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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». ην πξψην θεθάιαην 

αλαιχνπκε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 παξαζέηνληαο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο θαη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελψ γίλεηαη θαη 

αλαθνξά ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδνπκε ηε δηάξζξσζε ηνπ ΔΠΑ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζε Σνκεαθά θαη 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνθεξπρηεί ή 

πξφθεηηαη λα πξνθεξπρηνχλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο θαη Φνξείο ηεο ρψξαο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, κε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην Ννκφ Μαγλεζίαο. Σέινο, γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ θαηλνηνκία.   

 

  

 

 

ABSTRACT 

 
This thesis deals with the National Strategic Reference Framework (NSRF) 

2007-2013, with particular emphasis on the Operational Program “Competitiveness 

and Entrepreneurship”. The first section highlights the development strategy of NSRF 

2007-2013 indicating the strategic objectives, the thematic and territorial priorities, 

and moreover the financial shape of the Program. The second chapter outlines the 

structure of the NSRF and the separation to Sectoral and Regional Operational Plans 

and European Territorial Cooperation Programs. In the third chapter we present 

innovation and entrepreneurship in our country, and invitations that are already 

launched or will be issued on innovation and entrepreneurship related to enterprises 

and institutions of the country. The fourth chapter refers to innovation and 

entrepreneurship in the region of Thessaly, with greater emphasis in the Prefecture of 

Magnesia. Lastly, we have an assessment of the operational plan for competitiveness, 

innovation and entrepreneurship    
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ΟΡΙΜΟΙ 

 
ΔΣΠΑ: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζηνρεχεη ζηε 

πξνψζεζε ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Δπηπιένλ, ζα ζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο, ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ, ελψ 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζα δνζεί ζηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε επελδχζεηο ζε ππνδνκέο ζε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο. Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 κεηέρεη 

κφλν ηνπ ζην ζηφρν «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία», ζπκκεηέρεη κε ην ΔΚΣ ζην 

ζηφρν «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» θαη ζπκκεηέρεη κε ην 

Σακείν πλνρήο θαη ΔΚΣ ζην ζηφρν «χγθιηζε».  

 

ΔΚΣ: Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν, ζα εζηηάζεη ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηε πξφζβαζε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. πκκεηέρεη κε ην ΔΣΠΑ ζην ζηφρν «Πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» θαη ζπκκεηέρεη κε ην Σακείν πλνρήο θαη ην 

ΔΣΠΑ ζην ζηφρν «χγθιηζε».  

 

 Σακείν πλνρήο: πκβάιιεη ζε παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ. Καιχπηεη ηα θξάηε-κέιε κε αθαζάξηζην 

εζληθφ πξντφλ θάησ ηνπ 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, αλάκεζά ηνπο θαη ε 

Διιάδα. Σν Σακείν πλνρήο ζα ζπκκεηέρεη καδί κε ην ΔΣΠΑ ζε πνιπεηή επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε θαη δελ ζα απαηηείηαη ε ππνβνιή 

κεκνλσκέλσλ ζρεδίσλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή, ελψ κε ηα ππφινηπα Σακεία 

ζπκκεηέρεη ζην ζηφρν «χγθιηζε». 

 

ηόρνο «ύγθιηζε»: Οη Πεξηθέξεηεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ην ΑΔΠ ηνπο 

είλαη ιηγφηεξν απφ ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ 

ζε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ. Δπηπξφζζεηα, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επέλδπζε ζε θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζηελ 

θαηλνηνκία, ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν είλαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, ην Βφξεην Αηγαίν, ε 

Θεζζαιία, ηα Ηφληα λεζηά, ε Ήπεηξνο, ε Γπηηθή Διιάδα, ε Πεινπφλλεζνο θαη ε 

Κξήηε.  
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ηόρνο «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθόηεηα θαη απαζρόιεζε»: Οη 

ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ εληάζζνληαη ζην 

ζηφρν «χγθιηζε». Απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Οη Πεξηθέξεηεο 

ζα κπνξνχλ , πιένλ, λα πξνσζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ζα είλαη 

εθηθηή ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη κε ηηο πηζαλέο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλνπο 

πφξνπο. ηηο επηιέμηκεο Πεξηθέξεηεο αλήθνπλ ε ηεξεά Διιάδα, ην Νφηην Αηγαίν, ε 

Γπηηθή Μαθεδνλία, ε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ε Αηηηθή.  

 

ηόρνο «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία»: Δπηιέγνληαη είηε δηαζπλνξηαθέο 

πεξηθέξεηεο είηε πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζε πεξηνρέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Δληζρχεη ηε  δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηε δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε νινθιεξσκέλεο εδαθηθήο αλάπηπμεο θαη, ηέινο, ηε 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. 

 

Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη 

Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αηηηθήο. Οη Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ 

απνηεινχλ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζόδνπ ηνπ ηφρνπ 2 «Πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε», ελψ νη Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αηηηθήο απνηεινχλ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμόδνπ 

ηνπ ηφρνπ 1 «χγθιηζεο». 

 

Πεξηθέξεηεο ρσξίο κεηαβαηηθή ζηήξημε ή Πεξηθέξεηεο ακηγνύο ζηόρνπ 1 

«ύγθιηζεο»: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο.  

 

Γείθηεο εθξνώλ: Καιχπηνπλ δξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

νη ηηκέο βάζεο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλερηδφκελα έξγα 

έρνπλ πξνθχςεη απφ εθηίκεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπο κέρξη ην ηέινο ηεο 

ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ελέρνπλ ζηνηρείν ξίζθνπ, ελψ νη ηηκέο 

ζηφρνπ είλαη ζπλήζσο ξεαιηζηηθέο θαη επηηεχμηκεο.    
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΑΝΑΥΟΡΑ (ΕΠΑ) 2007-2013 
 

Σα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ εζληθά ζηξαηεγηθά πιαίζηα αλαθνξάο θαζψο θαη 

εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σν ΔΠΑ 2007-2013 ή αιιηψο 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013 απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα 

ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη επί ηεο νπζίαο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Γ‟ ΚΠ (2000-

2006). Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή 

πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «.. εμαζθαιίδεη 

φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ 

αθεηέξνπ».[1]  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ εζηηάδεη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ψζηε νη Πεξηθέξεηεο θαη νη πφιεηο ηεο Διιάδαο λα 

απνηειέζνπλ πφιν έιμεο γηα επελδχζεηο θαη επηρεηξήζεηο, λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν 

δσήο ησλ πνιηηψλ, κεηψζνπλ ηηο δηαπεξηθεξεηαθέο θαη ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο 

θαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ Διιάδα αληαγσληζηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν. ε απηφ ην 

πιαίζην θηλνχληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο θαη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο  

ηνπ ΔΠΑ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΑ είλαη:  

Α) Ζ δηεύξπλζε ησλ αλαπηπμηαθώλ δπλαηνηήησλ ηεο ρώξαο[1], φπσο ε 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηε ζηξαηεγηθή λα δίλεη 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη 

ηερλνινγίαο κε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ ζα ππνζηεξηρηνχλ 

θαη νη ΜΜΔ κε πξφβιεκα επέθηαζεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ νη ηνκείο φπνπ κε ηε 

βνήζεηα ηεο θαηλνηνκίαο απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Β) Ζ επέλδπζε ζε βηώζηκεο ππνδνκέο[1] δειαδή ελεξγεηαθφο 

εθζπγρξνληζκφο θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο κε ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο. 

Γ) Ζ αλαβάζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ[1] γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη αχμεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη  κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ 

κνξθψλ εξγαζίαο φπνπ ην αλζξψπηλν θεθάιαην απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ηε γλψζε 

θαη ηηο δεμηφηεηεο, πξναγσγή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, βειηίσζε εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 



8 
 

Γ) Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πεξηβάιινληνο[1] γηα ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε φια ηα επίπεδα 

δηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

απαζρφιεζεο. 

ζνλ αθνξά ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο δηαρσξίδνληαη ζε:  

Α) Δπέλδπζε ζηνλ παξαγσγηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο[1], κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά, ηελ άξζε εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο ρψξαο. 

Β) Κνηλσλία ηεο γλώζεο θαη θαηλνηνκία[1], κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηε βειηίσζε 

ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ΔΣΑ, ηελ ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη, ηέινο, ηελ πξφζβαζε 

ησλ πνιηηψλ ζε επξπδσληθέο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. 

Γ) Απαζρόιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή[1], κέζσ ηεο πξνψζεζεο 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζπκκεηνρή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πξνζθνξά επθαηξηψλ γηα εξγαζία, 

καζεηεία ζε θάζε λέν πνπ εγθαηαιείπεη ην ζρνιείν ή είλαη άλεξγνο, αλαβάζκηζε ησλ 

ΚΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ ζε θέληξα νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ, κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

κεηάβαζεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή δσή θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη κε θαηαγεγξακκέλεο αλεξγίαο.  

Γ) Θεζκηθό πεξηβάιινλ[1], κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ 

θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελνπνίεζε αξκνδηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε ππεξεζίεο ή θνξείο. 

Δ) Διθπζηηθόηεηα ηεο Διιάδαο θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, σο ηόπν 

επελδύζεσλ, εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο[1], κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 

δηθηχσλ, ιηκαληψλ θαη αεξνδξνκίσλ, ηε δηεζλή δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

ηεο ρψξαο, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ζηέξεσλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ σο θχξην παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

 Οη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη: 

Α) Βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε[1], ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο θαη ζηνπο νηθηζκνχο κε αζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη νη πξσηεχνπζεο 
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λνκψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηελ εγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεσλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηνρψλ, ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Β) Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ[1], κε έκθαζε ζηηο νξεηλέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο γηα αλαζπγθξφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θαη θαηνίθεζεο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε επξχηεξε νηθνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο ζεκαζία. Δπηπιένλ, έκθαζε 

ζα δνζεί ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ 

πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ησλ ππνδνκψλ ησλ λεζηψλ, νξγάλσζε εκπνξίαο θαη 

πξνβνιήο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη εμαζθάιηζε 

ππνδνκψλ πγείαο κέζσ πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ρξήζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο ε ηειεταηξηθή. 

Γ) Γηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία[1]. ε 

επίπεδν δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ε Διιάδα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε παιαηά 

θαη λέα θξάηε κέιε. Με ηελ Ηηαιία ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ηε Βνπιγαξία δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κε ηελ Κχπξν νη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ζηνλ πνιηηηζκφ, ελψ κε Αιβαλία, ΠΓΓΜ θαη Σνπξθία ν εληνπηζκφο θαη ε επίιπζε 

θνηλψλ πξνβιεκάησλ κε ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία. ε επίπεδν δηαθξαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, Ννηηαλαηνιηθφο Δπξσπατθφο Υψξνο θαη Μεζνγεηαθή δψλε, ηίζεληαη 

πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ησλ λεζηψλ ηεο 

Μεζνγείνπ,  ζηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 

Σέινο, ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν δίλεηαη έκθαζε ζηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγία θνηλσλίαο 

ηεο Γλψζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

Σν επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη ησλ κέζσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηα έηε 2007-2013 ζα είλαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζε φια ηα θξάηε – κέιε. ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2005. Βαζηθή επηινγή ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο 

ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζσ ηξηψλ ηακείσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 

θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005, ζην πιαίζην θαηαλνκήο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013, ε Διιάδα εμαζθάιηζε 20,4 δηο. Δπξψ (ηξέρνπζεο ηηκέο). Με ηνπο 

πφξνπο απηνχο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ παξεκβάζεηο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 

θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  

 Παξαθάησ δίλεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηε δηάξζξσζε ηεο 

πνιηηηθήο πλνρήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013.   
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Πίνακας 

Πολιτική συνοχής Ε.Ε για την περίοδο 2007-2013 

 

1 
ηόρνο «ύγθιηζε» 

Δζληθή χγθιηζε (Σακείν πλνρήο) 

Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε 

Ακηγήο ηφρνο 1[1] 

ηαηηζηηθή ζχγθιηζε 

(phasing out)1[2] 

2 

 

ηόρνο «Πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθόηεηα θαη 

απαζρόιεζε» 

 

Ακηγήο ηφρνο 2 

Σηαδιακή είζοδορ (phasing in) [3] 

3 
ηόρνο «Δδαθηθή 

ζπλεξγαζία»  

Γιαζςνοπιακή ζςνεπγαζία (cross-border) 

Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (trans-national) 

Γηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία / Γίθηπα 

 
Πηγή: www.espa.gr 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000 – 2006, φπνπ ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ ήηαλ επηιέμηκεο ζηνλ ακηγή ζηφρν 1, ζηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013 πέληε ειιεληθέο Πεξηθέξεηεο, πνπ μεπέξαζαλ πξνθαζνξηζκέλα 

επίπεδα αλάπηπμεο, εηζέξρνληαη ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.  

  Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πηζηψζεσλ αιιά θαη ε εηήζηα θαηαλνκή ηνπο 

νξίδνληαη κε  δηαθξηηφ ηξφπν γηα θάζε ηχπν Πεξηθεξεηψλ. Έηζη, ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο 

ηνπ ακηγνχο ηφρνπ 1 θαηαλέκνληαη ζπλνιηθά 9,4 δηο. Δπξψ. ηηο 3 Πεξηθέξεηεο 

ηαηηζηηθήο χγθιηζεο (Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία) θαηαλέκνληαη 6,5 

δηο. Δπξψ ελψ ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ (ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν) 

αληηζηνηρνχλ 0,63 δηο. Δπξψ. Δπίζεο, γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηφρνπ 3 δηαηίζεληαη 

θνηλνηηθά θνλδχιηα χςνπο 0,21 δηο. Δπξψ. πσο νξίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, 

απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο αλσηέξσ πνζψλ (16,7 δηο. Δπξψ) 12,36 δηο. Δπξψ ζα 

θαηεπζπλζνχλ ζηα λέα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ ελψ 4,36 κέζσ 

ηνπ ΔΚΣ. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζα δηαηεζνχλ ζηε ρψξα θνηλνηηθά 

θνλδχιηα χςνπο 3,7 δηο. Δπξψ. Σέινο, πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο (ΔΣΑ) –ηα 

νπνία είλαη πιένλ εθηφο Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ- ζπλνιηθνχ χςνπο 3,9 δηο. Δπξψ ζα 

θαηεπζπλζνχλ ζηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

http://www.espa.gr/
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 ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνπκε έλα ράξηε ηεο Διιάδαο κε ηηο Πεξηθέξεηεο 

χγθιηζεο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Απαζρφιεζεο.  

 

Πίνακας 1 

Περιφέρειες ύγκλισης και τις Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας και 

Απασχόλησης 

 

 
Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 Δλ ζπλερεία ζηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνπκε ηελ εηήζηα ρξεκαηνδνηηθή 

θαηαλνκή ζηα ΔΠ ζην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ. ηνλ πίλαθα 3 εκθαλίδνπκε ηελ εηήζηα 

ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ζηα ΔΠ ζην ζηφρν «χγθιηζε» θαη ζηνλ πίλαθα 4 

παξνπζηάδνπκε ηελ εηήζηα ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ζηα ΔΠ ζην ζηφρν 

«Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε». 

 

 

 

http://www.espa.gr/


12 
 

Πίνακας 2 

Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο σύνολο του ΕΠΑ  

 

 

 

 

Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 3 

Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο «ύγκλιση» 

 

 

  
  Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 4  

Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο «Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 

 
Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 

 

 

Με ιίγα ιφγηα ην ΔΠΑ 2007-2013 είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

αλάπηπμεο πνπ έρεη ζαθείο πξνηεξαηφηεηεο κε βαζηθφηεξεο εμ απηψλ ηελ 

εμσζηξέθεηα, ηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ 

ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΥΟΡΑ (ΕΠΑ) 2007-2013 
 

 Ζ δηάξζξσζε ηνπ ΔΠΑ έγηλε ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα κε ηξφπν ψζηε 

αθελφο λα πινπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο ρψξαο θαη 

αθεηέξνπ λα αληηκεησπηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηα ζθάικαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ‟ ΚΠ ηε πεξίνδν 2000-

2006. Δπνκέλσο, ην πιήζνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΠ) είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξν θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο ρψξαο ζα γίλεη κέζα απφ 

νθηψ Σνκεαθά ΔΠ, πέληε Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δψδεθα ΔΠ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο.  

  

 

2.1. Σομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 

2.1.1 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος ανάπτυξη» 

  

Σν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη σο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηε 

πξνζηαζία, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1-5  

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν πλνρήο ελψ νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 6-11 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ. 

1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο & 

αζηηθέο κεηαθνξέο – Αληηκεηώπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

ελέξγεηαο»[2]. Δλδεηθηηθά έξγα ηνπ άμνλα είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηζηηθφ ηνκέα θαη 

χπαηζξν, ε αμηνπνίεζε ΑΠΔ απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα θαζψο θαη ζε δεκφζηα θηίξηα, φπσο ζρνιεία, θαη ε επέθηαζε ηνπ Μεηξφ 

Θεζζαινλίθεο κέρξη ηε Καιακαξηά. 

2. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ» 

[2]. Ο άμνλαο πεξηιακβάλεη έξγα γηα ηελ νινθιήξσζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, έξγα γηα ηε πξνζηαζία θαη νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ ζε αζηηθά θέληξα θαη ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε πξνβιεκαηηθά δίθηπα χδξεπζεο αζηηθψλ 

θέληξσλ θαη, ηέινο, έξγα αθαιάησζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ ζε λεζηά κε 

πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. 
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3. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθνύ 

θηλδύλνπ» [2]. Δλδεηθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα είλαη ε θαηαζθεπή 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, ε θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ 

θαη άιισλ έξγσλ κε ζηφρν ηε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

4. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία εδαθηθώλ ζπζηεκάησλ & 

δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ» [2]. Οη πξάμεηο ηνπ άμνλα αθνξνχλ ηελ 

θαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ζε ρψξνπο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαζψο θαη ζε ρψξνπο ξππαζκέλνπο 

απφ παξειζνχζα βηνκεραληθή ή ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα θαη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο.  

5. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή βνήζεηα Σακείνπ πλνρήο» [2]. Ο 

πέκπηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελέξγεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ηε πιεξνθφξεζε θαη 

δεκνζηφηεηα ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη σθεινπκέλσλ. 

6. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο & 

αληηκεηώπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο» [2]. ηηο δξάζεηο ηνπ άμνλα ζπγθαηαιέγνληαη ε 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ, ε εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ερνπξνζηαζίαο 

εηδηθψλ αζηηθψλ δσλψλ θαη άιισλ πεξηνρψλ, φπσο ερνπεηάζκαηα θαη θπηεχζεηο. 

7. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία & δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ» 

[2]. Έξγα ηνπ άμνλα απνηεινχλ ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ, ν έιεγρνο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πδξνιεςία θαη δίθηπα 

χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο. 

8. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξόιεςε & αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθνύ 

θηλδύλνπ» [2]. Οη δξάζεηο ηνπ άμνλαο απνζθνπνχλ ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (παηδηά, ΑκεΑ, 

ειηθησκέλνη), ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθνχ θέληξνπ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ κεγάια 

ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. 

9. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο & 

βηνπνηθηιόηεηαο» [2]. Δλδεηθηηθά έξγα ηνπ άμνλα είλαη ε εμεηδίθεπζε ζεκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα πγξνηφπνπο, δάζε, νξεηλά θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, ε βειηίσζε 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ε 

νινθιήξσζε έξγσλ επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Λίκλεο Κάξιαο ζην Ννκφ Μαγλεζίαο θαη 

ε ζπγθξφηεζε θαηαιφγσλ ηνπίσλ θαη έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημε επηιεγκέλσλ 

ηνπίσλ. 

10. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Θεζκνί & κέζα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο» [2]. ηηο παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα πεξηιακβάλνληαη ε 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ησλ Δπηζεσξεηψλ 
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Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ), ε ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ε ππνζηήξημε 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ. 

11. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή βνήζεηα ΔΣΠΑ» [2]. Ο ηειεπηαίνο 

άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηε πιεξνθφξεζε θαη 

δεκνζηφηεηα ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη σθεινπκέλσλ. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 2.250.000.000€ απφ ηα νπνία 1.800.000.000€ (πνζνζηφ 

80%) πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθή ζπλδξνκή, πνπ απαξηίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Σακείν πλνρήο, ελψ ηα 

ππφινηπα 450.000.000€ (πνζνζηφ 20%) πξνέξρνληαη απφ εζληθή ζπλδξνκή. Δθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ πνζά πξνβιέπεηαη  λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ 519.000.000€ γηα 

θάιπςε δαπαλψλ γηα έξγα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο 

είλαη νη απαιινηξηψζεηο. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πνζψλ ππνινγίδεηαη ζε 

2.769.000.000€. ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνπκε ηελ εηήζηα θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο 

ζπλδξνκήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ελψ ζηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνπκε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Πίνακας 5 

Ετήσια κατανομή Κοινοτικής υνδρομής 

 

 
    Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
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Πίνακας 6 

Χρηματοδοτικό χήμα ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013» 

 

 
    Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
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2.1.2 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη σο θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε 

θαη αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

(νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιάζζησλ, αεξνπνξηθψλ θαη αζηηθψλ κεηαθνξψλ) κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο κε ηελ 

αλάπηπμε Γηεπξσπατθψλ δηθηχσλ  κεηαθνξψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηε θαιχηεξε παξνρή πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο. 

Οη παξεκβάζεηο ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζα αθνξνχλ ηφζν ηελ θαηαζθεπή λένπ 

δηεπξσπατθνχ θαη δηαπεξηθεξεηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ  φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ.  ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζα ππάξμεη βειηίσζε 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ζχλδεζε κε ιηκάληα θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο ελψ ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο ζα 

θαηαζηήζνπλ πην αζθαιέο ην δίθηπν. ρεηηθά κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηφρνο 

είλαη ε βειηίσζε ηνπο, ε αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο 

κε ηα ππφινηπα δηεπξσπατθά δίθηπα θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηβαηηθή δήηεζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζα γίλεη πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο, θαηαζθεπήο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ αεξνδξνκίσλ κε ζηφρν ηε θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Σέινο, ζηηο αζηηθέο 

κεηαθνξέο  ζα ππάξμεη αλαβάζκηζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα γηα ηε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθίλεζεο θαη ησλ εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ.  

Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

δηακνξθψλνληαη ζε δχν νκάδεο αλάινγα κε ην ηακείν ρξεκαηνδφηεζεο ελψ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζεκαηηθέο ππννκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ κεηαθνξψλ.  

 

Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο νκάδαο ρξεκαηνδόηεζεο από ΔΣΠΑ 

Τπννκάδα αμφλσλ 1: Υεξζαίεο ππεξαζηηθέο κεηαθνξέο 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 1: «Οδηθέο κεηαθνξέο – Γηεπξσπατθό θαη  
δηαπεξηθεξεηαθό νδηθό δίθηπν πεξηθεξεηώλ ακηγνύο ζηόρνπ ζύγθιηζεο»[3]. Ο 

άμνλαο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Κξήηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή  

αλαβάζκηζε απηνθηλεηνδξφκσλ (ΣΔΝ-Σ), εζληθψλ νδψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ – 

ηνπηθψλ νδψλ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηεο Δγλαηία Οδνχ ζηελ Ήπεηξν θαη 

ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Κνκνηελή – Νπκθαία, ε πινπνίεζε ηνπ νδηθνχ 

άμνλα Σξίπνιε – Καιακάηα – πάξηε, ε νινθιήξσζε ηεο Δ.Ο. Λάξηζαο – Κνδάλεο 

θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Λάξηζαο – Φαξζάισλ. 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 2: «ηδεξνδξνκηθό δίθηπν ΠΑΘΔ/Π θαη 

πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο πεξηθεξεηώλ ακηγνύο ζηόρνπ ζύγθιηζεο» [3]. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Πάηξα-Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Δηδνκέλε-Πξνκαρψλαο πνπ απνηειεί ζηδεξνδξνκηθφ 

άμνλα πςειήο ηαρχηεηαο, ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ κε 

θνκβηθά ιηκάληα θαη νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζην ηκήκα Κηάην-Αίγην. 
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Τπννκάδα αμφλσλ 2: Θαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 3: «Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Ληκάληα 

πεξηθεξεηώλ» [3]. Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζε ιηκέλεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ζπείξνπ θαη 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, ελψ παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ θαη ζηα ιηκάληα ηεο Πάηξαο, 

Ζγνπκελίηζαο, Καβάιαο θαη Μεζηψλ Υίνπ.    

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο – Αεξνδξόκηα 
πεξηθεξεηώλ ακηγνύο ζηόρνπ ζύγθιηζεο» [3]. Κπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα 

είλαη ε επέθηαζε, βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

αεξνδξνκίσλ, ε θαηαζθεπή λέσλ αεξνδξνκίσλ γηα ζχλδεζε ηεο πεξηθέξεηαο κε ηα 

αζηηθά θέληξα θαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Τπννκάδα αμφλσλ 4: Αζθάιεηα κεηαθνξψλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 5: «Οδηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα δηθηύσλ 

κεηαθνξώλ πεξηθεξεηώλ ακηγνύο ζηόρνπ ζύγθιηζεο» [3]. Οη δξάζεηο ηνπ άμνλα 

απνζθνπνχλ αθελφο ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νδηθψλ αηπρεκάησλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θέληξσλ εμέηαζεο ππνςήθησλ νδεγψλ θαη 

εγθαηάζηαζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη αθεηέξνπ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ 

θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 6: «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο αμόλσλ 
πξνηεξαηόηεηαο ΔΣΠΑ» [3]. Πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ηνπ πφξνπο θαη ηα κέζα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο νκάδαο ρξεκαηνδόηεζεο από Σακείν πλνρήο  
Τπννκάδα αμφλσλ 1: Υεξζαίεο ππεξαζηηθέο κεηαθνξέο 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 7: «Οδηθέο κεηαθνξέο – Γηεπξσπατθό νδηθό 

δίθηπν» [3]. Πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζε κία Πεξηθέξεηα ακηγνχο ζχγθιηζεο, ζε 

δπν κεηαβαηηθέο Πεξηθέξεηεο phasing-in θαη ζε ηξείο Πεξηθέξεηεο phasing-out.Σα 

θπξηφηεξα έξγα γίλνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο, 

Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ελψ κηθξφηεξεο έθηαζεο έξγα γίλνληαη ζηελ 

Αηηηθή θαη ζην Νφηην Αηγαίν. Δλδεηθηηθά έξγα είλαη ε πινπνίεζε ηνπ άμνλα ησλ 

Σεκπψλ θαη Πιαηακψλα, ε αλαβάζκηζε ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηία Οδνχ 

Θεζζαινλίθε – έξξεο – Πξνκαρψλα, ε νινθιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο 

Θεζζαινλίθεο.  

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 8: «ηδεξνδξνκηθό δίθηπν ΠΑΘΔ/Π θαη 

πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο» [3]. Ο άμνλαο επηθεληξψλεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο δχν ηειεπηαίεο. Δλδεηθηηθά έξγα ε δεκηνπξγία 

λέαο γξακκήο Σηζνξέα – Γνκνθφο, ε αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθε – 

Πξνκαρψλαο, ε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άζθεζε ππεξεζηψλ ζπλαθψλ κε ηηο κεηαθνξέο. 

 

Τπννκάδα αμφλσλ 2: Θαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 9: «Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Ληκάληα 

δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ» [3]. Ο ελ ιφγσ άμνλαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζηα ιηκάληα 

ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ.  
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 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 10: «Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο – Αεξνδξόκηα 
δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ» [3]. Ο άμνλαο επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε, επέθηαζε θαη 

θαηαζθεπή αεξνδξνκίσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ννηίνπ 

Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δξάζεηο ησλ ΠΔΠ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηψλ. 

  

Τπννκάδα αμφλσλ 3: Αζηηθέο κεηαθνξέο 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 11: «Καζαξέο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο – Μέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο» [3]. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηα έξγα ηνπ Μεηξφ θαη Πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ. 

 

Τπννκάδα αμφλσλ 4: Γηαρείξηζε δηθηχσλ κεηαθνξψλ 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 12: «Κπθινθνξηαθή θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε δηθηύσλ κεηαθνξώλ» [3]. Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηειεκαηηθήο , ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο 

νδηθήο θπθινθνξίαο, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε. 

 Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 13: «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο αμόλσλ 
πξνηεξαηόηεηαο Σακείνπ πλνρήο» [3]. Πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ηνπ πφξνπο θαη ηα κέζα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζε 4.976.000.000€ απφ ηα νπνία 

3.700.000.000€ (πνζνζηφ 74%) πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθή ζπλδξνκή ελψ ηα 

ππφινηπα 1.276.000.000€ (πνζνζηφ 26%) πξνέξρνληαη απφ εζληθή ζπλδξνκή. Δθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ πνζά πξνβιέπεηαη  λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ εζληθνί πφξνη χςνπο 

2.424.000.000€ γηα θάιπςε δαπαλψλ γηα έξγα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο είλαη νη απαιινηξηψζεηο, ελψ αλακέλεηαη λα δηαηεζεί θαη 

ηδησηηθή ζπκκεηνρή χςνπο 3.626.000.000€. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πνζψλ 

ππνινγίδεηαη ζε 11.026.000.000€. ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζρήκα  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 
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Πίνακας 7 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» 
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2.1.3 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη σο ζηξαηεγηθή ηελ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο δίλνληαο έκθαζε ζηε θαηλνηνκία. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα 

αθνξνχλ ηε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε πξνψζεζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο 

γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: 

1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο 

ππνζηεξηδόκελεο από Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε»[4], φπνπ 

επηδηψθεηαη ε κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε ελζσκάησζε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

2. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο» [4], φπνπ απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε επίηεπμε εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα ζα αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε 

ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηηο 

δηεζλείο αγνξέο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ νκάδεο 

πεξηνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

3. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» 

[4], κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ δξάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ δνκψλ φπσο ΚΔΣΑ, Παξαηεξεηήξην 

ΜΜΔ, ηελ αλαζπγθξφηεζε δνκψλ φπσο γξαθεία Καηλνηνκίαο, Παλεπηζηήκηα 

θαη Δξεπλεηηθά θέληξα. Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ θαη ησλ 

εθζπγρξνληζκφ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ, φπσο ε δεκηνπξγία λέσλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ, ε κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, ε ππνζηήξημε 

Θεξκνθνηηίδσλ θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

αλαβάζκηζεο. 

4. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Οινθιήξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρώξαο θαη ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο» [4], κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα δηεζλή δίθηπα 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε παξεκβάζεηο γηα ηε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ κε δηείζδπζε ζηνλ νηθηαθφ θαη 

ηξηηνγελή ηνκέα, ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε ηε δηαζχλδεζε 

λεζηψλ κε ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη ηελ θαηαζθεπή θέληξσλ 

πςειήο ηάζεο γηα ηελ ζπλερή ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηζκφ.  
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Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ακηγνχο 

ηφρνπ «χγθιηζεο» κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΣΠΑ, ελψ ν ζπλνιηθφο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα 1.519.000.000 επξψ, εθ ησλ 

νπνίσλ 1.291.000.000 απνηεινχλ Κνηλνηηθή πκκεηνρή θαη ηα ππφινηπα 228.000.000 

απνηεινχλ Δζληθή πκκεηνρή. Δπηπιένλ, ζα δηαηεζνχλ θαη 202.000.000 Δζληθψλ 

πφξσλ γηα θάιπςε δαπαλψλ, θαζψο θαη 1.410.565.249 επξψ σο Ηδησηηθή ζπκκεηνρή, 

κε ην ζπλνιηθφ πνζφ λα αλέξρεηαη ζηα 3.131.565.249 επξψ. ηνλ πίλαθα 8 

παξνπζηάδνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά 

Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Πίνακας 8 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ανά Άξονα Προτεραιότητας 

  

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» 
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2.1.4 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Χηφιακή ύγκλιση» 

 

 ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ςεθηαθή ζχγθιηζε ηεο 

Διιάδαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). Ζ ζηξαηεγηθή επηηπγράλεηαη κέζσ δπν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο.  

1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο κε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ»[5]. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ηφζν ζε επηρεηξήζεηο φζν θαη ζην δεκφζην, ηε 

παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ 

ζηελ νηθνλνκία. 

 2. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο» [5]. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε. 

3. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο» [5]. Ο ηξίηνο 

άμνλαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε αλέξρεηαη ζε 1.070.000.000€ απφ ηα 

νπνία 860.000.000€ (πνζνζηφ 80%) πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθή ζπλδξνκή ελψ ηα 

ππφινηπα 215.000.000€ (πνζνζηφ 26%) πξνέξρνληαη απφ εζληθή ζπλδξνκή. Δθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ πνζά πξνβιέπεηαη  λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ εζληθνί πφξνη χςνπο 

72.000.000€ γηα θάιπςε δαπαλψλ γηα έξγα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο είλαη νη απαιινηξηψζεηο, ελψ αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί θαη ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή χςνπο 320.000.000€. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πνζψλ ππνινγίδεηαη ζε 

1.470.000.000€. Ο πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Πίνακας 9 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ψηφιακή ύγκλιση» ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
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2.1.5 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

 ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ ζηφρνη είλαη ε 

απαζρφιεζε λέσλ, γπλαηθψλ θαη καθξνρξφλησλ αλέξγσλ θαζψο θαη αηφκσλ απφ 

εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο επηηπγράλνληαο ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη  κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 

1. Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 1 «πζηεκηθέο παξεκβάζεηο»[6], πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηε κεηαξξχζκηζε 

θαη ηε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ ζεζκψλ, θνξέσλ θαη κεραληζκψλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε παξαθνινχζεζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο 2,3 

θαη 4 πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Χο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο νξίδνληαη: 

α) Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο[6] γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ  ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε απψηεξσ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

β) Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηήκαηνο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

γ) Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο πκβνπιεπηηθήο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε 

ζθνπφ ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

δ) Αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκψλ επηηήξεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηε κείσζε 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

ε) Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία «Γηαδηθηπαθήο Πχιεο» χδεπμεο Πξνζθνξάο – 

Εήηεζεο Δξγαζίαο[6], ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αλαδεηνχλησλ εξγαζία θαη νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

ελψ ζα ελζαξξχλεηαη θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ εκηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνξέσλ. 

