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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο στόχος της διατριβής είναι η αξιολόγηση της επάρκειας και της ποιότητας των 

µηχανισµών υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων και ειδικότερα αυτών 

που πραγµατοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 

διερεύνηση των διαδικασιών των προγραµµάτων και της λειτουργίας των 

µηχανισµών υλοποίησης τους, θα αναδείξει τη σχέση µεταξύ των µηχανισµών και της 

αποτελεσµατικότητας αυτών για την κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. Το ενδιαφέρον της διδακτορικής διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι 

αυτή επικεντρώνεται στην αναζήτηση της σχέσης αιτιότητας, δηλαδή της επίδρασης 

µεταξύ των µηχανισµών υλοποίησης και της βέλτιστης απόδοσης των χρηµάτων που 

επενδύονται στα αναπτυξιακά προγράµµατα.  

 

Τα ερωτήµατα που οδήγησαν στις υποθέσεις της διατριβής είναι τα παρακάτω:  

 

� Ποιος είναι ο ρόλος των µηχανισµών υλοποίησης στη διάρκεια του 

σχεδιασµού ενός αναπτυξιακού προγράµµατος; 

� Ποια η σχέση των µηχανισµών υλοποίησης µε την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων; 

� Ποια είναι τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά των µηχανισµών εφαρµογής; 

� Ποια είναι η λογική της αξιολόγησης που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για κάθε 

ένα µηχανισµό εφαρµογής;  

 

Εφαρµόστηκε η µέθοδος Delphi σε ένα δείγµα 87 φορέων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή όχι οι υποθέσεις 

της διατριβής και να επεξεργαστούν περαιτέρω. Έγινε χρήση ερωτηµατολογίων τα 

οποία εστάλησαν σε δύο φάσεις στους φορείς και στη συνέχεια η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων από την οποία προέκυψαν τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας 

 

Με την εφαρµογή της µεθόδου Delphi η οποία είναι µια από τις κύριες ποιοτικές 

µεθόδους αξιολόγησης προγραµµάτων των φορέων, εξετάστηκαν οι υποθέσεις της 

διατριβής οι οποίες είναι:  
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� Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων υλοποίησης 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης 

βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

� Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και στην 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

� Η εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και του 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η ενδυνάµωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών υλοποίησης 

� Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των έργων για την 

ένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελεί παράγοντα βέλτιστης 

απόδοσης των προγραµµάτων αυτών 

� Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η 

εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων βοηθάει στην 

αποτελεσµατικότητα αυτών 

� Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Τέλος παρουσιάζονται συνολικά τα συµπεράσµατα από την ανάλυση και την 

βιβλιογραφία που έχει χρησιµοποιηθεί και γίνονται προτάσεις για νέα έρευνα σε 

υψηλότερο επίπεδο η οποία όµως είναι σχετική µε το θέµα που αναλύεται στην 

συγκεκριµένη έρευνα.  
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ABSTRACT  

Evaluation of Development Programme Monitoring, Management and Audit 

Mechanisms: The case of Eastern Macedonia - Thrace 

 

This doctoral thesis seeks to explore the impact that local and regional  authorities 

involved in the developmental process of an economy have either during the planning 

and implementation stages, or during the control and monitoring of public 

interventions.  

 

The strict, systematic method for quantifying the social and economic impacts of 

multi-annual public interventions financed by the Structural Funds has not generated 

clear evaluation results at project level. That is perhaps due to the fact that an 

evaluation system cannot be based on narrowly numerical results only, since there are 

also qualitative aspects involved in any evaluation. 

 

The need for mechanisms and procedures to implement development programme -a 

need which is clearly ascertained- led to the development of an immense bureaucratic 

system which clearly influences programme performance levels and creates the 

conditions for research into this matter. 

 

The Eastern Macedonia – Thrace region was chosen for this research because it is one 

case which had the relevant characteristics and the results from programmes which 

have been implemented. Qualitative research methods were used, as was the Delphi 

technique approach for the first time in the region, with all authorities involved in the 

monitoring, management and control of programmes being involved. The procedure 

included a panel of staff from regional services, prefectures, municipalities and 

chambers of commerce, development companies and organisations, who in two 

rounds of the survey -assisted by a questionnaire- provided important materials for the 

research and contributed to substantiating the hypotheses made in the doctoral thesis. 

 

In summary, the main conclusions drawn in this thesis are: 

1. Monitoring, management and audit mechanisms are key factors in the success 

of development programmes. The administrative capacity of the Regions, which 
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undertake to implement the programmes that are primarily financed by the Structural 

Funds, ensure that resources are used effectively. 

2. Evaluation of the mechanisms involved in the developmental process plays a 

vital role in the ongoing improvement of the management and control system, 

contributing to an increase in the effectiveness of public interventions. 

 

3. Field work carried out with the assistance of the staff of Regional agencies 

confirmed the hypotheses underlying this thesis, and the main focus is the need to 

improve planning and the decentralisation of administration. The Delphi method was 

used, which is a key tool for qualitative evaluation and research because it allows data 

from particularly complex programmes such as multi-annual Regional Operational 

Programmes, to be analysed and synthesised. 

 

It is clear from the foregoing points that the contribution this thesis makes relates to 

the importance of evaluation as a key tool of public policy analysis and decision 

making. The detailed survey contained  about evaluation of monitoring, management 

and audit mechanisms seeks out the room for improvement in the performance of 

developmental programmes in the area where the intervention is taking place, and 

establishes the conditions for increasing the competitiveness of the Regions. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 

 

Ο Canaleta (2004) αναφέρει ότι η εµπειρία αρκετών χρόνων εφαρµογής 

αναπτυξιακών προγραµµάτων στα κράτη-µέλη ανέδειξε επιτακτική την ανάγκη 

µεταφοράς της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

 

Σύµφωνα µε τους Bailey and De Propris (2002) η πρώτη προσπάθεια αποκέντρωσης 

των Ευρωπαϊκών Οργάνων έγινε µε την µεταρρύθµιση του 1988, η µεταρρύθµιση 

αυτή ήταν κρίσιµη δεδοµένου ότι αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά η ανάγκη για 

ενεργοποίηση των περιφερειακών «κυβερνήσεων» στη χάραξη της περιφερειακής 

πολιτικής µέσω της συνεργασίας τους µε τις κεντρικές κυβερνήσεις της κάθε χώρας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι Smith, Tracey and Clark (2003) θεωρούν ότι τα κράτη-µέλη δεν αποτελούν πλέον 

τον «οικονοµικό χώρο» µέσα στον οποίο ασκούνται οι αναπτυξιακές πολιτικές αλλά 

τη θέση τους έχουν πάρει οι Περιφέρειες οι οποίες έχουν δύο νέους ρόλους. Ότι οι 

Περιφέρειες έχουν την ευθύνη για το σχεδιασµό της αναπτυξιακής τους πολιτικής, 

και ότι αυτές, µέσω των διοικητικών τους οργάνων, είναι υπεύθυνες για την 

υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω πολιτικών. 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την τάση της αποκέντρωσης. 

Σύµφωνα µε τον Canaleta (2004) o πρώτος λόγος είναι ότι η αποκέντρωση είναι ένα 

καλό εργαλείο για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Ο 

δεύτερος λόγος είναι ότι η αποκέντρωση λειτουργεί θετικά στη µείωση της 

γραφειοκρατίας της κεντρικής διοίκησης. Ο τρίτος λόγος συνδέεται άµεσα µε τις 

αλλαγές του συστήµατος διαχείρισης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των γενικών 

κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην 

ενδογενή ανάπτυξη µέσω της ενθάρρυνσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
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Επιπλέον, µέσω της αποκέντρωσης διευκολύνεται η διαδικασία µέτρησης της 

οικονοµικής και κοινωνικής απόδοσης και ανάπτυξης της κάθε περιοχής µέσω της 

θεσµικής και διοικητικής της ικανότητας καθώς σύµφωνα µε τους Osborne and 

Gaebler (1992) η µέτρηση της απόδοσης είναι σηµαντική διότι: 

«Αν δεν µπορείς να αξιολογήσεις τα αποτελέσµατα δεν µπορείς να διαχωρίσεις την 

επιτυχία από την αποτυχία. Αν δεν µπορείς να δεις την επιτυχία δεν µπορείς να την 

ανταµείψεις. Αν δεν µπορείς να ανταµείψεις την επιτυχία πολύ πιθανό να ανταµείψεις 

την αποτυχία. Αν δεν µπορείς να δεις την επιτυχία δεν µπορείς να µάθεις από αυτήν. Αν 

δεν µπορείς να αναγνωρίσεις την αποτυχία δεν µπορείς να τη διορθώσεις». 

 

Σύµφωνα µε τους Sharma and Wanna (2001) τα µέτρα µε τα οποία οι περισσότερες 

χώρες υπολογίζουν την επίδοση είναι η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα µε 

περισσότερη έµφαση στα διοικητικά έξοδα και τις λειτουργικές διαδικασίες και όχι 

τους δείκτες αποτελεσµατικότητας και ικανότητας. Ο Schacter (1999) υποστηρίζει ότι 

τα συστήµατα µέτρησης της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα εστιάζουν στις εισροές 

και όχι στις εκροές (το οποίο κατά γενική οµολογία είναι πιο µακροπρόθεσµο). 

 

Η θεσµική και διοικητική ικανότητα αναφέρεται κυρίως σε ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών των δηµόσιων οργανισµών, το οποίο σχετίζεται µε την απόδοση και 

την επιτυχία των δηµόσιων αναπτυξιακών πολιτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1999). Η 

αναπτυξιακή διαδικασία ενός κράτους-µέλους δύναται να διασφαλιστεί εάν 

συνοδεύεται από τους αναγκαίους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς διαχείρισης, 

υλοποίησης και ελέγχου των προγραµµατισµένων έργων και δράσεων (Μιχαηλίδης 

2003). 

 

Όµως, όπως αναφέρουν οι Bailey and De Propris (2002) δεν απαιτείται µόνο 

ενίσχυση (θεσµική και διοικητική) των περιφερειακών «κυβερνήσεων», αλλά 

συνεχής υποστήριξη για την επίτευξη της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Βέβαια, η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα και για το λόγο αυτό 

αποτελεί πρόκληση τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τις υπό ένταξη 

χώρες για την ενεργή συµµετοχή τους στην επίτευξη του στόχου της περιφερειακής 

σύγκλισης. 
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H Simona Milio (2009) στην διδακτορική της διατριβή µε θέµα «Ερµηνεύοντας τις 

διαφορές στην περιφερειακή απόδοση: διοικητική ικανότητα και πολιτικοί 

παράγοντες. Η περίπτωση της εφαρµογής των διαρθρωτικών ταµείων στις ιταλικές 

περιφέρειες του Στόχου 1» θέτει το εξής ερώτηµα: Γιατί ορισµένες περιοχές µετά από 

15 χρόνια από την εφαρµογή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανοµή των διατιθέµενων πόρων τους; Τα 

εµπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά χρηµατοδότησης διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιφέρειες του στόχου 1. Ιδιαίτερα οι ιταλικές 

περιφέρειες όσον αφορά τη συνολική απόδοση υστερούν σε σύγκριση µε άλλες 

χώρες. Ωστόσο, από τη διερεύνηση µεµονωµένων ιταλικών περιφερειών του Στόχου 

1, φαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλες αυτή τη γενική τάση. Πράγµατι, ορισµένες 

περιφέρειες έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση µε άλλες. Έτσι, αν και σε 

εθνικό επίπεδο υπήρξε µικρότερη από το µέσο όρο δυνατότητα εφαρµογής των 

χορηγηθέντων κεφαλαίων, αντίθετα, ορισµένες περιφέρειες της νότιας Ιταλίας έχουν 

δείξει υψηλότερη από τη µέση δυνατότητα να δαπανήσουν τους πόρους. 

 

Σύµφωνα µε τον Gerston (1997) δηµόσια πολιτική και σχεδιασµός είναι κάτι 

περισσότερο από δηλώσεις χωρίς επιτυχή υιοθέτηση. Πράγµατι, όσο η εφαρµογή 

αποτελεί το τελευταίο σηµαντικό συστατικό του κύκλου της πολιτικής, είναι 

σηµαντικό να κατανοηθούν οι παράγοντες που ενθαρρύνουν ή αποτρέπουν την 

εµφάνισή της. 

 

Ένα βασικό εργαλείο αύξησης της προστιθέµενης αξίας µιας χώρας είναι η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς της σε σχέση µε τις άλλες χώρες. Η ανταγωνιστικότητα ως 

έννοια ορίζεται σαν την ικανότητα µιας χώρας να επιτύχει αειφόρο οικονοµική 

ανάπτυξη. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι 

στρατηγικός στόχος διότι η πραγµατική σύγκλιση µε την ΕΕ (η εξίσωση του 

ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε τον µέσο όρο της ΕΕ) µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 

την βελτίωση των βασικών µεταβλητών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 

χώρας. Η οικονοµική ανάπτυξη δηµιουργείται από (α) την αύξηση των ποσοτήτων 

των παραγωγικών συντελεστών που είναι διαθέσιµοι σε µια χώρα και (β) από την 

αλλαγή της αποδοτικότητάς τους στην παραγωγική διαδικασία. (Σιµάτου 2004) 

 



4 

 

Τα προγράµµατα ανάπτυξης χρειάζονται τους δηµόσιους φορείς να είναι ικανοί να 

διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, τις απαραίτητες υποδοµές 

(µεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας) και την ποιοτική διαχείρισή τους 

(Παρασκευόπουλος 2005). Παράλληλα, µέσω της λειτουργικής απόδοσης των 

δηµόσιων φορέων δύναται να διασφαλιστεί: 

 

� η προστασία του κοινωνικού-πολιτιστικού-φυσικού περιβάλλοντος, 

� η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, 

� η ποιότητα των διαδικασιών και των προγραµµάτων επένδυσης, 

� η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων. 

 

Ο Ψυχάρης (2004) τονίζει ότι τα περιφερειακά προγράµµατα αναδεικνύουν την 

περιφερειακή πολιτική µιας χώρας, καθώς προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια 

την περιφερειακή στρατηγική και προσαρµόζονται στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της 

κάθε περιφέρειάς της. Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η παραγωγή 

σηµαντικής προστιθέµενης αξίας. Το µεγαλύτερο µέρος των προγραµµάτων που 

εντάσσονται στα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι αρµοδιότητα της τοπικής και της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης.  

 

Στην Ελλάδα το σύστηµα διοίκησης ήταν πάντα ετεροβαρές υπέρ του κέντρου 

(Ψυχάρης και Σιµάτου, 2003). Αποτελεί γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν 

πραγµατοποιηθεί σηµαντικές θεσµικές αλλαγές1 µε κύριο στόχο την ενίσχυση της 

θεσµικής και διοικητικής ικανότητας, τη µεταβίβαση εξουσίας και αποφασιστικών 

αρµοδιοτήτων σε περιφερειακά όργανα. Οι νέες αρµοδιότητες της Περιφέρειας την 

καθιστούν πλέον ως ένα υπολογίσιµο παράγοντα στη θεσµική συγκρότηση του 

κράτους. Η διοικητική αναβάθµιση της Περιφέρειας µπορεί να θεωρηθεί και ως 

αποτέλεσµα της πίεσης που άσκησε στη χώρα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για ευέλικτες 

                                                 
1 Μία από τις θεσµικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του κράτους αποτελεί ο Ν.2503/1997, µε τον οποίο η 

Περιφέρεια καθίστανται ο µοναδικός βαθµός αποκέντρωσης του κράτους µε διπλή έννοια: οργανωτική και 

εδαφική. Η περιφέρεια αναλαµβάνει τον κύριο όγκο των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του 

κράτους, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες περιορίζονται στην άσκηση αρµοδιοτήτων επιτελικού χαρακτήρα. Επιπλέον 

ο Ν.2539/1997 δηµιουργεί ένα νέο τοπίο στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία πλέον αναλαµβάνει 

ενεργότερο ρόλο στην τοπική ανάπτυξη. 
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και αποτελεσµατικές δοµές διοίκησης στα πλαίσια της µεταρρύθµισης των 

διαρθρωτικών ταµείων.(Γετίµης, 2003).  

 

Η περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας επηρεάζεται τόσο από τα Τοµεακά, όσο και 

από τα Περιφερειακά Προγράµµατα. Τα Περιφερειακά Προγράµµατα υλοποιούν 

τοµεακές πολιτικές. Οι τοµεακές πολιτικές έχουν χωρικές διαστάσεις. Εποµένως η 

συνοχή, η συµπληρωµατικότητα αλλά και ο βαθµός υλοποίησής τους παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής (Ψυχάρης 2004). 

 

Σύµφωνα µε τον Παρασκευόπουλο (2005) οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις στον τοµέα 

των υποδοµών, οι οποίες προήλθαν από την υλοποίηση των τριών Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης, αναδεικνύουν την µετάβαση σε έργα µεγάλης κλίµακας και 

εθνικής σηµασίας. Η µετάβαση αυτή έγινε πραγµατικότητα χάρη στα 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε., η οποία µέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καλύπτει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των έργων. 

 

Μέχρι το 2006 στην Ελλάδα είχαν εφαρµοστεί τρία Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης(ΚΠΣ). Το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ/I ΚΠΣ), το II ΚΠΣ και 

το «Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006» III ΚΠΣ. Ο Κονσολάς (1999) αναφέρει ότι µια 

από τις πιο οργανωµένες προσπάθειες οικονοµικής και περιφερειακής σύγκλισης 

αποτελεί το «Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006» το οποίο υπερέχει σηµαντικά από τα δύο 

προηγούµενα σχέδια (ΣΠΑ/ I ΚΠΣ, II ΚΠΣ) από την άποψη της µεθοδολογίας που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτισή του, αλλά και από την άποψη της συνέπειας των 

στρατηγικών στόχων και αξόνων τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής. Ωστόσο από 

το 2007 έχει τεθεί σε εφαρµογή και το IV Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης «Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013», ένα από τα πιο σύνθετα, 

οργανωτικά και σχεδιαστικά προγράµµατα. 

 

Ο Ψυχάρης (2003) υποστηρίζει ότι οι δηµόσιοι φορείς ενδυναµώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των περιοχών, µέσω της λειτουργικής τους απόδοσης 

διασφαλίζοντας: 

• την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, 

• τη νοµική προστασία για την υποστήριξη των συµβάσεων 
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• την προστασία του κοινωνικού-πολιτιστικού-φυσικού περιβάλλοντος 

• την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

• την ποιότητα των διαδικασιών και των προγραµµάτων επένδυσης  

• την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων 

 

Από την άλλη πλευρά ειδικότερα η πρόσφατη βιβλιογραφία παρουσιάζει δύο εκδοχές 

για τους µηχανισµούς υλοποίησης: 

 

• Η πρώτη αφορά τη νέα δηµόσια διαχείριση, η οποία καλύπτει θεωρίες, αρχές 

και πρακτικές που επηρεάζουν τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ υπογραµµίζοντας το πρόβληµα για το πώς να 

λαµβάνει τις καλύτερες αποδόσεις στους οργανισµούς και τις πολιτικές των 

δηµόσιων τοµέων. «Η δηµιουργία των οργάνων που απασχολούνται καλύτερα 

και κοστίζουν λιγότερο» είναι ένα πολύ δηµοφιλές επιχείρηµα. 

 

• Η δεύτερη αναφέρεται στο γεγονός της αλληλεπίδρασης µεταξύ δηµόσιων και 

ιδιωτικών παραγόντων µε στόχο να επηρεαστεί το περιεχόµενο και οι 

κατευθύνσεις των προγραµµάτων. Η παραπάνω εκδοχή χρησιµοποιεί τον όρο 

της διακυβέρνησης ως τρόπο σύνδεσης µεταξύ της κυβέρνησης και του 

ευρύτερου περιβάλλοντός της. ∆ίδεται δηλαδή έµφαση στη βελτίωση των 

στρατηγικών και των τεχνικών από τις κυβερνήσεις προκειµένου να ρυθµιστούν 

οι πολιτικές και να υποστηριχθούν οι όροι για οµοφωνία στις µεταρρυθµίσεις. 

 

Εκτός από τους µηχανισµούς υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης του συνόλου των περιφερειακών 

µηχανισµών προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αυξηµένες αρµοδιότητες που 

αποκτούν πλέον οι περιφέρειες (Γετίµης 2003). Επίσης, ο Μιχαηλίδης (2003) 

αναφέρει ότι είναι απαραίτητος ο σαφέστερος καθορισµός των ρόλων των διαφόρων 

περιφερειακών µηχανισµών που έχουν συσταθεί µε διαφορετικά κάθε φορά 

νοµοθετικά πλαίσια. Επιπλέον, για τη βέλτιστη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα 

των προγραµµάτων του ΚΠΣ θα είναι σκόπιµο να εµπλακούν νέοι µηχανισµοί 

υλοποίησης όπως αναπτυξιακές εταιρείες, δηµοτικές και διαδηµοτικές επιχειρήσεις, 
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φορείς ΒΕΠΕ, τοπικοί ΕΟΜΜΕΧ και άλλοι. Πάντως, σε καµιά περίπτωση δεν είναι 

σκόπιµο να επιδιωχθεί µια οµοιόµορφη οργάνωση των ποικίλων µηχανισµών σε ένα 

ενιαίο για όλες τις Περιφέρειες σχήµα διότι: 

• ∆εν συνίσταται λόγος να αντικατασταθεί ένα δηµόσιο σύστηµα υλοποίησης 

που κατηγορείται για έλλειψη ευελιξίας από ένα επίσης µη ευέλικτο «µικτό» 

σύστηµα. 

• Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

και τα διαφορετικά επίπεδα ετοιµότητας και δυνατοτήτων κατά Περιφέρεια. 

• Στόχος θα πρέπει να είναι η εκ των κάτω ανάληψη πρωτοβουλιών, έτσι ώστε 

οι µηχανισµοί υλοποίησης να συµβάλλουν στη προώθηση της ανάπτυξης. 

 

Στις προηγούµενες δεκαετίες η δηµόσια διαχείριση θεωρήθηκε ως µια διαδικασία 

υλοποίησης των προγραµµάτων και όχι ως µια πολιτική. ∆ηλαδή δόθηκε περισσότερη 

προσοχή σε πολιτικές όπως η εθνική ασφάλεια, η οικονοµική επίδοση, η κοινωνική 

ασφάλιση και πρόνοια και όχι στη δηµόσια διαχείριση. Όµως από τις αρχές του 1970 

η ανάγκη για καλύτερη δηµόσια διαχείριση αυξήθηκε λόγω των αυξανόµενων 

αρνητικών αντιλήψεων για τη γραφειοκρατία και το µη αποδοτικό τρόπο λειτουργίας 

του δηµόσιου τοµέα (Μιχαηλίδης, 2004). Συνεπώς, η επιτακτική ανάγκη για αύξηση 

της αποδοτικότητας των περιφερειακών µηχανισµών εφαρµογής των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων οδήγησε στην περιοδική αξιολόγηση των µηχανισµών διαχείρισης, 

ελέγχου και παρακολούθησης των προγραµµάτων.  

 

Οι Lion, Martini and Volpi (2003) σηµειώνουν ότι η αξιολόγηση σήµερα 

πραγµατοποιείται σε ένα σύνθετο πλαίσιο. Η διοικητική αποκέντρωση έχει αυξήσει 

τον αριθµό των δραστών που συµµετέχουν στη διαχείριση των δηµόσιων πολιτικών 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αξιολόγηση της επάρκειας και της 

ποιότητας των διαχειριστικών και εκτελεστικών µηχανισµών των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) των διαφόρων περιφερειών προκειµένου να 

εντοπιστούν οι ορθές πρακτικές αλλά και τυχόν αδυναµίες που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν σηµαντικά την αποτελεσµατική υλοποίηση των παρεµβάσεων των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Τα βασικά σηµεία της νέας δηµόσιας διαχείρισης είναι: 
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• Έµπρακτη επαγγελµατική διαχείριση στο δηµόσιο τοµέα 

• Σαφήνεια στην «µέτρηση» της επίδοσης 

• Μεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα 

• Έµφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Αλλαγή στο διαχωρισµό των τµηµάτων του δηµόσιου τοµέα 

• Μεγαλύτερος ανταγωνισµός στο δηµόσιο τοµέα 

• Πρακτικές διαχείρισης παρόµοιες του ιδιωτικού τοµέα 

• Έµφαση στις νέες τεχνολογίες 

 

Ο Ψυχάρης (2005) αναφέρει ότι τα κοινωνικό-οικονοµικά προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν µόνο µερικά µέτρα σχετικά µε το διοικητικό 

εκσυγχρονισµό, µέτρα τα οποία ουσιαστικά θα βοηθήσουν στην καλύτερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία των µηχανισµών διαχείρισης, ελέγχου και 

παρακολούθησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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1.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

∆ιεθνές Μοντέλο Ανάπτυξης 

 

Ως Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ανάπτυξη ορίζονται όλες οι πολιτικές, που έχουν στόχο 

τη βελτίωση της γεωγραφικής κατανοµής των περιφερειακών ανισοτήτων (Volpi 

2003). Στην ουσία η περιφερειακή πολιτική επιδιώκει να διορθώσει ορισµένες 

χωρικές συνέπειες της ελεύθερης οικονοµίας, που προκαλούνται από την απουσία της 

τέλειας αγοράς. ∆ηλαδή, να επιτύχει τη σύγκλιση µεταξύ των περιφερειών που έχουν 

αναπτυχθεί µε άνισο τρόπο και να συµβάλει στην οικονοµική µεγέθυνση, µειώνοντας 

τις ανισότητες. (Μιχαηλίδης 2004) 

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γεγονός πως οι ανισότητες και οι 

εισοδηµατικές διαφορές που παρατηρούνται τόσο µεταξύ κρατών µελών, όσο και στο 

εσωτερικό του κάθε κράτους είναι έντονες. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εδώ και δεκαετίες επιδιώκει την ενίσχυση των ασθενέστερων περιφερειών των 

κρατών µελών, µέσω διαφόρων προγραµµάτων και δράσεων. (Smith, Tracey and 

Clark, 2004) 

 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της οικονοµικής ολοκλήρωσης που επιδιώκει να πετύχει η Ε.Ε. 

κρίθηκε απαραίτητη η παραγωγή συντονισµένης περιφερειακής πολιτικής, που δεν 

αντικαθιστά, αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις Εθνικές πολιτικές, ως 

συντονιστής (Κονσολάς 1999). Βασικά εργαλεία της περιφερειακής πολιτικής 

αποτελούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) τα οποία 

αναδεικνύουν την περιφερειακή πολιτική µιας χώρας, καθώς προσδιορίζουν µε 

µεγαλύτερη σαφήνεια την περιφερειακή στρατηγική και προσαρµόζονται στις 

αναπτυξιακές απαιτήσεις της κάθε περιφέρειας. Στόχος των προγραµµάτων αυτών 

είναι η παραγωγή σηµαντικής προστιθέµενης αξίας. (Canaleta 2005).  

 

Όπως αναφέρουν οι Bailey and De Propris (2002) η περιφερειακή πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το 1975, µε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο χρηµατοδοτούσε επενδυτικά σχέδια βασικών 

υποδοµών και παραγωγικών επενδύσεων. 
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Σύµφωνα µε τον Lion (2005) µετά το 1986, ακολούθησαν τα Μεσογειακά 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τα οποία αποφασίστηκαν λόγω της εισόδου της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην ΕΟΚ και αφορούσαν τις περιφέρειες της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Νότιας Γαλλίας. Τα προγράµµατα αυτά ακολουθούσαν 

µία ολοκληρωµένη αναπτυξιακή προσέγγιση και συγχρηµατοδοτούνταν από τρία 

ταµεία: 

 

• Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο από το 

1975, χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία υποδοµών και την πραγµατοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης, µε κύριους 

αποδέκτες τις επιχειρήσεις. 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) που ιδρύθηκε το 1958 και προωθεί 

την ένταξη των ανέργων και των µειονεκτουσών κατηγοριών του πληθυσµού 

στην αγορά εργασίας µέσω της χρηµατοδότησης κυρίως δράσεων κατάρτισης. 

• Το Ταµείο Συνοχής που δηµιουργήθηκε το 1994 και προβλέπει την ενίσχυση 

της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας µε την ισορροπηµένη 

χρηµατοδότηση έργων. 

 

Τα δύο ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής αποτελούν τα χρηµατοδοτικά 

µέσα της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE), η οποία αποσκοπεί 

στη µείωση των διαφορών ως προς το επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών και των 

κρατών µελών (Ψυχάρης 2002). Συµβάλλουν, εποµένως, πλήρως στην επίτευξη του 

στόχου της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπου ουσιαστικά η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε και το γενικό πλαίσιο και τους στόχους. (Sharma and 

Wanna 2001). 

