπαρκτεσ ςτον προχπολογιςμό (19). Με 

τισ παρατθριςεισ του ΤΕΕ ςυμφϊνθςε θ ζρευνα που ζγινε από τον γράφοντα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ ανάλυςθσ του ΕΣΡΑ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι όλα τα προγράμματα που 

παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια ςχεδιάςτθκαν ςε διάςτθμα ελάχιςτων μθνϊν, ςε διάςτθμα 

πολφ μικρότερο από τα δφο χρόνια κατά τα οποία υποτίκεται ότι το ΕΣΡΑ χρθματοδοτεί τθν 

ελλθνικι οικονομία. 

 

Αναφζρονται παρακάτω τα προγράμματα που είτε ζχουν υλοποιθκεί, είτε ζχουν 

προκθρυχτεί, είτε είναι υπό προκιρυξθ. Ρρζπει ωςτόςο ςε αυτό το ςθμείο να γραφτεί μία 

παρατιρθςθ. Από το 2008 και μετά θ Ελλάσ αλλά και ολόκλθρθ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

βιϊνουν τα αποτελζςματα – οικονομικά κοινωνικά και πολιτικά – τθσ μεγάλθσ παγκόςμιασ 

οικονομικισ φφεςθσ που ξεκίνθςε από τθν αγορά κατοικιϊν των ΘΡΑ το 2007. Αυτό 

επζδραςε και ςτθν εφαρμογι των χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτα κράτθ μζλθ. Συγκεκριμζνα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει ιδθ προτείνει και 

επεξεργάηεται τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν χρθματοδότθςθσ μζςω των 

διαρκρωτικϊν ταμείων, προκειμζνου να αναχαιτιςτεί θ οικονομικι φφεςθ [18+. Κάτι 

τζτοιο ςίγουρα κα επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ των ενιςχφςεων. Επειδι βζβαια τα αρχικά 

ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και εφαρμογισ των χρθματοδοτιςεων κρίνονταν αρχικά ορκά, 

ενδεχομζνωσ θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κα μειϊςει και τισ 

απαιτιςεισ του κράτουσ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ για ενίςχυςθ.  

 

Θ λογικι υποψία ότι θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν του ΕΣΡΑ οδιγθςε ςε 

διοικθτικζσ ανεπάρκειεσ τουσ μθχανιςμοφσ του ΕΣΡΑ επαλθκεφτθκε από παρεμβάςεισ 

του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδασ. Αναφζρεται ότι τον Λοφλιο του 2009 το Τεχνικό 

Επιμελθτιριο παρατιρθςε ότι ενϊ αρχικά οι Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ που πιςτοποιοφν τουσ 

δικαιοφχουσ του ΕΣΡΑ ζπρεπε να είναι ςτελεχωμζνεσ και με μθχανικοφσ, γνϊςτεσ των 
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αντικειμζνων εφαρμογισ, με εγκφκλιο του Υπουργοφ Οικονομίασ με τίτλο «Απλοποίθςθ 

των διαδικαςιϊν για τθ διαχειριςτικι επάρκεια των δικαιοφχων κατά τθ  μεταβατικι 

περίοδο», δίνεται θ δυνατότθτα πλζον οι αναφερόμενεσ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ να 

ςτελεχϊνονται μόνο με διοικθτικό προςωπικό, χωρίσ τεχνικζσ γνϊςεισ (20). Αυτό 

καταφανϊσ κακιςτά ακατάλλθλεσ τισ αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ: όταν μία επιτροπι οφείλει 

να αξιολογιςει ζνα  - ςυγχρθματοδοτοφμενο ι όχι - τεχνικό ζργο, πρζπει να ζχει τθ 

δυνατότθτα καταρχιν να κρίνει πράγματι το ίδιο το ζργο με επιςτθμονικζσ γνϊςεισ. Ζνασ 

φορζασ που πρζπει να εκτελζςει ζνα τεχνικό ζργο, δεν μπορεί να το εκτελζςει δίχωσ 

μθχανικοφσ. 

 

Το παραπάνω παράδειγμα αποδεικνφει ότι κάκε διευκόλυνςθ διαδικαςιϊν πρζπει 

να γίνεται με προςοχι, ϊςτε να εξαλείφεται μεν θ γραφειοκρατία, χωρίσ να 

προςβάλλεται όμωσ θ ικανότθτα του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ να επιτελζςει το ζργο του. 

Αποδεικνφεται ωςτόςο επιπλζον ότι πράγματι το κράτοσ ζδωςε ςθμαςία ςτθν παγκόςμια 

οικονομικι κρίςθ και ζκανε ενζργειεσ ϊςτε να επιταχφνει τθν επίδραςθ των παρεμβάςεων 

του ΕΣΡΑ τθν ελλθνικι οικονομία. 

 

Σχετικά με τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν του ΕΣΡΑ ζχει αναφερκεί και το 

Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ.  