ζη) Αλαδηάξζξσζε θαη επέθηαζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ ΑκεΑ, κε ζθνπφ ηελ εηζήγεζε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ 

Σνκέα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ΑκεΑ.   

2. Θεκαηηθόο άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ» [6], πνπ απνζθνπεί ζηε 

δπλακηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ αλαβάζκηζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

3. Θεκαηηθόο άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 3 «Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ 

απαζρόιεζε» [6], κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ απαζρφιεζεο, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ αιιαγψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο γηα ηε πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ. 
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4. Θεκαηηθόο άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4 «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλόινπ 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ» [6], γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

πξφλνηα γηα φζνπο ρξεηάδνληαη βνήζεηα.  

5. Θεκαηηθόο άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 5 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

θαη πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ» [6], πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηε πξνψζεζε ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 

 Σν  επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν (ΔΚΣ)  θαη θαιχπηεη θαη 

ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε αλέξρεηαη ζε 2.825.333.333€ απφ ηα νπνία 2.260.000.000€ (πνζνζηφ 80%) 

πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθή ζπλδξνκή, δειαδή απφ ην ΔΚΣ, ελψ ηα ππφινηπα 

565.333.333€ (πνζνζηφ 20%) πξνέξρνληαη απφ εζληθή ζπλδξνκή. Δθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ πνζά πξνβιέπεηαη  λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ εζληθνί πφξνη χςνπο 

188.000.000€ γηα θάιπςε δαπαλψλ γηα έξγα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο είλαη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα, ελψ αλακέλεηαη λα 

αμηνπνηεζεί θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή χςνπο 50.000.000€. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ ππνινγίδεηαη ζε 3.013.333.333€. ηνλ πίλαθα 10 παξνπζηάδνπκε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Πίνακας 10 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
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2.1.6 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 ηφρνο ε αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ψζηε ε δηα 

βίνπ κάζεζε λα είλαη εθηθηνί γηα φινπο, λα εληζρπζεί ην αλζξψπηλν θεθαιαίν γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ρσξίδεηαη 

ζε δεθαπέληε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο φπνπ ν θαζέλαο θαιχπηεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ. 

1. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 1: «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο»[7]  

2. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 2: «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δμφδνπ» [7] 

3. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 3: «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθή 

Δηζφδνπ» [7] 

Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ σο εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ έληαμε 

λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πνηνηηθφηεξε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε έκθαζε ζηε θαηλνηνκία 

θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο φισλ ζηελ 

εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλζεθψλ γηα 

ηελ απφθηεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε θαηλνηνκία θαη ηηο ηερλνινγίεο είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

κε ηε ζεζκνζέηεζε ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο ηνπο ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν 

θαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ. Σέινο, ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο φισλ ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ησλ ΑκεΑ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο.  

4. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4: «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» [7] 

5. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 5:  «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δμφδνπ» [7] 

6. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 6: «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δηζφδνπ» [7] 

Οη άμνλεο 4,5 θαη 6 έρνπλ σο εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο 
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πξψηνο ζηφρνο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθείσλ 

δηαζχλδεζεο ηξηηνβάζκηαο, ΗΔΚ, ΔΠΑΛ, ΔΠΑ φπνπ ηέηνηα γξαθεία δελ πθίζηαληαη, 

θαζψο θαη ηε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ κε εηζαγσγή καζεκάησλ, 

ζηνηρείσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ.  Ο δεχηεξνο 

ζηφρνο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο γηα αλαβάζκηζε ζρνιψλ, φπσο ρνιέο 

Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ρνιέο ΟΑΔΓ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

7. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 7: «Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο 

8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο»[7] 

8. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 8: «Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο 

3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» [7] 

9. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 9: «Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο 

2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» [7] 

Δηδηθφο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ αμφλσλ απνηειεί ε θαζηέξσζε θηλήηξσλ θαη 

ελεξγεηψλ γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηλζηηηνχησλ δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάπηπμε-ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο. Οη 

παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο θαη ησλ θέληξσλ 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ ελίζρπζε Παλεπηζηεκίσλ θαη ΑΣΔΗ. 

10. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 10: «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» 

[7] 

11. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 11: «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δμφδνπ» [7] 

12. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 12: «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δηζφδνπ» [7] 

 Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζα επηηεπρζεί κε επηηάρπλζε ησλ 

ξπζκψλ έληαμεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, κε ηελ πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ 

ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

θαη ηε θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε δξάζεηο 

ελίζρπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη πξνζέιθπζεο πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηψλ 

απφ ην εμσηεξηθφ. 

13. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 13: «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ζηηο 8 

Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» [7] 

14. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 14:  «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ζηηο 3 

Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» [7] 

15. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 15: «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ζηηο 2 

Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» [7] 

Δηδηθφο ζηφρνο ησλ αμφλσλ 13,14 θαη 15 απνηειεί ε πνηνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη 

ε ζπλέπεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή θαη 

βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
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 Σν θφζηνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 2.215.000.000€ εθ 

ησλ νπνίσλ 1.440.000.000€ ζα πξνθχςεη απφ Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή, 618.000.000€ 

απφ Δζληθή ζπκκεηνρή θαη 157.000.000€ Δζληθνί πφξνη γηα πεξαηηέξσ θάιπςε 

δαπαλψλ ησλ έξγσλ πνπ δελ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο 

πίλαθαο 11 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Πίνακας 11 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ανά 

Άξονα Προτεραιότητας 
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Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

 

 

2.1.7 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

 

 ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αλνηρηήο θαη επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ ζα πεηχρεη ηε θαιχηεξε δπλαηή δηνίθεζε πνιηηηθψλ, απνηειεζκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ.  

 Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ΗΑ,ΗΒ,ΗΓ: «Αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δνκψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο»[8] 

Οη εηδηθνί ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ κεραληζκψλ ζρεδηαζκνχ, 

εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ζηε πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο ινγνδνζίαο, ζηε βειηίσζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη 

ηέινο ζηε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη άμνλεο πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ εηζαγσγή ΣΠΔ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ΗΗΑ,ΗΗΒ,ΗΗΓ: «Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» [8] 

Οη εηδηθνί ζηφρνη αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ππνζηήξημε 

ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ. Δλδεηθηηθά δξάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αμφλσλ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ θαη αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, ε ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο 
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δηνίθεζεο θαη ε επίηεπμε θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. 

 Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ΗΗΗΑ,ΗΗΗΒ,ΗΗΗΓ: «Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο 

ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο δξάζεο» [8] 

Δηδηθνί ζηφρνη ησλ αμφλσλ είλαη ε πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο  ησλ θχισλ θαη ε ελίζρπζε 

ησλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Οη παξεκβάζεηο ησλ αμφλσλ 

απνζθνπνχλ ζηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ΜΚΟ, θπξίσο γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ. 

 Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ΗVA,IVB,IVΓ: «Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο 

εθαξκνγήο» [8]  

Δηδηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο 

αιιαγήο. 

 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη 675.000.000€. Ζ Κνηλνηηθή 

ζπκκεηνρή ζα είλαη 505.000.000€, δειαδή πνζνζηφ 75%, ε Δζληθή πκκεηνρή ζα 

είλαη 126.000.000€, δειαδή πνζνζηφ 19%, ελψ ηα ππφινηπα 44.000.000€, πνζνζηφ 

6%, πνπ πξννξίδνληαη γηα θάιπςε δαπαλψλ έξγσλ πνπ δελ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζα 

θαιπθηνχλ απφ Δζληθνχο πφξνπο. ην πίλαθα 12 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε 

ελδεηθηηθή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, 

ελψ ζηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Πίνακας 12 

Χρηματοδοτική βαρύτητα των ειδικών στόχων ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 

  

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
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Πίνακας 13 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ « Διοικητική Μεταρρύθμιση 

ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
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2.1.8  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σεχνική Τποστήριξη Εφαρμογής» 

 

 Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ψζηε νη δηάθνξεο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο λα αλαβαζκίζνπλ 

ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη λα απνηειέζνπλ ηφπνπο έιμεο επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ πξνπαξαζθεπήο, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, 

αμηνιφγεζεο, πιεξνθφξεζεο, δεκνζηφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Σακείσλ. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη σο 

κνλαδηθφ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηελ «Τπνζηήξημε επηηειηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ 

θαη δηθαηνχρσλ θνξέσλ». 

 Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δπν 

πεδία παξέκβαζεο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. Σν πξψην πεδίν παξέκβαζεο αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε ησλ επηηειηθψλ θνξέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ[9] γηα ηελ πξνπαξαζθεπή, εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ελψ ην δεχηεξν πεδίν παξέκβαζεο αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηηειηθψλ θνξέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ[9] γηα παξεκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη αμηνινγήζεσλ θαη γηα 

παξεκβάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο. Σν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλέξρεηαη ζε 225.882.353€ , εθ ησλ νπνίσλ 192.000.000€ είλαη Κνηλνηηθή ζπλδξνκή 

θαη ηα ππφινηπα 33.882.353€ αθνξνχλ εζληθνχο πφξνπο. ην πίλαθα 14 

απνηππψλεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 

 

 

Πίνακας 14 

Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα ΔΠ αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 

 

 
Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο» 
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2.1.9  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 

 

 ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, ε έληαμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απαζρφιεζε θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ηνπηθέο ή ηνκεαθέο θξίζεηο θαη 

ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρεη βξαρππξφζεζκν θαη κεζν-καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη 

πινπνηείηαη κέζσ δπν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο.  

Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη σο 

εμήο: 

1. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο: «Μεζν-καθξνπξφζεζκε ζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο απξφβιεπησλ ηνπηθψλ ή ηνκεαθψλ θξίζεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ή κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηηο πεξηθέξεηεο 

πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο γηα ην ζηφρν ζχγθιηζεο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη 

επηιέμηκεο γηα κεηαβαηηθή ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο».[10]   

Ο πξψηνο άμνλαο επηδηψθεη κεζν-καθξνπξφζεζκε ζηήξημε ησλ αλαγθψλ κε 

ηελ θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή ελζσκάησζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα 

αλαζηξαθνχλ νη δπζκελείο ηάζεηο κέζσ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζε λένπο, γπλαίθεο θαη καθξνρξφληα άλεξγνπο, 

ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη δεκφζηαο πγείαο, 

απνθαηάζηαζε - πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απαζρφιεζε αλέξγσλ ζε 

αξκφδηνπο θνξείο γηα θαζαξηζκφ, αλαδάζσζε θαη εθηέιεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.  

2. Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο: «Σαρεία αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πθίζηαηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ εμαηηίαο απξφβιεπησλ ηνπηθψλ ή ηνκεαθψλ 

θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ή κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηηο πεξηθέξεηεο 

πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο γηα ην ζηφρν ζχγθιηζεο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη 

επηιέμηκεο γηα κεηαβαηηθή ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο». [10]   

Ο δεχηεξνο άμνλαο επηδηψθεη ηελ άκεζε ζηήξημε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πιήηηεηαη απφ ηελ θξίζε κέζσ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο πξνο εππαζείο νκάδεο θαη πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο κε ελίζρπζε αλαδήηεζεο εξγαζίαο.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη 211.733.870,67€, απφ ηα 

νπνία πνζνζηφ 75% δειαδή 158.800.403€ θαιχπηνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ ην ππφινηπν 25%, δειαδή 52.933.467,67€  θαιχπηεηαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο. Ο πίλαθαο 15 παξνπζηάδεη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Πίνακας 15 

Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα Δζληθνύ Απνζεκαηηθνύ Απξνβιέπησλ 

 

 
Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» 
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2.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα 
 

 Δπηπιένλ ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζε πέληε 

πεξηθέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα πέληε 

πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηνκεαθά 

πξνγξάκκαηα ζα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Σα πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. ΠΔΠ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

2. ΠΔΠ Γπηηθή Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ- Ηνλίσλ Νήζσλ 

3. ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 

4. ΠΔΠ Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ 

5. ΠΔΠ Αηηηθήο 

 

Παξφιν πνπ θάζε πεξηθέξεηα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο, ηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ζα επηθεληξσζνχλ θαη ζα πινπνηήζνπλ έλαλ θνηλφ θνξκφ 

παξεκβάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη θνηλσληθέο ππνδνκέο, ε πγεία θαη 

θνηλσληθή αιιειεγγχε, ν πνιηηηζκφο, ηα έξγα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο 

ηνπηθήο θιίκαθαο, νη πνιηηηθέο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη νη πνιηηηθέο 

ελίζρπζεο νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζε θάζε πεξηθέξεηα μερσξηζηά αλαθέξνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 

 

2.2.1 ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 

 

 Ζ ρσξηθή ελφηεηα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο απνηειείηαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ελφηεηα εκθαλίδεη κηα αζζελή αληαγσληζηηθφηεηα κε 

απνηέιεζκα ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο λα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Ηδηαίηεξεο αδπλακίεο εκθαλίδνληαη θαη 

ζηελ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαζψο θαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο.   

Ζ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα επλνήζεη ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, κεηαηξέπνληαο παξάιιεια ηε 

Θεζζαινλίθε ζε βαιθαληθφ Κέληξν. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνζθνπεί 

ζηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ 

πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο επεηδή παξνπζηάδεη θαη ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ αλάπηπμεο ζα δψζεη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο πςεινχ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ.  
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Ζ δηάξζξσζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη σο εμήο: 

1. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 1,2,3: Υποδομέρ και ςπεπεζίερ πποζπελαζιμόηεηαρ 

Κενηπικήρ Μακεδονίαρ – Γςηικήρ Μακεδονίαρ – Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - 

Θπάκερ.[11] 

ηε πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο νη δξάζεηο αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ 

νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα ππφινηπα Βαιθαληθά θξάηε. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη 

θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαθνξψλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα.  

ηε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη δξάζεηο ηνπ άμνλα απνζθνπνχλ ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, φπσο είλαη ε Δγλαηία νδφο, γηα κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ κεηαθνξψλ. Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ζχλδεζε 

φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηα ππφινηπα νδηθά δίθηπα ηεο ρψξαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη θαη αλαβάζκηζε ησλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε 

ζχλδεζε ησλ αεξνδξνκίσλ Καζηνξηάο θαη Κνδάλεο, πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ επί 

θαζεκεξηλήο βάζεο. 

ηε πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ 

αθελφο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε νξεηλέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ζε ρψξνπο αλάπηπμεο 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ΒΗΠΔ θαη ιηκάληα, θαη αθεηέξνπ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Καβάιαο. 

 

2. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 4,5,6: Χεθιακή ζύγκλιζε και επισειπεμαηικόηεηα 

Κενηπικήρ Μακεδονίαρ – Γςηικήρ Μακεδονίαρ – Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - 

Θπάκερ. [11] 

ηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα 

ζα αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ηεο πγείαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ε εηζαγσγή 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζα ζπκβάιιεη αθελφο ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ζηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή 

δπλακηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ησλ δπν 

Πεξηθεξεηψλ. 

ηε πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ζε εηδηθέο πεξηνρέο, φπσο νη αγξνηηθέο θαη νη νξεηλέο πεξηνρέο, θαζψο θαη 

ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ 

ππάξρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ, γηα ηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. 
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3. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 7,8,9: Αειθόπορ ανάπηςξε και ποιόηεηα δυήρ Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ – Γςηικήρ Μακεδονίαρ – Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκερ. [11] 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηε πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εζηηάδνπλ ζηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ηελ πξνζηαζία κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ 

θέληξσλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εζηηψλ 

ξχπαλζεο θαη ηε βειηησκέλε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πγεία, εθπαίδεπζε θαη ππεξεζίεο κε 

εθζπγρξνληζκφ θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη 

ηέινο ζηελ επέθηαζε ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο είλαη ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. 