 

Όπως σηµειώνει ο Canaleta (2004) ο στόχος των ΚΠΣ είναι η επίτευξη της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής και εποµένως τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 

κινούνταν προς αυτήν της κατεύθυνση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

συµπλήρωσε τη δράση της και µε κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως τα Leader, Interreg 

κλπ. 

Μετά την ολοκλήρωση των ΚΠΣ, η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πραγµατοποιείται µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
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2007-2013, το οποίο αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των 

Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013 

(Κονσολάς 2003).  

 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την οικονοµική, κοινωνική 

και εδαφική συνοχή: το µέλλον της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(SEC(2010) 1348) τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης µε καλύτερη 

ποιότητα και καλύτερη λειτουργία έχουν ζωτική σηµασία για την εξέλιξη προς µια 

στρατηγικότερη, πιο προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα προσέγγιση της πολιτικής 

συνοχής. Η µετάβαση αυτή θα γίνει ευκολότερα αν υποστηρίζεται από ορισµένες 

αλλαγές. 

 

Πρώτον, η αφετηρία για µια προσέγγιση προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα είναι 

ο εκ των προτέρων καθορισµός σαφών και µετρήσιµων στόχων και δεικτών 

αποτελεσµάτων. Οι δείκτες πρέπει να µπορούν να ερµηνεύονται µε σαφήνεια, να 

επικυρώνονται στατιστικά, να ανταποκρίνονται πραγµατικά στην πολιτική 

παρέµβαση και να συνδέονται άµεσα µε αυτήν, να συλλέγονται και να 

δηµοσιοποιούνται αµέσως. Κατά τις συζητήσεις των εγγράφων προγραµµατισµού, 

πέρα από λίγους βασικούς δείκτες που αφορούν ειδικά τα ταµεία, θα πρέπει να 

εγκρίνονται δείκτες και στόχοι για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα που 

συνδέονται µε το πλαίσιο Ευρώπη 2020. Επιπροσθέτως, στις ετήσιες εκθέσεις 

κεντρική θέση θα έχει η έγκαιρη και πλήρης υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών 

σχετικά µε τους δείκτες και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που έχουν 

εγκριθεί. 

 

∆εύτερον, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 

βελτίωση του σχεδιασµού των προγραµµάτων, έτσι ώστε τα εργαλεία και τα κίνητρα 

για την επίτευξη των στόχων να µπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 

κατά την εφαρµογή τους. 

 

Τρίτον, κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µεγαλύτερη χρήση αυστηρών 

µεθόδων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης 

επιπτώσεων. Στο µέτρο του δυνατού, οι εκτιµήσεις επιπτώσεων θα σχεδιάζονται σε 
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πρώιµο στάδιο, ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και η διάδοση των κατάλληλων 

δεδοµένων. Επιπροσθέτως, τα σχέδια συνεχούς αξιολόγησης κάθε προγράµµατος θα 

καταστούν υποχρεωτικά, δεδοµένου ότι διευκολύνουν τη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ, 

προωθούν τις στρατηγικές αξιολόγησης και βελτιώνουν συνολικά την ποιότητα των 

αξιολογήσεων. Θα µπορούσαν επίσης να προβλέπονται αξιολογήσεις κάθε φορά που 

ένα ορισµένο ποσό των ταµείων πιστοποιείται στην Επιτροπή. 

 

Τέλος, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να καταρτίσουν έκθεση σύνθεσης των 

αποτελεσµάτων των συνεχών αξιολογήσεων τις οποίες διεξάγουν κατά την περίοδο 

προγραµµατισµού µε σκοπό να δοθεί µια ολοκληρωµένη συνοπτική αξιολόγηση των 

επιδόσεων του προγράµµατος. 

 

Τα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί τρία προγράµµατα Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το IV Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης (ΚΠΣ) παρουσιάζοντας το κάθε ένα σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τη 

δηµοσιονοµική και διοικητική αποκέντρωση. (Sharma and Wanna 2005). Στο I ΚΠΣ 

ο µισός προϋπολογισµός του αφορούσε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (ΠΕΠ) και παρατηρήθηκε ανεπάρκεια σε θεσµούς αποκεντρωµένης 

διοίκησης. Στο II ΚΠΣ παρατηρήθηκε µειωµένη δηµοσιονοµική αποκέντρωση και 

αυξηµένη διοικητική αποκέντρωση. Στο III ΚΠΣ υπάρχει µεγαλύτερη αποκέντρωση 

της διαχειριστικής αρχής και καλύτερος συντονισµός των τοµεακών και 

περιφερειακών προγραµµάτων Lion (2005). 

 

Σύµφωνα µε τον Volpi (2003), στο III ΚΠΣ εισάγεται ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση, εφαρµογή και έλεγχο και τονίζεται ολοένα και περισσότερο η ενίσχυση 

των φορέων υλοποίησης των ΠΕΠ αφού πλέον αρχίζει να γίνεται πιο έντονο το 

στοιχείο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Ειδικά για το «Σχέδιο Ανάπτυξης 

2000-2006» µία από τις στρατηγικές επιδιώξεις είναι η αντιµετώπιση των αδυναµιών 

εφαρµογής και ελέγχου των παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην περίοδο 

2000-2006. Έτσι η υλοποίηση των προγραµµάτων του III Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και η εφαρµογή των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης απαίτησαν 
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αυστηρότερα συστήµατα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης. Οι ενδιάµεσες 

αξιολογήσεις των προγραµµάτων της περιόδου 2000-2006 έχουν επιστήσει την 

προσοχή σε θέµατα ελέγχου και έχουν υπογραµµίσει την ανάγκη πρόσβασης σε 

σηµαντικές πληροφορίες για την πρόοδο της εφαρµογής των προγραµµάτων έτσι 

ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονοµιών κάτι το οποίο 

δεν αποτελεί έναν απλό στόχο, αλλά τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 

της ανταγωνιστικότητας σε συνολικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τέλος το τρέχον IV ΚΠΣ είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. (Ministry of 

Economy and Finance of Greece 2008). 

 

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 

� στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, 

� στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως 

απαιτείται από το Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, 

� στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε 

θεµατική προτεραιότητα, 

� στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης. 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν 

αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείµενα θέσεων των 

συµµετεχόντων φορέων. Συµπληρώθηκαν από τα πορίσµατα συστηµατικής ανάλυσης 

των απαιτήσεων των νέων Κανονισµών της ΕΕ (Γραµµατεία σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, 

ΜΟ∆ ΑΕ, ∆Α ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ µε 

θέµα τη «Βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 

– 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής και στην 

προσαρµογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013». 

 

Το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται από µικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήµα 
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διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα 

υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και 

δεκατέσσερα (14) Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

 

Ο χώρος έρευνας της διδακτορικής διατριβής  

 

Ως χώρο στην επιστηµονική µου έρευνα θα χρησιµοποιήσω την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ), η οποία προήλθε από την συνένωση των 

δυο διοικητικών διαµερισµάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι 

µια περιφέρεια η οποία παρουσιάζει µέσο µέγεθος πληθυσµού και µέση έκταση, η 

γεωγραφική αποµόνωση της περιφέρειας σε συνδυασµό µε την περιορισµένη 

προσφορά σε στελέχη και σε φορείς µε εµπειρία σε µεγάλης κλίµακας έργα µας 

έδωσαν το βασικό κριτήριο επιλογής της σαν δείγµα της διατριβής. Έτσι επιλέχθηκε 

η ΠΑΜΘ για να εξεταστεί η σχέση αιτιότητας ανάµεσα στα προγράµµατα ανάπτυξης 

και στην αποτελεσµατική υλοποίησή τους από τους µηχανισµούς παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ελέγχου.  

 

Ειδικότερα για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Ανάπτυξης για την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχουν εξειδικευθεί τρεις γενικοί 

αναπτυξιακοί στόχοι: 

• Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας 

• Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα 

• Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

Μετά την εφαρµογή των τριών πρώτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) οι 

αναπτυξιακοί στόχοι µε την µεγαλύτερη ευστοχία είναι: 

1. Προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τοµέα, στη µεταποίηση, τον τουρισµό 

και τις υπηρεσίες 

2. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας 

3. Προστασία-αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και ορυκτού πλούτου 

4. Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών-κοινωνικών ανισοτήτων και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 
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1.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ένας από τους βασικότερους κανόνες µιας αποτελεσµατικής εθνικής στρατηγικής 

είναι η άριστη οργάνωση των διαδικασιών εφαρµογής και η σωστή διάκριση των 

αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις αρχές και τους φορείς άσκησης της περιφερειακής 

πολιτικής. Αυτόν τον κανόνα για την εθνική της στρατηγική ακολουθεί και η Ελλάδα 

όσον αναφορά τα προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και κάτω από 

αυτή την βάση οργανώνει τον τρόπο λειτουργίας των µηχανισµών διαχείρισης, 

ελέγχου και παρακολούθησης.  

 

Είναι γεγονός ότι από τα ΜΟΠ µέχρι σήµερα έγιναν πολλά στην οργάνωση της 

λειτουργίας των προγραµµάτων ανάπτυξης µε τη δηµιουργία δοµών διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχων. Αυτοί οι µηχανισµοί που παίζουν ιδιαίτερη σηµασία 

στην αξιοποίηση των πόρων είναι που αξιολογούνται για να βελτιωθεί η απόδοση και 

η αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων παρεµβάσεων. 

 

Συγκεκριµένα η παρακολούθηση, η διαχείριση και ο έλεγχος αποτελούν βασικά 

στάδια διαδικασιών από τις οποίες θα περάσουν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 

ανάπτυξης προκειµένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση τους. (Αγγελίδης και 

Οικονόµου 2006). 

 

Στους παρακάτω πίνακες 1.1 και 1.2. παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι διαδικασίες, 

τα όργανα και οι αρχές παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. 
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Πίνακας 1.1 ∆ιαδικασίες παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η Παρακολούθηση 

πραγµατοποιείται σε 

διαφορετικά επίπεδα, εξάγει 

συµπεράσµατα και κατά 

συνέπεια παρακολουθεί την 

πορεία εξέλιξης του 

οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου σε επίπεδο: 

•Έργων,  

•Μέτρων  

• Αξόνων Προτεραιότητας 

Η διαχείριση κάθε 

Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ασκείται 

µέσω Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστική 

Αρχή) η οποία συνιστάται 

στο οικείο Υπουργείο ή 

Περιφέρεια 

Το ελληνικό κράτος έχει τον 

οικονοµικό έλεγχο των 

προγραµµάτων ανάπτυξης 

στο βαθµό όπου υπάρχει 

απορρόφηση και αποδοτική 

χρήση των χρηµάτων που 

προέρχονται είτε από 

εθνικούς είτε από 

κοινοτικούς πόρους 

 

Πίνακας 1.2 Όργανα παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Τα όργανα που έχουν τις 

αρµοδιότητες της 

παρακολούθησης είναι: 

• Επιτροπή 

Παρακολούθησης του 

Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης 

• Επιτροπές 

Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

Τα όργανα που έχουν τις 

αρµοδιότητες της διαχείρισης 

είναι: 

• ∆ιαχειριστική Αρχή του 

Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης  

• ∆ιαχειριστικές Αρχές 

των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

• Ενδιάµεσες 

∆ιαχειριστικές Αρχές 

Τα όργανα που έχουν τις 

αρµοδιότητες του ελέγχου 

είναι: 

• Αρχή Πληρωµής του 

Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών και του 

Ταµείου Συνοχής 

• Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) 

• Εθνική Αρχή Συντονισµού  

 

Στο IV ΚΠΣ ειδικότερα οι φορείς διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ παρουσιάζονται στο σχήµα 1.1.  
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Σχήµα 1.1 Φορείς ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης καθορίζονται µε ειδική νοµοθεσία οι αρχές και οι 

φορείς που θα έχουν ως αρµοδιότητά τους τη διαχείριση και τον συντονισµό αυτών 

των προγραµµάτων, έτσι ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η 

αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη 

διαχείρισή του. Επιπλέον, µπορεί να οριστεί εθνική αρχή συντονισµού για τη 

Εθνική Αρχή 
Συντονισµού 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

Αρχή 
Πιστοποίησης 

Αρχή 
Ελέγχου 

∆ιαχειριστικές 
Αρχές 

Ενδιάµεσοι Φορείς 
∆ιαχείρισης  

∆ικαιούχοι 

Έργα 

Συντονισµός

Συνεργασία 

Επιθεώρηση 

Υλοποίηση 

Εποπτεία 

Επαλήθευση 

Έλεγχος 
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διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού και εφαρµογής των προγραµµάτων 

ανάπτυξης. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων 

και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται 

µε νόµο και όπου απαιτείται εκδίδονται επί µέρους κανονιστικές πράξεις. 

 

H εθνική αρχή συντονισµού και οι διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων 

ανάπτυξης συνιστούν δίκτυο µε στόχο την στενή συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση 

και την µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. 

 

Ξεκινώντας από την εθνική στρατηγική για να µπορέσει η Ελλάδα να πετύχει 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο θα 

πρέπει αυτοί οι µηχανισµοί να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η σωστή οργάνωσή τους και η άριστη 

διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών των αρχών. Έτσι ανάλογα µε το κάθε 

πρόγραµµα ανάπτυξης υπάρχουν διάφορα στάδια διαχείρισης, παρακολούθησης και 

ελέγχου.  

 

Όσον αφορά τα όργανα και τις αρχές που έχουν τις αρµοδιότητες της διαχείρισης 

ελέγχου και παρακολούθησης των προγραµµάτων ανάπτυξης σύµφωνα µε απόφαση 

του Συµβουλίου "περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία", 

δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα: 

 

• ∆ιαχειριστική Αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

• ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

• Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

• Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

• Αρχή Πληρωµής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής 

• Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) 

• Εθνική Αρχή Συντονισµού  

Επιπλέον των ανωτέρω οργάνων, λειτουργεί και ένας υποστηρικτικός φορέας, η 

Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
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Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιείται µέσω 

Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων και Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

 

Οι φορείς που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και 

ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006 προσδιορίζονται στο Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογής 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» 

 

Στον ίδιο νόµο προσδιορίζονται οι κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες 

εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και η οργανωτική δοµή των εµπλεκόµενων αρχών, 

καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθµίσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 

καθώς και µια σειρά µέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων. 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

Οργανωτική δοµή 

� Λειτουργική συσχέτιση φορέων 

� Εθνική Αρχή Συντονισµού 

� Αρχή Πιστοποίησης 

� Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 

� Οργανωτική δοµή ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

� Οργανωτική δοµή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
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Σε αυτό το πολύπλοκο σύστηµα που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των 

προγραµµάτων Ανάπτυξης είναι απαραίτητο να πραγµατοποιείται η αξιολόγηση των 

διαφόρων µηχανισµών και να επιλέγεται η πιο αποτελεσµατική και αποδοτική 

εφαρµογή τους στις περιοχές παρέµβασης. Λόγω κυρίως του γεγονότος ότι σε 

ορισµένες περιπτώσεις οι µηχανισµοί επέφεραν αντίθετα αποτελέσµατα σε σχέση 

πάντα µε τον σκοπό της λειτουργίας τους, όπως ακαµψίες που µπορεί να 

παρατηρηθούν σε σχέση µε τις πληρωµές, η µη προώθηση καινοτόµων δράσεων και 

η προσφορά χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών. Έτσι, ο έλεγχος και η αξιολόγηση 

αποτελούν ζωτικής σηµασίας συστατικά για τη σωστή λειτουργία των µηχανισµών 

υλοποίησης και τη σωστή διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων. Η αξιολόγηση θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται σε τρία στάδια ανάλογα µε την φάση στην οποία 

βρίσκεται το αναπτυξιακό πρόγραµµα. ∆ιακρίνεται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση, 

ενδιάµεση αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

 

Επιπρόσθετα για την αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών πολιτικών θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο «ισορροπίας» µεταξύ της «από πάνω προς τα κάτω» 

πολιτικής και της «από κάτω προς τα πάνω» πολιτικής χρησιµοποιώντας τις µεθόδους 

της αξιολόγησης. Η επίτευξη της «ισορροπίας» θα επιφέρει τη βέλτιστη λειτουργία 

της διακυβέρνησης και τα µέγιστα θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα τόσο για τα 

κράτη µέλη, όσο και για τις Περιφέρειες. 

 

Οι µέχρι σήµερα ενέργειες του συνόλου του κρατικού µηχανισµού, η συνεργασία του 

µε τον ιδιωτικό τοµέα και οι αναγκαίες προσαρµογές των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων επέβαλλαν σηµαντικές διοικητικές και θεσµικές ρυθµίσεις για την 

έγκαιρη απορρόφηση των πόρων, ποιοτική βελτίωση των παρεµβάσεων, πιστή 

τήρηση των νέων αυστηρών κανονισµών κυρίως όσο αφορά την διαχειριστική αρχή 

και την παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσµατικότητας. Επίσης αναδεικνύεται η 

επιτακτική ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης του συστήµατος διαχείρισης των ΚΠΣ και 

η άµεση στελέχωσή του µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
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1.4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Σήµερα ολοένα και περισσότερο γίνεται συζήτηση για την αξιολόγηση της 

αναπτυξιακής προσπάθειας -δηλαδή για την απόδοση, την αποτελεσµατικότητα και 

τις επιπτώσεις- των προγραµµάτων, τα οποία πραγµατοποιούνται µε στόχο την 

ανάπτυξη και σύγκλιση των Ελληνικών Περιφερειών και της χώρας ολόκληρης, 

δηλαδή αν τα τεράστια ποσά που συνιστούν τα Προγράµµατα Ανάπτυξης µέσα από 

τα συγχρηµατοδοτούµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αλλά και από αµιγώς 

Εθνικούς Πόρους πιάνουν τόπο. 

 

Συγκεντρώνοντας διάφορες απόψεις σχετικά µε τους µηχανισµούς διαχείρισης, 

ελέγχου και παρακολούθησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων, µπορούµε να 

καταλήξουµε στα ακόλουθα σηµεία: 

 

• Μέχρι στιγµής στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς οι 

δυσλειτουργίες και η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των φορέων που συγκροτούν 

τους µηχανισµούς διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων που αποτελούν δραστικό εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος της 

σύγκλισης και της µείωσης των οικονοµικών ανισοτήτων (Ψυχάρης, 2004). 

• Οι θεωρίες δεν επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον οποίο θα αυξηθεί η 

απορρόφηση και η αποδοτικότητα των πόρων που δαπανώνται για την κάθε 

περιφέρεια (Smith, Tracey and Clark,,2003). 

• Υπάρχει έλλειψη θεωρητικής ανάλυσης όσον αφορά την χρησιµότητα της 

δόµησης ενός συστήµατος αξιολόγησης των θεσµικών και διοικητικών 

µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου, για να εντοπιστούν οι αδυναµίες και 

τα µειονεκτήµατα των προγραµµάτων ανάπτυξης (Σιµάτου, 2003) 

• Παρατηρούνται αµφιλεγόµενες απόψεις όσον αφορά στην χρησιµότητα της 

αποκέντρωσης των θεσµικών και διοικητικών δοµών η οποία διακρίνεται από 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα (Παρασκευόπουλος, 2005). 

• Τα προγράµµατα ανάπτυξης χρειάζονται τους δηµόσιους φορείς να είναι ικανοί 

να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ωστόσο η βιβλιογραφία 

στερείται µιας εµπεριστατωµένης µελέτης για τη σωστή λειτουργία των δηµόσιων 

και περιφερειακών οργάνων (Canaleta 2004).  



22 

 

• Η επιστηµονική έρευνα της Simona Milio (2009) διερεύνησε το βαθµό µε τον 

οποίο επηρεάζουν την απόδοση των προγραµµάτων ανάπτυξης οι πολιτικοί 

παράγοντες της χώρας ενώ η παρούσα διατριβή προωθεί την έρευνα περαιτέρω 

καθώς επικεντρώνεται στην απόδοση των προγραµµάτων ανάπτυξης σε σχέση µε 

τους µηχανισµούς παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων 

αυτών. 

• Οι περισσότερες εµπειρικές µελέτες αναφορικά µε την σχέση ανάµεσα στην 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και των µηχανισµών διαχείρισης, 

ελέγχου και παρακολούθησης επικεντρώνονται στην Μεγάλη Βρετανία και την 

Ιταλία. 

 

Σε σχέση µε τα παραπάνω θα είχε πραγµατικό ενδιαφέρον να δούµε πώς λειτουργούν 

οι µηχανισµοί διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων στις Ελληνικές περιφέρειες και ειδικότερα στην Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που χρησιµοποιείται σαν υπόδειγµά µας. 

 

Σε µια αποµακρυσµένη από το κέντρο περιοχή, οι δράσεις που δροµολογούνται στα 

πλαίσια των προγραµµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

επιδιώκουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα όσον αφορά την ενίσχυση των 

υφισταµένων υποδοµών και τη δηµιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών που 

υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο µίας περιφέρειας ίσων ευκαιριών, καθώς 

και την αύξηση της παραγωγικότητας για το σύνολο της περιφερειακής οικονοµίας µε 

ευεργετικές συνέπειες για το παραγόµενο προϊόν και την απασχόληση. 
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1.5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η αξιολόγηση της επάρκειας και της 

ποιότητας των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων και ειδικότερα αυτών που πραγµατοποιούνται στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διερεύνηση των διαδικασιών 

των προγραµµάτων και της λειτουργίας των µηχανισµών υλοποίησής τους, θα 

αναδείξει τη σχέση µεταξύ των µηχανισµών και της αποτελεσµατικότητας αυτών για 

την κοινωνικό-οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Επίσης θα γίνει προσπάθεια 

εντοπισµού ορθών πρακτικών αλλά και τυχόν αδυναµιών που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν σηµαντικά την αποτελεσµατική υλοποίηση των παρεµβάσεων. 

 

Τα ερωτήµατα που θα τεθούν και θα διερευνηθούν στην διατριβή είναι τα ακόλουθα: 

 

� Ποιος είναι ο ρόλος των µηχανισµών υλοποίησης στη διάρκεια του 

σχεδιασµού ενός αναπτυξιακού προγράµµατος; 

� Ποια η σχέση των µηχανισµών υλοποίησης µε την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων; 

� Ποια είναι τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά των µηχανισµών εφαρµογής; 

� Ποια είναι η λογική της αξιολόγησης που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για κάθε 

ένα µηχανισµό εφαρµογής; 

� Ποία είναι η στοχευόµενη µεθοδολογική προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί 

για σωστή επιστηµονική έρευνα; 

 

Με την χρήση αυτών των δοµηµένων ερωτηµάτων και της κατάλληλης µεθοδολογίας 

θα γίνει προσπάθεια για την επαλήθευση ή την απόρριψη των βασικών υποθέσεων 

της διατριβής, οι οποίες είναι: 

 

� Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων υλοποίησης 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης 

βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων  
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� Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και στην 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

� Η εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και του 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η ενδυνάµωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών υλοποίησης 

� Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των έργων για την 

ένταξή τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελεί παράγοντα βέλτιστης 

απόδοσης των προγραµµάτων αυτών 

� Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η 

εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων βοηθάει στην 

αποτελεσµατικότητα αυτών 

� Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Επιπλέον, θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε ως πεδίο έρευνας η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και γιατί έχουν 

επιλεγεί τα διαχειριστικά και θεσµικά περιφερειακά όργανα της συγκεκριµένης 

περιοχής παρέµβασης ως αντικείµενα µελέτης. 

 

Μετά από λεπτοµερή έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί στην διαθέσιµη βιβλιογραφία 

σε σχέση µε το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο αναδεικνύεται η σηµασία του 

θέµατος µέσα από αναφορές και άλλων µελετητών οι οποίοι όµως δεν εξειδικεύουν 

στο βαθµό που αυτή η διατριβή προσεγγίζει τη συσχέτιση των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου µε την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων ανάπτυξης. 

 

Ειδικότερα στόχος της διατριβής είναι ο έλεγχος, η έρευνα και η αξιολόγηση όλων 

των εµπλεκόµενων µε την περιφερειακή ανάπτυξη φορέων στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη και κατά πόσο αυτοί οι φορείς υλοποίησης συµβάλουν στην 

οµαλή απορρόφηση των πόρων και στη γρήγορη και αποτελεσµατική ανάπτυξη. Οι 
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φορείς αυτοί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι Νοµαρχίες, 

οι ∆ήµοι, τα επιµελητήρια και οι ενδιάµεσοι φορείς των προγραµµάτων. 

 

Το πρώτο βασικό ερώτηµα δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος των µηχανισµών υλοποίησης 

στη διάρκεια του σχεδιασµού ενός αναπτυξιακού προγράµµατος αποτελεί µείζονος 

σηµασίας ερώτηµα για την αναπτυξιακή διαδικασία των περιφερειών γενικότερα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι µηχανισµοί υλοποίησης επηρεάζουν σε πολύ 

µεγάλο βαθµό το σχεδιασµό και την οργάνωση του θεσµικού και διοικητικού 

πλαισίου για την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής και ιδιαίτερα τους κινδύνους 

µη παραγωγικής αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, καθώς επίσης και τις δυσκολίες 

απορρόφησης πόρων σε σηµαντικά έργα και σε καινοτόµες δράσεις. Συγκεκριµένα, οι 

µηχανισµοί υλοποίησης φροντίζουν στο στάδιο του σχεδιασµού µέσω της 

διαδικασίας της αξιολόγησης να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις 

για την πιο αποτελεσµατική λειτουργία των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Σε 

ορισµένα παλαιότερα προγράµµατα παρουσιάστηκαν δυσκολίες εξαιτίας του 

γεγονότος ότι οι µηχανισµοί υλοποίησης δε φρόντισαν κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασµού να πραγµατοποιήσουν τις κατάλληλες αλλαγές έτσι οι µεταρρυθµίσεις 

ξεκίνησαν ταυτόχρονα µε την εφαρµογή του προγράµµατος, χωρίς προετοιµασία, και 

έπρεπε να πραγµατοποιηθούν «εν κινήσει». Προχώρησαν, δηλαδή θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις που αφορούσαν προγράµµατα και έργα που ήταν ήδη στη φάση της 

υλοποίησης. Αυτό το γεγονός, άλλοτε προκαλούσε καθυστέρηση των έργων και των 

δράσεων και άλλοτε προκαλούσε καθυστέρηση των ίδιων των µεταρρυθµίσεων. 

 

Έτσι υπάρχει µια στενή σχέση ανάµεσα στους µηχανισµούς υλοποίησης και στην 

σχεδιαστική αποδοτικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Λόγω του γεγονότος 

ότι όσο καλύτερα οργανωµένοι και αποτελεσµατικοί είναι οι µηχανισµοί υλοποίησης 

τόσο καλύτερη απορρόφηση πόρων θα έχουν οι περιοχές παρεµβάσεως και τόσο 

καλλίτερα ποσοστά θα δίδονται από τους δείκτες αποδοτικότητας κερδίζοντας έτσι 

επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών 

αυτών. 

 

Επίσης, ένας από τους ειδικότερους στόχους της διατριβής είναι η αναφορά και η 

ανάλυση των µεγεθών και των χαρακτηριστικών των µηχανισµών εφαρµογής των 
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αναπτυξιακών προγραµµάτων όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Υπάρχουν µηχανισµοί 

υλοποίησης των ΠΕΠ όπως η ∆ιαχειριστική Αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των περιφερειών, οι Ενδιάµεσοι Φορείς 

∆ιαχείρισης, οι δήµοι και οι νοµαρχίες. 

 

Τελευταίο, αλλά πολύ σηµαντικό ερευνητικό πεδίο της διατριβής αποτελεί η 

µεθοδολογική προσέγγιση που χρησιµοποιείται για την πρωτογενή έρευνα. Αν είναι 

στοχευµένη στο αντικείµενο της µελέτης και κατά πόσο τα αποτελέσµατά της 

κατευθύνουν σε περαιτέρω πρόοδο και βελτίωση τη διατριβή, χωρίς να οδηγούν σε 

αντιφατικά συµπεράσµατα που αποµακρύνουν τον ερευνητή από τον στόχο. Ένα 

σηµαντικό σηµείο της µεθοδολογίας είναι ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται οι 

µηχανισµοί υλοποίησης και εφαρµογής, ο τρόπος µε τον οποίο συλλέγονται οι 

πληροφορίες και τα στοιχεία των εν λόγω µηχανισµών, ποια είναι τα κριτήρια για το 

είδος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται και ποιος είναι ο κατάλληλος 

χρόνος που θα πρέπει να γίνεται η συλλογή των πληροφοριών. 