 

Οι δράςεισ του ΕΣΡΑ που αφοροφν επιχειριςεισ ι ιδιϊτεσ, και βρίςκονται 

τουλάχιςτον ςε κατάςταςθ προδθμοςίευςθσ, είναι: 
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Ρίνακασ 24 (πθγι: www.espa.gr): 

 Τίτλοσ Ρρογράμματοσ Στοιχεία Ρρογράμματοσ 

1 

Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν 

καταλυμάτων για τθ 

δθμιουργία 

διαδικτυακϊν τόπων 

προβολισ και 

ςυςτθμάτων 

θλεκτρονικϊν κρατιςεων 

- Digi-lodge. 

o Απευκφνεται ςε επιχειριςεισ (με διακριτζσ άδειεσ 

λειτουργίασ τουριςτικισ μονάδασ) ανεξάρτθτα από τθ 

νομικι μορφι τουσ (εξαιροφνται οι ενϊςεισ επιχειριςεων), 

οι οποίεσ αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ. 

o Συνεργάηεται με το ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – 

Επιχειρθματικότθτα  

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, Γενικι Γραμματεία Επενδφςεων και 

Ανάπτυξθσ, Γενικι Διεφκυνςθ  Αναπτυξιακοφ 

Ρρογραμματιςμοφ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ και Δθμόςιων 

Επενδφςεων. 

o Ζχει προχπολογιςμό 75.000.000€ και επιπλζον 

95.000.000€ από τθ ςυνεργαςία. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 15-9-2009 μζχρι εξάντλθςθσ των 

διακζςιμων κεφαλαίων. 

2 

Υποςτιριξθ Νζων 

Επιχειριςεων για 

Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ & 

Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ. 

o Απευκφνεται ςε: 

 Νζεσ επιχειριςεισ ζωσ 6 ετϊν από τθν ίδρυςι τουσ 

(ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ). Στισ νζεσ 

επιχειριςεισ δεν είναι δυνατόν να περιλθφκοφν όςεσ 

είναι κυγατρικζσ άλλων ι εκείνεσ που ςυνδζονται 

κεφαλαιακά με ιδθ εδραιωμζνεσ επιχειριςεισ ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% (ςυνολικά). 

 Επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, χρόνου 

λειτουργίασ και μορφισ, οι οποίεσ δεν ζχουν 

χρθματοδοτθκεί για ζρευνα ζωσ ςιμερα από 

εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ και προγράμματα 

(νζεσ επιχειριςεισ με τθν ζννοια τθσ 

πρωτοεμφανιηόμενθσ). 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 
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o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και 

Εφαρμογισ Δράςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ςτουσ 

τομείσ τθσ Ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ 

Καινοτομίασ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ). 

o Ζχει προχπολογιςμό 11.180.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 04-8-2009 μζχρι 09-11-2009. 

 

3 

Υποςτιριξθ Ομάδων 

Μικρομεςαίων 

Επιχειριςεων για 

Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ & 

Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ. 

o Απευκφνεται ςε: 

 Ρολφ μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜμΕ) 

με ζδρα τθσ παραγωγικισ ι τθσ ερευνθτικισ τουσ 

υποδομισ ςτθν ιδία ι ςε διαφορετικζσ Ρεριφζρειεσ 

τθσ χϊρασ. 

 Φορείσ εκτζλεςθσ ΕΤΑ (RTD performers). Ωσ φορείσ 

ΕΤΑ νοοφνται οι παρακάτω: 

 Εργαςτιρια ΑΕΛ (Ρανεπιςτιμια, Τ.Ε.Λ.) και 

Δθμόςιων Ερευνθτικϊν Κζντρων ι 

Λνςτιτοφτων (όπωσ ΕΚΡΑ, ΑΡΚ, ΕΜΡ, ΔΡΚ, 

ΕΛΕ, EΚΕΦΕ ""Δ"", ΛΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΛΑΓΕ κλπ.) ι 

τα Κζντρα Τεχνολογικισ Ζρευνασ των ΤΕΛ. 

 εταιρείεσ Βιομθχανικισ Ζρευνασ και 

Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ τθσ ΓΓΕΤ και το 

Κζντρο Καινοτομιϊν του ΕΟΜΜΕΧ (ΕΚΕΡΥ 

AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΤΑΚΕΛ AE, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ 

AE, ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). 

 Φορείσ του άρκρου 12 του 

Ν.3297/23.12.2004 (όπωσ το Λνςτιτοφτο 

Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν, τα 

Λδρφματα τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το ΕΑ ΛΤΥ 

κλπ.) 

  Εξειδικευμζνεσ Επιχειριςεισ. 

 Σφνδεςμοι ι ενϊςεισ ΜμΕ (προαιρετικά) που 

δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό ι ςε 

περιφερειακό επίπεδο. 



[5-1. Ραρουςίαςθ Ρροκθρυχκζντων Δράςεων ΕΣΡΑ]  

 

 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και 

Εφαρμογισ Δράςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ςτουσ 

τομείσ τθσ Ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ 

Καινοτομίασ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ). 

o Ζχει προχπολογιςμό 23.730.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 04-8-2009 μζχρι 26-10-2009. 
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«Εξελίςςομαι 2009 - 

Μεςαίεσ Επιχειριςεισ» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται ςε υφιςτάμενεσ μεςαίεσ μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ και επιχειριςεισ παροχισ υποςτθρικτικϊν 

προσ τθν μεταποίθςθ υπθρεςιϊν (logistics και ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ). 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Βιομθχανικϊν Επενδφςεων 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 50.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 09-11-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 
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«Ρρωτοτυπϊ 2009 - 

Επιχειριςεισ» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται υφιςτάμενεσ μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 12.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 09-11-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 

6 
«Μετοικϊ» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται ςε υφιςτάμενεσ μεςαίεσ μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ και επιχειριςεισ παροχισ υποςτθρικτικϊν 

προσ τθν μεταποίθςθ υπθρεςιϊν (logistics και ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ). 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 
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o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Συντονιςμοφ 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείο 

Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 20.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 09-11-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 
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«Στθρίηω 2009» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται ςε υφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Μικρομεςαίων 

Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ και 

από τον Ελλθνικό Οργανιςμό Μικρϊν – Μεςαίων 

Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 40.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 05-10-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 
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«Διαπιςτευτείτε» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται ςε:  

 εργαςτιρια δοκιμϊν και διακριβϊςεων, 

 φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροϊόντων, Ρροςϊπων και 

Συςτθμάτων Διαχείριςθσ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ροιότθτασ τθσ 

Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 24.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 15-10-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 

9 
«Σφγχρονθ Επιχείρθςθ» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται Υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ των τομζων 

μεταποίθςθσ, εμπορίου, υπθρεςιϊν και τουριςμοφ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 
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o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ροιότθτασ τθσ 

Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 80.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 15-10-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 
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Δθμιουργία - υποςτιριξθ 

νζων καινοτόμων 

επιχειριςεων, κυρίωσ 

υψθλισ ζνταςθσ γνϊςθσ 

(Spin-off και Spin-out). 

o Απευκφνεται ςε:  

 Επιχειριςεισ - Τεχνοβλαςτοί (Spin-off  και Spin-out) 

μικροφ μεγζκουσ που ζχουν ιδρυκεί (ςυςτακείςεσ) ι 

που πρόκειται να  ιδρυκοφν (υπό ςφςταςθ) από: 

 Ερευνθτζσ που παριγαγαν ερευνθτικά 

αποτελζςματα ι και απζκτθςαν τεχνογνωςία 

εντόσ Δθμόςιων Οργανιςμϊν Ραραγωγισ 

Γνϊςθσ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχων φορζων 

του εξωτερικοφ (Spin-off). 

 Επιχειριςεισ με καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ 

(Spin-out). 

 Καινοτόμεσ επιχειριςεισ μικροφ μεγζκουσ που ζχουν 

ιδθ ιδρυκεί (ςυςτακείςεσ) ι που πρόκειται να 

ιδρυκοφν (υπό ςφςταςθ). 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 

Τεχνολογίασ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 25.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 30-06-2009 μζχρι 30-06-2010. 
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Ενίςχυςθ Μικρϊν και Ρολφ 

Μικρϊν Επιχειριςεων 

ςτουσ τομείσ τθσ 

Μεταποίθςθσ, του 

Τουριςμοφ, του Εμπορίου 

και των Υπθρεςιϊν ςτο 

πλαίςιο των Ρ.Ε.Ρ. του 

o αφορά  

 Επιχειριςεισ - Τεχνοβλαςτοί (Spin-off  και Spin-out) 

μικροφ μεγζκουσ που ζχουν ιδρυκεί (ςυςτακείςεσ) ι 

που πρόκειται να  ιδρυκοφν (υπό ςφςταςθ) από:  

 Ερευνθτζσ που παριγαγαν ερευνθτικά 

αποτελζςματα ι και απζκτθςαν τεχνογνωςία 

εντόσ Δθμόςιων Οργανιςμϊν Ραραγωγισ 
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ΕΣΡΑ. Γνϊςθσ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχων φορζων 

του εξωτερικοφ (Spin-off) 

 Επιχειριςεισ με καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ 

(Spin-out) 

 Καινοτόμεσ επιχειριςεισ μικροφ μεγζκουσ που ζχουν 

ιδθ ιδρυκεί (ςυςτακείςεσ) ι που πρόκειται να 

ιδρυκοφν (υπό ςφςταςθ), 

o ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 

και ςε κάκε ΡΕΡ,  

o αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ,  

o ζχει προχπολογιςμό 1.050.000.000€ για όλθ τθ χϊρα,  

o αιτιςεισ γίνονται από 30-6-2009 μζχρι 30-6-2010. 
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Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ 

και Επαγγελματικισ Ηωισ – 

ολοκλθρϊκθκε. 

o Απευκφνκθκε ςε:  

 Βρεφικοφσ ςτακμοφσ.  

 Βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ. 

 Βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ ολοκλθρωμζνθσ 

φροντίδασ. 

 Ραιδικοφσ ςτακμοφσ 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ). 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν με 

Αναπθρία    (ΚΔΑΡ -  ΜΕΑ). 

 Μθτζρεσ βρεφϊν, νθπίων, παιδιϊν, με ι χωρίσ 

αναπθρία. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιικθκε από τον Οργανιςμό Εργατικισ Εςτίασ του 

Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 61.988.000€. 

o Αιτιςεισ ζγιναν από 09-4-2009 μζχρι 11-05-2009. 
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Ενίςχυςθ επιχειριςεων για 

τθν υλοποίθςθ επενδφςεων 

ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-

security). 

o Απευκφνεται ςε επιχειριςεισ  ανεξάρτθτα τθσ νομικισ 

μορφισ τουσ (όχι ενϊςεισ Επιχειριςεων), που αςκοφν 

οικονομικι δραςτθριότθτα. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 
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o Υλοποιείται από τθν Ειδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ 

Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

o Ζχει προχπολογιςμό 10.500.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 07-05-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 

14 
Κουπόνια καινοτομίασ για 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

o Απευκφνεται ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε 

μορφισ (ατομικζσ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΡΕ, ΑΕ) για τισ οποίεσ 

ςυντρζχουν ακροιςτικά ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και 

είναι επιλζξιμεσ ςφμφωνα με τον Ρίνακα 2 του Οδθγοφ 

Εφαρμογισ του προγράμματοσ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 

Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 8.400.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 26-03-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 
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Εγγφθςθ και Επιδότθςθ 