ρεηηθά κε ηε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη δξάζεηο ηνπ άμνλα 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ 

θαηαζηξνθψλ κε πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επξχηεξεο ρσξηθήο νξγάλσζεο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ αλαβάζκηζε ηερληθψλ ππνδνκψλ φπσο δίθηπα 

χδξεπζεο θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη ηέινο ζηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε  

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηελ ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κε εθζπγρξνληζκφ εμνπιηζκνχ θαη αλαθαίληζε θηηξίσλ, 

ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηέινο ηελ ελίζρπζε κεηνλεθηηθψλ, νξεηλψλ θαη 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

4. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 10: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ Κενηπικήρ 

Μακεδονίαρ – Γςηικήρ Μακεδονίαρ – Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκερ. [11] 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ο πίλαθαο 16 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε ησλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο.  
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Πίνακας 16 

υσχέτιση αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης με τους γενικούς του στόχους 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης»  

 

 

 

2.2.2 ΠΕΠ Δυτική Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ελφηεηα είλαη κηα απφ ηηο πέληε ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ ΔΠΑ 2007-2013. Οη 

πεξηθέξεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη αλήθνπλ ζηνλ Ακηγή ηφρν 1 παξνπζηάδνληαο 

ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 75% ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ. Ζ ρσξηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δχν κεγάιεο πεξηθέξεηεο, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηε Γπηηθή Διιάδα, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο πεξηθέξεηεο κε ζαθείο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πξνο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαη κηα κηθξφηεξε λεζησηηθή 

πεξηθέξεηα, ηα Ηφληα Νεζηά, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη επηθξαηεί ε ηάζε 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ην ζχλνιν ηεο ε 

ρσξηθή ελφηεηα ζπκβάιιεη ζην 12% ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ θαηέρεη φκσο ηελ ηειεπηαία 

ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρσξηθέο ελφηεηεο. 

 Ο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ελφο κεγαιχηεξνπ ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε 

δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ. Ο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

επέλδπζεο ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, ηεο εμάιεηςεο ησλ αληζνηήησλ θαη ηε κεηαηξνπή 

ζε ηφπν επελδχζεσλ θαη εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηξείο γεληθνί ζηφρνη νη νπνίνη αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο άμνλεο 
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πξνηεξαηφηεηαο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ δξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο εθαξκνγήο. Ο 

πξψηνο γεληθφο ζηφρνο αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ 

πξνζπειαζηκφηεηαο, ν δεχηεξνο γεληθφο ζηφρνο αθνξά ηε ςεθηαθή ζχγθιηζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ν ηξίηνο γεληθφο ζηφρνο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο. Οη άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη αθνξνχλ θαη ηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο είλαη 

νη :  

1. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 1,2,3, Αμιγούρ ζηόσος 1: Υποδομέρ και ςπεπεζίερ 

πποζπελαζιμόηεηαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ – Πελοποννήζος – Ιονίυν Νήζυν.[12] 

ηε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαζψο 

θαη ε παξνρή κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο βειηηψλνληαο ηφζν ην νδηθφ 

θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν φζν θαη ηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο 

παξνπζηάδνπλ ειιηπή ππνδνκή θαη αζθάιεηα ελψ ηαπηφρξνλα ζηνρεχνπλ θαη ζηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο επηηπγράλνληαο νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε γηα ηε πεξηνρή. Ο πίλαθαο 17 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ 

θαη απνηειέζκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Πίνακας 17 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

ηε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε επέθηαζε ηφζν 

ηνπ Δζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ φζν θαη ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ζε 

κηα πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηαο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη 

κε ππφινηπα αζηηθά θαη ηνπξηζηηθά θέληξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππνδνκέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην ΔΠ «Δλίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο». Ο 

πίλαθαο 18 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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Πίνακας 18 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ζηφρν απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιηπή αζθάιεηα θαη 

αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ. Ο πίλαθαο 19 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Πίνακας 19 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

2. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 4,5,6, Αμιγούρ ζηόσος 1: Χεθιακή ζύγκλιζε και 

επισειπεμαηικόηεηα Γςηικήρ Δλλάδαρ – Πελοποννήζος – Ιονίυν Νήζυν. [12] 

Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρσξηθή ελφηεηα, ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ιεηηνπξγψληαο 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε».  

ρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο πεξηθέξεηεο, ζηε Γπηηθή Διιάδα ζηφρνο είλαη ε 

ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη ε βειηίσζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

λέσλ θαη γπλαηθψλ θαη ε ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. Ο πίλαθαο 20 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη 

απνηειέζκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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Πίνακας 20 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 

 
      Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

ρεηηθά κε ηε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ επεηδή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

ρακεινχο δείθηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ζηφρνο είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν εθζπγρξνληζκφο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ πνιηηψλ. Ο πίλαθαο 21 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

Πίνακας 21 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 
      Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
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Σέινο, επεηδή ε πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ 

ηνπξηζκφ δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ κε βάζε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ηνπηθά 

ζχκθσλα πνηφηεηαο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε είζνδνο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη εζηηαζκέλεο ζηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο. Ο πίλαθαο 22 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

 

Πίνακας 22  

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

3. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 7,8,9, Αμιγούρ ζηόσος 1: Αειθόπορ ανάπηςξε και 

ποιόηεηα δυήρ Γςηικήρ Δλλάδαρ – Πελοποννήζος – Ιονίυν Νήζυν. [12] 

Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο έρεη σο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο πξφλνηαο ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δπηπιένλ ζηνρεχεη 

ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηελ πξνζθνξά λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηφζν 

ζηα αζηηθά θέληξα φζν θαη ζε νξεηλέο – αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σέινο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα δνζεί έκθαζε ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε πφζηκνπ 

λεξνχ κέζσ βέιηηζησλ ηερληθψλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ. Ο πίλαθαο 23 παξνπζηάδεη 

ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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Πίνακας 23 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 
        Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ απνηειεί κηα αγξνηηθή νηθνλνκία κε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη ππναπαζρφιεζε, ελψ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο θαη ηδηαίηεξα ν 

ηνπξηζκφο αλαπηχζζνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Παξφια απηά δηαζέηεη πινχζηνπο 

θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

αλαμηνπνίεηνη. Δπνκέλσο ζηφρνο ηνπ άμνλα είλαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ, ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΥΤΣΑ θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ο πίλαθαο 24 

παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο πεξηθέξεηα. 
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Πίνακας 24 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ έρεη σο ζηφρνπο ηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

ηελ αλαβάζκηζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ φπσο πγεία θαη εθπαίδεπζε. ηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο θαινθαηξηλήο θίλεζεο απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη παιαηφηεηα ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ δπν 

ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ειιείςεηο ζε εμνπιηζκνχο θαη αίζνπζεο. 

Σέινο, ν άμνλαο ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαβίσζεο εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο. Ο πίλαθαο 25 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 
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Πίνακας 25 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

4. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 10, Αμιγούρ ζηόσος 1: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ. 

[12] 

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, 

ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ζηελ επξεία δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε 

πεξίνδν 2000-2006 ε ζπκβνιή ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ ζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κε απνηέιεζκα ηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007-2013 ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δηαθνξνπνηεζεί έρνληαο 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

ηνλ πίλαθα 26 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ  

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη αλά Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 
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Πίνακας 26 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων» ανά Άξονα Προτεραιότητας 
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Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 

 

 

 

2.2.3 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

 

 Ζ ρσξηθή ελφηεηα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο Κξήηεο, ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Γίλεηαη θαλεξφ φηη 

πξφθεηηαη γηα λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα 

πξνβιήκαηα φπσο είλαη δηαπεξηθεξεηαθέο θαη ελδνλεζησηηθέο αληζφηεηεο, δπζθνιία 

ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ επηθνηλσλία ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, έιιεηςε 

ζε ππνδνκέο κεηαθνξψλ, αζθάιεηαο κεηαθνξψλ θαη πςειά θφζηε κεηαθνξάο, 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη κεησκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

ιφγσ κε εθζπγρξνληζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, αδπλακία πξνζέιθπζεο 

μέλσλ επελδχζεσλ, ρακειή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηέινο 

αδπλακία αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ησλ ζπλεξγηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη κε ηνπο πφξνπο 

ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Ζ ρσξηθή ελφηεηα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ ζηνρεχεη λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο, λα αλαβαζκίζεη θαη λα αλαδείμεη 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχ πφξνπο πνπ απνηεινχλ θαη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο θαη ηέινο λα απνηειέζεη πφιν έιμεο επελδχζεσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη 

αθνξνχλ θαη ηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο είλαη νη :  
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1. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 1,2,3: Υποδομέρ και ςπεπεζίερ πποζπελαζιμόηεηαρ 

Κπήηερ - Βοπείος Αιγαίος – Νοηίος Αιγαίος.[13] 

Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη 

επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ιηκαληψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ αλεπηπγκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

δσλψλ, ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ, ε δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

θαη ηνπηθψλ ιηκαληψλ ζα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην επηβαηηθφ θνηλφ θαη ζα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηψλνληαο ην θφζηνο κεηαθνξάο. Ο 

πίλαθαο 27 παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 

 

Πίνακας 27 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ 

λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 

επηηπγράλνληαο ηε ζχλδεζε ηφζν ησλ λεζηψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ελψ ε Πεξηθέξεηα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο θαη λα εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε 

πξννπηηθέο επέθηαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ο 

πίλαθαο 28 παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 
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Πίνακας 28 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 

 
    Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

Ζ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ αεξνπνξηθψλ θαη 

ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, 

γηα ηελ θαιχηεξε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ αζηηθψλ θαη 

εκηαζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζε επελδχζεηο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα 

αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο. Ο πίλαθαο 29 παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 

 

Πίνακας 29 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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    Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

2. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 4,5,6: Χεθιακή ζύγκλιζε και επισειπεμαηικόηεηα 

Κπήηερ - Βοπείος Αιγαίος – Νοηίος Αιγαίος. [13] 

ρεηηθά κε ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο νη ζηφρνη είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο, ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ο πίλαθαο 30 παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

δείθηεο. 

 

Πίνακας 30 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ απνζθνπεί θαη απηή ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ο πίλαθαο 31 παξνπζηάδεη 

πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 
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Πίνακας 31 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

Ζ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απνζθνπεί ζηε πξνζθνξά βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ πνιίηε κέζσ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηνηθεηηθήο θάιπςεο κε 

θαηλνηφκεο εθαξκνγέο, ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ εμαζθάιηζε 

επαξθψλ ηειεπνηθηλσληψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηε 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Δπηπξφζζεηα, απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ζηελ ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηέινο ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε ρξήζε ζπζηεκάησλ ηειεκαηηθήο. Ο 

πίλαθαο 32 παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 

 

Πίνακας 32 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

 

3. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 7,8,9: Αειθόπορ ανάπηςξε και ποιόηεηα δυήρ 

Κπήηερ - Βοπείος Αιγαίος – Νοηίος Αιγαίος. [13] 

ηε πεξηθέξεηα Κξήηεο ζηφρνο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο απνηειεί ε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξφλνηαο κέζσ ηεο αλαθαίληζεο 

ησλ θηηξίσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, ζηφρν απνηειεί θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ  θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα, θαη ε 

αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ αλάδεημε κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ο πίλαθαο 33 

παξνπζηάδεη πνζνηηθνπνηεκέλα ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο. 
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Πίνακας 33 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

Ο Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο ζέηεη παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη γηα ηηο δπν άιιεο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο, ηνπ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, απνζθνπψληαο 

ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζηε ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ κηθξψλ λεζηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη 

ζηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε δεκηνπξγία ΥΤΣΑ γηα ζηεξεά θαη 

πγξά απφβιεηα. Οη πίλαθεο 34 θαη 35 παξνπζηάδνπλ ηνπο ζηφρνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζε δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. 

 

Πίνακας 34 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
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Πίνακας 35 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
    

 

4. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 10: Φυπική ζςνοσή και ζςνεπγαζία ζηεν 

Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος. [13] 

Οη δξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ  

απνκαθξπζκέλσλ θαη κηθξφηεξσλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο 

πνπ είλαη  κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλα, ζέινληαο κε ηνλ απηφ ηνλ 

ηξφπν λα απνζαξξχλνπλ ηελ νπνηαδήπνηε ηάζε εγθαηάιεηςεο πξνθχπηεη απφ ηα 

κηθξά λεζηά απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπηθψλ βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ. Ο πίλαθαο 36 παξνπζηάδεη ηνπο ζηφρνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζε δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. 
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Πίνακας 36 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

 
        Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 

 

5. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 11: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ – Αμιγούρ 

ζηόσος ζύγκλιζερ – Κπήηε & Βόπειο Αιγαίο. [13] 

Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 12: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ – Σηόσος 

ζηαδιακήρ ειζόδος – Νόηιο Αιγαίο. [13] 

Οη δχν ηειεπηαίνη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή εθαξκνγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε, έιεγρν, 

παξαθνινχζεζε θαη πξνβνιή φισλ ησλ θνξέσλ – κεραληζκψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα. 

  

ηνλ πίλαθα 37 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 
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Πίνακας 37  

Χρηματοδοτικό σχήμα ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
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2.2.4 ΠΕΠ Θεσσαλίας – τερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Θεζζαιίαο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Κάζε πεξηθέξεηα έρεη ηε δηθηά ηεο 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη ηερλνινγηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δνκέο ζα ζπλδεζνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε ηελ παξαγσγή, ελψ ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα 

επηδησρζεί κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο. Ζ πεξηθέξεηα ηεξεά Διιάδαο απνβιέπεη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, λα βειηηψζεη ην 

επίπεδν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα αλαπηχμεη δεζκνχο ζπλεξγαζίαο θαη αλαπηπμηαθέο 

ζπλέξγηεο κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο θαη ην θπξηφηεξν λα 

πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο Αηηηθήο. Σέινο, ε 

πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο κέζσ ηεο 

αλάδεημεο ηεο ζε θφκβν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη αμηνπνηψληαο ηα ζπγθξηηηθά 

ηεο πιενλεθηήκαηα, φπσο ην δίθηπν ππνδνκψλ, ε δπλακηθή αλάπηπμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ην πινχζην πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

ζεηηθή αιιειεμάξηεζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ηε κεηαπνίεζε. Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ελφηεηα: 

 

1. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 1,2,3: Υποδομέρ και ςπεπεζίερ πποζπελαζιμόηεηαρ 

Θεζζαλίαρ – Σηεπεάρ Δλλάδαρ – Ηπείπος.[14] 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο επηδηψθεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ θαη 

εζληθψλ κεηαθνξηθψλ αμφλσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε  - βειηίσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

νδηθψλ αμφλσλ γηα ηε ζχλδεζε αζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

απφθηεζε ζχγρξνλσλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζε φια ηα επίπεδα κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, 

επηδηψθεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιηείαο. Ηδηαίηεξε βάζε ζα δνζεί ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Σέινο, φιεο νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ζε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΔΠ Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, ζα ιακβάλνπλ 

πξφλνηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε απφ άηνκα κε δπζθνιίεο θηλεηηθφηεηαο, 

φπσο ΑΜΔΑ θαη ειηθησκέλνη. 

 

2. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 4,5,6: Χεθιακή ζύγκλιζε και επισειπεμαηικόηεηα 

Θεζζαλίαρ – Σηεπεάρ Δλλάδαρ – Ηπείπος. [14] 

Οη παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, 

γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, πεηπραίλνληαο απφ ηε κηα πιεπξά ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνηνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα δηακνξθψζεη κηα ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή 
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λννηξνπία θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη ε 

αχμεζε ηεο έξεπλαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Σέινο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο. Οη δξάζεηο ηνπ άμνλα ζα 

πινπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ηνκεαθά ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηαο – 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Φεθηαθήο χγθιηζεο, Αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε. 

 

3. Άξονερ πποηεπαιόηεηαρ 7,8,9: Αειθόπορ ανάπηςξε και ποιόηεηα δυήρ 

Θεζζαλίαρ – Σηεπεάρ Δλλάδαρ – Ηπείπος. [14] 

Βαζηθφο ζηφρνο ε δηαζθάιηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο. Ζ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ε πξνζηαζία νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ απνηεινχλ 

νξηζκέλεο παξεκβάζεηο ηεο ελφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ε κείσζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο, ε πξνψζεζε θαζαξψλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Σέινο, νη παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ αλάπιαζε αζηηθψλ 

πεξηνρψλ κε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, φπσο πγεία, εθπαίδεπζε θαη 

πξφλνηα γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θάζε πεξηνρήο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

4. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 10,11,12: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ 

Θεζζαλίαρ – Σηεπεάρ Δλλάδαρ – Ηπείπος. [14] 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 ηνλ πίλαθα 38 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ 

ΔΠ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 
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Πίνακας 38 

Χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Θεσσαλίας – τερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου» ανά άξονα προτεραιότητας  

 

 
 
Πηγή: ΠΕΠ «Θεσσαλίας – Στερέας Ελλάδας – Ηπείρου» 
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2.2.5 ΠΕΠ Αττικής 

 

 Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνηειεί κηα Δπξσπατθή κεηξφπνιε κε πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα, απνηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν πφιν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο εληάζζνληαη ε θαίξηα γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηε πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, θαζηζηψληαο ηελ ζεκείν έλαξμεο θαη απφιεμεο ησλ Γηεπξσπατθψλ 

δηθηχσλ βνεζψληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, ελψ 

ε αλάδεημε ηνπ Πεηξαηά ζε δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν επηηπγράλεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπλδπαζκέλνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ. Δπηπιένλ, ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ηθαλνπνηεηηθφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αθνχ ππάξρνπλ νξηζκέλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία παγθνζκίσο, φπσο ν Παξζελψλαο, θαη ε χπαξμε 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο θιάδνπο απνηεινχλ νξηζκέλα αθφκα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα.  