 

Αναµένουµε ότι το αποτέλεσµα της διατριβής -εκτός από τον κύριο στόχο που είναι η 

ανάδειξη της αµφίδροµης σχέσης της αποτελεσµατικότητας και των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου στην περιοχή παρέµβασης- θα είναι η 

συµπλήρωση των κενών που υπάρχουν στην µέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία, η 

οποία σε πολλές περιπτώσεις πλησιάζει το θέµα αλλά σε καµία περίπτωση δεν 

εξειδικεύει όπως στις δικές µου ερευνητικές ερωτήσεις και υποθέσεις. 
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1.6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία µε την οποία µπορεί να εξεταστεί 

η επάρκεια και η ποιότητα των µηχανισµών υλοποίησης, οι οποίοι εµπλέκονται στο 

σχεδιασµό, στη διαχείριση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, προκειµένου να εντοπιστούν οι τυχόν αδυναµίες των µηχανισµών οι 

οποίες επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αυτών στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση θα εστιαστεί στα ακόλουθα: 

 

� Εντοπισµό των παραγόντων που καθορίζουν τη διαδικασία υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων (θεσµικά πλαίσια, αναπτυξιακοί Νόµοι, 

κανονισµοί κτλ) 

 

� Εντοπισµό των εµπλεκόµενων µηχανισµών υλοποίησης από την Υπηρεσία 

Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης (δηλαδή τη ∆ιαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ) έως 

το επίπεδο του Τελικού ∆ικαιούχου (δηλαδή των νοµαρχιών και των δήµων 

των επιµελητηρίων και άλλων οργανισµών) 

 

� Λεπτοµερή και αναλυτικό προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ανωτέρω 

µηχανισµών. 

 

� Προσδιορισµό των σχέσεων που συνδέουν τους µηχανισµούς υλοποίησης µε 

την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ DELPHI 

 

Η µέθοδος Delphi αναπτύχθηκε από την Rand Corporation την δεκαετία του 1950. 

Πρόκειται για µια µέθοδο συστηµατικής παράθεσης κρίσεων και απόψεων σχετικά µε 

ένα συγκεκριµένο θέµα µέσω ενός συνόλου διαδοχικών ερωτηµατολογίων. Η 

µέθοδος αυτή δεν απαιτεί τη συνάντηση των συµµετεχόντων πρόσωπο µε πρόσωπο, 
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γεγονός το οποίο επιτρέπει τη συµµετοχή αυτών από περισσότερες από µια 

γεωγραφικές περιοχές (Delbecq, Van de Ven and Gustafon, 1975). 

 

Η µέθοδος Delphi δύναται να χρησιµοποιηθεί στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση 

ενός προγράµµατος έτσι ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

 

� Καθορισµός ή ανάπτυξη ενός συνόλου πιθανών εναλλακτικών προτάσεων για 

την υλοποίηση ενός Προγράµµατος, 

� ∆ιερεύνηση των υποθέσεων στις οποίες έχει βασιστεί η σχεδίαση του 

Προγράµµατος, 

� Η απόκτηση επιπλέον πληροφορίας και η επιµόρφωση των συµµετεχόντων 

στα εξεταζόµενα θέµατα (Delbecq et al., 1975). 

 

Η µέθοδος Delphi σαν µέσο έρευνας έχει επιλεγεί σε αυτή την ανάλυση: 

� Για να ανιχνεύσει τις απόψεις και τη γνώµη των φορέων υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Να προβλέψει µελλοντικές τάσεις και κατευθύνσεις που µπορεί να 

ακολουθήσουν αυτοί οι φορείς  

� Να µπορέσει να δηµιουργήσει και να χαρτογραφήσει την περιοχή, το πεδίο 

όπου συµφωνούν ή διαφωνούν τα αρµόδια όργανα µε τις διαχειρίστηκες αρχές 

και τις στρατηγικές τους 

 

Αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον καθορισµό θεµάτων που λειτουργούν κριτικά 

και καθοριστικά σε περιοχές µέγιστης σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Είναι χρήσιµη για προβλήµατα που απαιτούν επιπλέον 

κριτική ανάλυση και για µελέτες που αφορούν βιοµηχανίες οι οποίες υφίστανται 

ραγδαίες αλλαγές και λειτουργούν µέσα σε ένα ανασφαλές περιβάλλον (Jillson, 1979, 

Kaynak et al, 1994). Η µέθοδος Delphi είναι µια απαραίτητη ερευνητική µέθοδος για 

να παράγει πρακτικές ιδέες και να συγκεντρώνει συγκεκριµένες πληροφορίες για µια 

µεγάλη ποικιλία δειγµάτων σε ένα δοσµένο πεδίο έρευνας. 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών που αφορούν το 

περιεχόµενο και τα όρια των αρµοδιοτήτων, την τεκµηρίωση των λειτουργικών 
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διαδικασιών, το επίπεδο της παρεχόµενης ποιότητας και τη διαδικασία εκτέλεσης 

ενεργειών των µηχανισµών υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Θα γίνει διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας η οποία θα περιλαµβάνει δοµηµένες 

συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια µέσω της µεθόδου Delphi µε βασικούς 

συµµετέχοντες τους φορείς και τα όργανα που συµµετέχουν στα διάφορα στάδια 

υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων (για παράδειγµα στην περίπτωση των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων οι βασικοί συµµετέχοντες είναι η ∆ιαχειριστική 

Αρχή, οι Τελικοί ∆ικαιούχοι και οι Φορείς Υλοποίησης). 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου Delphi στην επιστηµονική µου ανάλυση θα γίνει σε δύο 

διαφορετικά στάδια: 

Στάδιο 1ο: Θα σχεδιαστεί µε βάση τις ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής ένα 

πρότυπο ερωτηµατολόγιο το οποίο θα περιλαµβάνει 11 ερωτήσεις. Το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο πρόκειται να αποσταλεί σε ογδόντα επτά (87) φορείς υλοποίησης 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο Νοµαρχιών και ∆ήµων 

και σε επίπεδο κεντρικών ∆ιευθύνσεων υλοποίησης και σχεδιασµού της περιφέρειας, 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τους µηχανισµούς 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης. Τα 

αποτελέσµατα των απαντήσεων από τα ερωτηµατολόγια θα συγκεντρωθούν και θα 

γίνει η ανάλυσή τους προκειµένου να εξάγουµε πρωτογενή συµπεράσµατα. 

 

Στάδιο 2o. Στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου Delphi θα αποσταλεί εκ νέου ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο θα περιλαµβάνει την πλειοψηφία των ερωτήσεων καθώς 

και την ανάλυση αυτών προκειµένου ο φορέας να έχει µια πλήρη εικόνα των 

απόψεων και των απαντήσεων και των άλλων φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα. 

Ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους φορείς να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά 

µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δηλαδή εάν συµφωνούν ή διαφωνούν µε αυτά. 

 

Με το πέρας του δεύτερου σταδίου της µεθόδου Delphi θα πραγµατοποιηθεί 

συνολική ανάλυση και θα προκύψουν τα τελικά συµπεράσµατα µέσω των οποίων οι 

υποθέσεις της διατριβής επαληθεύονται ή όχι. 
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1.7. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η διατριβή αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία χωρίζεται 

σε άλλες µικρότερες υποενότητες ανάλογα µε το θέµα που επιλέξαµε να αναλύσουµε 

και το υπόδειγµα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

 

Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή του αναγνώστη στο 

αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί η διατριβή παραθέτοντας σύγχρονες απόψεις 

ξένων και Ελλήνων συγγραφέων καθώς και οργάνων διοίκησης για την αξιολόγηση 

των µηχανισµών παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. Κυριότερος στόχος της πρώτης ενότητας είναι να εισάγει τον 

αναγνώστη στο θέµα της διατριβής µέσα από την αναπτυγµένη σκέψη που παράγεται 

χρησιµοποιώντας λόγο και αντίλογο. Στη συνέχεια δικαιολογείται γιατί το θέµα της 

διατριβής είναι ενδιαφέρον, σχετικό µε την εποχή, πρωτοποριακό και πως µπορεί να 

συµβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου πεδίου 

έρευνας, επίσης παρουσιάζονται ερευνητικές ερωτήσεις, αναφέροντας τον σκοπό και 

τους στόχους της ανάλυσης. Στην τελευταία ενότητα του πρώτου κεφαλαίου 

παρατίθεται το απαραίτητο και µεγάλης σηµασίας τµήµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης που είναι η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσουµε για να καταλήξουµε 

στα συνολικά συµπεράσµατα. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και σε όλες τις κατηγορίες φορέων σε όλα τα επίπεδα πόρων και όλα 

τα είδη µεταβλητών είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά παρέχονται οι ορισµοί των βασικών εννοιών που είναι 

σχετικές µε την διατριβή όσον αφορά την οικονοµική, περιφερειακή, κοινωνική και 

επενδυτική ορολογία. Επίσης, παρουσιάζεται µια κριτική ανασκόπηση της 

θεωρητικής και εµπειρικής βιβλιογραφίας κατηγοριοποιώντας τους συγγραφείς που 

ασχολήθηκαν µε τη θεωρία του θέµατος είτε κατά σχολές σκέψης και χρονολογία είτε 

σε εµπειρικές και θεωρητικές. Τέλος, αναφέρονται συµπερασµατικά στην άποψη του 

κάθε συγγραφέα τα κενά και οι ασάφειες που παρατηρούνται και ιδέες και προτάσεις 

για βελτίωση της έρευνας. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται το βασικό υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί στη 

διατριβή το οποίο είναι η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. Αρχικά γίνεται µια περιγραφή της Περιφερείας και των οικονοµικών, 

κοινωνικών και διαρθρωτικών συνθηκών που επικρατούν στην συγκεκριµένη περιοχή 

βάση των οποίων διαµορφώνονται και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που θα 

εφαρµοστούν. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα όργανα διαχείρισης των πόρων για την 

ανάπτυξη και τη σύγκλιση της περιφέρειας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν η διαδικασία µε την οποία έγινε η συλλογή τους και οι µέθοδοι 

που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των στοιχείων. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά 

στοιχεία για την πρόοδο της ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως οι δείκτες του ΑΕΠ, 

δείκτες απασχόλησης καθώς και σύγκριση αυτών των δεικτών µε τους συνολικούς 

δείκτες των άλλων περιφερειών της χώρας. Τέλος, συµπερασµατικά αναφέρονται τα 

βασικά στοιχεία του υποδείγµατος της διατριβής. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια παράθεση των στοιχείων που προέκυψαν και 

πραγµατοποιείται περαιτέρω ανάλυση αυτών. Επιπλέον, χρησιµοποιείται η 

µεθοδολογία που έχει ήδη αναφερθεί, µε την οποία γίνεται η έρευνα πεδίου. ∆ηλαδή 

οι φορείς των Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο που τους έχει αποσταλεί σε δύο φάσεις προκειµένου 

να εκφράσουν τη γνώµη τους για τους µηχανισµούς ελέγχου, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προγραµµάτων ανάπτυξης. Όσοι φορείς έχουν απαντήσει στο 

πρώτο ερωτηµατολόγιο συµµετέχουν σε έναν δεύτερο κύκλο ερωτήσεων των οποίων 

τα αποτελέσµατα αναλύονται εκ νέου. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα 

της έρευνας µε τη βοήθεια πινάκων και διαγραµµάτων σε σχέση µε τις απαντήσεις 

από τα ερωτηµατολόγια. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται η εκτίµηση 

και η ανάλυση του υποδείγµατος των φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 

και διερευνάται η αξιοπιστία του βασισµένο κυρίως στις υποθέσεις της διατριβής.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθεται µια περιληπτική ανασκόπηση των συµπερασµάτων 

και του πλαισίου έρευνας των κεφαλαίων 2 και 3 καθώς και τα βασικά ευρήµατα της 

διατριβής που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους 

περιορισµούς που επηρέασαν τα αποτελέσµατα της διατριβής, καθώς και µε ποιόν 

τρόπο η διατριβή συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήµης. Τέλος, 

προτείνονται συµβουλές και προτάσεις για παραπέρα έρευνα. 
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Παρατίθενται επίσης η συνολική βιβλιογραφία όλων των άρθρων, αναφορών, 

βιβλίων, και sites που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα για την διατριβή. 

 

Στο τελευταίο µέρος της διατριβής παρουσιάζεται ένα περιεκτικό παράρτηµα µε 

πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και δεν µπορούν 

να ενσωµατωθούν στο κυρίως κείµενο της εργασίας γιατί θα αποσπάσουν την µελέτη 

από τον βασικό της στόχο.  
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1.8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθώ να εισάγω τον αναγνώστη στο θέµα, τους στόχους 

και τις επιδιώξεις της διατριβής και στη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσουµε. 

Επιπλέον, επιχειρώ µια πρώτη παρουσίαση των µηχανισµών διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων και του στόχου των 

προγραµµάτων. 

 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου παρατίθενται οι απόψεις ενός αριθµού 

συγγραφέων και επιστηµόνων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την περιφερειακή 

ανάπτυξη, την τοµεακή και περιφερειακή διάρθρωση των κρατών-µελών και της 

Ελλάδας και τους µηχανισµούς εθνικής και περιφερειακής οργάνωσης.  

 

Στη δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου κάνω µια αναλυτική περιγραφή της 

περιφερειακής ανάπτυξης και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ενώ στην τέταρτη ενότητα 

επικεντρώνοµαι στους λόγους για τους οποίους επέλεξα το συγκεκριµένο ερευνητικό 

αντικείµενο κάνοντας και µια σύντοµη περιγραφή για το βασικό υπόδειγµα που θα 

χρησιµοποιήσω το οποίο είναι «Η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 

 

Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου αναλύονται λεπτοµερώς οι µηχανισµοί 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των 

τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Στην πέµπτη ενότητα του κεφαλαίου κάνω µια πρώτη αναφορά στις ερευνητικές 

ερωτήσεις της διατριβής, οι οποίες καλούνται είτε να επιβεβαιωθούν είτε να 

απορριφθούν µε τη χρήση της κατάλληλης µεθοδολογίας και του κατάλληλου 

δείγµατος πληθυσµού στην έρευνα πεδίου που θα γίνει. Στην συγκεκριµένη ενότητα 

παρουσιάζω επίσης και τις βασικές υποθέσεις της διατριβής από τις οποίες 

προκύπτουν οι ερευνητικές ερωτήσεις. Οι συγκεκριµένες υποθέσεις θα αναλυθούν σε 

επόµενα κεφάλαια της διατριβής µε την χρήση της µεθοδολογίας που παρουσιάζεται 

στην έκτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. Ενώ στην έβδοµη ενότητα του πρώτου 

κεφαλαίου επιχειρώ µια πρώτη παράθεση της διάρθρωσης των 5 κεφαλαίων της 
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διατριβής. Με αυτό τον τρόπο γίνεται µια πρώτη επαφή του αναγνώστη µε το 

αντικείµενο που θα αναλυθεί στα επόµενα κεφάλαια.  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται µια πιο λεπτοµερής περιγραφή-

παράθεση των απόψεων διαφόρων ερευνητών και κάνω µια προσπάθεια να συνδέσω 

της διάφορες απόψεις µεταξύ τους αλλά και µε τον στόχο και το αντικείµενο της 

ερευνητικής µου προσπάθειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια κριτική προσέγγιση των συγγραφέων που έχουν 

ασχοληθεί µε συναφή θέµατα χωρίζοντάς τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τη σχολή 

σκέψης που ανήκουν και την χρονολογία που έχουν πραγµατοποιήσει τη µελέτη τους. 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει την ορολογία των µηχανισµών ελέγχου, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραµµάτων ανάπτυξης, των 

διαχειριστικών αρχών και των φορέων υλοποίησης. Ειδικότερα γίνεται σηµαντική 

αναφορά στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και στις διάφορες προγραµµατικές 

περιόδους που αυτά περιλαµβάνουν. 

 

Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια κριτική προσέγγιση των αναλυτών που 

έχουν ασχοληθεί µε το ερευνητικό θέµα χωρίζοντάς τους σε κατηγορίες ανάλογα µε 

την άποψη που υποστηρίζουν και την χρονολογία που έχουν πραγµατοποιήσει τη 

µελέτη τους. Κυρίως, ο διαχωρισµός γίνεται σε δύο κατηγορίες σε εµπειρική και 

θεωρητική βιβλιογραφία εντάσσοντας τον κάθε συγγραφέα στην κατηγορία που 

ανήκει. 

 

Επιπλέον, γίνεται παράθεση µια σειράς άρθρων στα οποία παρουσιάζονται οι απόψεις 

και τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών ερευνών Ελλήνων και Ξένων συγγραφέων 

µε κύρια θέµατα προσέγγισης την Ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική πολιτική και 

τους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιχειρήσει και προσπαθεί 

µέχρι και σήµερα να υποστηρίξει την σύγκλιση και συνοχή των κρατών µελών. 

 

Τέλος, παρουσιάζεται η θεωρητική και εµπειρική µεθοδολογία που έχει 

χρησιµοποιηθεί από παρόµοιες µελέτες όπως η ποσοτική ανάλυση και η έρευνα µε 

την χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εξειδικευµένων δεικτών.  
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2.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ορισµοί και τα χαρακτηριστικά των βασικών 

εννοιών της διδακτορικής διατριβής: 

 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξη (ΚΠΣ) 

 

Κατηγορίες παρεµβάσεων που εξειδικεύουν τις βασικές κατευθύνσεις της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, µέσω της οποίας το KΠΣ θα συµβάλει στην 

ανάπτυξη και τη σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας. Το III KΠΣ περιλαµβάνει επτά 

άξονες προτεραιότητας. 

Άξονας 1: Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων 

Άξονας 2: Μεταφορές 

Άξονας 3: Ανταγωνιστικότητα 

Άξονας 4: Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία 

Άξονας 5: Ποιότητα Ζωής 

Άξονας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας 

Άξονας 7: Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Πηγή: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006, Ελλάδα 

 

Αξιολόγηση  

 

Η διαδικασία βάσει της οποίας γίνεται η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των 

διαρθρωτικών παρεµβάσεων της Κοινότητας. Οι διαρθρωτικές αυτές παρεµβάσεις 

αποτελούν αντικείµενο εκ των προτέρων αξιολόγησης, ενδιάµεσης αξιολόγησης και 

εκ των υστέρων αξιολόγησης, που αποσκοπούν στην εκτίµηση του αντίκτυπού τους 

σε σχέση µε τους στόχους, και στην ανάλυση των επιπτώσεών τους σε συγκεκριµένα 

διαρθρωτικά προβλήµατα. (Ψυχάρης 2005) 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται κάθε φορά από το κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης, 

και διευκρινίζεται ανάλογα µε το κάθε Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Επιπλέον, η 
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αξιολόγηση καθορίζεται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και στη 

συµπληρωµατικότητα των δοµών, των διαδικασιών, των µεθόδων και του 

χρονοδιαγράµµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή των κανονιστικών 

πράξεων σε θέµατα αξιολόγησης των προγραµµάτων, των µεγάλων έργων και των 

συµπληρωµάτων προγραµµατισµού καθώς και της ποσοτικοποίησης των στόχων. 

 

Η αξιολόγηση χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, όπως σηµειώνεται στον πίνακα 2.1  

 

Πίνακας 2.1 Ορισµός τύπων αξιολόγησης προγραµµάτων ανάπτυξης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ 

Η Εκ των Προτέρων 

Αξιολόγηση είναι µια 

αµφίδροµη διαδικασία που 

παρέχει εκτιµήσεις και 

συστάσεις από τους 

αξιολογητές, χωριστά από 

τους αρµόδιους για το 

σχεδιασµό, για θέµατα 

σχετικά µε την πολιτική ή το 

πρόγραµµα. Στόχος είναι η 

βελτίωση και η ενίσχυση της 

τελικής ποιότητας του 

καταρτιζόµενου σχεδίου ή 

προγράµµατος. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση 

αποτελεί ένα µέσο για τη 

βελτίωση της ποιότητας και 

της ορθότητας του 

προγραµµατισµού. 

Προσφέρει µια ευκαιρία για 

τον εντοπισµό των σηµείων 

του προγραµµατισµού που 

ενδεχοµένως χρειάζονται 

αναπροσανατολισµό, για να 

εξασφαλισθεί η επίτευξη των 

αρχικών στόχων. 

Η εκ των υστέρων (ex post) 

αξιολόγηση προσδιορίζει 

τους παράγοντες που 

συνέβαλαν στην επιτυχία ή 

την αποτυχία της υλοποίησης 

των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων και εντοπίζει 

τις ορθές πρακτικές. αφορά 

στις παρεµβάσεις στα 

προγράµµατα ανάπτυξης  

 

 

• Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) 

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων αρχών για 

την προετοιµασία των σχεδίων, των παρεµβάσεων και των συµπληρωµάτων 
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προγραµµατισµού. ∆ιεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και των προγραµµάτων 

συµπεριλαµβανοµένου του συµπληρώµατος προγραµµατισµού (Dall Erba, 2003).  

 

Αφορά: 

• στην ανάλυση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων αξιολογήσεων  

• στην ανάλυση των ισχυρών σηµείων, των αδύνατων σηµείων και του δυναµικού 

των περιφερειών ή/και των τοµέων 

• στην εκτίµηση του λόγου ύπαρξης και της συνοχής της προτεινόµενης 

στρατηγικής  

• στην ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων και των στόχων 

• στην ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων και την αιτιολόγηση της πολιτικής  

• στην ποιότητα των µηχανισµών εφαρµογής  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων και 

στη συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 

• Η ενδιάµεση αξιολόγηση 

 

Προβλέπεται η πραγµατοποίηση ενδιαµέσων αξιολογήσεων, τόσο στο επίπεδο των 

προγραµµάτων ανάπτυξης όσο και στο επίπεδο των παρεµβάσεων και των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιό του. (Γετίµης 2003). 

 

Σκοπός των ενδιάµεσων αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρµόδιους φορείς 

λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, ∆ιαχειριστικές Αρχές κλπ) τις 

κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιµήσεις σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των 

υλοποιούµενων παρεµβάσεων, που να επιτρέπουν τη διαµόρφωση έγκυρης και 

αντικειµενικής εικόνας τόσο για το βαθµό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι 

προβλεπόµενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά τους. 
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Η ενδιάµεση αξιολόγηση αποτελεί ένα µέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

ορθότητας του προγραµµατισµού. Προσφέρει µια ευκαιρία για τον εντοπισµό των 

σηµείων του προγραµµατισµού που ενδεχοµένως χρειάζονται αναπροσανατολισµό, 

για να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων. Αποτελεί βασική πηγή 

στοιχείων για την ενδιάµεση αναθεώρηση και είναι αλληλένδετη µε το αποθεµατικό 

επίδοσης, καθώς θα ενηµερώσει τα αποτελέσµατα για τους συµφωνηµένους δείκτες 

που αφορούν το αποθεµατικό επίδοσης, οι οποίοι αποτελούν υποσύνολο των δεικτών 

για το πρόγραµµα στο σύνολό του. (Κονσόλας 1999) 

 

Ειδικότερα, η ενδιάµεση αξιολόγηση: 

 

• Εκτιµά το κατά πόσον το πρόγραµµα στο σύνολό του παραµένει το κατάλληλο 

µέσο για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η περιφέρεια ή ο 

τοµέας.  

• Εξετάζει το κατά πόσον οι άξονες προτεραιότητας και οι στόχοι εξακολουθούν 

να είναι συνεκτικοί, επίκαιροι και ορθοί. 

• Εξετάζει τη συνέργια και τη συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος µε τα 

άλλα προγράµµατα στην κατεύθυνση επίτευξης των ευρύτερων τοµεακών ή/ 

και περιφερειακών στόχων. 

• Επανεξετάζει τον ποσοτικό προσδιορισµό των στόχων και ειδικότερα την 

έκταση στην οποία έχουν διευκολύνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

• Αποτιµά την ενδιάµεση πρόοδο υλοποίησης του Προγράµµατος, µε τη µέτρηση 

των δεικτών και αναλύει κριτικά την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων 

και την έκταση στην οποία µπορούν πράγµατι να επιτευχθούν. 

• Αποτιµά το βαθµό ενσωµάτωσης στο πρόγραµµα των οριζόντιων 

προτεραιοτήτων και πολιτικών και ιδίως αυτών για την ισότητα ευκαιριών και 

το περιβάλλον. 

• Αναλύει την επάρκεια των ρυθµίσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και 

εκτέλεσης του προγράµµατος. 

• Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους συµφωνηµένους δείκτες για το 

αποθεµατικό επίδοσης. 
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Η ∆ιαχειριστική Αρχή των προγραµµάτων ανάπτυξης έχει αποφασίσει τη 

συγκρότηση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση -σε Εθνικό επίπεδο- 

στην οποία µετείχαν εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων και της Ε.Ε. και ειδικοί 

εµπειρογνώµονες. Σκοπός της Επιτροπής αυτής, ήταν η υποστήριξη της 

∆ιαχειριστικής Αρχής για το συνολικό συντονισµό, την παρακολούθηση και στήριξη 

του έργου της Αξιολόγησης, µε σχετικές προς τούτο εισηγήσεις (Παρασκευόπουλος 

2003). 

 

Αναλυτικά το έργο της ήταν: 

 

• ο καθορισµός των σχετικών µε την αξιολόγηση προτεραιοτήτων 

• η επεξεργασία ενιαίων προδιαγραφών που θα περιέχονται στις προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου των Συµβούλων 

Αξιολόγησης. 

• η επεξεργασία µίας τυπικής σύµβασης ανάθεσης έργου, µε πρόβλεψη για 

επιµέρους προσαρµογές ανά Πρόγραµµα 

• η επεξεργασία ενός συστήµατος “Ποιοτικού Ελέγχου” της συνολικής 

διαδικασίας και των αξιολογήσεων 

• η εξέταση των διαδικασιών και του περιεχοµένου των αξιολογήσεων 

• η εξέταση της καταλληλότητας των ποσοτικοποιηµένων δεικτών σε σχέση µε 

την αξιολόγηση και η εισήγηση αναγκαίων προσαρµογών 

• η συνολική παρακολούθηση του έργου των Συµβούλων Αξιολόγησης των 

προγραµµάτων ανάπτυξης 

• η εξέταση της επάρκειας και της ποιότητας των Εκθέσεων Αξιολόγησης (και 

των προσχεδίων τους) και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αυτών 

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή των προγραµµάτων ανάπτυξης έχει την ευθύνη ανάθεσης και 

παρακολούθησης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης και της σύνταξης ενιαίων 

προδιαγραφών για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του 

έργου της Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Οι προδιαγραφές αυτές 

ορίζονται από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση. (Σιµάτου 2003) 
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Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές οργανώνουν και παρακολουθούν την ενδιάµεση αξιολόγηση 

σε συνεργασία µε τη κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε). Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ανατίθεται µία ενδιάµεση αξιολόγηση η οποία διενεργείται από ανεξάρτητους 

αξιολογητές.  

 

Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι: 

 

• Η παροχή επικαιροποιηµένης πληροφόρησης και ανάλυσης που θα συµβάλει 

στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση των Προγραµµάτων της 

τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

 

• Η παροχή στοιχείων και αναλύσεων που θα προκύπτουν από τα αποτελέσµατα 

του ΙΙΙ ΚΠΣ και θα συµβάλλουν στο σχεδιασµό των κατάλληλων στρατηγικών 

και προγραµµάτων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, καθώς συµπίπτει 

χρονικά µε την προετοιµασία για τις νέες πολιτικές και προγράµµατα των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων που θα εφαρµοστούν την περίοδο 2007–2013. 

 

• Να αποτελέσει µία από τις σηµαντικές πηγές πληροφοριών για την ex-post 

αξιολόγηση (η οποία θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2009) καθώς και για 

τις ex-ante αξιολογήσεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της περιόδου 2007-

2013. 

 

Βασικές συνιστώσες – ενότητες καθορίζονται οι ακόλουθες (Ψυχάρης 2004): 

 

• Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της 

Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του 2003.  

• Ανάλυση των πραγµατοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσµάτων που 

επετεύχθησαν µέχρι σήµερα, σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και 

την οικονοµική επίδοση των Προγραµµάτων. 

• Ανάλυση των επιπτώσεων µέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίµηση του βαθµού 

επίτευξης των στόχων µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου. 
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• Λοιπά αξιολογικά ερωτήµατα που το Κράτος Μέλος, η Περιφέρεια ή ο τοµέας 

κρίνουν κατάλληλα ή απαραίτητα. 

• Συµπεράσµατα για την αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και επιπτώσεις 

καθώς και προτάσεις για το µέλλον. 