Επιτοκίου Δανείων 

Κεφαλαίου Κίνθςθσ Μικρϊν 

και Ρολφ Μικρϊν 

Επιχειριςεων - 

ολοκλθρϊκθκε. 

o Απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που αςχολοφνται με 

εμπόριο, υπθρεςίεσ, ενζργεια και φυςικοφσ πόρουσ, 

μεταποίθςθ, μεταφορζσ, περιβάλλον και αειφόρο 

ανάπτυξθ, πολιτιςμόσ, πλθροφορικι, τουριςμόσ, υγεία και 

πρόνοια 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από το Ταμείο Εγγυοδοςίασ Μικρϊν & Ρολφ 

Μικρϊν Επιχειριςεων (ΤΕΜΡΜΕ ΑΕ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 100.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 12-12-2008 μζχρι 08-4-2009. 
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Φάςθ 2 Ενίςχυςθσ 

Ελλθνικϊν Τεχνολογικϊν 

Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν 

ςτθ Μικροθλεκτρονικι - 

ολοκλθρϊκθκε. 

o Απευκφνκθκε ςε οργανιςμοφσ με τα χαρακτθριςτικά που 

προςδιορίηονται αναλυτικά ςτον Οδθγό Εφαρμογισ του 

Ρρογράμματοσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 

αντικείμενο των οργανιςμϊν αυτϊν καλφπτει μία ι 

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 
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υπάγονται ςτουσ τεχνολογικοφσ τομείσ των Θμιαγωγϊν, 

τθσ Νανο/Μικρο-θλεκτρονικισ και των Ενςωματωμζνων 

Συςτθμάτων: 

 Ζρευνα και ανάπτυξθ για το ςχεδιαςμό 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων και ςυςτθμάτων (π.χ. 

VLSI, MEMS, ASICs, FPGAs, κ.λπ.) ι υποςυςτθμάτων 

(π.χ. Intellectual Property blocks, κ.λπ.) 

 Σχεδίαςθ ι/και καταςκευι ολοκλθρωμζνων 

κυκλωμάτων, μονολικικϊν, υβριδικϊν, ςπονδυλωτϊν 

μονάδων (modules), τυπωμζνων κυκλωμάτων, κ.λπ. 

 Σχεδίαςθ ι/και καταςκευι πομποδεκτϊν για 

ενςφρματεσ και αςφρματεσ τθλεπικοινωνίεσ. 

 Σχεδίαςθ ι/και καταςκευι εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ 

μεταφοράσ δεδομζνων, όπωσ γζφυρεσ και πφλεσ 

δικτφων. 

 Σχεδίαςθ ι/και καταςκευι μθχανϊν αυτόματθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των μικροχπολογιςτϊν και τθσ καταςκευισ 

τερματικϊν. 

 Σχεδίαςθ ι/και καταςκευι ςυςτθμάτων και 

εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ πολυμζςων όπωσ 

επεξεργαςτζσ και κωδικοποιθτζσ ιχου και video, 

ςυςτιματα προβολισ και μθχανικισ όραςθσ, κ.λπ. 

 Ανάπτυξθ λογιςμικοφ για τθ ςχεδίαςθ 

νανο/μικροθλεκτρονικϊν και ενςωματωμζνων 

ςυςτθμάτων. 

 Ανάπτυξθ λογιςμικοφ για τθν δικτφωςθ και ζλεγχο 

ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων. 

 Ανάπτυξθ λογιςμικοφ για ενςωματωμζνα ςυςτιματα 

και τερματικζσ ςυςκευζσ.   

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 

Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 
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o Ζχει προχπολογιςμό 33.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 20-10-2008 μζχρι 29-12-2009. 
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Ενίςχυςθ ελευκζρων 

επαγγελματιϊν ςτο πλαίςιο 

των Ρεριφερειακϊν 

Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 

2007-2013. 

o Απευκφνεται ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που είναι 

ςιμερα ενεργοί, ζχουν κάνει ζναρξθ επαγγζλματοσ πριν 

τθν 1θ Λανουαρίου 2009 και δεν απαςχολοφνται με ςχζςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ανικουν ςτισ ακόλουκεσ 

επαγγελματικζσ κατθγορίεσ: 

 Iατροί  

 Οδοντίατροι  

 Μθχανικοί  

 Γεωτεχνικοί (ςτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται 

γεωλόγοι, γεωπόνοι, δαςοπόνοι και ιχκυολόγοι) 

 Δικθγόροι  

 Συμβολαιογράφοι  

 Λογιςτζσ  

 Οικονομολόγοι / Σφμβουλοι. 

o Ανικει ςε όλα τα ΡΕΡ ανάλογα με τθν περιφζρεια 

εφαρμογισ. 

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ 

Ρρογραμματιςμοφ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ και Δθμοςίων 

Επενδφςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επενδφςεων και 

Ανάπτυξθσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

o Ζχει προχπολογιςμό 250.000.000€ ςυνολικά για όλεσ τισ 

περιφζρειεσ. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 01-9-2008 μζχρι 09-10-2009. 
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«Ρρωτοτυπϊ 2009 - Νζοι 

Επιχειρθματίεσ» - 

προδθμοςίευςθ. 

o Απευκφνεται ςε φυςικά πρόςωπα ανεξαρτιτωσ φφλου τα 

οποία ζχουν γεννθκεί πριν το 1970, είναι άνεργα ι 

μιςκωτοί ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφςαν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα από 01-01-2008 μζχρι και 

τθν θμερομθνία προδθμοςίευςθσ του προγράμματοσ 

(15/7/2009), τα οποία επικυμοφν να ιδρφςουν μικρζσ και 

πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα.  
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o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 8.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 09-11-2009 μζχρι εξαντλιςεων των 

κεφαλαίων. 