 Πέξα απφ ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ. Δμ απηψλ ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη 

νξγάλσζεο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν δίθηπν 

απηνθηλεηνδξφκσλ θαη νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο, ε αδπλακία αμηνπνίεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ειεχζεξνπ 

ρψξνπ θαη ε κε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε ρακειφ πνζνζηφ πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επελδχζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζηελ δηαηήξεζε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Με βάζε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο δηακνξθψλνληαη νη γεληθνί 

ζηφρνη ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: βειηίσζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζαλ Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν, βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηέινο ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

γεληθνχο ζηφρνπο πνπ πξναλαθέξακε θαη ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 39.  
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Πίνακας 39 

Ιεράρχηση θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το χρηματοδοτικό 

κριτήριο 

 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Αττικής» 

 

 

 Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Άξοναρ Πποηεπαιόηεηαρ 1: Δνίζσςζε ηυν ςποδομών πποζπελαζιμόηεηαρ – 

ενέπγειαρ.[15]   

Οη δξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ κέζσ παξεκβάζεσλ ζηηο εζληθέο νδνχο θαη ζηνπο 

απηνθηλεηφδξνκνπο, ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο επέθηαζεο 

ησλ δηθηχσλ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ιηκεληθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα ζπγθνηλσληαθά δίθηπα. 

Δπηπξφζζεηα, επηθεληξψλνληαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ ΑΜΔΑ θαη ηέινο ζηνρεχνπλ ζηελ  αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ππνδνκψλ θαη δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  
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2. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 2: Αειθόπορ ανάπηςξε και βεληίυζε ηερ ποιόηεηαρ 

δυήρ. [15] 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζέηεη 

ηέζζεξηο ζηφρνπο: 

 Πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξφιεςε θηλδχλσλ κέζσ ηεο νινθιήξσζεο 

έξγσλ γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, γηα δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξψλ 

απνβιήησλ θαη αληηκεηψπηζε  κεγάισλ βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ. 

 Φεθηαθή ζχγθιηζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παξνρήο 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ζην Γεκφζην ηνκέα θαη ζηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ. 

 Πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε αλάδεημε κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηαπηφρξνλε πξνψζεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Δλίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ κε νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο 

θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

3. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 3: Δνίζσςζε ηερ ανηαγυνιζηικόηεηαρ, ηερ 

καινοηομίαρ και ηερ τεθιακήρ ζύγκλιζερ. [15] 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα εμππεξεηνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζε λέεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, 

ελζαξξχλεηαη ε θαηλνηνκία θαη εληζρχεηαη ε πξφζβαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη εξγαιεία. Δλζαξξχλνληαη νη 

μέλεο επελδχζεηο, αλαβαζκίδνληαη νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ελψ πξνσζνχληαη θαη νη 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. 

 

4. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 4: Αναδυογόνεζε (Regeneration) Αζηικών 

πεπιοσών. [15] 

Οη δξάζεηο ηνπ άμνλα ζα εμππεξεηήζνπλ αθελφο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε αλάπιαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ ρψξσλ κε 

ζεκαληηθή αχμεζε  ηνπ πξαζίλνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αζηηθνχ 

ρψξνπ κέζσ πηινηηθψλ θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο (global grants) πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αμηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο βηνκεραλία, 

εκπφξην, λαπηηιία, ηνπξηζκφο θαη αλάδεημε – αμηνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ.  

 

5. Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ 5: Τεσνική ςποζηήπιξε εθαπμογήρ. [15] 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο πξνβνιή φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα.  
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ηνλ πίλαθα 40 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ 

αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

Πίνακας 40 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΠΕΠ «Αττικής» 

 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Αττικής» 
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2.3 Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής 

υνεργασίας 

 

 ηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ ηα Πξνγξάκκαηα Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο αληηθαζίζηαληαη πιένλ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ηφρνπ ΗΗΗ 

«Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα αλέξρεηαη ζηα 8,7 δηο επξψ απφ ηα νπνία 

210 εθαηνκκχξηα επξψ ΔΣΠΑ αληηζηνηρνχλ γηα ηελ Διιάδα θαη καδί κε ηελ εζληθή 

ζπκκεηνρή ην πνζφ αλέξρεηαη ζηα 300 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζα δηαηεζνχλ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

ρσξίδνληαη ζε Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζίεο ηεο 

Διιάδαο κε ηηο Βνπιγαξία, Ηηαιία, Κχπξν, ΠΓΓΜ θαη Αιβαλία, ζε πξνγξάκκαηα 

πνιπκεξνχο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ζε Γηαθξαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, Γηαπεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην INTERREG IV C θαη ηέινο 

ε Διιάδα ζπκκεηέρεη θαη ζηα δίθηπα INTERACT, EPSON θαη URBACT. Παξαθάησ 

ζα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο πνπ κεηέρεη ε ρψξα καο. 

   

2.3.1 Διασυνοριακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία», Πρόγραμμα «Ελλάδα – Ιταλία», 

Πρόγραμμα «Ελλάδα – Κύπρος», Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία», 

Πρόγραμμα «Ελλάδα – ΠΓΔΜ» 

 

Απνηεινχλ πξνγξάκκαηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλνρήο, κεηψλνληαο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

εδαθηθέο αλνκνηφηεηεο, θαη επηπιένλ εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ηέζζεξηο θαη είλαη φκνηνη γηα θάζε πξφγξακκα. Ο πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζεο ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ. Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα δειαδή βειηίσζε 

ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσληψλ γηα θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε 

κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή. Ο ηξίηνο άμνλαο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ. Σέινο, ν ηέηαξηνο άμνλαο είλαη ε ηερληθή βνήζεηα 

γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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2.3.2 Προγράμματα Πολυμερούς Διασυνοριακής υνεργασίας 

Πρόγραμμα Αδριατικής, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη 

Θάλασσα 

 

 Ζ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο 

θαη Θεζπξσηίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη πεξηθέξεηεο ηεο Ηηαιίαο, Βνζλίαο θαη 

Δξδεγνβίλεο, Μαπξνβνπλίνπ, Αιβαλίαο, εξβίαο θαη ινβελίαο[17]. Ζ Θαιάζζηα 

Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα[27] ελψ ε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ Διιάδα θαζψο 

θαη πεξηθέξεηεο απφ ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρσζία, ηελ Σνπξθία, ην 

Αδεξκπατηδάλ, ηελ Οπθξαλία, ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία[19]. Οη άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ απνθπγή πξαθηηθψλ κφιπλζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο αλάκεζα ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηα Πξνγξάκκαηα, ε 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηεο Αδξηαηηθήο, ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Μεζνγείνπ κ 

ελίζρπζεο ππεξεζληθψλ ζπλεξγεηψλ θαη ηέινο ε ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ ζσζηή θαη 

νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

2.3.3 Διακρατικά Προγράμματα 

Μεσογειακός Φώρος, Φώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 

 Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε δχν Γηαθξαηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Μεζνγεηαθνχ 

Υψξνπ θαη ηνπ Υψξνπ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. ην πξψην πξφγξακκα εθηφο 

απφ ηε ρψξα καο ζπκκεηέρνπλ ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Πνξηνγαιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην – Γηβξαιηάξ, ε Μάιηα, ε Κχπξνο, ε ινβελία, ε Κξναηία θαη ε 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε. Σν δεχηεξν πξφγξακκα αθνξά ηηο Ηηαιία, Απζηξία, Οπγγαξία, 

ινβαθία, ινβελία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα, Μνιδαβία, Κξναηία, εξβία, 

Μαπξνβνχλην, Βνζλία – Δξδεγνβίλε, Αιβαλία, ΠΓΓΜ θαη Οπθξαλία[28].   Οη άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ δπν πξνγξακκάησλ είλαη παξφκνηνη θαη αθνξνχλ ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο 

πνιπθεληξηθήο θαη εληαίαο αλάπηπμεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηέινο ηελ ηερληθή βνήζεηα 

γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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2.3.4 Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C 

 

  Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηειεί κηα ζπλεξγαζία πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ αξρψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο 

Διβεηίαο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα νη αξρέο αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο θαη απφ θνηλνχ 

αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Σν πξφγξακκα έρεη ηξεηο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηέινο, ε ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο[26]. 

 

2.3.5 Προγράμματα INTERACT, ESPON, URBACT 

 

 Σν πξφγξακκα INTERACT αθνξά ηελ απνδνηηθή Δπξσπατθή εδαθηθή 

ζπλεξγαζία θαζψο απνζθνπεί ζηελ δηαζπλνξηαθή, δηαπεξηθεξεηαθή θαη δηεζληθή 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ 

βαζηζκέλν ζε θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ν δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηε ηερληθή βνήζεηα. 

 Σν πξφγξακκα ESPON απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο ελίζρπζεο 

πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ κέζσ κειεηψλ, δεδνκέλσλ θαη εμέηαζεο ησλ γξακκψλ 

αλάπηπμεο. Σέινο, ην πξφγξακκα URBACT έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ εληαίσλ πνιηηηθψλ αζηηθήο αλάπηπμεο. Ο 

πξψηνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 

πφιεηο πνπ απνηεινχλ αγνξά εξγαζίαο θαη πεγέο αλάπηπμεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο αθνξά ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ησλ πφιεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή νινθιήξσζε. Ο ηξίηνο άμνλαο αθνξά ηε ηερληθή 

βνήζεηα, δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο[29].   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ                                                                                     

  ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

 Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηε θαηλνηνκία θαη ζε απηφ ην κνηίβν πεξηζηξέθνληαη θαη νη 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, έηζη φπσο νξίζηεθαλ ζηελ ππνελφηεηα 2.1.3.  

 ην πξψην άμνλα ζηφρν απνηειεί ε ζπλεξγαζία εξεπλεηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηφκσλ δηεξγαζηψλ, ε είζνδνο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζηελ Έξεπλα θαη 

Σερλνινγηθή αλάπηπμε, ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο (spin-out θαη 

spin-off) θαζψο θαη ε δεκηνπξγία clusters κηθξνειεθηξνληθήο, δειαδή  ζπλεξγαηηθνί 

ζρεκαηηζκνί κε ραξαθηεξηζηηθά εληάζεσο γλψζεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. 

ην δεχηεξν άμνλα πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνηηκεζνχλ θαηλνηφκα επελδπηηθά ζρέδηα, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλάπηπμε ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

θαηλνηνκίαο, ηππνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ιήςε δηαθφξσλ εηδψλ 

ISO. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζα δνζεί έκθαζε ζε θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο κε 

αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θαη αμηνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ 

παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ. 

ην ηξίην άμνλα ζα γίλνπλ ζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

Δπνκέλσο, πξνβιέπνληαη δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, 

φπσο κηθξνπίζησζε, venture capital, εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ 

κε Θεξκνθνηηίδεο θαη Σερλνινγηθά Πάξθα[48], ελψ γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή ζα βειηησζνχλ ζα γίλεη πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ζα βειηησζνχλ νη 

κεραληζκνί επνπηείαο ηεο αγνξάο. 

ην ηέηαξην άμνλα πνπ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο ζα γίλεη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο κε ηα λεζηά θαη κε 

ηηο γείηνλεο ρψξεο, ελψ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζα πξνθεξπρηνχλ 

δξάζεηο φπσο ην πξφγξακκα «ΔμΟΗΚΟλνκψ».    

ζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ έξεπλα ζηε ρψξα καο νη αθαζάξηζηεο 

εγρψξηεο δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε απνηεινχλ ην 0,63% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ε Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη 

πνζνζηφ 0,20% ηνπ ΑΔΠ[45]. Με βάζε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ηε 

ζηαδηαθή πηψζε ησλ δαπαλψλ γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε ζην ζχλνιν 

ηνπ ΑΔΠ, ελψ θάηη αλάινγν παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 41 φπνπ ε ρψξα καο 

βξίζθεηαη αξθεηά θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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 ζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο 

γηα Έξεπλα, Καηλνηνκία θαη Σερλνινγία αθνινπζεί ν πίλαθαο 42 πνπ εκθαλίδεη ηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη ηα θαιχηεξα πνζνζηά εκθαλίδεη ε 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία θαηαηάζζεηαη θαη ζηελ 86
ε
 ζέζε ζηελ Δπξψπε 

ζχκθσλα κε ην Regional Innovation Scoreboard 2006, αιιά πην ρακειά ζε ζχγθξηζε 

κε πξσηεχνπζεο φπσο ε Πξάγα (15
ε
), ε Βνπδαπέζηε (34

ε
), ε Μπξαηηζιάβα (27

ε
) θαη 

ε Βαξζνβία (65
ε
). Οη ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηε ρψξαο καο θαηαιακβάλνπλ αξθεηά 

ρακειέο ζέζεηο, πην θάησ θαη απφ ηελ 160
ε
, κε ηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο λα 

βξίζθεηαη ζηε 200
ε
 ζέζε θαη ην Βφξεην Αηγαίν ζηε 202

ε
.[45]  

 Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε Διιάδα κέζσ ηνπ ΔΠΑ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά, θαζψο θαη αλάπηπμε ησλ  

Πεξηθεξεηψλ ηεο. ε απηφ ην πιαίζην θηλνχληαη θαη νη δξάζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα», κε ηνπο επηκέξνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ έρνπλ πξνθεξπρηεί θαη εθείλεο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθεξπρηνχλ ψζηε λα εληζρπζεί ε Έξεπλα, ε Σερλνινγία θαη ε Καηλνηνκία θαη λα 

βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ρψξαο καο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο αθνξνχλ επηρεηξήζεηο – ηδηψηεο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ελφηεηεο 3.1 θαη 3.2 πνπ αθνινπζνχλ. 
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3.1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ – ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ  

 

3.1.1 Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 

υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και spin-out) 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε – πξφζθιεζε αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο κε δπλαηφηεηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ ηε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο καο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο 

δειαδή επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ππφ ζχζηαζε ή έρνπλ ζπζηαζεί ην πνιχ έμη έηε πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζηελ παξνχζα δξάζε θαη επηπξφζζεηα 

πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα λνκηθή κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ κε ηδηψηεο επελδπηέο ηεο 

Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ λα θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ελψ νη 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ 15% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία 

έηε πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο θαη λα εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο[30]. Σέινο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη επηρεηξήζεηο – ηερλνβιαζηνί 

(spin-off θαη spin-out) κηθξνχ κεγέζνπο. Γίλεηαη θαλεξφ πσο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα. Σν 

κέγεζνο κηαο εηαηξίαο ρσξίδεηαη ζε πνιχ κηθξή, κε ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο 

θαη θχθιν εξγαζηψλ ή ζχλνιν ελεξγεηηθνχ κηθξφηεξν απφ δχν εθαηνκκχξηα επξψ, ζε 

κηθξή κέρξη 50 εξγαδφκελνπο θαη θχθιν εξγαζηψλ κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα επξψ θαη 

ζε κεζαία κε ιηγφηεξν απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ιηγφηεξν απφ πελήληα εθαηνκκχξηα 

θχθιν εξγαζηψλ.  

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηεη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 1 

«Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη 

Σερλνινγηθή αλάπηπμε», θαη απφ ηα πέληε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα. Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 25.000.000€ 

θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 43 παξαθάησ. Ζ δεκνζία δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο.  
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Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηρείξεζε δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηνπο 36 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1.000.000€ κε ηελ 

ελίζρπζε απφ ηε Γεκφζηα Γαπάλε λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ησλ ζπλνιηθά 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ελψ ε Ίδηα πκκεηνρή δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 25% ησλ 

ζπλνιηθά επηιέμηκσλ δαπαλψλ[30]. Σν ππφινηπν ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα 

θαιπθζεί κε μέλα θεθάιαηα, δειαδή δαλεηζκφ απφ ηξάπεδεο ή άιια αλαγλσξηζκέλα 

Δπξσπατθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Με ηνλ φξν επηιέμηκεο δαπάλεο ελλννχκε 

ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δαπάλεο δεκηνπξγίαο ή επέθηαζεο ππαξρνπζψλ 

ππνδνκψλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ινηπέο 

δαπάλεο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο ε θάζε επηρείξεζε. 

 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε είλαη κέρξη ηεο 

30/6/2010 θαη αθνχ αμηνινγεζνχλ φιεο νη πξνηάζεηο θαη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, 

ζα πξνθχπηνπλ νη δηθαηνχρνη ρξεκαηνδφηεζεο. 
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3.1.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή 

ασφάλεια (e-security) 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο 

ςεθηαθήο αζθάιεηαο. Οη εηαηξίεο πνπ ζα εληζρπζνχλ θαη ζα πινπνηήζνπλ ηελ 

επέλδπζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ςεθηαθνχο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ην ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηδησηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ 

εηαηξηθή πιεξνθνξία επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο θαη αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ ψζηε λα εθηεινχληαη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ειεχζεξα θαη αλαιινίσηα.  

 Γηθαηνχρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εμαηξνχληαη νη 

ελψζεηο επηρεηξήζεσλ. Κάζε επηρείξεζε φκσο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Ζ επηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε κε εκεξνκελία ζχζηαζεο πξηλ ηελ 01/01/2008 

 Ο θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα κελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξνχκελεο 

θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Ζ εηαηξία λα εκθαλίδεη ζεηηθφ κέζν φξν θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε 

 Ζ επηρείξεζε λα απαζρνιεί ην ιηγφηεξν έλα εξγαδφκελν ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν επηρεηξεκαηίαο, ν κέηνρνο ή ν εηαίξνο 

 Ζ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί λφκηκα 

 Ζ επηρείξεζε λα κελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα  θαη 

Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε 

 Ζ επηρείξεζε λα αλήθεη ζηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

 Ζ αμία θηήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ πνπ ππάξρεη ήδε ζηελ εηαηξία θαη 

απνθηήζεθε απφ ην 2000 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθήξπμεο ζα πξέπεη 

θαη‟ ειάρηζην λα αλέξρεηαη ζηα δέθα ρηιηάδεο επξψ. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη  15.000.000€, απφ ηα νπνία πνζφ 

10.500.000€ ήηνη 70% πξνέξρεηαη απφ Γεκνζία Γαπάλε, ελψ ην ππφινηπν 30% 

δειαδή πνζφ 4.500.000€ ζα θαιπθζεί κε Ηδησηηθή πκκεηνρή[31]. Ζ θαηαλνκή ηεο 

Γεκνζίαο Γαπάλεο ζηηο Πεξηθέξεηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 44.  
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 ζνλ αθνξά ην επελδπηηθφ ζρέδην ν κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο 

αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 70.000€ κε ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο λα είλαη 

49.000€, ελψ ν ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο είλαη 5.000€. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη κέρξη έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ 

έξγνπ. Σέινο, νη δαπάλεο πνπ επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε είλαη νη δαπάλεο 

πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ θαη νη δαπάλεο 

πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ. 
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3.1.3 Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ απφ θνξείο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο  

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξηψλ κε εξεπλεηηθνχο θαη 

ηερλνινγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. Με ηνλ φξν θνξείο θαηλνηνκίαο ελλννχκε φινπο 

ηνπο Γεκφζηνπο Δξεπλεηηθνχο θαη Σερλνινγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο φπσο 

Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, ΣΔΗ θαη ηηο θιαδηθέο εηαηξίεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φπσο ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΔΚΔΠΤ ΑΔ, ΔΣΑΣ ΑΔ, ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ, 

ΔΛΚΔΓΔ ΑΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο κεηάιινπ, θεξακηθψλ, 

ηξνθίκσλ, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη δέξκαηνο αληίζηνηρα.  

ρεηηθά κε ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο ζα είλαη κέγηζηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 7.000€ 

ρσξίο ΦΠΑ, ν νπνίνο θαη επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ζα κπνξνχλ λα 

αληαιιαγνχλ κε ηερλνγλσζία – εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνπο θνξείο 

θαηλνηνκίαο.  Κάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη κφλν έλα θνππφλη ζε φιε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη δελ κπνξεί λα ηα κεηαβηβάζεη παξά κφλν ζηνλ θνξέα 

θαηλνηνκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ. 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη νπνηαζδήπνηε 

λνκηθήο κνξθήο θαη νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, δελ ηεινχλ 

ππφ εθθαζάξηζε, δελ έρνπλ ιάβεη άιινπ είδνπο εληζρχζεηο απφ επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε, δελ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άιιν θνππφλη 

θαηλνηνκίαο, απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο 0 έσο 20 

εξγαδνκέλνπο, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ 

2003  φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 45.[32]  

Ζ πξνθήξπμε δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα Πεξηθέξεηα αιιά αθνξά νιφθιεξε ηε 

ρψξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 1 «Γεκηνπξγία θαη 

Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή 

Αλάπηπμε» θαη απφ ηα ΠΔΠ ζηα νπνία αλήθνπλ νη πέληε Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο 

ζηήξημεο. Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε αλέξρεηαη ζηα 8.400.000€, ελψ ε θαηαλνκή 

ηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 46. Ζ δεκνζία δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

απφ Δζληθνχο Πφξνπο.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη απφ 26/3/2009 κέρξη εμαληιήζεσο ηεο 

Γεκνζίαο Γαπάλεο ελψ σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο γηα επηρνξήγεζε. Σν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 

κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο.   
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Πίνακας 45 

Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

  
                  Πηγή: www.espa.gr 

 

 

Πίνακας 46 

 

 
                  Πηγή: www.espa.gr 
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3.1.4 Τποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας 

και Σεχνολογικής Ανάπτυξης 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε – πξφζθιεζε ζηνρεχεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είηε μεθηλνχλ είηε 

έρνπλ ήδε παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ηεο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ψζηε αθελφο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ελζσκαηψλνληαο ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγία βειηηψλνληαο ηελ παξαγσγή θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη 

αθεηέξνπ λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο έρνπλ λέεο επηρεηξήζεηο έσο έμη εηψλ απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπο αλεμαξηήησο κνξθήο θαη κεγέζνπο, ζηηο νπνίεο δελ ζπγθαηαιέγνληαη 

φζεο είλαη ζπγαηξηθέο άιισλ ή εθείλεο πνπ ζπλδένληαη θεθαιαηαθά κε ήδε 

εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%, θαη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα έξεπλα κέρξη ζήκεξα απφ 

εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη πξνγξάκκαηα. 

 Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ, ηηο δαπάλεο γηα 

φξγαλα θαη εμνπιηζκφ, δαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη, δαπάλεο γηα αγνξά 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ην εζσηεξηθφ ή θαη απφ ην εμσηεξηθφ, 

ζπκπιεξσκαηηθά γεληθά έμνδα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Ο Φ.Π.Α δελ 

απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηθαίσκα ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ φιεο νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ 

Πεξηθέξεηαο ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηεη απφ  ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 1 

«Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα ΠΔΠ ζηα νπνία αλήθνπλ νη πέληε Πεξηθέξεηεο 

κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε αλέξρεηαη ζε 11.280.000€ θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 47 ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη 

ζε 19.000.000€. 

 

Πίνακας 47 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
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 Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα επηβαξχλεη θαη ην 

αληίζηνηρν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

θάζε επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε έξγν ζα είλαη 

200.000€. Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε ηεο πξάμεο ζα θαηαλεκεζεί ζε πνζνζηφ 60% 

θαη 40% ζε δχν θχθινπο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ελψ ην κέγηζην χςνο ηεο ελίζρπζεο 

γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αλά είδνο έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 48. 

 

Πίνακας 48 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος 

έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης 

 

 
  Πηγή: www.espa.gr 

 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο δχν θχθινπο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην 

φηη ε πξάμε ζα δηαξθέζεη κέρξη ην 2013 θαη γηα ην 2009 ζα ππάξμνπλ δχν θχθινη 

αμηνιφγεζεο. Ζ πξψηε αμηνιφγεζε ζα αθνξά πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέρξη 

9/11/2009  θαη ζε απηέο ζα δηαηεζεί κέρξη 60% ηεο δεκνζίαο δαπάλεο, ελψ ηα 

ππφινηπα θνλδχιηα ζα κεηαθεξζνχλ γηα ηνλ επφκελν θχθιν πνπ ζα αθνξά πξνηάζεηο 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέρξη 15/09/2010. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ επηρνξεγνχκελσλ 

έξγσλ ζα είλαη απφ 24 κέρξη 36 κήλεο, δειαδή απφ δχν κέρξη ηξία ρξφληα. 

 

 

 

3.1.5 Τποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για 

Δραστηριότητες Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης.  

 

Ζ ελ ιφγσ πξφζθιεζε αθνξά νκάδεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζθνχλ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε έξγσλ 

βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο, ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηαηξηψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. ιεο νη νκάδεο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε έλα θνξέα εθηέιεζεο Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο έξεπλαο κε απψηεξν 

ζθνπφ είηε ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ είηε ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα επηρνξήγεζε έρνπλ νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε έδξα νπνηαδήπνηε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, νη θνξείο 

εθηέιεζεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, θαη νη ζχλδεζκνη ή ελψζεηο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηξείο ή πεξηζζφηεξεο 
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κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο έρνληαο ζπλάςεη ζχκβαζε 

κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ θνξέα εθηέιεζεο ΔΣΑ. 

Ζ ππνβνιή – θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά ελψ ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο είλαη κέρξη ηεο 31/5/2010. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν 

θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο αθνξά πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ κέρξη 26/10/2009 θαη 

ζε απηέο δηαηίζεηαη ην 60% ηεο Γεκνζίαο Γαπάλεο ελψ ηα ππφινηπα θνλδχιηα ζα 

δηαηεζνχλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά πξνηάζεηο 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ κέρξη 31/5/2010. Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ ζα 

επηρνξεγεζνχλ είλαη δχν κέρξη ηξία ρξφληα. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ε Γεκνζία Γαπάλε αλέξρεηαη ζε 

23.730.000€ ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αγγίδεη ηα 35.000.000€. ε θαηαλνκή 

ηεο Γεκνζίαο Γαπάλεο ζηηο Πεξηθέξεηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 49. 

 

Πίνακας 49 

 

 
          Πηγή: www.espa.gr 

 

 

Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα επηρνξήγεζε ησλ έξγσλ θάζε νκάδαο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζε 500.000€ ελψ ε δεκνζία δαπάλε ζα 

θαηαλεκεζεί ζε πνζνζηφ 60% θαη 40% γηα ηνπ δχν θχθινπο ππνβνιή αληίζηνηρα. Σν 

κέγηζην χςνο ηεο ελίζρπζεο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αλά είδνο έξεπλαο θαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 50. ηηο επηιέμηκεο 

δαπάλεο γηα επηρνξήγεζε πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο γηα 

φξγαλα θαη εμνπιηζκφ, νη δαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη, νη δαπάλεο γηα αγνξά 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ην εζσηεξηθφ ή θαη απφ ην εμσηεξηθφ, ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά γεληθά έμνδα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο φπσο ην θφζηνο γηα 

πιηθά θαη πξντφληα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Πίνακας 50 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος 

έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 

 

3.1.6 Πρόγραμμα «ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» 

 

 Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη λα πηζηνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 

ISO 9001:2008 ή/θαη ISO 22000:2005 ή/θαη ΔΛΟΣ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/θαη 

ISO 14001:2004/EMAS ή/θαη ISO 27000 ή/θαη SA 8000, λα εληζρχζνπλ ηηο ππνδνκέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηελ αζθάιεηα 

πιεξνθνξηψλ, ην πεξηβάιινλ, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη λα πξνβνχλ ζε 

πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε ζήκαλζε CE. 

 Χο θνξείο πινπνίεζεο νξίδνληαη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ν ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ)[36]. ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαηάζζνληαη φζνη 

είλαη επηηεδεπκαηίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν έηε πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα 

ηελ Διιάδα, ηεξνχλ βηβιία Β‟ θαη Γ‟ θαηεγνξίαο, δελ είλαη ππφ εθθαζάξηζε ή 

πηψρεπζε, αλήθνπλ ζηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε (πίλαθαο 51 θαη 

52) θαη δηαζέηεη ή πξφθεηηαη λα δηαζέζεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο. 
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Πίνακας 51 

 Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 

 

Πίνακας 52 

Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 

 

 Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ θαθέισλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηηο 

15/10/2009 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ε 

πινπνίεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε δηάζηεκα δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 

80.000.000€ κε ην 50% λα είλαη δεκφζηα δαπάλε θαη ην ππφινηπν 50% ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή. Ζ δεκνζία δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Σα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 53. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

ππέξβαζε ησλ νξίσλ δελ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο θαη ηα πνζά ζα θαιχπηνληαη απφ 

ηδησηηθή ζπκκεηνρή. 
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Πίνακας 53 

 

 
   Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

3.1.7 Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΙΣΕΤΘΕΙΣΕ» 

 

 ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ελίζρπζε α) εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη 

δηαθξηβψζεσλ, γηα ηελ αξρηθή δηαπίζηεπζή ηνπο ή επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δηαπίζηεπζήο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17025:2005, β) θνξέσλ ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17020:2004, γ) θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 45011:1998, δ) θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2003 θαη ε) θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 

17021:2006[37]. Ζ δηαπίζηεπζε ηεθκεξηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο πξνζθεξφκελεο ζε 

θάζε πεξίπησζε ππεξεζίαο, ελψ αμηνινγείηαη θαη ε ηερληθή επάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη 

ππνδνκήο γηα ηε δηεμαγσγή θαζνξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 24.000.000€ 

κε ην 50% λα απνηειεί Γεκφζηα Γαπάλε, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ 

θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη ην ππφινηπν 50% πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή ζπκκεηνρή. 

Σν αλψηαην φξην πξνυπνινγηζκνχ θάζε πξφηαζεο πνπ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί είλαη 

100.000€, αλ πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα εξγαζηεξίνπ, θαη 50.000€ , πξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηα Φνξέα. Σν θαηψηαην φξην αλέξρεηαη ζε 10.000€ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξνέιεπζε ηεο πξφηαζεο. Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο 

είλαη νη δεθανθηψ κήλεο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαη ζπλεπψο θαη επηρνξήγεζεο έρνπλ 

φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο κε έδξα ηελ Διιάδα, έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δηαζέηνπλ άδεηα 

http://www.espa.gr/
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ιεηηνπξγίαο, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο λα είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ν κέζνο φξνο ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ ηε 

ηειεπηαία ηξηεηία λα είλαη ζεηηθφο. Σέινο, σο ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο νξίδνληαη 

ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ 

έιεγρν, ηελ ελεκέξσζε, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ε Γηεχζπλζε 

Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

 

3.1.8 Πρόγραμμα «ΣΗΡΙΖΨ 2009» 

 

    θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ άκεζσλ θαη 

ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιχ κηθξψλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Πνιχ κηθξή επηρείξεζε ζεσξείηαη 

εθείλε πνπ απαζρνιεί ιηγφηεξν απφ δέθα άηνκα πξνζσπηθφ θαη έρεη είηε δχν 

εθαηνκκχξηα επξψ θχθιν εξγαζηψλ είηε δχν εθαηνκκχξηα επξψ ζχλνιν ηζνινγηζκνχ. 

Χο ελδηάκεζνη θνξείο έθδνζεο, αμηνιφγεζεο, πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

πξφηαζεο νξίδνληαη νη Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη ν ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα έρνπλ νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζθνχλ κηα απφ ηηο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο (Πίλαθαο 54), έρνπλ θιείζεη κηα ηνπιάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε, απαζρνινχζαλ θαηά ην 2008 0-9 άηνκα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ν κέζνο φξνο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο θπκαίλεηαη απφ 20.000€ έσο 2.000.000€ 

θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ίδηα ζπκκεηνρή. Δπίζεο, ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 

φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο θαη απ‟ φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη 

έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο κηαο θαη κφλν πξνηάζεηο. 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζηα 80.000.000€ κε ην 

50% ηνπ πνζνχ λα είλαη δεκφζηα δαπάλε θαη ην ππφινηπν 50% ίδηα ζπκκεηνρή. 

ρεηηθά κε ηε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη θάζε επηρείξεζε έρεη αλψηαην φξην 

πξνυπνινγηζκνχ ηηο 60.000€ θαη θαηψηαην φξην ηηο 10.000€. Ζ δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη 50% αιιά κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζε 

πνζνζηφ 60% ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα πινπνηεζεί ζε λεζί 

κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 5.000 θαηνίθνπο θαη νη επηιέμηκνη κέηνρνη λα είλαη 

θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα πινπνηεζεί ζε ππξφπιεθηε πεξηνρή 

ησλ λνκψλ Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Δπβνίαο, Αηηηθήο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Μαγλεζίαο θαη Κεθαιιελίαο θαη ηέινο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα πινπνηεζεί ζε ζεηζκφπιεθηε πεξηνρή ησλ λνκψλ Αραΐαο, 

Ζιείαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο[35]. Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο γηα πηζαλή θάιπςε ηεο 

ίδηαο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ έξγνπ. 

 Σέινο, νη θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα επηρνξήγεζε είλαη ν 

εμνπιηζκφο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηηξηαθά, νη δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη νη 
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άπιεο δαπάλεο φπσο νη δαπάλεο γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη νη δαπάλεο 

πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Κάζε πξφηαζε είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν θαηεγνξίεο δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε. Ζ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ μεθίλεζε απφ 05/10/2009 κέρξη εμαληιήζεσο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζπλερψο ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο εθηφο ησλ πεξηφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ππαγσγήο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 2 Ννεκβξίνπ 2009 κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη απφ 2 

Μαΐνπ κέρξη 20 Ηνπιίνπ 2010.     