 

• Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post) 

 

Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση αφορά στις παρεµβάσεις στα προγράµµατα 

ανάπτυξης και υπάγεται στην ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνεργασία µε 

το κράτος µέλος και τη διαχειριστική αρχή. Έχει ως στόχο την ανάλυση σχετικά µε τη 

χρήση των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των 

παρεµβάσεων και των επιπτώσεών τους καθώς και τη χρησιµότητα και διάρκεια 

αυτών. (Παρασκευόπουλος 2005). 

 

∆ιεξάγεται βάσει µεθοδολογικών προτάσεων της Επιτροπής, σε συνεννόηση µε τα 

κράτη µέλη, κατά τρόπο συντονισµένο και οµοιογενή, για την άντληση διδαγµάτων 

τόσο σχετικά µε τις παρεµβάσεις όσο και µε την πολιτική της οικονοµικής και 

κοινωνικής Συνοχής στο σύνολό της. ∆ιεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και 

πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία χρόνια µετά το πέρας της προγραµµατικής 

περιόδου. (Κονσόλας, Παρασκευόπουλος, Πλασκοβίτης, 2002).  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι αναπτυξιακό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την επίτευξη του στόχου της οικονοµικής σύγκλισης. Είναι πολυτοµεακό 

πρόγραµµα, που καλύπτει δηλαδή όλους τους τοµείς της οικονοµίας, και 

πολυταµειακό, δηλαδή συγχρηµατοδοτείται από τα τρία ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της 

Κοινότητας  

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 
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Αποθεµατικό Επίδοσης 

 

Ποσοστό επί των πιστώσεων υποχρεώσεων που ανακατανέµεται στα επιχειρησιακά 

προγράµµατα ή ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού ή στους άξονες προτεραιότητάς 

τους που θεωρούνται επιτυχή. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 4% των πιστώσεων 

υποχρεώσεων, που προβλέπονται για κάθε εθνική ενδεικτική κατανοµή. Η 

ανακατανοµή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεννόηση µε τα 

ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη, για κάθε Στόχο, βάσει περιορισµένου αριθµού δεικτών 

παρακολούθησης που αντανακλούν την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και τη 

δηµοσιονοµική εφαρµογή και που µετρούν τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα σε σχέση µε 

τους συγκεκριµένους αρχικούς του στόχους. 

(Κανονισµός EΚ αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 

 

Αρχή Πληρωµής 

 

Ειδική Υπηρεσία Πληρωµών που δηµιουργήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, σε επίπεδο KΠΣ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του KΠΣ και 

όλα τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Η Αρχή Πληρωµής: 

 

� είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και υποβολή των αιτήσεων πληρωµών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

� διασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συµµετοχής στους 

Τελικούς ∆ικαιούχους, 

� υποβάλλει τις πιστοποιηµένες δηλώσεις στην Επιτροπή ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα και ανά ∆ιαρθρωτικό Ταµείο, 

� υποβάλλει προβλέψεις για µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  

� καθορίζει, σε συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του KΠΣ, τους κανόνες 

λειτουργίας του OΠΣ για την επεξεργασία των πληροφοριών που 

χρησιµοποιεί, 

� διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο (δευτέρου επιπέδου) στις ∆ιαχειριστικές 

Αρχές και στους Τελικούς ∆ικαιούχους 
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� προβαίνει σε αναστολή των πληρωµών σε περίπτωση εικαζόµενης 

παρατυπίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες υπηρεσίες και 

� είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισµό των χρηµατοδοτικών 

ροών και τη διαχείριση των λογαριασµών που κατατίθενται οι πιστώσεις των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 περί γενικών 

διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας 

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, δοµή του Οργανισµού της Περιφέρειας, 

συγκροτείται από τις ∆ιευθύνσεις: 

1) Σχεδιασµού και Ανάπτυξης,  

2) Υγείας και Πρόνοιας,  

3) ∆ηµοσίων Έργων (∆∆E),  

4) Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆EKE),  

5) Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆EΣE), 

6) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (∆IΠEXΩ),  

7) ∆ασών,  

8) Γεωργικής Ανάπτυξης,  

9) Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης  

 

Ενώ υπάγονται επίσης σε αυτήν: 

1) το Τµήµα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών,  

2) το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και  

3) η Επιθεώρηση ∆ασών. 

Οι ανωτέρω ∆ιευθύνσεις έχουν τοπική αρµοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια και 

έδρα την έδρα της Περιφέρειας. Τις ∆ιευθύνσεις: 

1) Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης, που λειτουργούν στους Νοµούς ή 

Νοµαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνον στον οποίο βρίσκεται η έδρα της 

Περιφέρειας, και  

2) ∆ασών - ∆ασαρχεία.  

Οι ανωτέρω ∆ιευθύνσεις έχουν τοπική αρµοδιότητα στο Νοµό ή στη Νοµαρχία. 
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(N.2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 

για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» - Νέος Οργανισµός Περιφέρειας) 

 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

 

Τα διαρθρωτικά ταµεία είναι Χρηµατοδοτικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

άσκηση της Περιφερειακής Πολιτικής, που παρεµβαίνουν δια της χρηµατοδότησης 

των στόχων. 

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ETΠA), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EKT), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (EΓTΠE) και το Χρηµατοδοτικό Μέσο 

Προσανατολισµού της Αλιείας (XMΠA). Το Ταµείο Συνοχής που ιδρύθηκε το 1993 

εξυπηρετεί και αυτό τους στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής της Ένωσης. O 

προϋπολογισµός του συνόλου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ανήλθε σε 208 δισ. ECU 

συνολικά στην περίοδο 1993 - 1999 και αυξήθηκε σε 213 δισ. ΕΥΡΩ για την περίοδο 

2000 - 2006. 

(«Η Ευρώπη από το A έως το Ω: Οδηγός της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Υπηρεσία 

Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997) 

 

Ενδιάµεσος Φορέας 

 

Φορέας οικονοµικής διαχείρισης Έργων / Ενεργειών. ∆ιαχειρίζεται τις πιστώσεις που 

του µεταφέρει ο Φορέας Εθνικής Χρηµατοδότησης, τις οποίες κατευθύνει προς τα 

έργα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει και αρµοδιότητες τεχνικής υποστήριξης 

(οργάνωση σεµιναρίων, συλλογή και επεξεργασία προτάσεων, συµµετοχή στην 

αξιολόγηση των προτάσεων κλπ.). 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 περί γενικών 

διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) 

 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 

 

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 (γνωστό και ως III KΠΣ) είναι το προϊόν 

της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που 

υπάγονται στο Στόχο 1 και για το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 

∆εκεµβρίου 2006. Το III KΠΣ καταρτίστηκε µε βάση το Σχέδιο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Επιτροπή στις 29 Σεπτεµβρίου 

1999. Σύµφωνα µε το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης το συνολικό κόστος των 

αξόνων προτεραιότητας είναι 44.292 εκατ. Ευρώ για το σύνολο της χρονικής 

περιόδου. Τα συνολικά κονδύλια που προβλέπονται για τη συµµετοχή των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων ανέρχονται σε 22.707 εκατ. Ευρώ και η πρόσθετη συνδροµή 

του Ταµείου Συνοχής ανέρχεται σε 3.320 εκατ. Ευρώ. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατ’ αρχήν προβλεπόµενη κατανοµή του συνόλου της 

διαθέσιµης κοινοτικής συµµετοχής µεταξύ των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι η 

ακόλουθη:  

 

• ETΠA 14.608,0 εκατ. Ευρώ  

• EKT 4.241,2 εκατ. Ευρώ 

• EΓTΠE, Τµήµα Προσανατολισµού 2.260,3 εκατ. Ευρώ 

• XMΠA 211,1 εκατ. Ευρώ 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 945,0 εκατ. Ευρώ 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 441,4 εκατ. Ευρώ 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 περί γενικών 

διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 2) Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 

2000 σχετικά µε την έγκριση του ΚΠΣ) 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

 

Ολοκληρωµένες αυτοτελείς παρεµβάσεις που αντιστοιχούν σε καθεµία από τις 13 

Περιφέρειες της χώρας. Μαζί µε τα τοµεακά εθνικά προγράµµατα συνθέτουν το 

KΠΣ. 

Τα ΠEΠ είναι πολυτοµεακά προγράµµατα, καλύπτουν δηλαδή όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας, και πολυταµειακά, δηλαδή συγχρηµατοδοτούνται από τα τρία 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Κοινότητας (ETΠA, EKT, EΓTΠE / Π) και το XMΠA. 
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(Κανονισµός EK αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 

 

Στόχοι προτεραιότητας (παρεµβάσεων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων) 

 

Οι Στόχοι των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2000 - 

2006 είναι: 

• Στόχος 1: ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά 

καθυστερηµένων περιφερειών, 

• Στόχος 2: οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που 

αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες, 

• Στόχος 3: προσαρµογή και εκσυγχρονισµός των πολιτικών και των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης 

Ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια θεωρείται περιοχή του Στόχου 1 (το κατά κεφαλήν 

AEΠ των περιοχών αυτών είναι χαµηλότερο από το 75% του κοινοτικού µέσου όρου) 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 

 

Ταµείο Συνοχής 

 

Ιδιαίτερο Κοινοτικό Ταµείο που στόχο έχει να συµβάλλει στην ενίσχυση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. Το Ταµείο χρηµατοδοτεί Έργα 

Περιβάλλοντος, που εντάσσονται στις προτεραιότητες της Κοινοτικής Πολιτικής για 

Προστασία του Περιβάλλοντος και Έργα Υποδοµής, κοινού ενδιαφέροντος στον 

τοµέα µεταφορών. Χρηµατοδοτεί µόνο τις χώρες Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και 

Πορτογαλία, µε στόχο τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των κρατών µελών. 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 

 

Τελικοί ∆ικαιούχοι 

 

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα που είναι αρµόδιες 

για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την 
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έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων από 

φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη µέλη, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς 

που χορηγούν τις ενισχύσεις. Είναι έννοια ταυτόσηµη µε τον Φορέα Υλοποίησης 

έργου που χρησιµοποιήθηκε παλαιότερα. 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 

 

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου 

 

∆ελτίο που συµπληρώνεται από τους Τελικούς ∆ικαιούχους και υποβάλλεται στη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για έγκριση της ένταξης του 

έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

 

Στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου συµπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν τη φύση και 

το είδος του έργου στα πλαίσια του Μέτρου, τη σκοπιµότητα, την πληρότητα, την 

ωριµότητα του έργου, τη συνεκτικότητά του µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, 

τους εµπλεκόµενους φορείς στην εκτέλεση και µετέπειτα λειτουργία του έργου, τον 

τρόπο υλοποίησης (αριθµό και τρόπο εκτέλεσης των υποέργων), το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης, το κόστος και την ετήσια κατανοµή του στην περίοδο εκτέλεσης του 

έργου. Προκειµένου να εκδοθεί από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα απόφαση 

ένταξης του έργου, το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου συνοδεύεται από το ∆ελτίο Ελέγχου 

Εκπλήρωσης Κριτηρίων (∆EEK), το οποίο συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή του EΠ. Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου περιλαµβάνει, κατά το µεγαλύτερο µέρος 

του, στοιχεία τα οποία εισάγονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

(Eργόραµα). 

(Κανονισµός EK αριθ. 1260/99 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία) 
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2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.3.1 Θεωρητική βιβλιογραφία σχετική µε το θέµα της διατριβής. 

 

Οι Bailey and De Propris (2002) εξετάζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την οικονοµική σύγκλιση των περιφερειών, επικεντρώνοντας στα βασικά 

προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη µεταρρύθµιση του 1988. Η µεταρρύθµιση 

αυτή ήταν κρίσιµη δεδοµένου ότι αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά η ανάγκη για 

ενεργοποίηση των περιφερειακών «κυβερνήσεων» στη χάραξη της περιφερειακής 

πολιτικής µέσω της συνεργασίας τους µε τις κεντρικές κυβερνήσεις της κάθε χώρας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Είναι γνωστό ότι στις αρχές του 1990 το χάσµα µεταξύ των φτωχότερων και 

πλουσιότερων περιφερειών διευρύνονταν και κατά συνέπεια η διαρθρωτική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύγκλιση στο εσωτερικό της κρίνονταν σε 

αµφισβήτηση. Ένας βασικός λόγος διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων ήταν 

το γεγονός ότι τα θεσµικά και διοικητικά όργανα των λιγότερο ευνοούµενων 

περιφερειών δεν είχαν την ικανότητα να αποτελέσουν ενεργοί συνεργάτες της 

κεντρικής κυβέρνησης για την χάραξη της περιφερειακής πολιτικής. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε ανατρεπτικό παράγοντα για τις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες για την 

πρόσβαση και την εφαρµογή των διαρθρωτικών παρεµβάσεων στο εσωτερικό τους, 

το οποίο είχε αντίκτυπο στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση 

στη σύγκλισή τους µε τις πλουσιότερες περιφέρειες. 

 

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το θεσµικό κενό και την αδυναµία των 

περιφερειακών «κυβερνήσεων» και προτρέπει τις κεντρικές κυβερνήσεις να 

ενισχύσουν τα περιφερειακά θεσµικά όργανα, έτσι ώστε να διευρύνουν τη συµµετοχή 

τους στις διαρθρωτικές παρεµβάσεις. 

 

Επιπρόσθετα, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι φτωχότερες περιφέρειες 

οι οποίες είχαν µειωµένη θεσµική και διοικητική ικανότητα καθυστέρησαν σηµαντικά 

να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της διαρθρωτικής 

πολιτικής.  
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Αντίθετα, οι χώρες οι οποίες είχαν ενισχύσει θεσµικά και διοικητικά τις περιφέρειες 

συµµετείχαν αποτελεσµατικά στις διαρθρωτικές παρεµβάσεις µε αποτέλεσµα να 

βελτιώσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την οικονοµική τους επίδοση, να προσελκύσουν 

ξένα κεφάλαια και γενικότερα να αναπτυχθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις στις οποίες περιφέρειες κάποιων χωρών, αν και 

είχαν ενισχυθεί θεσµικά και διοικητικά, εντούτοις αποδείχτηκε ότι δεν ήταν ικανές να 

αντεπεξέλθουν και να συµµετέχουν ενεργά στις διαρθρωτικές παρεµβάσεις, καθώς ο 

χρόνος προσαρµογής τους ήταν ελάχιστος και κατά συνέπεια δεν είχαν την ικανότητα 

και την εµπειρία να αντεπεξέλθουν.  

 

Για το λόγο αυτό, δεν απαιτείται µόνο ενίσχυση (θεσµική και διοικητική) των 

περιφερειακών «κυβερνήσεων», αλλά συνεχής υποστήριξη για την επίτευξη της 

περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η παραπάνω διαδικασία 

είναι χρονοβόρα και για το λόγο αυτό αποτελεί πρόκληση τόσο για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όσο και για τις υπό ένταξη χώρες για την ενεργή συµµετοχή τους στην 

επίτευξη του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης. 

 

Ο Paraskevopoulos (2005) αναφέρεται στην ανάπτυξη των υποδοµών στην Ελλάδα, 

δίνοντας έµφαση στις υποδοµές των µεταφορών οι οποίες αναπτύχθηκαν από τις 

διαρθρωτικές παρεµβάσεις από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 έως σήµερα. 

Επιπλέον τονίζεται ότι η ανάπτυξη των υποδοµών αναδεικνύει όχι µόνο την 

αναπτυξιακή πολιτική της χώρας αλλά και τον εκσυγχρονισµό των θεσµικών 

διαδικασιών και οργάνων µε σκοπό την πλήρη ανταπόκριση τους στις νέες 

απαιτήσεις. 

 

Είναι γεγονός ότι οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών, οι οποίες 

προήλθαν από την υλοποίηση των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, 

αναδεικνύουν την µετάβαση σε έργα µεγάλης κλίµακας και εθνικής σηµασίας. Η 

µετάβαση αυτή έγινε πραγµατικότητα χάρη στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

της Ε.Ε., η οποία µέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

καλύπτει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των έργων. Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 
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πλαισίου των φορέων υλοποίησης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την εµπειρία και την 

ικανότητα για τη διαχείριση έργων υποδοµής µεγάλης κλίµακας αποτέλεσε βασικές 

συνιστώσες της αναπτυξιακής πορείας.  

 

Αναλύοντας συγκριτικά την υλοποίηση των τριών ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης) στον τοµέα των υποδοµών, παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην 

υλοποίηση των έργων υποδοµής του I ΚΠΣ. Με την πάροδο του χρόνου όµως και 

κατά τη διάρκεια των δύο επόµενων ΚΠΣ οι ρυθµοί υλοποίησης διαρκώς αυξάνονται. 

Παράλληλα αυξάνεται και η ικανότητα των φορέων υλοποίησης από τη διαδικασία 

«µαθαίνοντας από τις αποτυχίες και τις επιτυχίες του παρελθόντος». Τα δύο 

παραπάνω φαινόµενα σαφώς συνδέονται µεταξύ τους. 

 

Η αλλαγή της κατεύθυνσης της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα είχε 

επιπτώσεις στις δοµές της διακυβέρνησης της χώρας αυξάνοντας τη θεσµική και 

διοικητική ικανότητα σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και στην ενσωµάτωση του 

ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων υποδοµής. 

 

Η αύξηση της θεσµικής και διοικητικής ικανότητας έγκειται στο γεγονός ίδρυσης 

µονάδων οι οποίες υποστηρίζουν τη δηµόσια διοίκηση καλύπτοντας συγκεκριµένες 

ανάγκες µε ιδιαίτερα εξειδικευµένο προσωπικό µε στόχο την επιτυχή εφαρµογή των 

διαρθρωτικών παρεµβάσεων. 

 

Η ενσωµάτωση του ιδιωτικού τοµέα δύναται να θεωρηθεί ως µια πολύ σηµαντική 

αλλαγή στη χάραξη της περιφερειακής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. 

Σήµερα, σηµαντικά έργα τα οποία στοχεύουν όχι µόνο στην ανάπτυξη αλλά και στη 

σύγκλιση των περιφερειών υλοποιούνται µε τη βοήθεια του ιδιωτικού τοµέα. 

 

O Ψυχάρης (2004) ασχολείται µε τα Περιφερειακά Προγράµµατα των Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης. Τα περιφερειακά προγράµµατα αναδεικνύουν την περιφερειακή 

πολιτική µιας χώρας, καθώς προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια την 

περιφερειακή στρατηγική και προσαρµόζονται στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της 

κάθε περιφέρειας της. Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η παραγωγή 

σηµαντικής τοπικής προστιθέµενης αξίας. Ένα µεγάλο µέρος των έργων τα οποία 
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εντάσσονται στα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι αρµοδιότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει το βαθµό διοικητικής και 

δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης του κράτους, που είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή της σύγχρονης δηµόσιας πολιτικής. 

 

Η περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας επηρεάζεται τόσο από τα Τοµεακά, όσο και 

από τα Περιφερειακά Προγράµµατα. Τα περιφερειακά προγράµµατα υλοποιούν 

τοµεακές πολιτικές. Οι τοµεακές πολιτικές έχουν χωρικές διαστάσεις. Εποµένως η 

συνοχή και η συµπληρωµατικότητα αλλά και ο βαθµός υλοποίησής τους παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής. Η πορεία υλοποίησης 

των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αναδεικνύει ότι το θέµα της σύγκλισης και 

της ανάπτυξης των περιφερειών υποβαθµίστηκε ή θεωρήθηκε ότι θα προκύψει 

έµµεσα, µέσω της σύγκλισης και της ανάπτυξης της χώρας. 

 

Γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπήρξε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, εντός του 

οποίου θα υλοποιούνταν και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Αυτό θα αποτελούσε 

και κατευθυντήριο οδηγό και για τις εκτός ΚΠΣ πολιτικές, όπως για παράδειγµα οι 

δηµόσιες επενδύσεις. Εποµένως η αποτελεσµατικότητα των Προγραµµάτων του ΚΠΣ 

βασίζονταν και στην ύπαρξη αυτού του σχεδιασµού. 

Ένα από τα βασικότερα σηµεία του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης όφειλε να είναι 

και εκ των προτέρων διοικητική και δηµοσιονοµική αποκέντρωση, η οποία θα 

βοηθούσε στην καλύτερη υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών των ΠΕΠ. Η 

αποκέντρωση αυτή ήρθε πολύ καθυστερηµένα. Συγκεκριµένα οι περιφέρειες 

θεσµοθετήθηκαν το 1986, αλλά µόλις το 1998 άρχισαν να διαχειρίζονται τις 

αναπτυξιακές πολιτικές των ΠΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι το συγκεντρωτικό σύστηµα 

διοίκησης και διαχείρισης των δηµόσιων πόρων έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει τον 

κυρίαρχο ρόλο στις περιφερειακές υποθέσεις όλο αυτό το διάστηµα. 

 

Σήµερα έχουν διαµορφωθεί κάποιες δοµές και έχει αποκτηθεί σηµαντική εµπειρία 

που αποτελεί ένα κεφάλαιο για τον περιφερειακό προγραµµατισµό. Οι περιφέρειες 

συνιστούν πλέον το µοναδικό βαθµό διοικητικής αποκέντρωσης και από αυτές γίνεται 

η διαχείριση των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα). Εποµένως 

µπορούν από καλύτερη θέση να αποτελέσουν τον εταίρο της κεντρικής κυβέρνησης 
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και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Στο σηµείο αυτό 

χρειάζεται να γίνει µια σηµαντική διευκρίνιση. Η πολιτική της περιφερειακής 

ανάπτυξης είναι διαφορετική από το βαθµό διοικητικής και δηµοσιονοµικής 

αποκέντρωσης. Θεωρητικά περιφερειακή ανάπτυξη θα µπορούσε να επιτευχθεί και 

χωρίς διοικητική και δηµοσιονοµική αποκέντρωση, µε πόρους που θα κατευθύνονταν 

στις περιφέρεις από την κεντρική διοίκηση. Όµως πολλές φορές ορισµένοι στόχοι 

επιτυγχάνονται αποτελεσµατικότερα από τις αποκεντρωµένες βαθµίδες διοίκησης. 

Την ίδια αντίληψη υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητάει την 

αποκεντρωµένη διαχείριση των προγραµµάτων.  

 

Τα ΠΕΠ, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ανέδειξαν ως τυπικά ισοδύναµο εταίρο 

στην περιφερειακή ανάπτυξη την Περιφέρεια και επέφεραν µια σειρά από αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης, δίνοντας έµφαση στην ισχυροποίηση των 

αποκεντρωµένων δοµών του κράτους. 

 

Την περίοδο 1989-1993 το µισό από το ΚΠΣ κατανέµεται στα ΠΕΠ. Το γεγονός αυτό 

εξυπηρετούσε τη µεγαλύτερη απορρόφηση των πόρων παρά την υλοποίηση ενός 

συνεκτικού σχεδίου οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Μέσα από µια διαρκή 

µετατόπιση των πόρων και προτεραιοτήτων σε έργα αµφίβολης 

αποτελεσµατικότητας, χωρίς ευρύτερο σχέδιο και θεσµούς διοίκησης και οργάνωσης 

σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι καθόλου ανεξήγητο η 

αµφισβητούµενη αναπτυξιακή επίδραση του Ι ΚΠΣ στη χώρα. Οι παραπάνω 

ανεπάρκειες δικαιολογούνται από τη µη προσαρµογή του διοικητικού συστήµατος 

στις απαιτήσεις του Ι ΚΠΣ, η οποία επηρέασε αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας. 

 

Στο ΙΙ ΚΠΣ (1994-1999), έχουν αρχίσει ήδη να δηµιουργούνται νέες µορφές 

διοίκησης-διαχείρισης (ΜΟ∆, ΜΕΚ), ενώ οι περιφέρειες αναλαµβάνουν πιο ενεργό 

ρόλο στις διαδικασίες των ΠΕΠ. Βέβαια και στην περίοδο αυτή παρατηρούνται 

µετατοπίσεις πόρων σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό, γεγονός που 

αποδεικνύει την εγγενή αδυναµία για σωστό προγραµµατισµό και αποτελεσµατική 

διαχείριση, αλλά η ένταση του φαινοµένου σταδιακά µειώνεται. 
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Στο ΙΙΙ ΚΠΣ (2000-2006), οι νέοι κανονισµοί των διαρθρωτικών ταµείων έχουν ως 

αποτέλεσµα η ανάγκη για αποκεντρωµένη διαχείριση να γίνει πιο επιτακτική, οι 

έλεγχοι να γίνουν πιο αυστηροί και εισάγεται νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση, 

εφαρµογή και έλεγχο του ΚΠΣ (ν. 2860/2000). 

 

Για τη νέα προγραµµατική περίοδο τονίζεται η ολοένα και περισσότερο ενίσχυση των 

φορέων υλοποίησης των ΠΕΠ αφού πλέον αρχίζει να γίνεται πιο έντονο το στοιχείο 

της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και οι πιέσεις που θα δεχθεί η ελληνική 

περιφερειακή πολιτική θα είναι πιο έντονες. Ο βαθµός διοικητικής και 

δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης είναι ακόµα και σήµερα µικρός, ενώ υπάρχουν 

προβλήµατα συγχρονισµού ανάµεσα σε αυτούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει 

καλύτερη προετοιµασία της διοίκησης, αφού στην περίοδο αυτή ο σχεδιασµός της 

περιφερειακής πολιτικής οφείλει να είναι πιο αποτελεσµατικός, τη στιγµή που γίνεται 

όλο και πιο σύνθετος. 

 

Ο Kevin Williams (Σύµβουλος στο Εξειδικευµένο Κέντρο Ευρωπαϊκών 

Αξιολογήσεων - Λυών, Γαλλία) στο άρθρο του για την ανάµιξη ποσοτικών και 

ποιοτικών εργαλείων αξιολόγησης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο έργο που 

επιτελέστηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος MEANS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ειδικότερα, βασίζεται στον στόχο 3 της Συλλογής MEANS «Αξιολόγηση των 

κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων: Κύριες τεχνικές και µέσα αξιολόγησης». Ο 

συγγραφέας βασίζεται επίσης σε ιδέες και προσεγγίσεις που προκύπτουν από τις 

µικτές µεθόδους προσέγγισης της Jennifer Green που παρουσιάστηκε στο συνέδριο 

Αξιολόγησης στο Ηνωµένου Βασιλείου το 1999. 

 

Σύµφωνα µε τον Kevin Williams η ανάγκη για την αξιολόγηση των 

κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε ένας σηµαντικός παράγοντας πίσω από την 

ταχεία ανάπτυξη των πρακτικών αξιολόγησης στην Ευρώπη κατά την τελευταία 

δεκαετία. Αυτή η επέκταση συνοδεύεται από το Πρόγραµµα MEANS (Μέθοδοι για 

την Αξιολόγηση των διαρθρωτικών πολιτικών), που δροµολογήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995. Ο γενικός στόχος αυτού του προγράµµατος είναι η 

ανάπτυξη αξιολογητικής ικανότητας εντός της Επιτροπής, βελτίωση της ποιότητας 
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των αξιολογήσεων της διαρθρωτικής πολιτικής, ανάπτυξη της χρησιµότητας αυτών 

των αξιολογήσεων και ενίσχυση της αξιοπιστίας τους. 

 

Η φύση των ευρωπαϊκών παρεµβάσεων διαρθρωτικής πολιτικής, οι οποίες 

οριοθετούνται σε µεγάλο βαθµό γεωγραφικά, εκτελούνται στα πλαίσια της 

συνεργασίας, συχνά αποτελούνται από πολλά, διαφορετικά, συγχρηµατοδοτούµενα 

έργα, και στοχεύουν στο να παράγουν κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις 

µακροοικονοµικού επιπέδου (κοινωνικής και οικονοµικής συνοχή), µέσω της 

εφαρµογής µέτρων µικροοικονοµικού επιπέδου (π.χ. υποστήριξη για την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, σεµινάρια κατάρτισης για 

τους ανέργους, την επανεκπαίδευση των εργαζοµένων σε φθίνοντες βιοµηχανικούς 

κλάδους), θέτουν περιορισµούς στον τρόπο µε τον οποίο, αξιολογητές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τα µέσα και τις τεχνικές αξιολόγησης που έχουν στη διάθεσή τους. 

Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος MEANS ήταν να 

δεχτούµε ότι θα ήταν αδύνατο να προβλεφθεί µια τυποποιηµένη µέθοδο 

αξιολόγησης
2.Αντί για αυτό, εκπονήθηκε µια τυποποιηµένη διαδικασία για την 

ανάπτυξη µιας µεθόδου αξιολόγησης στην οποία η µίξη και το ταίριασµα των 

εργαλείων αξιολόγησης είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

 

Οι Greene and Caracelli (1997) σηµειώνουν ότι µια προσέγγιση µικτών µεθόδων 

αποτελείται από συνδυασµό διαφορετικών µέσων και τεχνικών αξιολόγησης, όχι 

µόνο για την παρακολούθηση και την συλλογή επιπρόσθετων ποσοτικών και 

ποιοτικών πληροφοριών αλλά και την δόµηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση των 

πληροφοριών αυτών. Πριν όµως εξετάσουµε τις προσεγγίσεις µικτών µεθόδων, θα 

καθορίσουµε τι σηµαίνει εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης. 