19 
Αλλάηω ΚΛΙΜΑτιςτικό – 

Ολοκλθρϊκθκε. 

o Απευκφνεται ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ κλιματιςτικϊν. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα.  

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και 

Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ τομείσ Ενζργειασ, Φυςικοφ 

Ρλοφτου, Μεταποίθςθσ και των ςυνοδευτικϊν προσ αυτιν 

υπθρεςιϊν (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

o Ζχει προχπολογιςμό 15.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 10-06-2009 μζχρι 22-08-2009. 

20 
Ενίςχυςθ 

επιχειρθματικότθτασ νζων. 

o Απευκφνεται ςε νζουσ και νζεσ, ανζργουσ, μιςκωτοφσ, 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα.  

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τον Ελλθνικό Οργανιςμό Μικρϊν – 

Μεςαίων Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ (ΕΟΜΜΕΧ). 

o Ζχει προχπολογιςμό 24.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 16-06-2009 μζχρι 15-10-2009. 

21 

Ενίςχυςθ 

επιχειρθματικότθτασ 

γυναικϊν. 

o Απευκφνεται ςε γυναίκεσ άνεργεσ, μιςκωτζσ, ελεφκερουσ 

επαγγελματίεσ. 

o Ανικει ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα.  

o Αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

o Υλοποιείται από τον Ελλθνικό Οργανιςμό Μικρϊν – 

Μεςαίων Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ (ΕΟΜΜΕΧ). 

o Ζχει προχπολογιςμό 16.000.000€. 

o Αιτιςεισ γίνονται από 16-06-2009 μζχρι 15-10-2009. 

22 
Ζργα Δθμοςίων 

Επενδφςεων. 

Σε αυτό το ςθμείο αναφζρουμε όλα τα δθμόςια ζργα που 

εντάςςονται ςε προγράμματα του ΕΣΡΑ που ωφελοφν άμεςα 

δθμόςιουσ φορείσ, τα οποία όμωσ καταςκευάηονται από 



[5-1. Ραρουςίαςθ Ρροκθρυχκζντων Δράςεων ΕΣΡΑ]  

 

 

ιδιϊτεσ ι επιχειριςεισ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, αν και ο 

ιδιϊτθσ ι θ επιχείρθςθ δεν χρθματοδοτείται άμεςα, 

αποκομίηει κζρδοσ εκτελϊντασ το ζργο το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο εργαςιϊν του. 

 

 

 

 

 

Στθ ςυνζχεια εξετάηεται ενδεικτικά ζνα από αυτά τα προγράμματα, και 

ςυγκεκριμζνα το πρόγραμμα «Ενίςχυςθ ελευκζρων επαγγελματιϊν ςτο πλαίςιο των 

Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 2007-2013». 
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5-2. Ενδεικτική Αξιολόγηση Προγράμματος: 

«Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

Καταρχιν το πρόγραμμα διαχωρίηεται ςε 5 τμιματα, όςα είναι και τα Ρεριφερειακά 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Διοικθτικά δθλαδι το ελλθνικό υπουργείο Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν αναγνωρίηει 5 προγράμματα με ίδιο τίτλο μεταξφ τουσ, ζνα πρόγραμμα για 

κάκε ζνα από τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα.  

 

Στθν πράξθ αυτό αφορά τον τρόπο που κα χρθματοδοτθκεί το πρόγραμμα από τα 

ταμεία, και τον τρόπο που κα υλοποιθκεί γραφειοκρατικά από το ελλθνικό κράτοσ. Στθν 

πράξθ, για τουσ ωφελοφμενουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ επιτθδευματίεσ που ωφελοφνται 

από το μζτρο, το πρόγραμμα είναι ζνα, ωσ ζνα παρουςιάηεται από το κράτοσ, και μία 

προκιρυξθ εξετάηουν ϊςτε να μάκουν για τισ απαιτιςεισ και τισ προχποκζςεισ του 

προγράμματοσ. 

 

Το πρόγραμμα ανακοινϊνεται από το ελλθνικό κράτοσ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

καταρχιν μζςω τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ του ΕΣΡΑ, www.espa.gr. Εκεί φαίνεται θ 

διοικθτικι διάρκρωςθ του προγράμματοσ ςε πζντε προγράμματα, ζνα για κάκε ΡΕΡ, και τα 

γενικά ςτοιχεία του προγράμματοσ. Στο ίδιο ςθμείο ο ενδιαφερόμενοσ βρίςκει τθν 

ιςτοςελίδα του υπουργείου ειδικά για αυτό το πρόγραμμα: http://www.ependyseis.gr/. 

 

Θ τελευταία ιςτοςελίδα διακζτει αφενόσ όλο το νομοκετικό πλαίςιο για 

προγράμματα που υλοποιοφν ενιςχφςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων και εγκαταςτάςεισ και 

λειτουργία επιχειριςεων.  