 

Πίνακας 54 

Επιλέξιμες δραστηριότητες του κλάδου μεταποίησης 

 

 
     Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
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3.1.9 Πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009 - Επιχειρήσεις» 

 

 Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ εκπεηξία απφ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δελ 

δηαζέηνπλ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ θαη 

πξσηφηππσλ ηδεψλ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σν πξφγξακκα αθνξά φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη δξα 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξφγξακκα «Γεκηνπξγία – ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο πςειήο έληαζεο γλψζεο (Spin-off θαη spin-out)».  

 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρνπλ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, πνπ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, έρνπλ 

θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα απφ έλα 

κέρξη πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. Οη πξνηάζεηο 

πξνο ππνβνιή πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: εθαξκνγέο 

βηνκεραληθψλ ηερλνινγηψλ, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ελέξγεηα, 

πεξηβάιινλ, κεηαθνξέο, εκπνξηθέ εθαξκνγέο ζηνλ θιάδν Τγεία-Βηνηερλνινγία, 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ινηπέο εθαξκνγέο γηα παξαγσγή θαη ζρεδηαζκφ 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

 Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 12.000.000 επξψ 

θαη αθνξά Γεκφζηα Γαπάλε, ελψ σο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο έρεη νξηζηεί ε 

Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη ε Γηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο. ηνλ πίλαθα 55 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 

πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ην πνζνζηφ ηεο Γεκνζίαο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα 

αλέιζεη ζε 60% ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα πινπνηεζεί ζε λεζί 

κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 5.000 θαηνίθνπο κε ηνπο κεηφρνπο λα είλαη θάηνηθνη ηνπ 

λεζηνχ θαη, επίζεο, φηαλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηεζεί ζε ππξφπιεθηε πεξηνρή. 

Σν ππφινηπν πνζφ θαιχπηεηαη απφ ίδηα ζπκκεηνρή πνπ θαη‟ ειάρηζην είλαη πνζνζηφ 

20%.   

 

Πίνακας 55 

Ποσοστά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 

 
                  Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
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 Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη παξφκνην πξφγξακκα ππάξρεη θαη γηα λένπο 

επηρεηξεκαηίεο κε ηελ νλνκαζία «Πξσηνηππψ 2009 – Νένη Δπηρεηξεκαηίεο» κε 

παξφκνην ζηφρν θαη κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν πξνγξάκκαηα λα εληνπίδνληαη 

ζην πνζφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο, ζην θαηψηαην φξην επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνπο επηιέμηκνπο θνξείο. Ζ Γεκνζία ρξεκαηνδφηεζε 

αλέξρεηαη ζε 8.000.000 επξψ κε ην πνζνζηφ θαη ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη ηεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο λα παξακέλνπλ ίδηα θαη θαηψηεξν φξην επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο 30.000€ , ελψ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο έρνπλ θπζηθά 

πξφζσπα αλεμαξηήησο θχινπ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ην 1970, είλαη άλεξγα ή 

κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ  επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ 01/01/08 κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην 

πξφγξακκα εληάζζνληαη θπζηθά πξφζσπα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπζηήζνπλ 

εκπνξηθή εηαηξία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο 

επηρνξήγεζεο. Σέινο, επηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα απνηεινχλ εθείλα ζηα νπνία ην 

θπζηθφ πξφζσπν κεηέρεη κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75%, ελψ επηηξέπεηαη θαη ε 

ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ κέρξη 25% ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

 

 

3.1.10 Πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009 – Μεσαίες Επιχειρήσεις» 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε κεζαίσλ κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηε κεηαπνίεζε 

(logistics θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ) γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ηερλνινγηθήο ή νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο, πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. 

 Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα είλαη πθηζηάκελεο 

πνπ έρνπλ αξρίζεη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ 01/01/2005. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζεηηθφ κέζν φξν απνηειεζκάησλ πξν απνζβέζεσλ, ηφθσλ θαη 

θφξσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαπνίεζε λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

50%. Σέινο, πξέπεη λα απαζρνινχλ απφ 50 έσο 250 εξγαδφκελνπο θαη ην πνζφ ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ λα είλαη αλάκεζα ζε δέθα θαη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο Γεκφζηαο επηρνξήγεζεο γηα ην πξφγξακκα αλέξρεηαη 

ζε 50.000.000€. ρεηηθά κε ηα πξνο ππνβνιή επελδπηηθά ζρέδηα ν θαηψηαηνο 

επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 150.000,00€ ελψ ν αλψηαηνο επηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 1.200.000€. Σν πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη έσο 30% ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο 

Ννκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο εθηφο ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΒΔΠΔ 

θαη ησλ λεζηψλ απηψλ πνπ επηρνξεγνχληαη κε πνζνζηφ 40%. Με πνζνζηφ 40% 
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επηρνξεγνχληαη θαη νη πεξηθέξεηεο ηνπ πίλαθα 56 ελψ κε πνζνζηφ 50% 

επηρνξεγνχληαη νη πεξηθέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 57. 

 

Πίνακας 56 

Επιχορηγούμενες Περιφέρειες 

 

 
        Πηγή: www.antagonistikotita.gr 

 

Πίνακας 57 

Επιχορηγούμενες Περιφέρειες 

 

 
        Πηγή: www.antagonistikotita.gr 

 

  

Σέινο, αλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηεζεί ζε ππξφπιεθηε πεξηνρή ηφηε ην 

πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10%. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνπκε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απνηειείηαη απφ ίδηα 

ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25%, απφ Γεκφζηα επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 

30% κέρξη 50%, αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξακε, θαη απφ ηξαπεδηθή 

ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ 25% έσο 45%, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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3.1.11 Πρόγραμμα «Μετοικώ» 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζε παξεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο 

ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ κε επηρεηξεκαηίεο ή κέζσ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε 20.000.000€ Γεκφζηα 

δαπάλε, απφ ηα νπνία 6.000.000€ ζα δηαηεζνχλ γηα κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πξνο ηελ πεξηθέξεηα, 

εμαηξνχληαη νη Γήκνη Κπζήξσλ, Αληηθπζήξσλ, Μεζάλσλ, Όδξαο, Πφξνπ, πεηζψλ,  

Σξνηδήλαο θαη ε επαξρία Λαγθαδά. Σα ππφινηπα 14.000.000€ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα απφ θπζηθά πξφζσπα, πνπ γελλήζεθαλ 

απφ ην 1954 κέρξη ην 1991, θαη είλαη κφληκνη θάηνηθνη ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο, εμαηξνχληαη νη Γήκνη πνπ πξναλαθέξακε. ζνλ αθνξά ηα αλψηαηα 

θαη θαηψηαηα φξηα ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε επελδπηηθφ 

ζρέδην παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 58 πνπ αθνινπζεί. Οπνηνδήπνηε πνζφ πέξα απφ 

ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή θαη έρεη ειάρηζην πνζνζηφ 

20% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 25% γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίνακας 58 

Ποσοστά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 

Ανώηαηο όριο ηοσ 
επιτορηγούμενοσ 
προϋπολογιζμού 

Καηώηαηο όριο ηοσ 
επιτορηγούμενοσ 
προϋπολογιζμού 

Ποζοζηό δημόζιας 
τρημαηοδόηηζης επί ηοσ 
εγκεκριμένοσ 
προϋπολογιζμού 

200.000 € 
για τις επιτειρήσεις τοσ 
τομέα μεταποίησης και 
τοσ τομέα ανακύκλωσης 
και περιορισμού της 
ρύπανσης 

 

 

30.000 € 

 

50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πσρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοτές) 

 
100.000 € 
για τις επιτειρήσεις  
τοσρισμού 
 

 

 

30.000 €  

  

 

50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πσρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοτές) 

 
100.000 €  
για τις εμπορικές 
επιτειρήσεις και τις 
επιτειρήσεις παροτής 
σπηρεσιών 

 
 

20.000 € 

 

50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πσρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοτές) 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr 

http://www.antagonistikotita.gr/
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 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, 

έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη γελλεκέλα απφ ην 1954 κέρξη ην 1991 θαη είλαη 

κφληκνη θάηνηθνη ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, εμαηξνχληαη νη Γήκνη πνπ 

πξναλαθέξακε[42]. Δπηπιένλ, είλαη άλεξγνη, κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη 

δελ αζθνχζαλ θακία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη ηελ εκεξνκελία 

πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε λέα επηρείξεζε, αλεμαξηήηνπ λνκηθήο 

κνξθήο, πξέπεη λα ηδξπζεί ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο ρψξαο πνπ έρεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 3.000 θαηνίθνπο. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 

θαη επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηελ κεηαθέξνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηεο ρψξαο πνπ έρεη πάλσ απφ 3.000 θαηνίθνπο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ πηψρεπζε θαη 

αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ ή κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.   
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3.2 ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ – ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ 

ΥΟΡΕΙ 

 

3.2.1 Τποδομές Υορέων Μεταφοράς και Διάχυσης Σεχνολογίας, 

Καινοτομίας και Έρευνας 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ έξγα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ ησλ θνξέσλ κεηαθνξάο πνπ ππάγνληαη ή επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο κε ηε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Πεξαηηέξσ, νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα, θαηεγνξία πξάμεσλ θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλά Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 59.  

 

Πίνακας 59 

Θεματική προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και οικονομική 

δραστηριότητα επενδυτικών σχεδίων 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 

 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρνπλ νη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο κεηαθνξάο 

θαη δηάρπζεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο 

θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ε 

ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ μεθίλεζε ηελ 01/09/2009 κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο 

δηαζέζηκεο Γεκνζίαο Γαπάλεο. Κάζε ηξίκελν δηελεξγείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί, κε ηελ αμηνιφγεζε λα μεθηλάεη δεθαπέληε 

κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη δηαξθεί δχν κήλεο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε 

http://www.espa.gr/
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αμηνιφγεζε νη πξνηάζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνιφγεζή 

ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη νη δηθαηνχρνη είηε ε αμηνιφγεζε είλαη αξλεηηθή είηε είλαη 

ζεηηθή. ε πεξίπησζε πνπ κηα ζεηηθά αμηνινγεκέλε πξφηαζε δελ εγθξηζεί γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ εμάληιεζεο ηεο δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφηε ε πξφηαζε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα βαζκνινγία ζηνλ επφκελν θχθιν αμηνιφγεζεο θαη ν 

δηθαηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα επαλππνβάιιεη ηε πξφηαζε εθφζνλ επηζπκεί 

θαιχηεξε βαζκνινγία.   

 Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε αλέξρεηαη ζε 5.449.734,06 επξψ θαη 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 60 ελψ ν ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνο έληαμε 

πξνηάζεσλ έρεη νξηζηεί ζηα 3.000.000 επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη απφ ην ηακείν ΔΣΠΑ. 

 

 

Πίνακας 60 

Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 

 

 
     Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

3.2.2 Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – τερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη δηθαηνχρνη 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην ΣΔΗ Ζπείξνπ θαη νη 

Δξεπλεηηθνί θαη Σερλνινγηθνί Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ πεξηιακβάλνπλ πιηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πθηζηάκελσλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ηερλνινγηθή εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ πςειήο 

ηαρχηεηαο κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ελψ ζα πξέπεη λα 

εθπιεξψλνπλ ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Φεθηαθή χγθιηζε 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζπείξνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξνρή πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηζηνχ γηα δηεμαγσγή έξεπλαο ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα 

ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

http://www.espa.gr/
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ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηέινο, ε ελίζρπζε ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ.  

 Δπηπιένλ, νη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηε 

ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 61. Ζ ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη ήδε απφ 01/06/2009 κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο δεκνζίαο 

δαπάλεο θαη δηελεξγείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θάζε δχν κήλεο γηα ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην δηάζηεκα απηφ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη κε 

βάζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο, ηε ηήξεζε εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηα ηεο πξάμεο. Χο εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξφζθιεζεο έρεη νξηζζεί ε 31/12/2015.  

 

Πίνακας 61 

Θεματική προτεραιότητα και οικονομική δραστηριότητα επενδυτικών 

σχεδίων 

 

 
      Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 Σέινο, νη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

θαη απφ ην ΔΣΠΑ. Ζ ζπλνιηθή Γεκνζία Γαπάλε αλέξρεηαη ζε 2.000.000 επξψ ελψ ν 

ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο νξίδεηαη ζηα 300.000 επξψ γηα έξγα ππνδνκψλ θαη ζηα 

100.000 επξψ γηα ηηο πξνκήζεηεο. Ο πίλαθαο 62 παξνπζηάδεη ην πνζφ ηεο δεκνζίαο 

δαπάλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 62 

Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 

 

 
           Πηγή: www.espa.gr 

 

 

 

 

 

3.2.3 Πρόγραμμα «ΕξΟΙΚΟνομώ» 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, πξσηίζησο ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηηο δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο κεηαθνξέο θαη ζηηο ελεξγνβφξεο 

δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε θχξην ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Σν πξφγξακκα 

«εμΟΗΚΟλνκψ» ζρεδηάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ & Κνηλνηήησλ Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ) θαη ην Ηλζηηηνχην 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

θαηαλέκνληαη ζε έμη ζεκαηηθνχο άμνλεο[44]. 

 Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε δεκνηηθά θηίξηα. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο 

ηξίηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο ηέηαξηνο άμνλαο αθνξά ηε βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ Γήκσλ. Ο πέκπηνο άμνλαο 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη, 

ηέινο, ν έθηνο άμνλαο αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη δηθαηνχρνη ππνβνιήο πξνηάζεσλ είλαη νη ΟΣΑ Α‟ βαζκνχ (Γήκνη) ηεο 

ρψξαο θαη ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ 100.000 

θαηνίθνπο θαζψο θαη νη πξσηεχνπζεο Ννκψλ αλεμαξηήησο πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ 

http://www.espa.gr/
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θαη φζνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα έξγα Σχπσλ Α θαη Β φπσο νξίδνληαη απφ ηε 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα Γηθαηνχρσλ Πξάμεσλ ΔΠΑ 2007-2013.   

 Σα ζρέδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά 70% 

απφ ΔΠΑ θαη θαηά 30% απφ ίδηα ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ. Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε Γήκν εμαξηάηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη είλαη σο εμήο[45]: 

 Γήκνο κε πιεζπζκφ 10.000 - 45.000 θαηνίθνπο, κέρξη 700.000€ 

 Γήκνο κε πιεζπζκφ 45.001 – 90.000 θαηνίθνπο, κέρξη 1.000.000€ 

 Γήκνο κε πιεζπζκφ 90.001 – 150.000 θαηνίθνπο, κέρξη 1.500.000€ 

 Γήκνο κε πιεζπζκφ 150.001 – 300.000 θαηνίθνπο, κέρξη 3.000.000€ 

 Γήκνο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 300.001 θαηνίθνπο, κέρξη 6.000.000€ 

 

Δπηπξφζζεηα, πξνηάζεηο κε πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν ησλ 500.000€ δελ ζα 

γίλνληαη απνδεθηέο θαη δελ ζα αμηνινγνχληαη, ελψ ε δεκνζία δαπάλε δελ γίλεηαη λα 

απμεζεί. ιεο νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 31/12/2011. Ζ δεκνζία δαπάλε πνπ ζα θαιπθζεί 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 63 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Πίνακας 63 

Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 
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               Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΕΑΛΙΑ 
 

  

 Ο παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζε παξαδνζηαθνχο θαη ηερλνινγηθά κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο, κε θπξίαξρε ηε γεσξγία, παξάγεη ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αθαζάξηζηνπ Πξντφληνο. ηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, 

ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη είλαη ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο, 

κεηαιινπξγίαο θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπκβνιή έρνπλ 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, φπσο ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην θαη νη 

θαηαζθεπέο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν παξαγσγηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο αλάπηπμεο, Σξηηνβάζκηα 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ, φπσο είλαη ηα 

Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα, ν χλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Βηνκεραληψλ, 

ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο, ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ην 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο.[53] 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα απνηππψζνπκε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη 

θπξίσο ηηο ππνδνκέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζην Ννκφ Μαγλεζίαο, αθνχ πξψηα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλνπο πίλαθεο θαη δείθηεο 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο φζν θαη ζην 

Ννκφ Μαγλεζίαο.  

Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαιίαο ραξαθηεξίδεηαη σο αγξνηηθφ ή εκη-

αγξνηηθφ ζε πνζνζηφ 56%, ελψ ην 89% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη. Ο 

ξπζκφο εμφδνπ απφ ηελ απαζρφιεζε είλαη 2,8% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο θαη ην 92,8% 

ησλ ζεζζαιηθψλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχλ 0-5 εξγαδφκελνπο[53]. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηνρή 

απνηεινχλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε εμεηδίθεπζε, ηα πξντφληα εληάζεσο 

ηερλνινγίαο θαη γλψζεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο ελψ ε ζχλδεζε βηνκεραλίαο κε ηξηηνγελή ηνκέα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ηζρπξή. 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνπκε ζηνλ πίλαθα 64 θαη ζην δηάγξακκα  

παξνπζηάδνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2003 (ΚΔΣΑ Θεζζαιίαο 2005) ζρεηηθά κε 

ηηο δηαθνπέο θαη ηηο ελάξμεηο επηρεηξήζεσλ ζηε Πεξηθέξεηα. 
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Πίνακας 64 

Ενάρξεις & Διακοπές Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία το2003 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

    

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων στη Θεσσαλία κατά Νομό το 2003 
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Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν 

Ννκφο Λάξηζαο ήηαλ πξψηνο ζε ελάξμεηο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ν 

Ννκφο Μαγλεζίαο ήηαλ πξψηνο ζε δηαθνπέο επηρεηξήζεσλ. ηνπο πίλαθεο 65 θαη 66 

πνπ αθνινπζνχλ νη ελάξμεηο θαη νη δηαθνπέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα φπνπ ε Μαγλεζία εκθαλίδεηαη πξσηνπφξνο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ επλνείηαη θαη απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ εληάζζνληαη νη κηθξνμελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. 

 

 

1) ΝΟΜΟ ΕΝΑΡΞΕΙ 2003 ΔΙΑΚΟΠΕ 2003 

ΛΑΡΙΑ 1255 33,43% 1060 33,11% 

ΜΑΓΝΗΙΑ 1216 32,39% 1090 34,05% 

ΚΑΡΓΙΣΑ 560 14,92% 740 23,12% 

ΣΡΙΚΑΛΩΝ 723 19,26% 311 9,72% 

ΤΝΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ 3754 100,00% 3201 100,00% 
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Πίνακας 65 

Ενάρξεις κατά δραστηριότητα στη Θεσσαλία 

 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  Ν.ΛΑΡΗΑ Ν.ΜΑΓΝΖΗΑ Ν.ΚΑΡΓΗΣΑ Ν.ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΘΔΑΛΗΑ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ 338 153 171 166 828 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 694 809 300 411 2214 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ 221 239 77 142 679 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 0 5 0 1 6 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 2 10 2 3 17 

ΛΟΙΠΔ 0 0 10 0 10 

ΤΝΟΛΟ 1255 1216 560 723 3754 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

Πίνακας 66 

Διακοπές κατά δραστηριότητα στη Θεσσαλία 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ν.ΛΑΡΙΑ Ν.ΜΑΓΝΗΙΑ Ν.ΚΑΡΔΙΣΑ Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ 278 136 160 71 645 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 501 676 407 158 1742 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ 280 270 169 80 799 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 1 4 3 0 8 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 0 4 0 2 6 

ΛΟΙΠΔ 0 0 1 0 1 

ΤΝΟΛΟ 1060 1090 740 311 3201 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 ρεηηθά κε ην λνκφ Μαγλεζίαο, φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνπο πίλαθεο 67 

θαη 68 πνπ αθνινπζνχλ ζρεηηθά κε ηηο ελάξμεηο θαη ηηο δηαθνπέο ζην λνκφ κε βάζε ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ ην 95% ησλ ελάξμεσλ θαη ην 98% ησλ δηαθνπψλ πνπ απνηεινχλ 

ζπληξηπηηθά πνζνζηά, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε ρακειή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ραξαθηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ λνκνχ, επηρεηξήζεηο κε 

πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο θαη ειάρηζην πξνζσπηθφ πνπ ηαπηφρξνλα έρνπλ εχθνιε 

είζνδν θαη έμνδν ζηελ αγνξά θαη είλαη επθαηξηαθνχ ραξαθηήξα.  

 Δπηπιένλ, ζηνπο πίλαθεο 69 θαη 70 παξνπζηάδνληαη νη ελάξμεηο θαη νη 

δηαθνπέο ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο κε ην ιηαληθφ εκπφξην, ζην νπνίν δελ 

πεξηιακβάλνληαη ην εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, ηα 

μελνδνρεία θαη ηηο θαηαζθεπέο λα παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε θηλεηηθφηεηα.  
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Πίνακας 67 

Ενάρξεις κατά δραστηριότητα και νομική μορφή στο νομό Μαγνησίας 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΝ/ΜΟ ΛΟΙΠΕ ΤΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ 6 25 2 5 199 0 2 239 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 4 0 0 0 1 0 0 5 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ 6 35 13 11 85 1 2 153 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 13 71 9 7 618 0 7 725 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 1 7 2 4 70 0 0 84 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 1 1 0 1 6 0 1 10 

ΤΝΟΛΟ 31 139 26 28 979 1 12 1216 

 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 

Πίνακας 68 

Διακοπές κατά δραστηριότητα και νομική μορφή στο νομό Μαγνησίας 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΝ/ΜΟ ΛΟΙΠΕ ΤΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ 0 27 3 1 239 0 0 270 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 4 0 0 0 0 0 0 4 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ 1 19 7 5 102 0 2 136 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 2 36 5 2 592 0 0 637 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 0 2 0 1 34 0 2 39 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 0 0 0 0 4 0 0 4 

ΤΝΟΛΟ 7 84 15 9 971 0 4 1090 

 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 

Πίνακας 69 

Ενάρξεις στους σημαντικότερους κλάδους στο νομό Μαγνησίας 

 

ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΕΙ 

52 Λιανικό εμπόριο 310 

55 Ξενοδοτεία και εζηιαηόρια 292 

45 Καηαζκεσές. 115 

51 Υονδρικό εμπόριο 103 

74 Άλλες επιτειρημαηικές δραζηηριόηηηες 58 

93 Άλλες Γραζηηριόηηηες παροτής σπηρεζιών 49 

50 Δμπόριο, ζσνηήρηζη οτημάηων και μοηοζικλεηών – λιανική πώληζη κασζίμων 42 

15 Βιομητανία ηροθίμων και ποηών 33 

  Λοιποί κλάδοι 214 

 ΤΝΟΛΟ 1216 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 
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Πίνακας 70 

Διακοπές στους σημαντικότερους κλάδους στο νομό Μαγνησίας 

 

ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΕ 

52 Λιανικό εμπόριο, εκηός από ηο εμπόριο ασηοκινήηων οτημάηων και 

μοηοζικλεηών – επιζκεσή ειδών αηομικής και οικιακής τρήζης 

352 

55 Ξενοδοτεία και εζηιαηόρια 225 

45 Καηαζκεσές. 88 

50 Δμπόριο, ζσνηήρηζη και επιζκεσή ασηοκινήηων οτημάηων και 

μοηοζικλεηών – λιανική πώληζη κασζίμων για οτήμαηα 

46 

51 Υονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκηός από ηο εμπόριο 

ασηοκινήηων οτημάηων και μοηοζικλεηών 

43 

74 Άλλες επιτειρημαηικές δραζηηριόηηηες 41 

15 Βιομητανία ηροθίμων και ποηών 40 

80 Δκπαίδεσζη 32 

  Λοιποί κλάδοι 223 

 ΤΝΟΛΟ 1090 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 ηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο ζπγθεληξψλεηαη θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρνπλ αξθεηέο ππνδνκέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πσο πξναλαθέξακε, ππάξρεη ην παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην 

ΔΘΗΑΓΔ θαη ε ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην εηαίξν ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαιίαο. Παξφια απηά, νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ ηνπηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θνξείο 

ππνζηήξημεο φπσο είλαη ην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο θαη ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ 

Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο αιιά θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη ππνζηήξημεο φπνπ ε ζπκβνιή γηα αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. 

  Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ ρακεινχ θφζηνπο, κε απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ λα  

βαζίδεηαη ζε ζηξαηεγηθέο κείσζεο θφζηνπο θαη ζε ειάρηζηεο επελδχζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν ηνπξηζκφο πνπ παξφιν ην πςειφ πνζνζηφ εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλε δηαθνξνπνίεζε, ρακειή 

αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ απφθηεζε 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη έλαλ 

ακπληηθφ ραξαθηήξα θαζψο νη επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο είηε ιφγσ 

αληαγσληζκνχ είηε ιφγσ θξαηηθήο ξχζκηζεο, πηνζέηεζε HACCP, κε ζηφρν θπξίσο ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο. ε θιάδνπο φπσο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα 

κεηαιιηθά πξντφληα φπνπ ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο θαη εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ 

ζηελ παξαγσγή είλαη αλαγθαία δελ παξαηεξείηαη θάηη αλάινγν. Σα πξνβιήκαηα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην 
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γεγνλφο φηη ε Μαγλεζία δηαζέηεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αιιά ε έδξα ηνπο θαη ην θχξην 

κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ λνκνχ. 

 ηα πξνγξάκκαηα λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑ ε Μαγλεζία 

εκθαλίδεη πζηέξεζε ζηνλ πξψην θχθιν, ελψ ην ζπλνιηθφ κεξίδην ζε πιήζνο 

πξνηάζεσλ εκθαλίδεηαη αηζζεηά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πιεζπζκφ, κε εμαίξεζε ην δεχηεξν θχθιν (Πίλαθαο 71).  Ζ Μαγλεζία θαηέρεη 

πνζνζηφ 20% ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζηε Θεζζαιία ζηνλ Α‟ θχθιν, 34,62% 

ζην Β‟ θχθιν θαη 24,44% ζην Γ‟ θχθιν. ην πξφγξακκα γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο εκθαλίδεη κηθξφ αξηζκφ πξνηάζεσλ ζηνλ Α‟ θχθιν, κφιηο 

ηέζζεξηο, ήηνη πνζνζηφ 26,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζηε 

Θεζζαιία, ν νπνίνο πέθηεη ζηνλ Β‟ θχθιν, δχν εγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ήηνη πνζνζηφ 

12,50%, θαη παξνπζηάδεη ζεκάδηα αλάθακςεο ζηνλ Γ‟ θχθιν κε έμη εγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο, δειαδή πνζνζηφ 16,67% (Πίλαθαο 72).  

   

 

Πίνακας 71 

Εγκεκριμένες προτάσεις στο Πρόγραμμα Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

Πίνακας 72 

Εγκεκριμένες προτάσεις στο Πρόγραμμα Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα 

 

Νομός Α Κύκλος Β Κύκλος Γ Κύκλος 

Μαγνηζίας 4 2 6 

Λάριζας 7 3 17 

Σρικάλων 3 5 9 

Καρδίηζας 1 6 4 

Θεζζαλία 15 16 36 

ύνολο χώρας 275 376 567 

Πηγή: ΚΔΣΑ Θεζζαλίας (2005) 

 

 

 

 

Νομός Α Κύκλος Β Κύκλος Γ Κύκλος 

Μαγνηζίας 5 9 11 

Λάριζας 13 8 19 

Σρικάλων 5 6 9 

Καρδίηζας 2 3 6 

Θεζζαλία 25 26 45 

ύνολο χώρας 371 529 699 
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 πκπεξαζκαηηθά, ε πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο δηαζέηεη αμηφινγν επηρεηξεκαηηθφ 

δπλακηθφ θαζψο θαη ζπνπδαίεο ππνδνκέο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ αλεθκεηάιιεπηεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο 

δείθηεο θηλεηηθφηεηαο αιιά ρακειφ επίπεδν θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δπλαηνηήησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηνπ Ννκνχ, 

ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ππνζηήξημεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
 

 Σν ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, παξά ηηο φπνηεο εληζρχζεηο έρεη 

ιάβεη απφ πξνεγνχκελα επξσπατθά θνλδχιηα, εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο θαη λα παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο, νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ 

αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκφο World Economic Forum, ε Διιάδα 

θαηέρεη ηε 37
ε
 ζέζε απφ 104 ρψξεο ζην δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε 41

ε
 ζέζε 

κεηαμχ 103 ρσξψλ ζην δείθηε επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε 51
ε
 ζέζε 

κεηαμχ 104 ρσξψλ ζην δείθηε νιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ηειεπηαίεο έξεπλεο 

γηα ηελ Παξαγσγηθφηεηα, ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αλάπηπμε θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα 

καο ζηηο πέληε ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο Δπξψπεο ησλ 25.  

 Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ρψξα καο παξνπζηάδεη κηα πζηέξεζε ζηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ πξνσζείηαη επαξθψο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

απηφ νθείιεηαη ζηα πξνβιήκαηα νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ε κεγάιε 

γξαθεηνθξαηία, ζηελ απνπζία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα πξνσζεί ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ γλψζε απφ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ παξαπιεξνθφξεζε φηη ε εηζαγσγή θαηλνηνκίαο ζπλεπάγεηαη 

θαη κεγάιν θφζηνο θαη, ηέινο, ζηελ άξλεζε γηα ηελ αλάιεςε νπνηνπδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ. 

 πσο αλαθέξακε θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Μαγλεζία, δηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη κηα κείσζε 

ζηηο θαηλνηνκηθέο επελδχζεηο, θάηη ην νπνίν παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζε 

ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη φρη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κέζσ εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, ελψ ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ιακβάλεη 

ρψξα κφλν φηαλ ην απαηηεί ν αληαγσληζκφο ή ην Κξάηνο. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη 

θαη αδπλακία ζπλεξγαζίαο παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο. 

 Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, ελψ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ εθφζνλ ε 

έξεπλα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ δηνρεηεχνληαλ απεπζείαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηφκα θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο βξηζθφκαζηε ζε κηα πεξίνδν δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

φπνπ ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ επηρείξεζε θαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ερέγγπν γηα βηψζηκε ιεηηνπξγία θαη 

επίηεπμε κεζν-καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. 

 ε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ πνπ πξνζπαζεί λα θαιχςεη 
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νθηψ ηνκείο: ηελ Δλέξγεηα, ηε Βηνκεραλία, ηελ Έξεπλα θαη Σερλνινγία, ην Δκπφξην 

θαη ηηο Τπεξεζίεο, ηνπο Καηαλαισηέο, ηνλ Σνπξηζκφ, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Τγεία. 

Σα θνλδχιηα πνπ ζα δηαηεζνχλ αλέξρνληαη ζε 3.219.000.000€ απφ ηα νπνία, 

659.000.000€ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ έξεπλα,  946.000.000€ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 748.000.000€ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 832.000.000€ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

34.000.000€ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Δθηφο απφ ηα 3,2 δηο πνπ αθνξνχλ δεκφζηα δαπάλε, νη πφξνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο καδί κε ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ζα αλέιζνπλ ζε 6,3 δηο επξψ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εκθαλίδεηαη σο ηε κεγαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηνπ ΔΠΑ. Μέρξη ηψξα έρνπλ πξνθεξπρηεί 

δξάζεηο χςνπο 560.000.000€ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην πξφγξακκα 

ΣΔΜΠΜΔ γηα δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζηε β‟ 

θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί δάλεηα χςνπο 1,16 δηο επξψ γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ 16.300 επηρεηξήζεηο θαη απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ δαλεηνδνηεζεί 

43.380 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ 186.982 εξγαδφκελνπο, ηα 

θνππφληα θαηλνηνκίαο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα αγνξά θαηλνηνκηψλ 

ππεξεζηψλ απφ δεκφζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο, ην πξφγξακκα «εμΟΗΚΟλνκψ» γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θηηξίσλ ΟΣΑ, ην πξφγξακκα 

ελίζρπζεο λεαληθήο θαη γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην πξφγξακκα JEREMIE γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζε θεθάιαηα κέζσ δαλείσλ, venture capital 

θαη κηθξνπηζηψζεσλ, ηα cluster κηθξνειεθηξνληθήο γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ 

θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 Δπηπιένλ, ζα δηαηεζνχλ αθφκα 1,3 δηο επξψ πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 40% ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ λέεο δξάζεηο ζηηο 

νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην πξφγξακκα γηα αλαβάζκηζε ηδησηηθψλ θηηξίσλ 

εζηηάδνληαο ζηε ζηήξημε  ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, πξφγξακκα ελίζρπζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ 

Νφκν, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

δξάζεηο γηα ην «πξάζηλν λεζί», ην πξφγξακκα «ηεξίδσ 2009», ην πξφγξακκα 

«Δμειίζζνκαη 2009». Δπηπξφζζεηα, γηα ηε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνθεξπρηνχλ ε πηινηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Δκπνξίνπ γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ, ε ελίζρπζε ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

Αγνξάο φπσο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαη κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Κεληξηθνχ πζηήκαηνο επνπηείαο ηεο Αγνξάο. 

 Σέινο, ζρεηηθά κε ηε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζα πξνθεξπρηνχλ 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζα αθνξνχλ έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, δηάξθεηα 

2-3 ρξφληα, κέζνο πξνυπνινγηζκφο 500.000€ θαη κέρξη 5 θνξείο πινπνίεζεο, θαζψο 

θαη έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, δηάξθεηα 4-5 ρξφληα, κέζνο πξνυπνινγηζκφο 2.000.000€ 

θαη κέρξη 10 θνξείο πινπνίεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηαθνξά 
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ηερλνγλσζίαο ψζηε λα παξαρζνχλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο δεκηνπξγψληαο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.       
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