 

Ένα εργαλείο αξιολόγησης χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 

διαδικασιών οι οποίες ολοκληρώνουν καθορισµένες λειτουργίες σε ένα πρόγραµµα η 

                                                 
2 Συγγραφείς όπως η Jennifer Green χρησιµοποιεί «Μέθοδο» για να περιγράψει διαδικασίες για συγκέντρωση και 

ανάλυση δεδοµένων. Εµείς χρησιµοποιούµε τους ορισµούς «εργαλεία» και «τεχνικές» για αυτές τις λειτουργίες, 

εµείς προτιµούµε την λέξη «µέθοδος» για να περιγράψουµε την όλη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι αναλυτές 

επίσης επεκτείνουν τον ορισµό «εργαλεία η τεχνική» για να συµπεριλάβουν διαδικασίες για την δόµηση µιας 

αξιολόγησης και την κριτική αξιολόγηση ενός προγράµµατος.  
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πολιτική αξιολόγησης. Για παράδειγµα, µια έρευνα ερωτηµατολογίου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την συγκέντρωση των απόψεων µιας οµάδας σε ένα ή 

περισσότερα θέµατα που ορίζονται εκ των προτέρων, µια ανάλυση κόστους-οφέλους 

υπολογίζει τη δηµόσια δαπάνη που χρησιµοποιείται για την επίτευξη ενός 

συγκεκριµένου αποτελέσµατος, το αποτέλεσµα παρουσιάζεται σε µια µορφή η οποία 

επιτρέπει τη σύγκριση προγραµµάτων και έργων.  

 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι οι όροι "µέσα" και "τεχνικές" είναι συνώνυµες και 

εφαρµόζονται σε τυποποιηµένες διαδικασίες, τις οποίες κάθε αξιολογητής µπορεί να 

µάθει να χρησιµοποιεί και να εφαρµόζει κατά την υλοποίηση των δράσεων του. Ένα 

µέσο χρησιµοποιείται για την επεξεργασία πρώτων υλών (εισροές) και στη συνέχεια 

για την µετατροπή τους σε προϊόντα (εκροές). Οι εισροές και οι εκροές είναι 

πληροφορίες, δεδοµένα, γεγονότα, γνώµες, αποφάσεις, κλπ. Οι εισροές και οι εκροές 

µπορεί να είναι διαφορετικής φύσεως. Για παράδειγµα, µια έρευνα ερωτηµατολογίου 

συλλέγει απόψεις και παράγει ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε τις απόψεις αυτές. Όλοι 

οι τύποι των πληροφοριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µια οµάδα 

εµπειρογνωµόνων για την δηµιουργία µιας κριτικής άποψης, κλπ. 

 

Ένα εργαλείο µπορεί να τυποποιηθεί, διότι ο τρόπος διαδικασίας είναι σταθερός, 

δηλαδή, οι εισροές έχουν µια τυποποιηµένη µορφή, οι εκροές είναι πάντα της ίδιας 

φύσης, και οι µετασχηµατισµοί συµβαίνουν κάτω από τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, ένα 

εργαλείο πάντα έχει ένα βαθµό ευελιξίας, έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί και 

να χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Αυτές οι "προσαρµογές" είναι 

περιορισµένες, έτσι ώστε το εργαλείο να παραµένει αναγνωρίσιµο.  

 

Ένα εργαλείο έχει οδηγίες χρήσεως, που περιγράφονται σε ένα ή περισσότερα 

εγχειρίδια. Μαθήµατα κατάρτισης σχετικά µε τα µέσα αξιολόγησης και τη χρήση 

τους προσφέρονται για αρχάριους. Πρότυπα ποιότητας διασφαλίζουν ότι τα εργαλεία 

χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά. Οι συγγραφείς συνοψίζοντας σηµειώνουν ότι ένα 

µέσο αξιολόγησης µπορεί να αναγνωριστεί από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: µπορεί 

να αναγνωριστεί από ένα όνοµα, που χρησιµοποιείται για τη ολοκλήρωση µιας 

διαδικασίας µε σταθερές εισροές-εκροές, που µπορεί να προσαρµοστεί αλλά σε 

περιορισµένο αριθµό τρόπων, έχει εγχειρίδιο και πρότυπα ποιότητας. Όλες αυτές οι 
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ιδιότητες επιτρέπουν τη µεταβίβαση του µέσου αξιολόγησης, από τον έναν 

αξιολόγηση στον άλλο και από έναν επαγγελµατία σε έναν άλλο. Ειδικότερα, η 

χρήση του είναι δηµόσια και δεν περιορίζεται στον δηµιουργό του. Ένα τυπικό µέσο 

αξιολόγησης είναι η ανάλυση παλινδρόµησης που παρουσιάζεται στο σχήµα 2.1 

Σχήµα 2.1 

 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός µέσου αξιολόγησης 

µπορούν να αναγνωριστούν όπως, π.χ.:  

• Συγκεκριµένες εισροές ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε εµφανή αποτελέσµατα, για 

τη συµµετοχή στο πρόγραµµα και από την άλλη, ερµηνευτικές µεταβλητές αφού 

τα δεδοµένα αυτά είναι διαθέσιµα για µεγάλο αριθµό ατόµων ορισµένες 

προσαρµογές (ο αριθµός και η φύση των µεταβλητών, η φύση των σχέσεων, τα 

όρια της ισχύος)  

• Συγκεκριµένες εκροές διανοµή των εµφανών ή µεικτών αποτελεσµάτων µεταξύ 

των καθαρών επιπτώσεων που αναλογούν στο πρόγραµµα και στα αποτελέσµατα 

των άλλων ερµηνευτικών µεταβλητών 

 

Επιπλέον, το εργαλείο αναγνωρίζεται µέσω ενός ονόµατος (ανάλυση 

παλινδρόµησης), ανεξάρτητα από τις παραλλαγές που αντιστοιχούν στις διάφορες 

προσαρµογές (γραµµική παλινδρόµηση, λογιστική παλινδρόµηση, κλπ.). Τέλος, το 

µέσο αξιολόγησης περιγράφεται σε πολλά εγχειρίδια. 

Πολλά ξεχωριστά άτοµα-

∆εδοµένα σχετικά µε:  

Αλλαγή 

Συµµετοχή στο 

πρόγραµµα 

Άλλες επεξηγηµατικές 

µεταβλητές 

Ανάλυση 

Παλινδρόµησης 

(ποσοστό) 

Επίπτωση= % 

µεταβολή που 

µπορεί να 

αποδοθεί στο 

Αριθµός Μεταβλητών 

Φύση των σχέσεων 

Όριο ισχύος 
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Επίσης, ένα εργαλείο ή µια τεχνική µπορεί να έχει ποιοτικό χαρακτήρα. Για 

παράδειγµα, το METAPLAN® είναι µια τεχνική διαµεσολάβησης που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, µεταξύ άλλων λειτουργιών, για την ταξινόµηση και την κατάταξη 

των στόχων του προγράµµατος. 

 

Εκτός από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν ειδικά για την αξιολόγηση (π.χ. ανάλυση 

κόστους / οφέλους, πολυκριτηριακή ανάλυση), τα περισσότερα εργαλεία δανείζονται 

από τους κύριους επιστηµονικούς κλάδους. Μια έρευνα ερωτηµατολογίου έχει 

ληφθεί από την κοινωνιολογία, η ανάλυση παλινδρόµησης δηµιουργήθηκε από 

στατιστικολόγους, το µοντέλο εισροών-εκροών προέρχεται από την οικονοµία, η 

οµάδα εµπειρογνωµόνων αντλούν σε µεγάλο βαθµό από νοµικές πρακτικές, καθώς 

και το σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών και εθνογραφικών παρατηρήσεων 

προέκυψαν από τις αντίστοιχες επιστήµες τους. 

 

Η τέχνη του αξιολογητή περιλαµβάνει την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου και 

την απόρριψη των ακατάλληλων, ανάλογα µε τη λειτουργία που υποτίθεται ότι θα 

εκπληρώσουν σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Μια αξιολόγηση µπορεί να χωριστεί 

σε τέσσερις βασικές φάσεις: δόµηση, παρατήρηση, ανάλυση και κριτική. Κάθε µία 

από αυτές τις φάσεις µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια των τυποποιηµένων 

εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης. Οι φάσεις αυτές µπορούν να αναλυθούν 

περαιτέρω σε 8 ξεχωριστά βήµατα που συνοψίζονται στο παρακάτω σχήµα 

Σχήµα 2.2 

 
Σχήµα: Τα τέσσερα στάδια κλειδί και τα οχτώ βήµατα µιας αξιολόγησης (Scriven M. 1980) 

Ορισµός αναµενόµενων αποτελεσµάτων και 
αξίας κριτηρίων  

Καθορισµός δεικτών, κλίµακας, τύπων 

Επικέντρωση στην συλλογή δεδοµένων 

Συλλογή ∆εδοµένων 

Κατανόηση περιπτώσεων και αποτελέσµατα 

Συµπεράσµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
δικτύου 

Κριτική αξιών σχετικά µε διάφορα κριτήρια 

Κάνει συνθετική αξιολόγηση 

∆όµηση 

Παρακολούθηση 

Ανάλυση 

Αξιολόγηση 
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Φάση 1 - ∆όµηση της αξιολόγησης 

 

• Αποσαφήνιση και ιεράρχηση των προς αξιολόγηση επιπτώσεων, καθορισµός 

των κριτηρίων 

Το πρώτο βήµα περιλαµβάνει την καταγραφή των ερωτηµάτων στα οποία η 

αξιολόγηση πρέπει να παρέχει απαντήσεις. Για παράδειγµα: Οι φορολογούµενοι 

παίρνουν αξία για τα χρήµατά τους; Ποια είναι τα πιο αποτελεσµατικά τµήµατα του 

προγράµµατος; Το πρόγραµµα αιτιολογείται; Έχει το πρόγραµµα αρνητικές 

απρόσµενες συνέπειες; Κάθε ερώτηση µπορεί να υποδιαιρείται ανάλογα µε τις προς 

αξιολόγηση επιπτώσεις, π.χ. τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, τις επενδύσεις που 

προσελκύονται, το µερίδιο αγοράς που έχει αποκτηθεί, αύξηση της απασχόλησης 

µιας κατηγορίας του πληθυσµού ή αύξηση της ελκυστικότητας µιας περιοχής. Κάθε 

ερώτηση αναφέρεται επίσης σε ένα κριτήριο απόφασης, π.χ. είναι το αναµενόµενο 

αποτέλεσµα που προκύπτει σχετικό, σύµφωνο µε τους στόχους, αποτελεσµατικό, 

διαρκές και λογικό. 

 

Τα εργαλεία που εφαρµόζονται σε αυτό το βήµα χρησιµοποιούνται για να 

τοποθετήσουν τα ερωτήµατα σε λίστα, να τα αποσαφηνίσουν, να τα βαθµολογήσουν 

και να επιλέξουν εκείνα για τα οποία η αξιολόγηση πρέπει να παρέχει απαντήσεις, 

π.χ. το λογικό πλαίσιο, η χαρτογράφηση των επιπτώσεων, SWOT ανάλυση, 

METAPLAN ® 

 

• Καθορισµός µέσων παρατήρησης 

Αυτή η δεύτερη φάση αποτελείται από την επεξήγηση των ερωτήσεων αξιολόγησης 

σε δείκτες ή περιγραφές που παρατηρούνται στο πεδίο. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση ενός προγράµµατος περιφερειακής ανάπτυξης στην Ουαλία, το ζήτηµα 

έχει ως εξής: «Είναι το αποτέλεσµα των προγραµµάτων για την απασχόληση 

ικανοποιητικό σε σχέση µε τα χρήµατα που ξοδεύονται;» Μεταφράζεται µε τη µορφή 

ενός δείκτη αποδοτικότητας, ως εξής: «κόστος για τον κρατικό προϋπολογισµό της 

καθαρής θέσης απασχόλησης που δηµιουργείται». Κλίµακες και τυπολογίες είναι δύο 

εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της 

αξιολόγησης. 
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Φάση 2 - Παρατηρώντας τα φαινόµενα 

 

• Καθορισµός του πεδίου παρατήρησης 

Αυτό το τρίτο βήµα περιλαµβάνει τον καθορισµό ενός πεδίου της παρατήρησης που 

περιορίζεται ώστε να µην δηµιουργεί υπερβολικό κόστος, αρκετά µεγάλο ώστε να 

παράγονται αξιόπιστες πληροφορίες, και σε αρκετή αντίθεση για να αποκαλύψει τα 

αποτελέσµατα που πρέπει να αξιολογηθούν. Συνεπώς, είναι ένας συµβιβασµός που 

αφορά επιλογές, όπως: Πρέπει να παρατηρηθούν όλες οι κατηγορίες των αποδεκτών, 

Πρέπει, επίσης, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι πληθυσµοί που είναι 

ισοδύναµοι, αλλά δεν έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα, να παρατηρηθούν; Πώς 

µπορούν να επιλεγούν περιπτώσεις για να αποκτηθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα 

του προγράµµατος; Θα πρέπει περιπτώσεις επιτυχηµένων πρακτικών να επιλεχθούν, 

έτσι ώστε να κατανοήσουµε τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας; ∆ιάφορες 

τεχνικές δειγµατοληψίας είναι διαθέσιµες στον αξιολογητή σε αυτό το στάδιο της 

αξιολόγησης. 

 

• Συλλογή δεδοµένων 

Το τέταρτο βήµα συνίσταται στη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων του τοµέα. 

Υπάρχουν πολυάριθµα εργαλεία έρευνας για το σκοπό αυτό. Είναι δανεισµένα από 

διάφορα επιστηµονικά πεδία των κοινωνικών επιστηµών που συλλέγουν δεδοµένα: 

κοινωνιολογία, πολιτική επιστήµη, εθνογραφία, κλπ. 

 

Αυτό το βήµα είναι απαραίτητο εάν η αξιολόγηση δεν µπορεί να στηριχθεί 

αποκλειστικά σε δευτερογενή δεδοµένα, όπως η αξιολόγηση προηγούµενων ερευνών, 

στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα παρακολούθησης. Τα εργαλεία που ισχύουν για 

αυτό το βήµα επιτρέπουν τη συλλογή γεγονότων και απόψεων και την αποκατάστασή 

τους µε ποιοτική ή ποσοτική µορφή, (π.χ., ατοµικές συνεντεύξεις, οµάδες εστίασης, 

έρευνα ερωτηµατολογίου, εθνογραφική παρατήρηση). 
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Φάση 3 - Ανάλυση των στοιχείων 

 

• Σύγκριση των παρατηρήσεων 

Το πέµπτο βήµα περιλαµβάνει την παρουσίαση των πρωτογενών ή / και 

δευτερογενών δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προτείνουν συµπεράσµατα και 

συγκρίσεις που µπορούν να γίνουν διαισθητικά ή επαγωγικά. Αν πάρουµε το 

παράδειγµα της αξιολόγησης των προγραµµάτων κατάρτισης για τη µακροχρόνια 

ανεργία, η σύγκριση των παρατηρήσεων θα αποτελείται από την ανάλυση του 

ποσοστού της επιστροφής στην εργασία, για να δούµε αν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές και για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας. Τα βασικά 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για αυτή τη λειτουργία είναι διαγράµµατα και 

συγκριτικοί πίνακες. Πιο εξελιγµένα εργαλεία περιλαµβάνουν συστήµατα 

γεωγραφικών πληροφοριών και ανάλυσης παραγόντων. 

 

• Εκτίµηση αποτελεσµάτων 

Το έκτο βήµα είναι αυτό στο οποίο εκτιµώνται τα καθαρά αποτελέσµατα του 

προγράµµατος. Το βήµα αυτό απαιτεί την ανάλυση της αιτιότητας που σχεδόν πάντα 

ακολουθεί µια παραγωγική προσέγγιση, δηλαδή µια προσέγγιση βασισµένη στην 

επαλήθευση των υποθέσεων της αιτίας και του αποτελέσµατος. Η τεχνική 

βιβλιογραφία σχετικά µε την αξιολόγηση προτιµά συχνά ποσοτικά εργαλεία 

ανάλυσης που χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση αυτής της λειτουργίας (π.χ. 

συγκριτική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόµησης). 

 

Μέσα που εφαρµόζονται σε αυτό το βήµα, επιτρέπουν τα καθαρά αποτελέσµατα των 

προγραµµάτων που πρέπει να εκτιµηθούν, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο µέλλον, 

και σε µικρο-και µακρο-οικονοµικό επίπεδο, (π.χ. shift-share3 analysis, µοντέλο 

                                                 
3 Shift-Share Analysis: Η ανάλυση µετατόπισης/µεριδίου είναι µια ευρέως χρησιµοποιηµένη 

αναλυτική τεχνική που χρησιµοποιείται για την αναδροµική αποσύνθεση των αλλαγών, συνήθως στην 

απασχόληση, σε ένα σύνολο αστικών περιοχών ή περιφερειών. Η σχέση ανάµεσα στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και την βιοµηχανική δόµηση συχνά αναλύεται και χωρίζεται σε διάφορα αποτελέσµατα, µε 

µια τεχνική γνωστή σαν ανάλυση Μετατόπισης Μεριδίου. Ανακαλύφθηκε, ίσως από τοπικές 

µετατοπίσεις στις κατασκευές του Daniel Creamer, η τεχνική αναπτύχθηκε πρώτα και 

χρησιµοποιήθηκε σαν ένα εργαλείο ανάλυσης κατά το 1960 από τους Αsbby, Dunn, Fuchs και Perloff, 



62 

 

εισροών-εκροών, µακρο-οικονοµικά µοντέλα, η έρευνα Delphi, οµάδες σύγκρισης, 

ανάλυση παλινδρόµησης). 

 

Φάση 4 - Κρίνοντας τα αποτελέσµατα 

 

• Κρίνοντας τα αποτελέσµατα από την άποψη του κάθε κριτηρίου 

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει αν τα αποτελέσµατα που έχουν 

παραχθεί ή θα παραχθούν από το πρόγραµµα είναι επαρκή ή ανεπαρκή. Στο 

παράδειγµα των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης στην Ουαλία η οµάδα 

αξιολόγησης έπρεπε να κρίνει τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης από την άποψη 

του κριτηρίου της αποτελεσµατικότητας. Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 

ανάλυση κόστους-οφέλους. Ήταν εποµένως δυνατό να συµπεράνουµε ότι τα 

προγράµµατα ήταν πιο ικανοποιητικά όταν το κόστος ανά δηµιουργούµενη θέση 

εργασίας ήταν χαµηλό. Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ήταν επίσης απαραίτητο 

να είµαστε σε θέση να πούµε εάν το κόστος ανά δηµιουργούµενη θέση απασχόλησης 

ήταν ικανοποιητικά χαµηλό. Το πρότυπο που επελέγη ήταν το µέσο κόστος ανά 

καθαρές θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκε από συγκρίσιµα προγράµµατα στη 

Σκωτία. Συγκρίνοντας τα πρότυπα της Ουαλίας και της Σκωτίας, ήταν δυνατό να 

συµπεράνουµε ότι τα προγράµµατα αξιολόγησης ήταν αρκετά αποδοτικά. Μια άλλη 

τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το βήµα της κρίσης είναι το benchmarking. 

(συγκριτική αξιολόγηση)  

 

• ∆ιαµόρφωση µιας συνθετικής απόφασης 

Το όγδοο και τελευταίο στάδιο µιας αξιολόγησης αποτελείται από τη διατύπωση 

συµπερασµάτων από την έκδοση οριστικής σύνθεσης των επιµέρους αποφάσεων 

σχετικά µε τα διάφορα κριτήρια. Η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη όταν έχουν 

επιλεγεί διάφορα κριτήρια. Για να κάνουµε µια σύνθετη απόφαση ενός 

προγράµµατος, είναι απαραίτητο να συνδυάσουµε, να ζυγίσουµε ή να 

βαθµολογήσουµε τις διαφορετικές επιπτώσεις που η αξιολόγηση έχει εκτιµήσει. Στο 

πλαίσιο των κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων, η λειτουργία αυτή είναι 

                                                                                                                                            

Dunn, Lampard και Mutb. Τα τελευταία χρόνια η ανάλυση µετατόπισης µεριδίου και διάφορες 

µετατροπές της τεχνικής έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα από περιφερειακούς οικονοµολόγους.  
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ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχουν πάντα πολλοί εταίροι, οι οποίοι δεν αποδίδουν 

την ίδια αξία στο κάθε κριτήριο. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία, τα οποία στο σύνολο ή 

εν µέρει εκπληρώνουν αυτή τη λειτουργία. (π.χ. οµάδες εµπειρογνωµόνων, 

πολυκριτηριακή ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους). 

Το 1989 το Βρετανικό Εθνικό Γραφείο Ελέγχου αξιολόγησε οκτώ προγράµµατα 

περιφερειακής ανάπτυξης στην Ουαλία. Η αξιολόγηση υπολόγισε το κόστος ανά 

δηµιουργούµενη θέση απασχόλησης, µε άλλα λόγια, ήταν βασισµένο πάνω στην 

ανάλυση κόστους-οφέλους, ένα τυποποιηµένο εργαλείο αξιολόγησης. Για να 

αξιολογήσει τα οκτώ προγράµµατα, το National Audit Office (NAO) υιοθέτησε µια 

προσέγγιση σε διάφορα στάδια. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τις αρχές του 

κτισίµατος µιας µεθόδου αξιολόγησης όπως αναφέρεται πιο πάνω: 

 

Φάση 1 - ∆όµηση της αξιολόγησης 

 

• Επιλογή ενός µόνο κριτηρίου αξιολόγησης: καθαρές (πλήρεις) θέσεις 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν 

∆ηµιουργία ενός δείκτη για τη µέτρηση των καθαρών θέσεων εργασίας, µε βάση τον 

ακόλουθο ορισµό: καθαρές θέσεις απασχόλησης = µικτές θέσεις δουλειάς- 

απροσδόκητες συνέπειες – συνέπειες µετακίνησης + επιπτώσεις προµηθευτών. 

 

Φάση 2 - Παρατηρώντας τα φαινόµενα 

• Επιλογή ενός δείγµατος από 300 ενισχυόµενες επιχειρήσεις 

• Έρευνα ερωτηµατολόγιου µέσω τηλεφώνου, εκτίµηση των απαντήσεων 

 

Φάση 3 - Ανάλυση των δεδοµένων 

• Εκτίµηση του συνόλου των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν µε 

αναγωγή των συντελεστών που προέρχονται όλες τις θέσεις εργασίας. 

• Εκτίµηση των επιπτώσεων των προµηθευτών µε αναγωγή από µελέτες 

παρόµοιων προγραµµάτων 
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Φάση 4 - Κρίνοντας τα αποτελέσµατα 

• Ανακεφαλαίωση των δηµόσιων πόρων που κινητοποιήθηκαν για τα 

προγράµµατα, καθώς και ανάλυση κόστους-οφέλους, όσον αφορά το κόστος 

ανά δηµιουργούµενη θέση απασχόλησης. 

• Σύγκριση µε το κόστος ανά δηµιουργούµενη θέση εργασίας στο πλαίσιο 

παρόµοιων προγραµµάτων-π.χ., ένα πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξης στη 

Σκωτία 

Σε αυτό το παράδειγµα, υπάρχουν τουλάχιστον δύο εργαλεία που χρησιµοποιούνται 

συνήθως στην αξιολόγηση. 

• Η έρευνα ερωτηµατολογίου (Φάση 2, 4ο βήµα) 

• Ανάλυση Κόστους Οφέλους (Φάση 4, 7ο βήµα) 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στο έργο της αξιολόγησης εµπλέκονται πολλά 

περισσότερα από µόνο τη χρήση των δύο εργαλείων. Σε καθένα από τα οκτώ στάδια, 

ελήφθη η απόφαση για το πώς να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες. Κάθε απόφαση 

εξαρτιόταν από το συγκεκριµένο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης. Το National Audit 

Office (NAO) έτσι θα αναπτύξει µια για αυτό το στάδιο αξιολόγηση για την 

υλοποίηση του έργου που ανέλαβε. 

 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων αξιολόγησης και τεχνικών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την διεξαγωγή µιας δηµόσιας πολιτικής ή του προγράµµατος 

αξιολόγησης. Ωστόσο, τα εργαλεία και οι τεχνικές που είναι διαθέσιµες στον 

αξιολογητή προέρχονται από διαφορετικά φιλοσοφικά παραδείγµατα που έχουν 

αναπτυχθεί γύρω από διάφορες υποθέσεις σχετικά µε τη φύση των κοινωνικών 

φαινοµένων. Οι υποθέσεις αυτές µπορεί να είναι ασύµβατες σε κάποιες περιπτώσεις. 

Αυτή η ασυµβατότητα µεταξύ των παραδειγµάτων είναι πιο προφανής στη συζήτηση 

σχετικά µε ποσοτικά έναντι ποιοτικά της ερµηνευτικής ή κατασκευαστικής και 

µεταθετικής ή µεταεµπειρικής το οποίο µπορεί να αναφερθεί για να συνοψίσει τις 

αντικρουόµενες απόψεις του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συνδυασµός των 

εργαλείων στο πλαίσιο µιας µικτής µεθόδου αξιολόγησης αποτελεί αντικείµενο 

συνεχούς διαλόγου µεταξύ των θεωρητικών της αξιολόγησης και των επαγγελµατιών. 

Σε σχέση µε αυτή τη συζήτηση, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις θέσεις σχετικά µε 

παραδείγµατα σε προσεγγίσεις µικτών µεθόδων που αποτελούνται από την ξεκάθαρη, 
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τη διαλεκτική και τη ρεαλιστική θέση.(βλ., για παράδειγµα, Kidder and Fine, 1987 

Smith, 1994).  

 

Υποστηρίζεται από τους οπαδούς της ξεκάθαρης στάσης (Gruba και Λίνκολν 

κυρίως), ότι δεν είναι ούτε πιθανό ούτε και λογικό να αναµειγνύονται οι διαφορετικές 

φιλοσοφίες σε µια ενιαία αξιολόγηση, καθώς τα πλαίσια αυτά ενσωµατώνουν 

διαφορετικές και ασυµβίβαστες υποθέσεις σχετικά µε την ανθρώπινη φύση, τον 

κόσµο και την φύση της γνώσης. Αυτή η στάση απορρίπτει ως εκ τούτου τελείως την 

έννοια του συνδυασµού εργαλείων και τεχνικών, µε τη µορφή µιας αξιολόγησης 

µικτής µεθόδου.  

 

Αυτοί που τάσσονται υπέρ της διαλεκτικής στάσης υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη 

διαφορετικών φιλοσοφικών παραδειγµάτων είναι σηµαντική και δεν µπορεί να 

αγνοηθεί ή να συµβιβαστεί. Κατά συνέπεια, η χρήση διαφόρων εργαλείων και 

τεχνικών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να σέβεται την ακεραιότητα των 

διαφορετικών φιλοσοφιών στις οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους. Όσο για τη 

ρεαλιστική στάση, αυτοί που υποστηρίζουν αυτή τη θέση αναγνωρίζουν τις διαφορές 

µεταξύ των διαφόρων φιλοσοφικών παραδειγµάτων, αλλά υποστηρίζουν ότι οι 

διάφορες υποθέσεις από αυτές τις φιλοσοφίες είναι λογικά ανεξάρτητες. Κατά 

συνέπεια, αυτών των επαγγελµάτων (για παράδειγµα, Patton), διάφορα εργαλεία και 

τεχνικές που σχετίζονται µε διάφορα παραδείγµατα µπορούν να αναµειχθούν µε έναν 

τρόπο που είναι ο καταλληλότερος για την αξιολόγηση που πρέπει να γίνει.  