 

Το πρόγραμμα ωφελεί ελεφκερουσ επαγγελματίεσ (γιατροφσ, οδοντίατρουσ, 

μθχανικοφσ, γεωτεχνικοφσ, δικθγόρουσ, ςυμβολαιογράφουσ, λογιςτζσ, οικονομολόγουσ, 

ςυμβοφλουσ διοίκθςθσ). Χρθματοδοτείται θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων 
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υπθρεςιϊν τουσ με τθν προμικεια εξοπλιςμοφ Θ/Υ και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ, 

ειδικοφ τυποποιθμζνου λογιςμικοφ και ςφγχρονου και εξειδικευμζνου τεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ.  

 

Με βάςθ το αντικείμενο χρθματοδότθςθσ μποροφμε να ποφμε ότι το πρόγραμμα 

εφαρμόηει άμεςα τουσ παρακάτω Γενικοφσ Στόχουσ του ΕΣΡΑ: 

 ΓΣ 2: Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

 ΓΣ 5: Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τεχνολογίασ, προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ. 

 ΓΣ 6: Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν ενςωμάτωςθ και τθ ςυςτθματικι χριςθ των 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτουσ τομείσ κοινωνικισ και οικονομικισ 

δραςτθριοποίθςθσ. 

 ΓΣ 7: Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των εργαηομζνων και των επιχειριςεων. 

 ΓΣ 8: Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. Αυτό καλφπτεται επειδι ο 

ελεφκεροσ επαγγελματίασ μπορεί να αναλαμβάνει δουλειζσ ςτο βακμό που ζχει τα 

κατάλλθλα εργαλεία, τα οποία επιδοτοφνται με τθν αναλυόμενθ δράςθ. 

 ΓΣ 9: Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ. 

 

Με βάςθ τουσ Γενικοφσ Στόχουσ που καλφπτει και βζβαια με κριτιριο το είδοσ τθσ 

παρζμβαςθσ, παρατθρείται ότι τα ΡΕΡ δθμιουργοφν ςυνζργιεσ, μζςω αυτισ τθσ δράςθσ, με 

τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα και Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ. Αν δθλαδι θ δράςθ ενταςςόταν ςε κάποιο τομεακό επιχειρθςιακό πρόγραμμα, 

κα ενταςςόταν ςε κάποιο από τα δφο, ι και ςτα δφο. 

 

Οι παράμετροι υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, για όλθ τθν Ελλάδα, χρθςιμοποιοφν 

ωσ βαςικό κριτιριο τθν θμερομθνία ζναρξθσ επαγγζλματοσ του ωφελοφμενου, και τθν 

περιοχι όπου ζχει επαγγελματικι ζδρα. Συγκεκριμζνα, ιςχφουν διαφορετικζσ 

προχποκζςεισ ζνταξθσ και διαφορετικό ποςοςτό επιδότθςθσ δαπανϊν για επαγγελματίεσ 

που αςκοφν τθν δραςτθριότθτά τουσ λιγότερο από πενταετία και διαφορετικζσ για 

επαγγελματίεσ που αςκοφν το αντικείμενό τουσ περιςςότερο από πζντε χρόνια. Αντίςτοιχα, 

ιςχφουν άλλεσ προχποκζςεισ και παράμετροι για τουσ ωφελοφμενουσ που ζχουν 
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επαγγελματικι ζδρα ςτον νομό Αττικισ ι ςτο νομό Κεςςαλονίκθσ και άλλεσ για τουσ 

υπόλοιπουσ ωφελοφμενουσ. Βαςικό επίςθσ κριτιριο είναι θ δραςτθριότθτα του 

επαγγελματία, αν δθλαδι για παράδειγμα είναι δικθγόροσ ι μθχανικόσ. 

 

Αναλυτικά, παρουςιάηονται τα κριτιρια του προγράμματοσ:  

Ρίνακασ 25 (πθγι: www.ependyseis.gr):  

α/α Κριτιριο Εφαρμογι Κριτθρίου 

1 

Χρόνοσ άςκθςθσ επιτθδεφματοσ:  

 

 Μεγαλφτεροσ από πενταετία. 

 Μικρότεροσ από πενταετία 

Μεγαλφτεροσ από πενταετία: 

1. Μικρότερο ποςοςτό επιδότθςθσ 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ: 50% 

2. Καμία απαίτθςθ για το μζγεκοσ του κφκλου 

εργαςιϊν προθγοφμενων χριςεων. 

Μικρότεροσ από πενταετία: 

1. Μεγαλφτερο ποςοςτό επιδότθςθσ 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ: 80% 

2. Απαίτθςθ ο μζςο όροσ ακακάριςτων εςόδων 

από τθν ατομικι άςκθςθ ελεφκερου 

επαγγζλματοσ κατά τθ διάρκεια των δφο 

τελευταίων οικονομικϊν χριςεων να είναι 

μεγαλφτεροσ από ςυγκεκριμζνο όριο. 

2 

Ρεριοχι όπου ανικει θ επαγγελματικι ζδρα: 

 

 Ρεριφζρεια  Αττικισ ι Νομόσ Κεςςαλονίκθσ 

 Υπόλοιπθ Ελλάδα 

 

Ρεριφζρεια Αττικι σ ι Νομόσ Κεςςαλονίκθσ: 

Μεγαλφτερο ελάχιςτο όριο για τον μζςο όρο 

ακακάριςτων εςόδων από τθν ατομικι άςκθςθ 

ελεφκερου επαγγζλματοσ, για τισ πρόςφατεσ δφο 

οικονομικζσ χριςεισ. 