 

Η ουσία αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα εναλλακτικά παραδείγµατα αποτελούν 

ιδανικές προσεγγίσεις που βρίσκονται στα όρια του τι είναι πραγµατικά 

µεθοδολογική προσέγγιση. Ωστόσο, οι πραγµατικές καταστάσεις αξιολόγησης σπάνια 

αντιστοιχούν µε αυτά τα ιδανικά-τυπικά σηµεία (βλέπε Patton 1988). Οι 

µεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ταµείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συντάσσεται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος MEANS, έχουν σε µεγάλο βαθµό εµπνευστεί από την πραγµατιστική 

κατάσταση, και σε µικρότερο βαθµό από τη διαλεκτική προσέγγιση.  
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Έχει υποστηριχθεί από τους υπερασπιστές της προσέγγισης µικτής µεθόδου ότι η 

ανάµειξη των εργαλείων αξιολόγησης και τεχνικών δεν πρέπει να διενεργείται 

αδιακρίτως. Ο Chen (βλ. Kessler, Lascoumes, Setbon and Thoenig, 1998), θέτει την 

άποψη ότι στο πλαίσιο της θεωρίας µε γνώµονα την αξιολόγηση, µια προσέγγιση 

µικτής µεθόδου µπορεί να ελαχιστοποιήσει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις µεταξύ 

των ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων και να βοηθήσει στην αντιστάθµιση των 

εγγενών αδυναµιών κάθε εργαλείου, προτείνοντας µια προσέγγιση έκτακτης ανάγκης 

για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου αξιολόγησης (δηλαδή ποσοτική, ποιοτική ή 

µικτή). Η έκταση της προσέγγισης παρουσιάζεται σε σχηµατική µορφή στο 

παρακάτω σχήµα 

 

Σχήµα 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πολιτικών 

παρεµβάσεων, αυτές πρέπει να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των προγραµµάτων που 

είναι σε µεγάλο βαθµό γεωγραφικά οριοθετηµένα, εντός πλαισίου εταιρικής σχέσης, 

συχνά αποτελούµενα από πολλά, διαφορετικά συγχρηµατοδοτούµενα έργα, και έχουν 

ως στόχο την παραγωγή σε µακρό-επίπεδο κοινωνικό-οικονοµικών επιπτώσεων 

(κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής), µέσω της εφαρµογής των µέτρων µικρό-

επιπέδου (π.χ. υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις µικρές και 

Πληροφορίες που χρειάζονται  

-Έντoνες 

-Βασισµένες στα συµφραζόµενα  

∆ιαθεσιµότητα αξιόπιστων 

στοιχείων: 

-Χαµηλή 

Βαθµός ανοίγµατος του 

συστήµατος 

-Υψηλό 

Πληροφορίες που χρειάζονται 

-Εκτεταµένες 

-Ακριβείς 

∆ιαθεσιµότητα αξιόπιστων 

στοιχείων: 

-Χαµηλή 

Βαθµός ανοίγµατος του 

συστήµατος 

-Υψηλό 

Προτιµητέοι Ποιοτικοί 

Μέθοδοι 

Προτιµητέοι Μικτοί 

Μέθοδοι 

Προτιµητέοι Ποσοτικοί 

Μέθοδοι 



67 

 

µεσαίες επιχειρήσεις, κύκλους κατάρτισης για τους ανέργους, την επανεκπαίδευση 

των εργαζοµένων σε φθίνοντες κλάδους).  

 

Εκτός από την ανάλυση των επιπτώσεων, οι αξιολογήσεις αυτές επίσης εξετάζουν 

την εφαρµογή του προγράµµατος και την υλοποίηση. Οι αξιολογητές που καλούνται 

να αξιολογήσουν συχνά βρίσκονται αντιµέτωποι µε αµφιβόλου αξιόπιστα στοιχεία. 

Επιπλέον τα διαρθρωτικά ταµεία επηρεάζονται στη βάση της εταιρικής σχέσης που 

γεφυρώνει εθνικές και διακρατικές διοικητικές µονάδες. Αυτός ο τύπος δοµής απαιτεί 

µια συµµετοχική και πλουραλιστική προσέγγιση για την αξιολόγηση, από την άλλη 

είναι ένας ακόµη παράγοντας που συνηγορεί υπέρ της χρήσης προσέγγισης µικτής 

µεθόδου
4. Συχνά οι αξιολογητές πρέπει να συνδυάσουν διάφορα εργαλεία 

αξιολόγησης στο πλαίσιο ενός ενιαίου τρόπου αξιολόγησης. 

 

Από τη στιγµή που έχει αποφασιστεί ότι η προσέγγιση µικτής µεθόδου είναι 

κατάλληλη για ένα σενάριο αξιολόγησης, ο αξιολογητής πρέπει να αποφασίσει ποια 

εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης είναι οι πλέον κατάλληλες. Η επιλογή των 

εργαλείων και η συναρµολόγησή τους είναι γενικά µια διαδικασία δοκιµής και 

λάθους (trial and error). Η φύση της αξιολόγησης (ένα πολυτοµεακό πρόγραµµα ή 

µια λιγότερο πολύπλοκη παρέµβαση) και εκείνη της ανάλυσης που θα 

πραγµατοποιηθεί (εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων) δείχνουν ότι ορισµένα 

εργαλεία µπορεί να είναι πιο κατάλληλα από άλλα. Σε πρώτη φάση, για την 

αξιολόγηση του πολυτοµεακού προγράµµατος, που συνήθως αποτελείται από ένα 

µεγάλο αριθµό αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (ένα σύνθετο), οι δοµηµένες και 

κριτικές φάσεις είναι πολύ σηµαντικές. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση αυτού του 

είδους σίγουρα θα ενσωµατώσει τα εργαλεία που είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

λειτουργίες που συνδέονται µε αυτές τις φάσεις. Από την άλλη πλευρά, λιγότερο 

πολύπλοκες παρεµβάσεις που αποτελούνται από έναν περιορισµένο αριθµό 

αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (ένα απλό), απαιτούν λιγότερη δόµηση.  

 

                                                 
4 Ένα ευρύτερο πλαίσιο για τον προσανατολισµό της επιλογής µεθόδου των αξιολογητών, που 

αποτελείται από 12 διαστάσεις που αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν τη βέλτιστη µέθοδο 

αξιολόγησης παρουσιάζεται από Patton(1981), δηµιουργική αξιολόγηση,London Sage.  
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Ο αξιολογητής θα δώσει ως εκ τούτου µεγαλύτερη έµφαση στην επιλογή των 

κατάλληλων εργαλείων για τις λειτουργίες που συνδέονται µε την παρατήρηση, 

ανάλυση και κρίση των φάσεων. Στην περίπτωση του χρονοδιαγράµµατος της 

αξιολόγησης, ένα παράδειγµα των εργαλείων που µπορεί να είναι πιο κατάλληλο για 

κάθε φάση της εκ των προτέρων (ex ante) ή εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης 

µιας λιγότερο πολύπλοκης µορφής παρέµβασης, παρουσιάζεται στους δύο παρακάτω 

πίνακες.  

 

Πίνακας 2.2- Πιθανά εργαλεία αξιολόγησης για την εκ των προτέρων αξιολόγηση.  
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Οµάδα 
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Ανάλυση Κόστους 
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Πολυκριτηριακή 
Ανάλυση  

   
 

Οµάδα 
Εµπειρογνωµόνων 

  
  

 

     ΝΑΙ   ΙΣΩΣ 
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Πίνακας 2.3- Πιθανά εργαλεία αξιολόγησης για την εκ των υστέρων αξιολόγηση  
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Συγκριτική 
Αξιολόγηση 

   
 

 

     ΝΑΙ    ΙΣΩΣ 

 

Τα κοινωνικοοικονοµικά φαινόµενα που οι ευρωπαϊκές διαρθρωτικές παρεµβάσεις 

έχουν στόχο να επηρεάσουν είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Προγράµµατα που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι συχνά από µόνα τους 

σύνθετες κατασκευές και περιλαµβάνουν µια πολυπλοκότητα των παραγόντων. Στο 

πλαίσιο αυτό, καθαρά ποσοτικά εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι σε θέση να 

παράσχουν τα απαραίτητα εργαλεία αναλυτικής ικανότητας για την ενηµέρωση 

σχετικά µε τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών παρεµβάσεων και των διαδικασιών που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή και την παράδοσή τους.  
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Επιπλέον, η πολυπλοκότητα αυτών των παρεµβάσεων είναι τέτοια, ώστε η 

αξιολόγηση δεν αποτελείται µόνο από την παρατήρηση και την ανάλυση των 

φαινοµένων, αλλά απαιτεί και προσεκτική διάρθρωση και τα αποτελέσµατα ενός 

προγράµµατος πρέπει να κρίνονται προσεκτικά. Προκειµένου να ασχοληθεί µε το τι 

είναι ένα εγγενώς σύνθετο σενάριο αξιολόγησης, οι αξιολογητές πρέπει να 

επικεντρωθούν στα σχετικά στοιχεία, κυρίως εκείνα του βαθµού πολυπλοκότητας του 

µέσου αξιολόγησης και το χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησης, η προσφυγή στην 

µεικτή και το ταίριασµα των εργαλείων και τεχνικών σε µια ενιαία αξιολογητική 

µέθοδο. 

 

Ο Κονσολάς (1999) δίνει µια ολοκληρωµένη κριτική θεώρηση του Σχεδίου 

Ανάπτυξης 2000-2006, το οποίο υποβλήθηκε στις 29-9-1999 στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.  

 

Αποτελεί γεγονός ότι το «Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006» υπερέχει σηµαντικά από τα 

δύο προηγούµενα σχέδια (ΣΠΑ/ I ΚΠΣ, II ΚΠΣ) από την άποψη της µεθοδολογίας 

που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση του, αλλά και από την άποψη της συνέπειας 

των στρατηγικών στόχων και αξόνων τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής. Στη 

διατύπωση αυτή συνέβαλε και η διαρκής καθοδήγηση του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονοµίας προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για την κατάρτιση των 

προτάσεων. 

 

Μια από τις στρατηγικές επιδιώξεις του «Σχεδίου» είναι «η αντιµετώπιση των 

αδυναµιών εφαρµογής και ελέγχου των παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν 

στην περίοδο 2000-2006». Οι ενέργειες του συνόλου του κρατικού µηχανισµού, η 

συνεργασία του µε τον ιδιωτικό τοµέα και οι αναγκαίες προσαρµογές των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων επέβαλαν σηµαντικές διοικητικές και θεσµικές 

ρυθµίσεις. Το θέµα αυτό συνδέεται άµεσα µε την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων, 

την ποιοτική βελτίωση των παρεµβάσεων και την πιστή τήρηση των νέων αυστηρών 

κανονισµών, κυρίως όσον αφορά τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την παρακολούθηση των 

δεικτών αποτελεσµατικότητας. 
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Αναµφίβολα οι οργανωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες λήφθηκαν στις δύο 

προηγούµενες περιόδους δεν ήταν αρκετές και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

ενισχυθούν ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των δράσεων. Η δοµή 

ιδιαίτερα της διαχειριστικής αρχής για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και ο 

διαχωρισµός της από τις Αρχές Προγραµµατισµού αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα 

διαχείρισης το οποίο για την επίλυση του θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες 

τεχνικές και η Ευρωπαϊκή Εµπειρία. 

 

Συµπερασµατικά τονίζεται η επιτακτική ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης του 

συστήµατος διαχείρισης και διοίκησης του III ΚΠΣ και η άµεση στελέχωση του µε 

εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

Οι Ψυχάρης και Σιµάτου (2003) αναφέρονται στην οργάνωση της διοίκησης του 

κράτους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καλύπτοντας την έννοια της διοικητικής 

αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Στην Ελλάδα, το σύστηµα διοίκησης ήταν πάντα ετεροβαρές υπέρ του κέντρου. 

Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές θεσµικές αλλαγές µε 

κύριο στόχο τη διοικητική αποκέντρωση. ∆ηλαδή να µεταβιβαστούν εξουσίες και 

αποφασιστικές αρµοδιότητες σε περιφερειακά όργανα για την άσκηση πολιτικής σε 

µια συγκεκριµένη γεωγραφική ενότητα (περιοχή) του κράτους. 

 

Μία από τις θεσµικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του κράτους αποτελεί ο Ν. 

2503/1997, µε τον οποίο η Περιφέρεια καθίστανται ο µοναδικός βαθµός 

αποκέντρωσης του κράτους µε διπλή έννοια: οργανωτική και εδαφική. Πλέον η 

Περιφέρεια αναλαµβάνει τον κύριο όγκο των διαχειριστικών και εκτελεστικών 

αρµοδιοτήτων του κράτους, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες περιορίζονται στην άσκηση 

αρµοδιοτήτων επιτελικού χαρακτήρα. Επιπλέον ο Ν.2539/1997 δηµιουργεί ένα νέο 

τοπίο στην πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία πλέον αναλαµβάνει 

ενεργότερο ρόλο στην τοπική ανάπτυξη. 

 

Με τη νέα µορφή διοίκησης, οι Περιφέρειες καλούνται να στηρίξουν την 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας αρµόδιες για την εξειδίκευση της 
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περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας και την υλοποίηση των 

διαδικασιών δηµοκρατικού προγραµµατισµού για τα ετήσια και µακροχρόνια 

προγράµµατα της περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό συντάσσει προτάσεις 

για τη διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής, µεριµνά για την κατάρτιση και 

έγκριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων και συντονίζει τους φορείς εκτέλεσης 

τους. Οι νέες αρµοδιότητες της Περιφέρειας την καθιστούν πλέον ως ένα 

υπολογίσιµο παράγοντα στη θεσµική συγκρότηση του κράτους. Η διοικητική 

αναβάθµιση της Περιφέρειας µπορεί να θεωρηθεί και ως αποτέλεσµα της πίεσης που 

άσκησε στη χώρα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για ευέλικτές και αποτελεσµατικές δοµές 

διοίκησης στα πλαίσια της µεταρρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων. 

 

Το επιχειρησιακό σχήµα της περιφέρειας επιδιώκει να στηρίξει την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Η ∆ιεύθυνση η οποία εµπλέκεται πιο ενεργά στο σχεδιασµό της 

περιφερειακής ανάπτυξης είναι η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. Η 

∆ιεύθυνση αυτή είναι αρµόδια για την εξειδίκευση της περιφερειακής πολιτικής στο 

επίπεδο της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της, συντάσσει προτάσεις για τη 

διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής, µεριµνά για την κατάρτιση και έγκριση 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων και συντονίζει τους φορείς εκτέλεσης των 

προγραµµάτων. Επίσης σχεδιασµό και προγραµµατισµό διεκπεραιώνουν και οι 

θεµατικές ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας (∆ηµοσίων έργων, ∆ασών) στους τοµείς 

ευθύνης τους.  

 

Βέβαια η οργάνωση της διοίκησης της Περιφέρειας οφείλει να ξεφύγει από τα στενά 

πλαίσια οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης µε στόχο να αποφύγει τα οργανικά 

προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης (κακοδιοίκηση, γραφειοκρατία κτλ).  

Ένα βασικό στοιχείο της διοικητικής αποκέντρωσης είναι η σχέση και η συνοχή της 

περιφερειακής διοίκησης µε την κεντρική. Η σχέση αυτή δεν αποκαλύπτει µόνο τον 

τρόπο οργάνωσης της διοίκησης αλλά και τον τρόπο οργάνωσης του πολιτικού 

συστήµατος της χώρας. Μέσα από αυτήν την σχέση και τη συνοχή πολλές φορές 

γίνονται δυσδιάκριτες οι σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Το κράτος επικαλείται την 

αναποτελεσµατικότητα των αποκεντρωµένων δοµών της διοίκησης, και αυτές 

επικαλούνται την έλλειψη προϋποθέσεων για την άσκηση του ρόλου τους. 
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Ο Getimis (2003) σηµειώνει ότι η καθιέρωση µιας ευδιάκριτης Ευρωπαϊκής 

περιφερειακής πολιτικής στο τέλος της δεκαετίας του 1980 είναι άρρητα συνδεδεµένη 

µε το στόχο της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν µετά από τη µεταρρύθµιση 

του 1987 και των διαρθρωτικών ταµείων, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές 

στον τοµέα της σύγκλισης και της συνοχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αν και υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά µε 

τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων σήµερα αµφισβητείται η 

αποτελεσµατικότητα και η νοµιµότητα της περιφερειακής πολιτικής. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική ως 

ένα καινοτόµο όργανο βασισµένο κυρίως στα διαρθρωτικά ταµεία και στο ταµείο 

συνοχής έχει υποβληθεί σε µια σειρά από µεταρρυθµίσεις, οι οποίες συνδέονται 

στενά µε τους µηχανισµούς προγραµµατισµού, υλοποίησης, χρηµατοδότησης, 

ελέγχου και αξιολόγησης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι µέσω του Ευρωπαϊκού 

συστήµατος διακυβέρνησης ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση της αρχής της 

συνεργασίας έχει ενδυναµώσει τους περιφερειακούς φορείς διοίκησης. Ωστόσο, η 

υλοποίηση της αρχής της συνεργασίας σε κάθε χώρα εξαρτάται από τη θεσµική και 

διοικητική ικανότητα των εµπλεκόµενων φορέων, τη σχέση κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης, τη σχέση κράτους κοινωνίας και της πολιτικής κουλτούρας 

της κάθε χώρας.  

 

Η διακυβέρνηση αυτή σε όλα τα επίπεδα (Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας, περιφέρειας) 

λειτουργεί µε διπλό τρόπο. Από τη µία µεριά ενεργοποιεί τη συµµετοχή των φορέων, 

τη θεσµική καινοτοµία και την οργανωτική εκµάθηση και προσαρµογή, ενώ από την 

άλλη µεριά ελλοχεύει ο κίνδυνος του διοικητικού κατακερµατισµού της άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής.  

 

Η περιφερειακή πολιτική δεν είναι απλά ένα θέµα µεταφοράς κεφαλαίων από τις 

πλουσιότερες προς τις φτωχότερες χώρες για να υποκινήσει τη ζήτηση µε την αύξηση 

του εισοδήµατος. Η περιφερειακή πολιτική είναι κυρίως ένα σύστηµα υποστήριξης 

της επένδυσης σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της κάθε περιοχής. Βασικός 
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στόχος είναι να αντιµετωπιστούν οι πρωταρχικές αιτίες των περιφερειακών 

ανισοτήτων, πχ βελτιώνοντας τα δίκτυα υποδοµής, ενισχύοντας τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, την καινοτοµία, τα συστήµατα κατάρτισης, τη προστασία και τη 

βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο η διαρθρωτική πολιτική και η κοινοτική περιφερειακή πολιτική 

αµφισβητούνται τόσο στην νοµιµότητα και στην αποτελεσµατικότητα τους, όσο και 

στην προώθηση της πραγµατικής κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Επιπλέον 

υπάρχουν σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν οδηγούν προς την επίτευξη των 

στόχων των παραπάνω πολιτικών, οι οποίοι είναι: 

� Υπάρχει ένας οριζόντιος και κάθετος κατακερµατισµός της διοικητικής δοµής 

µέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ιαφορετικές διευθύνσεις είναι υπεύθυνες για 

διαφορετικά κεφάλαια και πολιτικές (πχ µεταφορές, περιβάλλον, 

ανταγωνιστικότητα, περιφερειακή πολιτική). Επίσης υπάρχει κάθετος 

κατακερµατισµός µεταξύ εφαρµογής και πολιτικής των δικτύων µεταρρύθµισης 

της Επιτροπής. Οι φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων είναι διαφορετικές σε 

κάθε χώρα και είναι σαφώς διαφοροποιηµένες από τους φορείς χάραξης της 

πολιτικής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την έλλειψη ενός συνεκτικού ενιαίου 

πολιτικού δικτύου σε κοινοτικό επίπεδο το οποίο θα µπορούσε να προωθήσει τη 

συµπληρωµατικότητα και τη σύµπραξη των τοµεακών πολιτικών έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις. Το πρόβληµα αυτό διαφαίνεται 

συχνά και από το αρνητικό αντίκτυπο των τοµεακών πολιτικών σχετικά µε το 

στόχο της επίτευξης µιας ισόρροπης ανάπτυξης της Ένωσης. Στο σηµείο αυτό θα 

µπορούσε να τεθεί ως παράδειγµα η πολιτική των µεταφορών. Η έµφαση για 

κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφοράς τα οποία αποσκοπούν σε 

ταχύτερες διεθνείς ροές, συγχρόνως απειλούν ευαίσθητες περιοχές και δεν 

διέρχονται από τις «φτωχότερες» περιφέρειες. 

� Ο δεύτερος σηµαντικός παράγοντας που έχει αντίκτυπο στην πραγµατική 

σύγκλιση (ενώ οι περιφερειακές ανισότητες παραµένων παρά τις διαρθρωτικές 

παρεµβάσεις) είναι η κυριαρχία µίας φιλελεύθερης οικονοµικής και νοµισµατικής 

πολιτικής και ο αυξανόµενος ρόλος που αποκτούν οι αγορές στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης. 
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Αν και η µακροοικονοµική πολιτική σταθερότητας και η εισαγωγή του ευρώ 

βοήθησαν στην επίτευξη ονοµαστικής οικονοµικής σύγκλισης (µείωση του ποσοστού 

του πληθωρισµού) και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, παρόλα αυτά οι 

οικονοµικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται σε αναπτυγµένες περιοχές. Αυτό θα 

αυξήσει σίγουρα την ευπάθεια των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών.  

 

Τα παραπάνω αναδείχτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν οι φτωχότερες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) αδυνατούσαν να 

χρηµατοδοτήσουν ενέργειες για περιφερειακή σύγκλιση αφού περιορίστηκαν από τα 

ονοµαστικά κριτήρια σύγκλισης προς τη νοµισµατική ένωση. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω κριτήρια απαιτήθηκε η µείωση του υψηλού δηµόσιου χρέους και κατά 

συνέπεια µειώθηκε η ικανότητα των χωρών αυτών να αναπτύξουν περαιτέρω 

δηµόσια προγράµµατα επένδυσης.  

 

Οι προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική από 

την διεύρυνση της ΕΕ δεν έγκειται στο γεγονός της ποσότητας των πόρων για τις 

διαρθρωτικές παρεµβάσεις. ∆εν αποτελεί δηλαδή θέµα για το ποιος θα χάσει και 

ποιος θα κερδίσει ή µε άλλα λόγια ποιες περιφέρειες των χωρών-µελών θα χάσουν 

την επιλεξιµότητά τους για χρηµατοδότηση (περιοχές στόχου 1και 2) και ποιες θα 

χρηµατοδοτηθούν µε περισσότερα κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταµεία. Αντίθετα 

είναι περισσότερο θέµα επίτευξης θεσµικών δοµών σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων 

των διαρθρωτικών ταµείων. 

 

Επιπλέον ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τη χάραξη της νέας Ευρωπαϊκής 

περιφερειακής πολιτικής είναι οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν από τις αποτυχίες των 

Ευρωπαϊκών περιφερειακών ταµείων στη δεκαετία του 1970 και 1980, όπου «κτίζαµε 

καθεδρικούς ναούς στην έρηµο» και από τις µεταρρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής 

διαρθρωτικής πολιτικής (οι οποίες ξεκίνησαν µε τα Μεσογειακά Προγράµµατα και 

συνεχίστηκαν µε την εφαρµογή των τριών ΚΠΣ) η οποία εισήγαγε τις αρχές της 

ολοκλήρωσης, της συνοχής και της συνεργασίας. 
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Η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης 

των µηχανισµών συνοχής µε στόχο την προώθηση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ 

τοµεακών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η υπάρχουσα 

διαφοροποίηση των πολιτικών δοµών (οριζόντια, κάθετη, λειτουργική) µπορεί να 

επιτρέψει την καινοτοµία στην εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής µόνο όταν 

συµπεριλάβει τους µηχανισµούς συνοχής, διαφορετικά η πολιτική θα αποτύχει. 

 

Είναι βασικό επίσης να δηµιουργηθούν περιφερειακά δίκτυα καινοτοµίας και 

συνεργασίας, όχι µόνο στο εσωτερικό των ήδη αναπτυγµένων περιφερειών οι οποίες 

έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα (δυναµική και ενδογενής ανάπτυξη, θεσµική 

ικανότητα, αναπτυγµένες συνεργασίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα), αλλά και στο 

εσωτερικό των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών. Ωστόσο µοναδικός στόχος δεν 

θα πρέπει να είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη των δικτύων καινοτοµίας και 

συνεργασίας αλλά η εύρεση µηχανισµών µεταφοράς της γνώσης που αποκοµίζεται 

από την ανάπτυξη των δικτύων αυτών σε άλλες περιφέρειες. 

 

Ο Μιχαηλίδης (2003) αναφέρει ότι η εφαρµογή του III Κοινοτικού πλαισίου στήριξης 

αλλά και των δύο προηγούµενων (σε µικρότερο βαθµό) κατέστησε επιτακτική την 

ανάγκη για συνεχή ενίσχυση και διεύρυνσης της αποκέντρωσης και της 

περιφερειακοποίησης των διαδικασιών σχεδιασµού και υλοποίησης αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. Παράλληλα η διαµόρφωση ανταγωνιστικών περιφερειακών 

οικονοµιών δεν αποτελεί έναν απλό στόχο, αλλά τίθεται ως βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας σε συνολικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για το λόγο αυτό οι περιφερειακοί µηχανισµοί υλοποίησης θα πρέπει να αναλάβουν 

το µέγιστο των καθηκόντων σχεδιασµού και υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών 

δράσεων που αναφέρονται σε περιφερειακή και σε τοπική κλίµακα. 

 

Επιπλέον τα περιφερειακά προγράµµατα του III ΚΠΣ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε 

συγκεκριµένες χωρικές ενότητες ή σε συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους η 

περιφερειακή οικονοµία µπορεί παρά να αναπτύξει νέα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα. Η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων δεν µπορεί να αποτελεί 

κύριο στόχο και του III ΚΠΣ. 
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Οι αυξανόµενες αρµοδιότητες που αποκτούν πλέον οι Περιφέρειες καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη για σαφέστερο καθορισµό των ρόλων των διάφορων 

περιφερειακών µηχανισµών που έχουν συσταθεί µε διαφορετικά κάθε φορά 

νοµοθετικά πλαίσια. Επιπλέον για τη βέλτιστη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα 

του προγραµµάτων του ΚΠΣ θα είναι σκόπιµο να εµπλακούν νέοι µηχανισµοί 

υλοποίησης όπως αναπτυξιακές εταιρείες, δηµοτικές και διαδηµοτικές επιχειρήσεις, 

φορείς ΒΕΠΕ, τοπικοί ΕΟΜΜΕΧ, τοπικές ΕΚΕΣ κ.ο.κ. Πάντως σε καµιά περίπτωση 

δεν είναι σκόπιµο να επιδιωχθεί µια οµοιόµορφή οργάνωση των ποικίλων 

µηχανισµών σε ένα ενιαίο για όλες τις Περιφέρειες σχήµα διότι: 

• ∆εν συνίσταται λόγος να αντικατασταθεί ένα δηµόσιο σύστηµα υλοποίησης 

που κατηγορείται για έλλειψη ευελιξίας από ένα επίσης µη ευέλικτο «µικτό» 

σύστηµα. 

• Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

και τα διαφορετικά επίπεδα ετοιµότητας και δυνατοτήτων κατά Περιφέρεια. 

• Στόχος θα πρέπει να είναι η εκ των κάτω ανάληψη πρωτοβουλιών, έτσι ώστε 

οι µηχανισµοί υλοποίησης να συµβάλλουν στη προώθηση της ανάπτυξης. 

 

Η εφικτότητα και η αποτελεσµατικότητα ενός συνολικού πλαισίου υλοποίησης 

δράσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται στα εξής: 

• Στην αυξηµένη αρµοδιότητα των Περιφερειών στη χάραξη και διαχείριση 

περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων 

(υιοθέτηση της αρχής της επικουρικότητας). Αυτό θα επιτευχθεί µε τη 

µεταβίβαση στα Περιφερειακά Συµβούλια του συνόλου των αρµοδιοτήτων 

σχεδιασµού και διαχείρισης και την απόδοση στα Περιφερειακά Ταµεία του 

συνόλου των πιστώσεων που χρηµατοδοτούν έργα-ενέργειες στην περιφέρεια.  

• Στην ενθάρρυνση της ανάδειξης των εκ των κάτω πρωτοβουλιών και τη 

νοµοθετική κατοχύρωση όλων των µηχανισµών υλοποίησης που είναι 

δυνατόν να αποδειχθούν αποτελεσµατικοί. 