Υπόλοιπθ Ελλάδα: 

Μεγαλφτερο ελάχιςτο όριο για τον μζςο όρο 

ακακάριςτων εςόδων από τθν ατομικι άςκθςθ 

ελεφκερου επαγγζλματοσ, για τισ πρόςφατεσ δφο 

οικονομικζσ χριςεισ. 

3 Αντικείμενο επιτθδευματία: 8 κατθγορίεσ 

Για κάκε κατθγορία ιςχφει άλλο ελάχιςτο όριο για 

τον μζςο όρο ακακάριςτων εςόδων από τθν 

ατομικι άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ, για τισ 

πρόςφατεσ δφο οικονομικζσ χριςεισ. 
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Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα παρακάτω ςυμπεράςματα.  

 Αν και γραφειοκρατικά το πρόγραμμα χωρίηεται ανά χωρικι ενότθτα ΕΣΡΑ, για αυτό 

και καταγράφεται μία διαφορετικι φορά για κάκε Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα, τελικά ςτρατθγικά θ διαφοροποίθςθ των παραμζτρων εφαρμογισ του 

ζλαβε υπόψθ τον χωριςμό τθσ Ελλάδασ βάςει πόλων ανάπτυξθσ, ο οποίοσ απλόσ 

αναφζρεται ςτθν 1θ ενότθτα τθσ εργαςίασ, όπωσ αντίςτοιχα απλϊσ αναφζρεται ςε όλα 

τα κείμενα του ΕΣΡΑ, των ΕΡ και ΡΕΡ.  

 Το πρόγραμμα εμφανίηεται ευαίςκθτο ςε ζνα κζμα που κατά κόρον ζχουν εντοπιςτεί 

ωσ προβλιματα μζςα ςτισ αναλφςεισ του ΕΣΡΑ, ςτο ηιτθμα τθσ δυςκολίασ των νζων να 

διειςδφςουν ςτθν αγορά εργαςίασ. Αυτό αποτυπϊνεται ξεκάκαρα ςτον παραπάνω 

πίνακα: οι νζοι ενιςχφονται οφτωσ ι άλλωσ, ενϊ οι παλαιότεροι επαγγελματίεσ πρζπει 

να δείξουν ζναν ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν.  

 Θ απαίτθςθ για ζναν ελάχιςτο μζςο όρο ακακάριςτων εςόδων ουςιαςτικά ηθτάει από 

τουσ ωφελοφμενουσ να αποδείξουν ότι πράγματι εκτελοφν το επάγγελμά τουσ. Δεν 

ενιςχφονται δθλαδι οι ανενεργοί ι αναποτελεςματικοί επαγγελματίεσ, αλλά οι ιδθ 

ανταγωνιςτικοί, οι οποίοι όμωσ βοθκοφνται να γίνουν παραγωγικότεροι και 

ανταγωνιςτικότεροι. 
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6. Συμπεράσματα 

 

 Από τθν παροφςα μελζτθ του ΕΣΡΑ προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα. 

 

 Το ΕΣΡΑ είναι ζνα εργαλείο άςκθςθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ. Θ Ελλάδα, μζςω των 

κατευκφνςεων που δίνουν οι παρεμβάςεισ του ΕΣΡΑ ςτθν ελλθνικι οικονομία και 

επομζνωσ ςτθν ευρφτερθ ελλθνικι κοινωνία, προςεγγίηει και ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό 

αναπτυξιακό όραμα, ςυγκλίνοντασ πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προσ τουσ 

Ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ για τθν ποιότθτα ηωισ. Οι πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν 

διαποτίςει τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του ΕΣΡΑ. 

 

 Επιπλζον, το ΕΣΡΑ είναι εργαλείο άςκθςθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Θ ςυγγραφι 

των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΣΡΑ ζχει γίνει από το ελλθνικό κράτοσ ςε 

ςυνεργαςία με ευρωπαϊκοφσ φορείσ. Με τισ χρθματοδοτικζσ παρεμβάςεισ του ΕΣΡΑ ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία και οικονομία το ελλθνικό κράτοσ ζχει τθ δυνατότθτα να εφαρμόςει τθν 

αναπτυξιακι πολιτικι που ζχει επιλζξει, ϊςτε να πετφχει τουσ ςτόχουσ του για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι οι ςτόχοι του ΕΣΡΑ δεν 

φαίνεται να ζχουν αντίκετο κανζνα από τα δφο ιςχυρότερα κόμματα τθσ ελλθνικισ βουλισ. 

Θ μεν κυβζρνθςθ ςυνζγραψε τα προγράμματα, θ δε αξιωματικι αντιπολίτευςθ, κατά τθν 

αντίλθψθ του υπογράφοντοσ και μετά από ζρευνα ςε εφθμερίδεσ, δεν ζχει εγείρει 

ενςτάςεισ για τον τρόπο που ζχει γραφτεί γενικά το ΕΣΡΑ, οφτε για τισ αναπτυξιακζσ 

πολιτικζσ που προωκεί, όπωσ φαίνονται ςτα κείμενα του ΕΣΡΑ. 

 

 Τα επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΣΡΑ, τομεακά και περιφερειακά, είναι με 

τζτοιο τρόπο γραμμζνα, που δίνουν μεν ςαφϊσ τουσ ςτόχουσ που τίκενται προσ επίτευξθ, 

είναι ωςτόςο τόςο αςαφι, που επιτρζπουν ςτθν κυβζρνθςθ ςε κάκε περίπτωςθ να 

ςχεδιάςει το κάκε πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ με βάςθ τισ τρζχουςεσ κάκε φορά 

ςυνκικεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κυβζρνθςθ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δράςθσ να αςκιςει πολιτικι, ανάλογα με τθ ςυγκυρία υλοποίθςθσ 

τθσ δράςθσ. Ανάλογα με τισ παραμζτρουσ ενόσ προγράμματοσ, για παράδειγμα, μπορεί να 
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ςτθρίηονται όλεσ οι επιχειριςεισ ενόσ κλάδου, ι μόνο εκείνεσ που δείχνουν ότι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αναπτυχκοφν βιϊςιμα, ι κατά επιλογι εκείνεσ που ζχουν πρόβλθμα 

βιωςιμότθτασ. Σε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ είναι θ περίοδοσ που διανφει θ 

ελλθνικι οικονομία από το 2008 και εφεξισ, κάτι τζτοιο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Είναι 

ςθμαντικό δθλαδι θ κυβζρνθςθ να μπορεί να αντιμετωπίςει και πιο βραχυπρόκεςμα 

ηθτιματα, όπωσ είναι μια οικονομικι κρίςθ, μζςω τθσ κατάλλθλθσ ςχεδίαςθσ μιασ δράςθσ 

προσ υλοποίθςθ. 

 

 Από τθν πλευρά μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ ιδιϊτθ, το ΕΣΡΑ είναι ζνα πολφ χριςιμο 

εργαλείο. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςυνικωσ πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν το ςτρατθγικό ςχζδιο 

ϊςτε  να αναπτυχκοφν, δεν ζχουν όμωσ τθν οικονομικι δυνατότθτα να εφαρμόςουν το 

ςχζδιό τουσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ που τα ςχζδια ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ 

εναρμονίηονται με τουσ ςτόχουσ του ΕΣΡΑ, εν τζλει είναι αναμενόμενο ότι κα υπάρξει 

κάποιο κατάλλθλο πρόγραμμα του ΕΣΡΑ το οποίο κα χρθματοδοτιςει τθ ςυγκεκριμζνθ 

επιχείρθςθ. Γενικά δθλαδι οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με αντικείμενα που κατά 

προτεραιότθτα ενιςχφονται από το ΕΣΡΑ, εφόςον ζχουν ςχεδιάςει τθν ανάπτυξι τουσ 

ςφμφωνα με κάποιουσ από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ΕΣΡΑ, κατά κανόνα είναι πικανό να 

επωφελθκοφν από τθν χρθματοδότθςθ του ΕΣΡΑ. 

 

 Γενικά θ ελλθνικι οικονομία αναηωογονείται από τθν κοινοτικι οικονομικι 

ςυνδρομι ςτθν ελλθνικι οικονομία. Ππωσ φαίνεται ξεκάκαρα και αποτυπϊνεται τεχνικά 

ςτον πίνακα 11 τθσ εργαςίασ, θ κινθτοποίθςθ χρθμάτων ςτθν ελλθνικι οικονομία 

ξεπερνάει ςαφϊσ το ποςό τθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ. Τα προγράμματα ςχεδιάηονται ζτςι 

ϊςτε να κινθτοποιοφν ιδιωτικά κεφάλαια τθσ αγοράσ, τα οποία ενϊ από μόνα τουσ δεν 

επενδφονταν ωσ ανεπαρκι, πλζον με τθν ςυνδρομι του ΕΣΡΑ αποδεςμεφονται και 

επενδφονται ςτθν οικονομία. Θ κοινοτικι δθλαδι ςυνδρομι 20 και πλζον δισ ευρϊ, μαηί με 

τθν εκνικι οικονομικι ςυμμετοχι και τα ιδιωτικά κεφάλαια που ωκοφνται ςε επενδφςεισ, 

προκαλεί τελικά επζνδυςθ του περίπου διπλάςιου ποςοφ χρθμάτων ςτθν ελλθνικι 

οικονομία.  

 

 Οι δράςεισ χρθματοδότθςθσ ελλθνικϊν επιχειριςεων και ιδιωτϊν μζςω του ΕΣΡΑ 

φαίνεται πωσ κακυςτζρθςαν, και ουςιαςτικά άρχιςαν μζςα ςτο 2009, ενϊ το πρόγραμμα 
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κεωρείται ότι ενιςχφει τθν ελλθνικι οικονομία από το 2007. Αυτό δεν φαίνεται τόςο 

αρνθτικό, αν ςυνυπολογιςτεί ότι θ ελλθνικι οικονομία ακόμθ ςτθρίηεται από δράςεισ του 

Γ’ κοινοτικοφ πλαιςίου ςτιριξθσ, το οποίο ζχει λιξει επίςθμα το 2006. Το φαινόμενο που 

περιγράφεται δθλαδι ςε αυτι τθν παράγραφο ίςωσ είναι απότοκο του τρόπου που είναι 

ςχεδιαςμζνο το ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Σφμφωνα ωςτόςο με κριτικζσ που ζχουν διατυπωκεί, θ ίδια θ υλοποίθςθ των ζργων 

του ΕΣΡΑ είναι τελικά ευκφνθ τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ, και θ ταχφτθτα με τθν οποία 

γίνεται προςδιορίηει τθν ςχετικι ικανότθτα των υψθλόβακμων ςτελεχϊν του κρατικοφ 

μθχανιςμοφ κακϊσ και τθν ικανότθτα γενικά τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ να 

διαχειρίηεται τζτοια προγράμματα. 
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