 

Οι Canaleta, Arzoz, and Garate (2004) σηµειώνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια 

ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον από πολλά ανεπτυγµένα κράτη να µεταφέρουν 

µέρος της πολιτικής και διοικητικής δύναµης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η 
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συµµετοχή των Περιφερειών στην χάραξη και στην υλοποίηση της περιφερειακής 

πολιτικής. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι δύναται να δικαιολογήσουν την τάση της 

αποκέντρωσης. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η αποκέντρωση είναι ένα καλό εργαλείο για 

να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Ο δεύτερος λόγος είναι 

ότι η αποκέντρωση λειτουργεί θετικά στη µείωση της γραφειοκρατίας της κεντρικής 

διοίκησης. Ο τρίτος λόγος συνδέεται άµεσα µε τις αλλαγές του συστήµατος 

διαχείρισης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των γενικών κατευθύνσεων της 

Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην ενδογενή ανάπτυξη 

µέσω της ενθάρρυνσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Σύµφωνα µε την νέο-κλασσική σχολή η αποκέντρωση δύναται να βοηθήσει στην 

ανακατανοµή των πόρων και να ικανοποιήσει αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες των 

πολιτών. Επίσης οι Περιφέρειες αποκτούν κίνητρα για να αυξήσουν τον ανταγωνισµό 

µεταξύ τους, να εκµεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τους στοχεύοντας 

πάντα στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

Ωστόσο µερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αποκέντρωση µειώνει την 

δυναµικότητα της κεντρικής διοίκησης να επιτύχει καλύτερους µακροοικονοµικούς 

στόχους. Επιπλέον αυξάνει τη διάχυση της χρήσης των πολιτικών οργάνων µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται ο βαθµός συντονισµού.  

 

Πρόσφατα πολλοί συγγραφείς µελέτησαν την επιρροή της αποκέντρωση και της 

οικονοµικής επίδοσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους έδειξαν ότι η διοικητική 

αποκέντρωση συνδέεται µε αργούς ρυθµούς ανάπτυξης τόσο στις αναπτυγµένες όσο 

και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Υπάρχουν βέβαια και συγγραφείς οι οποίοι δεν 

µπόρεσαν να βρουν στατιστικά καµιά σχέση µεταξύ ανάπτυξης και διοικητικής 

αποκέντρωσης. 

 

Βέβαια η κριτική για τις παραπάνω τοποθετήσεις είναι έντονη και επικεντρώνεται 

στα δείγµατα των χωρών τα οποία πάρθηκαν για την ανάλυση και την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων. 
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Ωστόσο η αποκέντρωση δεν παύει να αποτελεί ένα κεντρικό ζήτηµα της πολιτικής 

ατζέντας στις αναπτυγµένες και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Παγκόσµια Τράπεζα 

(World Bank) στην έκθεσή της για την παγκόσµια ανάπτυξη τόνισε ότι το 95% των 

δηµοκρατιών του κόσµου έχουν ένα αποκεντρωµένο σύστηµα διοίκησης. Το βασικό 

συµπέρασµα του άρθρου είναι το γεγονός ότι η αποκέντρωση και µάλιστα η 

διοικητική αποκέντρωση έχει άµεση σχέση µε τις περιφερειακές ανισότητες και την 

περιφερειακή συνοχή. 

 

Ο Mairate (2006) µελετά την προστιθέµενη αξία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή 

της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής αξιολογώντας τις επιπτώσεις της σε θέµατα 

όπως:  

• Οικονοµική ολοκλήρωση, 

• Χάραξη περιφερειακών πολιτικών, 

• Προγραµµατισµός,  

• Υλοποίηση,  

• Θεσµικές και διοικητικές αλλαγές. 

 

Η υλοποίηση των Προγραµµάτων του III Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η 

εφαρµογή των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης απαίτησαν αυστηρότερα 

συστήµατα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης. Οι µηχανισµοί υλοποίησης 

όφειλαν πλέον να διαδραµατίσουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο σε σχέση µε τη 

διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα, την υποκίνηση των πολιτών για πιο ενεργή 

συµµετοχή.  

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η λειτουργία και η αποτελεσµατικότητα των 

µηχανισµών υλοποίησης κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Βέβαια υπάρχουν και 

περιπτώσεις στις οποίες οι µηχανισµοί υλοποίησης επέφεραν αντίθετα αποτελέσµατα 

σε σχέση πάντα µε το σκοπό της λειτουργίας τους. Για παράδειγµα οι ακαµψίες που 

παρατηρήθηκαν σε σχέση µε τις πληρωµές, η µη προώθηση καινοτόµων δράσεων, η 

προσφορά µη ποιοτικών υπηρεσιών κ.α. 

 

Ο έλεγχος αποτελεί ζωτικής σηµασίας συστατικό για τη διαχείριση των 

διαρθρωτικών ταµείων. Ωστόσο η εµπειρία αποδεικνύει ότι οι ρυθµίσεις και οι 
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έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν εστιάστηκαν σε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης 

και επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες για εξασφάλιση περισσοτέρων πόρων των 

διαρθρωτικών ταµείων, παρά σε στρατηγική διαχείριση. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να επηρεαστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία κατευθύνονταν 

πλέον σε δράσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν τη βέλτιστη απορρόφηση κονδυλίων και 

όχι σε καινοτόµες δράσεις ή γενικότερα σε δράσεις ενός ευρύτερου στρατηγικού 

σχεδιασµού. Οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις των προγραµµάτων της τρέχουσας περιόδου 

(2000-2006) έχουν επιστήσει την προσοχή σε θέµατα ελέγχου (αν και έχουν γίνει 

εµφανείς βελτιώσεις) και έχουν υπογραµµίσει την ανάγκη πρόσβασης σε 

σηµαντικότερες πληροφορίες για την πρόοδο της εφαρµογής των προγραµµάτων. 

 

Η Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική έδωσε µια σειρά από νέες ευκαιρίες για 

δικτύωση µεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη µε 

στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, νέων ιδεών για πρωτοβουλίες. ∆ιάφορες χώρες όπως 

η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η ∆ανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αγγλία 

έχουν δηµιουργήσει οριζόντια δίκτυα, µέσω των οποίων γίνεται µεταφορά 

τεχνογνωσίας, ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων και καλών πρακτικών. 

 

Ο Ψυχάρης (2004) αναφέρεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε 

κύριο στόχο τον συσχετισµό των προγραµµάτων αυτών µε τον περιφερειακό 

προγραµµατισµό και την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης την οποία άσκησε η 

Ελλάδα στην διάρκεια της υλοποίησης τους. 

 

Η διαχείριση των περιφερειακών προγραµµάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

σταδιακά έχει περάσει στις περιφέρειες. Κατά συνέπεια η σχετική βαρύτητα των 

προγραµµάτων αυτών στο σύνολο των ΚΠΣ αποκαλύπτει και το βαθµό διοικητικής 

και δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα. 

 

Στην πρώτη προγραµµατική περίοδο (1989-1999) ο µισός προϋπολογισµός του ΚΠΣ 

αφορούσε τα ΠΕΠ. Στο σηµείο αυτό υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ την περίοδο 

αυτή παρατηρούνται σοβαρά κενά τόσο όσον αφορά στην ολοκλήρωση και 

εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου της περιφερειακής αποκέντρωσης, όσο και 

απουσία αποκεντρωµένων δοµών διαχείρισης των πόρων, τα περιφερειακά 
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προγράµµατα είναι ενισχυµένα. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί µε βάση τα 

έργα που εντάχθηκαν στα Προγράµµατα. Τα έργα ήταν µικρής κλίµακας χωρίς καµιά 

ουσιαστική συµµετοχή τόσο στην ανάπτυξη των περιφερειών όσο και στην ανάπτυξη 

της χώρας. Παράλληλα παρατηρείται έµφαση στον τοµέα των υποδοµών, όπου 

υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες αξιοποίησης των πόρων. Τα γεγονότα αυτά 

αποδεικνύουν ότι στην πρώτη προγραµµατική περίοδο η στρατηγική παραγωγικής 

ανασυγκρότησης είναι ατελής, η έλλειψη συνέπειας στον προγραµµατισµό συνεχής, 

ενώ µεγάλη είναι η ανεπάρκεια σε θεσµούς αποκεντρωµένης διοίκησης. 

 

Στη δεύτερη προγραµµατική περίοδο δηµιουργείται µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα 

στην ενδυνάµωση των αποκεντρωµένων δοµών διοίκησης και στην αποκέντρωση των 

πόρων. Ενώ δηλαδή υπάρχουν καλύτερες δοµές διαχείρισης και σε περιφερειακό 

επίπεδο, οι πόροι που διοχετεύονται στα περιφερειακά προγράµµατα µειώνονται. 

∆ηλαδή η δηµοσιονοµική αποκέντρωση δεν συµβαδίζει µε την διοικητική 

αποκέντρωση. Η κεντρική εξουσία καθυστερεί να δώσει εξουσία και πόρους στις 

άλλες βαθµίδες διοίκησης. 

 

Στην τρίτη προγραµµατική περίοδο οι νέοι κανονισµοί των διαρθρωτικών ταµείων 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για µεγαλύτερη αποκεντρωµένη διαχείριση και 

καλύτερο συντονισµό των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων. Ο νέος όρος 

που εισάγεται την περίοδο αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα µεταξύ των Περιφερειών 

και κατά συνέπεια οι µηχανισµοί διαχείρισης-υλοποίησης των προγραµµάτων 

οφείλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητα τους µε στόχο την 

καλύτερη αποτελεσµατικότητα των Προγραµµάτων. 

 

Οι Valovirta and Karinen (2003) αναφέρουν ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία για 

περιφερειακή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη έχει αρχίσει να υπογραµµίζει την 

ανάγκη για θεσµικές µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο περιφέρειας µε σκοπό την 

ενεργοποίηση των περιφερειακών παραγόντων για δικτύωση και συνεργασία. Αν και 

η λήψη αποφάσεων πραγµατοποιείται ολοένα και περισσότερο από τους 

περιφερειακούς παράγοντες, η χρησιµότητα των αξιολογήσεων των προγραµµάτων 

για τις περιφέρειες παραµένει σε αµφισβήτηση.  
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Η αξιολόγηση των προγραµµάτων πρέπει να στοχεύει στην επιτάχυνση της 

διαδικασίας εκµάθησης στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες έτσι ώστε να 

αποκτήσουν αυτές ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Η 

επιτάχυνση της διαδικασίας εκµάθησης των µηχανισµών υλοποίησης των 

Προγραµµάτων αλλά και γενικότερα των περιφερειακών διοικητικών οργάνων 

συνδέεται άµεσα µε την επίτευξη της ενδογενούς ανάπτυξης. 

 

Οι Smith, Tracey and Clark (2003) διερευνούν µια σειρά από τάσεις που 

υιοθετήθηκαν από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες είχαν στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών. Ειδικότερα επικεντρώνονται στις πολιτικές 

παρέµβασης που ασκήθηκαν ώστε να υπερκεραστούν τα προβλήµατα σε µη 

αναπτυγµένες περιφέρειες, όπως η πολιτική της συνοχής, η πολιτική του 

ανταγωνισµού κ.α. Επιπλέον οι αλλαγές στις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των χωρών – µελών και των Περιφερειών ανέδειξαν σηµαντικά προβλήµατα 

υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών. 

 

Τα τελευταία χρόνια κύριος πρωταγωνιστής της πλειοψηφίας των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν οι περιφέρειες των κρατών-µελών και όχι τα ίδια τα 

κράτη. Τα κράτη-µέλη δεν αποτελούν πλέον τον «οικονοµικό χώρο» µέσα στον οποίο 

ασκούνται οι αναπτυξιακές πολιτικές αλλά οι Περιφέρειες οι οποίες έχουν δύο νέους 

ρόλους. Ο πρώτος είναι ότι οι Περιφέρειες έχουν την ευθύνη για το σχεδιασµό της 

αναπτυξιακής τους πολιτικής, ενώ ο δεύτερος είναι ότι αυτές µέσω των διοικητικών 

τους οργάνων είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των 

παραπάνω πολιτικών. Η ανάληψη των νέων ρόλων των Περιφερειών έχει ως στόχο 

την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και τη µείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό η αποκέντρωση της διοικητικής δύναµης ακόµα και 

στο χαµηλότερο χωρικό επίπεδο κρίνεται επιτακτική για την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Επιπρόσθετα για την αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών πολιτικών θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο «ισορροπίας» µεταξύ της «από πάνω προς τα κάτω» 

πολιτικής και της «από κάτω προς τα πάνω» πολιτικής. Η επίτευξη της «ισορροπίας» 
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θα επιφέρει τη βέλτιστη λειτουργία της διακυβέρνησης και τα µέγιστα θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσµατα τόσο για τα κράτη µέλη, όσο και για τις Περιφέρειες. 

 

Οι Sharma and Wanna (2001) σηµειώνουν ότι η µέτρηση της απόδοσης έχει 

αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο βασικά σηµεία της ηµερήσιας διάταξης για τη 

µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα. Το θέµα της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα έχει 

προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το παρόν άρθρο 

εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι κυβερνήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την απόδοση του δηµόσιου τοµέα. Επιπλέον οι συγγραφείς προσδιορίζουν κρίσιµα 

ζητήµατα τα οποία αποσκοπούν στη βέλτιστη απόδοση του δηµόσιου τοµέα.  

 

Η µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα µε στόχο τη βέλτιστη απόδοση έχει ήδη λάβει 

σηµαντική προσοχή στις αναπτυγµένες χώρες όπως η Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, 

Νέα Ζηλανδία από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980. Οι µεταρρυθµίσεις εστιάζονται 

στις διευθυντικές πτυχές που συνδέονται µε τη δηµόσια διαχείριση 

συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών στους στόχους και στη δοµή των δηµόσιων 

υπηρεσιών. Μερικοί από τους παράγοντες που έχουν συµβάλει στη διαδικασία της 

µεταρρύθµισης στο δηµόσιο τοµέα είναι ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών στην 

οικονοµία, η διαδικασία µικροοικονοµικής µεταρρύθµισης, οι απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων, ο περιορισµός των πόρων και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

 

Επίσης οι κυβερνήσεις στα αναπτυγµένα κράτη έχουν ενθαρρυνθεί να υιοθετήσουν 

τις αρχές της επιχειρηµατικής κυβέρνησης (ανταγωνιστική κυβέρνηση, 

προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα κυβέρνηση, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του 

πολίτη κυβέρνηση, αποκεντρωµένη κυβέρνηση, απευθυνόµενη στην αγορά 

κυβέρνηση) µε στόχο τη καλύτερη διαχείριση και απόδοση του δηµόσιου τοµέα. 

 

Η βιβλιογραφία σχετικά µε τη διαχείριση του δηµόσιου τοµέα αναδεικνύει το γεγονός 

ότι οι πολίτες ενός κράτους αποκτούν ολοένα και αυξανόµενο ενδιαφέρον για τους 

στόχους της κυβέρνησης, για τον τρόπο επίτευξης τους και για το τι πραγµατικά και 

πως τους έχουν επιτύχει. Για το λόγο αυτό οι κυβερνήσεις (συµπεριλαµβανόµενου 

και των «τοπικών» κυβερνήσεων) αναθεωρούν τον τρόπο µε τον οποίο, παρέχουν 

υπηρεσίες, σχεδιάζουν – διαχειρίζονται – υλοποιούν προγράµµατα. 
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Ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η απόδοση του δηµόσιου τοµέα ποικίλει από 

χώρα σε χώρα. Η µέτρηση της απόδοσης αναφέρεται πολλές φορές στη διαδικασία 

και τα µέτρα ή τους δείκτες της απόδοσης των υπηρεσιών και των προγραµµάτων που 

διαχειρίζονται. Τα µέτρα (δείκτες απόδοσης) αναφέρονται στη λειτουργούσα 

αποτελεσµατικότητα, στη παραγωγικότητα, στη παροχή υπηρεσιών και στην 

αποτελεσµατικότητα των δαπανών. Η µέτρηση της απόδοσης µιας ή του συνόλου των 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα πιθανόν να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της 

υπηρεσίας, να αξιολογήσει τις τελικές εκβάσεις (επιδράσεις) ως αποτέλεσµα των 

δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, να επιδείξει τους τοµείς µείωσης του κόστους και να 

δώσει κίνητρα στο ανθρώπινο δυναµικό της υπηρεσίας για περαιτέρω βελτίωση της 

απόδοσης. Επίσης η µέτρηση της απόδοσης µπορεί να οδηγήσει στη καλύτερη 

ποιότητα της λήψης των αποφάσεων, στην καλύτερη χρήση των πόρων, στη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Σύµφωνα µε τους Osborne and Gaebler (1992)η µέτρηση της απόδοσης είναι 

σηµαντική διότι: 

 

«Αν δεν µπορείς να αξιολογήσεις τα αποτελέσµατα δεν µπορείς να διαχωρίσεις την 

επιτυχία από την αποτυχία. Αν δεν µπορείς να δεις την επιτυχία δεν µπορείς να την 

ανταµείψεις. Αν δεν µπορείς να ανταµείψεις την επιτυχία πολύ πιθανό να ανταµείψεις 

την αποτυχία. Αν δεν µπορείς να δεις την επιτυχία δεν µπορείς να µάθεις από αυτήν. Αν 

δεν µπορείς να αναγνωρίσεις την αποτυχία δεν µπορείς να τη διορθώσεις». 

 

Τα µέτρα µε τα οποία οι περισσότερες χώρες υπολογίζουν την απόδοση είναι η 

αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα µε περισσότερη έµφαση στα διοικητικά έξοδα και 

τις λειτουργικές διαδικασίες και όχι τους δείκτες αποτελεσµατικότητας και 

ικανότητας. Ο Schacter (1999) υποστηρίζει ότι τα συστήµατα µέτρησης της απόδοσης 

του δηµόσιου τοµέα εστιάζουν στις εισροές και όχι στις εκροές (το οποίο κατά γενική 

οµολογία είναι πιο µακροπρόθεσµο). Γενικά έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν 

δυσκολίες στην ανάπτυξη µεθόδων και ειδικότερα στη µέτρηση της απόδοσης  

 

Η µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα και τα αποτελέσµατα αυτής είχαν 

πολλές φορές ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση των κυβερνήσεων από τη συγκέντρωση 



85 

 

προς τη διοικητική αποκέντρωση µε απώτερο στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του δηµόσιου τοµέα και της κυβέρνησης. 

 

Οι Lion, Martini and Volpi (2003) αναφέρουν ότι η αξιολόγηση σήµερα 

πραγµατοποιείται σε ένα σύνθετο πλαίσιο. Η διοικητική αποκέντρωση έχει αυξήσει 

τον αριθµό των δραστών που συµµετέχουν στη διαχείριση των δηµόσιων πολιτικών 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος του άρθρου είναι να διευκρινιστεί η 

σχέση µεταξύ της αξιολόγησης των προγραµµάτων στα πλαίσια του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 και της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης. Η περίπτωση 

(case study) που θα µελετηθεί είναι η σχέση της αξιολόγησης των Προγραµµάτων και 

της διακυβέρνησης στην Ιταλία, όπου θα καθοριστεί η έννοια της διακυβέρνησης.  

 

Στόχος του άρθρου είναι η διευκρίνιση των σχέσεων µεταξύ αξιολόγησης των 

προγραµµάτων και της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης στα πλαίσια εφαρµογής του III 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ιταλία. Επίσης στο άρθρο θα εξεταστούν οι 

επιπτώσεις της διακυβέρνησης στη σχέση µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Η έννοια της διακυβέρνησης µεταξύ των διαφόρων αρχών εφαρµογής των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων έχει γίνει ιδιαίτερα σηµαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και σε κάθε κράτος-µέλος. Ειδικότερα ο όρος της διακυβέρνησης χρησιµοποιείται: 

 

Σε αντιδιαστολή µε την έννοια της κυβέρνησης η οποία τονίζει την κεντρικότητα ή/ 

και τη συγκέντρωση των δράσεων οι οποίες λαµβάνονται µόνο από τους αρµόδιους 

κεντρικούς φορείς, ενώ η διακυβέρνηση ενσωµατώνει την ιδέα µιας πολλαπλότητας 

των δραστών που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην υλοποίησης µιας πολιτικής. 

 

Ως συνώνυµο του όρου «πολλαπλή στάθµη συνεργασίας» στην οποία οι 

διαβουλεύσεις -σε σχέση µε τις αλλαγές που προκαλούνται από την διοικητική 

αποκέντρωση µέσα στο κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο- γίνονται ακόµα 

σηµαντικότερες ως µέθοδος και εργαλείο της έκφρασης και της σύνθεσης των 

συµφερόντων των υπηρεσιών, των οικονοµικών και κοινωνικών δραστών και των 

πολιτών. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η έννοια της διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από: 

 

� Την πολλαπλότητα των δραστών (δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας) που 

συµµετέχουν σε µια συγκεκριµένη πολιτική (κράτος, περιφέρειες, τοπικές 

αρχές, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί κτλ). Οι διατυπώσεις για το 

συντονισµό αυτών των διαφορετικών δραστών εξαρτώνται από τους 

επίσηµους και άτυπους κανονισµούς που διέπουν τις σχέσεις τους. 

� Τη θεσµική και διοικητική αποκέντρωση η οποία συνοδεύεται µε την 

κατάργηση της ιεραρχικής σχέσης µεταξύ των διοικητικών αρχών (Κράτος, 

περιφέρεια, τοπικές αρχές), και την µετατροπή τους σε αυτόνοµες διοικητικές 

µονάδες. 

 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ιταλία είχαν ως σκοπό: 

 

� Την ίση θεσµική ταξινόµηση των διαφόρων τοπικών αρχών ως αυτόνοµα 

κρατικά τµήµατα έτσι ώστε να έχουν τα δικά τους καταστατικά, τις δυνάµεις 

και τις λειτουργίες, καθώς επίσης και την οικονοµική αυτονοµία τους για τα 

εισοδήµατα και τις δαπάνες. 

� Την ίση νοµοθετική δύναµη σε ότι αφορά το τµήµα των ευθυνών µεταξύ του 

κράτους και των Περιφερειών, 

� Την απόδοση των διοικητικών ευθυνών στους δήµους, για την αρχή της 

επικουρικότητας. Επιπλέον, το κράτος, οι περιφέρειες και άλλοι φορείς 

ενθαρρύνουν την αυτόνοµη πρωτοβουλία των µεµονωµένων και συλλογικών 

πολιτών για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος.  

 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα οι τοπικές αρχές να αναµιγνύονται 

ολοένα και περισσότερο στον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολυκεντρικότητα της λήψης αποφάσεων καθιστά 

πλέον απαραίτητο τον καθορισµό των ρόλων και των ευθυνών του κάθε φορέα και, 

συγχρόνως, τις συνδέσεις µεταξύ των διάφορων τοπικών δραστών.  
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Αυτό το νέο πρότυπο της διακυβέρνησης είχε αντίκτυπο στο σχεδιασµό και στην 

άσκηση πολιτικών για θέµατα που εµπίπτουν στον τοµέα της επέµβασης του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, αγορά 

εργασίας, κοινωνικός συνυπολογισµός) και στις σχέσεις µεταξύ των κεντρικών και 

περιφερειακών αρχών έναντι του περιεχοµένου των εγγράφων προγραµµατισµού του 

ΕΚΤ. 

 

Στόχος της αποκέντρωσης και της διακυβέρνησης στην Ιταλία αποτέλεσε η αλλαγή 

της διοικητικής οργάνωσης του κράτους (λόγω και εφαρµογής των Κοινοτικών 

Προγραµµάτων Στήριξης) από την υπάρχουσα κάθετη και ιεραρχική οργάνωση 

(Κράτος, Περιφέρειες, Επαρχίες, ∆ήµοι) σε µια οριζόντια όπου το Κράτος, οι 

Περιφέρειες, οι Επαρχίες και οι ∆ήµοι βρίσκονται στο ίδιο διοικητικό επίπεδο. 

 

Στην παραπάνω νέα διοικητική δοµή αναβαθµίζεται ο ρόλος των τοπικών αρχών και 

κατά συνέπεια δηµιουργείται ένα είδος πολυκεντρικότητας, όσον αφορά τον 

προγραµµατισµό και την υλοποίηση των πολιτικών του κράτους και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το γεγονός αυτό έχει και ως αποτέλεσµα την αλλαγή του συστήµατος 

αξιολόγησης των παραπάνω πολιτικών, το οποίο και αυτό µε την σειρά του 

ακολουθεί την πορεία προς την αποκέντρωση. 
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2.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Στην ερευνητική µου προσπάθεια όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα ασχοληθώ µε 

την αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Βασικό χαρακτηριστικό µια αποτελεσµατικής 

αξιολόγησης είναι να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα προηγούµενων αναπτυξιακών 

προγραµµάτων µε τα τρέχοντα προγράµµατα καθώς και τον ρόλο των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου πάνω στην κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.  

 

Ο Daniele Bondonio (2001) ασχολήθηκε µε την Αξιολόγηση αποκεντρωµένων 

πολιτικών και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να κάνουµε σύγκριση των 

επιδόσεων των Αναπτυξιακών προγραµµάτων σε διάφορες περιοχές ή κράτη. Ο 

Daniele Bondonio προτείνει µια εµπειρική µέθοδο για την αξιολόγηση των 

αποκεντρωµένων προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης µε ετερογενή 

χαρακτηριστικά που εφαρµόζονται σε διάφορες περιοχές ή κράτη. Ο σχεδιασµός της 

αξιολόγησης που παρουσιάζεται από τον ερευνητή είναι µια συγκριτική ανάλυση που 

παρουσιάζει διαφορές στην περιφερειακή πολιτική, τα όργανα και τον έλεγχο στις 

περιοχές παρέµβασης. Η προτεινόµενη µέθοδος παρουσιάζεται και δοκιµάζεται µέσα 

από την αξιολόγηση των ΗΠΑ Επιχειρήσεις Ζώνης (ΕΖ) προγραµµάτων. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι το προτεινόµενο σχέδιο αξιολόγησης 

αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για να αντιµετωπιστεί η ετερογένεια των 

αποκεντρωµένων προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης και να µετατραπεί σε µια 

αποτελεσµατική δοκιµή της αποδοτικότητας αυτών των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Aναπτύχθηκε από τον καθηγητή Wassily Leontief ένα σύστηµα ανάλυσης της 

αλληλεξάρτησης των οικονοµικών κλάδων που ονοµάστηκε Ανάλυση εισροών-

εκροών. Το υπόδειγµα του Leontief µπορεί να θεωρηθεί ένα κατάλληλα 

απλοποιηµένο σύστηµα γενικής ισορροπίας που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για 

εµπειρική διερεύνηση οικονοµικών προβληµάτων. Σήµερα συντάσσονται πίνακες 

εισροών-εκροών σε όλες σχεδόν τις χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πίνακες αυτοί 

συγκροτούνται από όλα τα κράτη µέλη. Το υπόδειγµα Leontief µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εξέταση της οικονοµικής δοµής, για την αξιολόγηση 

σεναρίων οικονοµικής ανάπτυξης, για τον καθορισµό των επιδράσεων διάφορων 
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µέτρων οικονοµικής πολιτικής, για προβλέψεις τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε 

µικροοικονοµικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του υποδείγµατος έχει 

επεκταθεί περαιτέρω στη διερεύνηση ορισµένων θεµάτων, όπως η κατάρτιση 

περιφερειακών ή ενεργειακών πινάκων, πινάκων που αφορούν την περιβαλλοντική 

ρύπανση και πινάκων κοινωνικής λογιστικής κυρίως για θέµατα απασχόλησης.  

 

O Bondonio και οι Bondonio and Engberg (2000) χρησιµοποίησαν σαν εµπειρική 

µέθοδο τον πίνακα εισροών εκροών προκειµένου να συγκρίνουν τις επιδόσεις των 

στόχων και των αποκλεισµένων περιοχών, ενώ κάνουν έλεγχο και παρατήρηση των 

εµφανών διαφορών πριν από την εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

µεταξύ των δύο διαφορετικών περιοχών.  

 

Η κατάρτιση του Πίνακα Εισροών Εκροών παρέχει την δυνατότητα λεπτοµερής κατά 

κλάδο ταξινόµησης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στο περιφερειακό προϊόν 

εξαιτίας µεταβολών στην ζήτηση. Εναλλακτικά, το υπόδειγµα εισροών – εκροών 

προσφέρεται για την εξαγωγή περιληπτικής αλλά εξίσου περιεκτικής διατύπωσης των 

προβλεπτικών εκτιµήσεων. Η πλέον διαδεδοµένη εφαρµογή των συγκεκριµένων 

δυνατοτήτων είναι η αξιολόγηση επιπτώσεων. Η αξιολόγηση επιπτώσεων ουσιαστικά 

εκτιµά υπολογιστικά την µεταβολή στο προϊόν, στην απασχόληση και στο εισόδηµα 

σε σχέση µε όλους τους κλάδους παραγωγής της περιφερειακής οικονοµίας ως 

αποτέλεσµα της µεταβολής στη τελική ζήτηση για έναν κλάδο. Η µήτρα ενδιάµεσων 

συναλλαγών και οι µήτρες των τεχνολογικών συντελεστών είναι τα βασικά αναλυτικά 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται κατά την αξιολόγηση επιπτώσεων. Στο επίκεντρο 

κάθε αξιολόγησης επιπτώσεων είναι οι οικονοµικοί πολλαπλασιαστές, οι οποίοι 

υπολογίζονται βάσει της αντίστροφης µήτρας του Leontief, η οποία προϋποθέτει την 

ύπαρξη της µήτρας των τεχνολογικών συντελεστών. 

 

Η αρχική επινόηση του οικονοµικού πολλαπλασιαστή αφορούσε στον υπολογισµό 

του συνόλου του επιπρόσθετου εισοδήµατος που είναι δυνατόν να παραχθεί εξαιτίας 

συγκεκριµένης ως προς το µέγεθος εισροής νέων πόρων στο οικονοµικό σύστηµα και 

των διαδοχικών κύκλων κατανάλωσης που οφείλονται στην εισροή. Η χρήση του 

υποδείγµατος εισροών – εκροών καθιστά δυνατή την εξαγωγή επιµερισµένων κατά 

κλάδο πολλαπλασιαστών µε τους οποίους είναι εφικτή η διαφοροποίηση της 
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συνολικής αναµενόµενης επίπτωσης ανάλογα µε τον κλάδο που είναι αποδέκτης της 

αρχικής αυτοτελής εισροής. 

 

Όπως αναφέρει σε επίσηµα έγγραφα
15 της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996) η 

µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων της Κοινότητας ιδρύθηκε το 1988 και µαζί 

µε τις πιο λεπτοµερείς αλλαγές του 1993, συστάθηκε ένα νέο νοµικό πλαίσιο το οποίο 

έχει αναλάβει µια σηµαντική αλλαγή στην κατεύθυνση για την περιφερειακή πολιτική 

της Κοινότητας και για την περιφερειακή πολιτική των κρατών µελών για δυο 

λόγους. Πρώτον, από ποσοτική άποψη, µε το διπλασιασµό σε πραγµατικούς όρους 

των Ταµείων που διατίθενται για την περιφερειακή πολιτική. ∆εύτερον, από ποιοτική 

άποψη, µε την εισαγωγή των τεσσάρων βασικών αρχών συµπεριφοράς των 

διαρθρωτικών ταµείων: τη συγκέντρωση, τη συνεργασία, τον προγραµµατισµό και 

την προσθετικότητα.  

 

Η αρχή του προγραµµατισµού ενισχύθηκε εµφανώς από το 1988 και µετά. Το 

καθήκον του σχεδιασµού πλάνων ανάπτυξης για τους διαφορετικούς στόχους των 

περιφερειών και η ανάγκη για σχεδιασµό µιας στρατηγικής της περιφερειακής 

ανάπτυξης που να συνάδει µε την ορθή διάγνωση των περιφερειακών προβληµάτων, 

αντικαθίστανται από τις παλαιές µορφές παρέµβασης που χαρακτηρίζονται από το 

απλό άθροισµα των επιµέρους έργων. Επιπλέον, η ανάγκη για την ανάληψη των 

διαδικασιών της εκτίµησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πράξεων 

έχει εντατικοποιηθεί ιδιαιτέρως µέσω των νέων νόµων των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης.  

 

Οι Cuadrado-Roura, Naxarro and Yserte (1998) παρουσιάζουν µια µεθοδολογία για 

την αξιολόγηση τόσο της συνοχής όσο και της στρατηγικής αξίας ενός προγράµµατος 

περιφερειακής ανάπτυξης. Τονίζουν τους βασικούς στόχους, που βάση 

προγραµµατισµού, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης 

και επισηµαίνουν τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να µετρηθεί ο βαθµός 

επίτευξης και συσχέτισης του κάθε στόχου, προκειµένου να καταλήξουµε σε ένα 

τελικό πόρισµα αξιολόγησης του προγράµµατος. Επικεντρώνονται όµως µόνο στις 

                                                 
5 Πηγή: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2141/96 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7/10/1996 
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βασικές πτυχές της µεθοδολογίας, η οποία εστιάζεται στον βαθµό συνέργιας των 

επιµέρους στόχων (ή ενεργειών) των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Σηµειώνουν ότι ένα από τα πεδία γνώσης που έχουν γνωρίσει µεγάλο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αποτελεί η Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη. Το 

γεγονός είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ενίσχυση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

των περιφερειακών κοινοτικών πολιτικών. Επισηµαίνουν ότι η αξιολόγηση είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική και αποτελεί τον κύριο στόχο της ερευνητικής τους 

προσπάθειας. Προτείνουν µια µέθοδο για να αξιολογήσουν το βαθµό εσωτερικής 

συνοχής που υπάρχει µεταξύ των στόχων της περιφερειακής πολιτικής που 

περιγράφονται στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον, εστιάζουν στην 

παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της προτεινόµενης µεθοδολογίας και 

παρουσιάζουν τα κυριότερα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εµπειρική 

εφαρµογή στο ΚΠΣ 94-96.  

 

Οι παραπάνω συγγραφείς χρησιµοποιούν σαν µεθοδολογικό εργαλείο την ερευνητική 

µέθοδο «Delphi». Μια µήτρα βαρύτητας συσχετίζεται µε τα δεδοµένα της µεθόδου 

Delphi ανάλογα µε το βαθµό της συσχέτισης ανάµεσα στους διαφορετικούς στόχους 

(δράσεις). Λαµβάνοντας ως βάση τη προσυµφωνηµένη µήτρα θα δηµιουργηθεί µια 

ιεράρχηση των στόχων που λειτουργούν ως µέσο για την εκτίµηση της στρατηγικής 

αξίας που συνοδεύει τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Στη συνέχεια, οι στόχοι 

µπορούν να διαφοροποιηθούν ως βασικοί, ενδιάµεσοι, τελικοί ή ανεξάρτητοι 

ανάλογα µε το βαθµό επιρροής ή εξάρτησης.  

 

Όσον αφορά τους στόχους του κάθε Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα 

στο ΚΠΣ 1994-1999 καθιερώθηκε ως ο τελικός στόχος, η πραγµατική σύγκλιση των 

εισοδηµάτων και της απασχόλησης στα οποία συνδέονταν άλλοι γενικοί στόχοι, όπως 

η βελτίωση του παραγωγικού συστήµατος, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

η αποτίµηση των ανθρώπινων πόρων, η εδαφική ολοκλήρωση και άρθρωση και η 

επαρκής παροχή υποδοµών που συνδέονται άµεσα µε το παραγωγικό σύστηµα. Οι 

στόχοι αυτοί αναπτύχθηκαν, επίσης, σε µια σειρά στόχων, µε σαφέστερο περιεχόµενο 

που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως θεµελιώδης στόχος.  
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Η ανάλυση της εσωτερικής συνοχής του προγράµµατος ανάπτυξης βασίζεται σε µια 

σειρά προκαταρκτικών εκθέσεων και στο έγγραφο προγραµµατισµού του κάθε 

προγράµµατος. Αυτό το έγγραφο περιέχει µια λεπτοµερή περιφερειακή διάγνωση, ένα 

σύνολο στρατηγικών αρχών που κατεύθυναν την επεξεργασία του και τους κύριους 

στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. 

 

Σύµφωνα µε τους Cuadrado-Roura, Naxarro and Yserte (1998) απ’ τη στιγµή που η 

διάγνωση, η στρατηγική και οι στόχοι του προγράµµατος ανάπτυξης αναγνωρίζονται 

και εκτιµώνται, η ανάλυση της εσωτερικής συνοχής τους, καθώς και οι συσχετισµοί 

µπορεί να πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια µιας τεχνικής µεθόδου(µέθοδος Delphi) 

µέσω της οποίας αναλύονται οι ποσοτικές τιµές των αλληλεξαρτήσεων που 

παρουσιάζονται µεταξύ των διαφόρων στόχων του προγράµµατος. Μπορεί να γίνει η 

διάταξη των στόχων του προγράµµατος ώστε να αποσαφηνιστούν τρεις σηµαντικές 

πτυχές: 

i. Η ένταση και κατεύθυνση των λειτουργικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των 

στόχων που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα, δηλαδή, η ολοκλήρωση του 

προγράµµατος 

ii.  Ο χαρακτηρισµός των διαφόρων στόχων υιοθετώντας ως κριτήριο κατάταξης τη 

λειτουργία που καθένας από αυτούς ασκεί σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

iii.  Η κατάταξη των στόχων, σύµφωνα µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα 

 

Η ανάλυση των συνεργιών του προγράµµατος ανάπτυξης θα µπορούσε να γίνει 

σύµφωνα µε µια σειρά από δύο στάδια: 

• ∆ηµιουργώντας ένα νέο δέντρο στόχων οικονοµικής πολιτικής, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων στόχων και των δράσεων του 

προγράµµατος. Προκειµένου να διευκολυνθεί η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, 

είναι αναγκαίο να λάβουµε υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητές τους και να 

προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε µε σαφήνεια την αντιστοιχία µεταξύ των 

στόχων και των αξόνων του εγγράφου προγραµµατισµού. 

• Ποσοτικοποιώντας τους άµεσους συσχετισµούς που έχουν γίνει µεταξύ των 

στόχων. 

 



93 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής ανάλυσης που έχουν επιλέξει οι Cuadrado-Roura, 

Naxarro and Yserte (1998) δηµιουργείται ένα δέντρο στόχων που περιλαµβάνει 

τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: τους εδαφικούς στόχους, τους στόχους που σχετίζονται 

µε το παραγωγικό σύστηµα, τους στόχους που σχετίζονται µε το κοινωνικό κεφάλαιο 

και τους στόχους που σχετίζονται µε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ξεκινώντας από αυτό 

το δέντρο των στόχων, µπορεί κανείς να προχωρήσει στη δηµιουργία µιας σειράς 

ποσοτικών αποτιµήσεων του βαθµού της σχέσης µεταξύ του καθενός.  

 

Γι’ αυτό, χρησιµοποιείται µια τεχνική µέθοδος για την έρευνα των εµπειρογνωµόνων: 

Η ερευνητική µέθοδος Delphi. Η τεχνική Delphi είναι µια µέθοδος συλλογής των 

γνωµοδοτήσεων από µια οµάδα ή οµάδα εµπειρογνωµόνων που χρησιµοποιούν το 

ερωτηµατολόγιο ως το βασικό εργαλείο. Αυτή η οµάδα εµπειρογνωµόνων µοιράζεται 

τις απόψεις ή αποτιµήσεις της, κυρίως µε ποσοτικό τρόπο, σε µια σειρά από 

ερωτήσεις από ένα ερωτηµατολόγιο. Αυτές οι εκτιµήσεις µπορεί να αλλάξουν σε 

διαδοχικούς γύρους διαβουλεύσεων, εφόσον ο εµπειρογνώµονας το κρίνει σκόπιµο, 

σύµφωνα µε την κατανοµή των απαντήσεων από την υπόλοιπη οµάδα. 

 

Ως εκ τούτου, είναι µια µέθοδος όπου κάποια αλληλεπίδραση υπάρχει µεταξύ των 

µελών της οµάδας, αν και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα, 

είναι η ανωνυµία µε την οποία απαντούν στο ερωτηµατολόγιο. Έτσι, ένας 

εµπειρογνώµονας θα µπορούσε να αλλάξει τη γνώµη του όχι απαραίτητα σύµφωνα µε 

τις ατοµικές απαντήσεις, αλλά µε εκείνες της οµάδας. Η πιθανή επίδραση που 

προέρχεται από τις θέσεις της ηγεσίας αποφεύγεται.  

 

Το πρώτο βήµα είναι να πραγµατοποιηθεί η επιλογή της οµάδας εµπειρογνωµόνων. 

Γενικά, ο αριθµός παραµένει σχετικά µικρός (µεταξύ 10 και 30). Η οµάδα των 

εµπειρογνωµόνων µοιράζονται µια κοινή, πλούσια, και-περισσότερο ή λιγότερο 

άµεση γνώση της τοπικής οικονοµίας στην οποία βασίζεται το πρόγραµµα της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, το πάνελ συνήθως αποτελείται από δύο 

µεγάλες οµάδες ανθρώπων: 

i. Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες. Οι επαγγελµατίες ή οι πανεπιστηµιακοί που δεν 

σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του προγράµµατος αξιολόγησης, οι οποίοι 

αντιλαµβάνονται όµως, χάρη στις γνώσεις τους στην περιφερειακή οικονοµία, αν 



94 

 

µπορεί να αξίζουν επαρκώς τις συνέργιες από τους προτεινόµενους στόχους και 

δράσεις. 

ii.  ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί µπορεί να είναι µέλη της τοπικής, περιφερειακής, ή 

της εθνικής διοίκησης που είναι επιφορτισµένες µε το σχεδιασµό ή τον 

προγραµµατισµό των προγραµµάτων ανάπτυξης σε εξέλιξη. 

 

Η διαίρεση της οµάδας των εµπειρογνωµόνων των δύο αυτών κατηγοριών επιτρέπει 

σε κάποιον να µελετήσει τις διαφορές µεταξύ των απαντήσεων που λαµβάνονται από 

τις δύο οµάδες και τη µετέπειτα εξέλιξή τους. Η δηµιουργία του ερωτηµατολογίου 

και η πιθανή µετατροπή του σε διαδοχικούς γύρους απαντήσεων είναι ένα άλλο 

σηµαντικό σηµείο στη µεθοδολογία. Ο συντονιστής της έρευνας της αξιολόγησης 

χτίζει το δέντρο των στόχων ξεκινώντας από τη βάση δεδοµένων. Επιπλέον, το 

γκρουπ των στόχων αυτών µπορεί να περιγράφεται µέσω ερωτηµατολογίων αλλά η 

πραγµατικότητα αποθαρρύνει αυτή την επιλογή, δεδοµένου ότι θα αναλάµβανε τη 

δηµιουργία πολυάριθµων γύρων διαβουλεύσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

τη σταδιακή µείωση της συµµετοχής των εµπειρογνωµόνων.  

 

Επίσης, είναι απαραίτητο να έχουµε λάβει υπόψη µας ότι ο βασικός στόχος αυτής της 

µεθοδολογίας είναι η ποσοτική αποτίµηση της συσχέτισης των στόχων της 

προτεινόµενης περιφερειακής ανάπτυξης και όχι η δηµιουργία των στόχων αυτών. 

Στα πλαίσια την ερευνητικής προσπάθειας των Cuadrado-Roura, Naxarro and Yserte 

(1998) ζητήθηκε από τους ειδικούς να αξιολογήσουν τη σχέση µεταξύ των στόχων, 

σύµφωνα µε την επιρροή του κάθε στόχου στους υπόλοιπους. Οι αποτιµήσεις 

βαθµολογήθηκαν σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

1. Πολύ σηµαντική επιρροή: 5 

2. Σηµαντική επιρροή: 3 

3.  Χαµηλή επιρροή: 1 

4. ∆εν παρατηρήθηκε επίδραση: 0. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα ανάλυση αποτιµώνται µόνο οι άµεσες 

διασυνδέσεις µεταξύ των στόχων. Οι έµµεσες επιπτώσεις εξαιρούνται, για να 

αντικατοπτρίζονται οι αρχικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στόχων µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια. Αυτές οι ποσοτικές εκτιµήσεις αντιστοιχούν αποκλειστικά στα 

αποτελέσµατα µεταξύ των στόχων, από την πλευρά της προσφοράς. Ως εκ τούτου, οι 
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αλληλεπιδράσεις από την πλευρά της ¨ζήτησης¨, που δηµιουργούν µια αντικειµενική 

σχέση µε άλλους στόχους εξαιρούνται. Για παράδειγµα, η ενίσχυση της υποδοµής 

συµβάλλει σηµαντικά στην προώθηση των παραγωγικών τοµέων, αλλά αυτά τα 

αποτελέσµατα έχουν εξαλειφθεί κατά την ανάλυση, διότι η άσκηση έχει δώσει 

προσοχή µόνο στην αποτίµηση των πιο βιώσιµων αποτελεσµάτων, όπως η βελτίωση 

της γεωγραφικής ελκυστικότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κλπ. 

 

Η µεθοδολογία που παρατίθεται στις προηγούµενες παραγράφους επιτρέπει να 

γνωρίζουµε το βαθµό αλληλεξάρτησης µεταξύ των στόχων ενός σχεδίου 

περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον, µε τη δηµιουργία µιας τελικής κατάταξης των 

στόχων, οι οποίοι µαζί µε την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων του 

προγράµµατος - που σχετίζονται µε τις επενδύσεις που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται-, είναι δυνατή η εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων σχετικά µε τις 

δυνητικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από τους στόχους (ή ενέργειες). Η ανάλυση 

που πραγµατοποιήθηκε παραπάνω καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η επίτευξη καλών 

αποτελεσµάτων εξαρτάται περισσότερο από την ορθή εφαρµογή τους και όχι από τις 

αλλαγές των προτεραιοτήτων των προγραµµάτων.  

 

Η προσέγγιση των Cuadrado-Roura, Naxarro and Yserte είναι αρκετά ολοκληρωµένη 

και στοχευόµενη στην συσχέτιση των στόχων των αναπτυξιακών προγραµµάτων, 

ωστόσο θα µπορούσε να θεωρηθεί περιορισµένη και εξειδικευµένη καθώς ασχολείται 

µόνο µε την συνέργια του κάθε στόχου των προγραµµάτων. Αντιθέτως στην 

διδακτορική µου διατριβή στην οποία έχω χρησιµοποιήσει την ίδια ερευνητική 

µέθοδο (µέθοδος Delphi) προσεγγίζω την συσχέτιση της επιτυχούς εφαρµογής των 

προγραµµάτων ανάπτυξης για την βελτιστοποίηση των δοµών που είναι υπεύθυνες 

για την παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο των παρεµβάσεων. Με τη στοχευµένη 

επιλογή των εµπειρογνωµόνων που παίρνουν µέρος στο πάνελ της έρευνας (και στους 

δύο γύρους της έρευνας) και µε τη χρήση ερωτηµατολογίου στο οποίο 

ενσωµατώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις δίνεται η δυνατότητα συλλογής και 

ανάλυσης των προϋποθέσεων για την βελτίωση της εφαρµογής των προγραµµάτων 

και εν τέλει την βελτιστοποίηση των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 

Επίσης παρουσιάζω µια ολοκληρωµένη εικόνα του πλέγµατος παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης η οποία µε οδηγεί και στην 
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εµπεριστατωµένη και ορθή αξιολόγηση τους. Η συσχέτιση των στόχων των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων θα µπορούσε να αποτελεί ένα επιµέρους κοµµάτι της 

ερευνητικής µου προσπάθειας προκειµένου να αξιολογηθεί κατά πόσο οι στόχοι που 

τίθενται σε κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης είναι σχετικοί µεταξύ τους και µε το 

πρόγραµµα.  

 

Οι Χριστοδουλάκης και Καλυβίτης (2000) ασχολήθηκαν µε την εκ των προτέρων 

εκτίµηση των επιπτώσεων του II ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) για την 

οικονοµία της Ελλάδας σε βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη βάση, 

χρησιµοποιώντας ένα µακροοικονοµετρικό µοντέλο. Το µοντέλο προσοµοιώνεται υπό 

εναλλακτικές παραδοχές ανάλογα µε το εάν τα αποτελέσµατα προέρχονται από την 

πλευρά της ζήτησης ή ενσωµατώνουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας από την 

πλευρά της προσφοράς που δείχνουν τη βελτίωση του τοµέα παραγωγικότητας του 

ΚΠΣ.  

 

Το Ελληνικό ΚΠΣ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρηµατοδοτεί µεγάλης κλίµακας 

αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, µε στόχο την 

αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης της οικονοµίας στην Ελλάδα, µε µια βιώσιµη 

πορεία µεγέθυνσης και ανάπτυξης. Όσον αφορά τις άλλες κύριες δικαιούχες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, και Ισπανία), µια τέτοια παρέµβαση 

κρίθηκε αναγκαία επίσης για να βοηθήσει τα λιγότερο ανεπτυγµένα µέλη της Ένωσης 

να εκσυγχρονίσουν τις οικονοµίες τους, να προωθήσουν την ανάπτυξή τους, και ως 

εκ τούτου, να προσεγγίσουν την ευηµερία και την ποιότητα ζωής των πιο 

αναπτυγµένων µελών της Ένωσης.  

 

Αυτή η διαδικασία της πραγµατικής σύγκλισης αντιµετωπίζεται ως προϋπόθεση για 

τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βιωσιµότητα του ονοµαστικού στόχου 

σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Το II ΚΠΣ θα λειτουργήσει την περίοδο 1994-99, και 

πρόκειται να είναι πολύ πιο εκτεταµένο ως προς τις δράσεις του και αποδοτικό ως 

προς τις επιπτώσεις του σε σχέση µε το πρώτο ΚΠΣ που υλοποιήθηκε το 1989-93. 

Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις ότι οι κύριοι παράγοντες της µείωσης του ρυθµού 

ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα µετά το 1973 ήταν η πτώση των 
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επενδύσεων (Αλογοσκούφης,1995), η υποβάθµιση και η ανεπάρκεια των υποδοµών, 

και η έλλειψη εκτεταµένης εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και δεξιότητες. Σε 

συνδυασµό µε την αργή διαδικασία των θεσµικών µεταρρυθµίσεων σε κρίσιµους 

τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και πολιτικής, η χώρα δεν ήταν επαρκώς 

προετοιµασµένη για να αντιµετωπίσει τις µακροχρόνιες συνέπειες των αυξήσεων των 

τιµών της ενέργειας(πετρελαϊκή κρίση του ’70) στη δεκαετία του 1970, το 

αυξανόµενο άνοιγµα στον παγκόσµιο ανταγωνισµό στη δεκαετία του 1980, καθώς και 

τις προκλήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.  

 

Το II ΚΠΣ έχει στόχο να βοηθήσει τη χώρα να διορθώσει τις διαρθρωτικές ελλείψεις 

και να θέσει την οικονοµία σε µια πορεία διατηρήσιµης ανάπτυξης. Οι παρεµβάσεις 

του ΚΠΣ ανέρχονται σε όχι λιγότερο από 32.782 εκατ. ECU κατά τη διάρκεια έξι 

ετών, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 146% επί του συνόλου του πρώτου 

ΚΠΣ που υλοποιήθηκε το 1989-1993 (µε τα ποσά να αναπροσαρµόζονται µε βάση τις 

ετήσιες ροές, η αύξηση γίνεται 64%). Το µέγεθος του προγράµµατος είναι τόσο 

µεγάλο ώστε να καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρµογής του και 

να γίνονται εκτενείς αξιολογήσεις του αποτελέσµατος, τόσο σε επίπεδο των 

επιµέρους δράσεων, καθώς και στη µακροοικονοµία. Επειδή το σχέδιο περιλαµβάνει 

αρκετές υποδοµές και οριζόντιες παρεµβάσεις, οι επιδράσεις σε άλλους τοµείς και 

περιοχές της οικονοµικής δραστηριότητας θα είναι σηµαντικές. Η αξιολόγησή τους 

απαιτεί µια προσεκτική ποσοτικοποίηση του αποτελέσµατος, που είναι πιθανό να έχει 

τόσο σε µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη 

τόσο τη ζήτηση όσο και τις επιπτώσεις της προσφοράς 

 

Ένα χρήσιµο εργαλείο για µια τέτοια ανάλυση µπορεί να είναι ένα εκτιµώµενο 

µακροοικονοµικό µοντέλο που απεικονίζει τη βασική δοµή και συσχετίζει τις γενικές 

προβλέψεις της εναλλακτικής επιλογής που η οικονοµία µπορεί να πάρει για την 

εφαρµογή ή όχι τέτοιου είδους παρεµβάσεων. Παρ’ όλο που τα µακροοικονοµικά 

µοντέλα συχνά επικρίνονται για απεικόνιση της διάρθρωσης του παρελθόντος και, ως 

εκ τούτου, αδυνατούν να συλλάβουν τυχόν σηµαντικές ανακαλύψεις στο µέλλον, 

εξακολουθούν να παρέχουν ένα συνεπές και ποσοτικό πλαίσιο για την ανάλυση 

εύλογων εξελίξεων. 
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Οι Χριστοδουλάκης και Καλυβίτης (2000) συµπερασµατικά υποστηρίζουν ότι οι 

δράσεις του ΚΠΣ οµαδοποιούνται ανάλογα µε το στόχο που έχουν: 1. την ανάπτυξη 

των βασικών υποδοµών, 2. τη χρηµατοδότηση ήπιων παρεµβάσεων στις υποδοµές, 3. 

την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων και 4. την εκπαίδευση του εργατικού 

δυναµικού σε νέες δεξιότητες για βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης. Τα 

αποτελέσµατα αναλύθηκαν κατ 'αρχάς, µε την υπόθεση ότι το ΚΠΣ λειτουργεί µόνο 

µέσω της αναβάθµισης των στοιχείων του εισοδήµατος και της συνολικής ζήτησης 

και στη συνέχεια ενσωµατώνοντας αλληλεπιδράσεις σε σχέση µε την 

παραγωγικότητα της απόδοσης σε διάφορους τοµείς και τη µείωση του κόστους. 

 

Το καθολικό συµπέρασµα είναι ότι µε την έλλειψη αλληλεπιδράσεων, οι δράσεις του 

ΚΠΣ οδηγούν µόνο σε προσωρινή αύξηση της δραστηριότητας και της απασχόλησης 

κατά την περίοδο εφαρµογής και µετά η οικονοµία επιστρέφει στο επίπεδο που θα 

ήταν χωρίς τα κεφάλαια. Μια µόνιµη αύξηση της ανάπτυξης, της δραστηριότητας και 

της απασχόλησης επιτυγχάνεται µόνο µε αλληλεπιδράσεις του ΚΠΣ. Ένα τέτοιο 

συµπέρασµα δεν θεωρείται έκπληξη, µε δεδοµένη την απογοητευτική εµπειρία του I 

ΚΠΣ 1989-1993. Με την κατανοµή των κονδυλίων κατά κύριο λόγο σε ένα πλήθος 

έργων µικρής κλίµακας και σε ασυντόνιστες ενέργειες, και κυρίως λόγω της πίεσης 

του χρόνου για την απορρόφηση κονδυλίων το I ΚΠΣ είχε ελάχιστα αποτελέσµατα. Η 

οικονοµία αναπτύχθηκε ταχύτερα το 1990 και το 1991, αλλά στη συνέχεια η 

δραστηριότητα επιβραδύνθηκε. 

 

Οι εθνικές και κοινοτικές αρχές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην εκ των προτέρων ανάλυση των ΚΠΣ για την επίτευξη του 

αποτελέσµατος των αλληλεπιδράσεων ικανοποιούνται µε τα εξής:  

 

1. Το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των βασικών έργων 

υποδοµής µετά από προσεκτική εξέταση των οφελών που θα προκύψουν για 

τους διάφορους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι βασικές δράσεις 

για τις υποδοµές στα περιφερειακά προγράµµατα θα πρέπει να υλοποιηθούν 

σε συνδυασµό µε αυτές της εθνικής κλίµακας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

συµπληρωµατικότητα και όχι επανάληψη αυτών.  
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2. Η εκτέλεση των ήπιων δράσεων υποδοµής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη 

ζήτηση που είναι πιθανό να αναπτυχθεί για τέτοιες υπηρεσίες (όπως Έρευνα 

& Ανάπτυξη, πολιτισµός, υγεία, κλπ). Η συγκέντρωση σε top-down 

δραστηριότητες που δεν µπορούν να προσελκύσουν σηµαντική ζήτηση από 

τον τοµέα της παραγωγής και των υπηρεσιών θα πρέπει να αποφεύγεται.  

 

3. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισµένες στην 

παροχή δεξιοτήτων στην τρέχουσα και µελλοντική ζήτηση από τις 

οικονοµικές δραστηριότητες, έτσι ώστε το αποτέλεσµά τους να είναι αισθητό 

στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου παράγοντα.  

 

4. Η υλοποίηση του προγράµµατος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι 

προβλεπόµενες συγχρηµατοδοτήσεις από τον ιδιωτικό τοµέα 

πραγµατοποιούνται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό 

αποτέλεσµα στις επενδύσεις και τη χρήση των υποδοµών. 

 

Από την παράθεση των ευρηµάτων της εργασίας των Χριστοδουλάκη και Καλυβίτη 

(2000) φαίνεται ότι οι υποθέσεις της διατριβής µου συσχετίζονται σε αρκετά σηµεία 

µε τα συµπεράσµατα του άρθρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επίτευξη και η 

βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την βελτίωση της απόδοσης των προγραµµάτων ανάπτυξης. Επίσης η συµµετοχή 

του ιδιωτικού τοµέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο, για την επί µέρους 

συγχρηµατοδότηση των επιλέξιµων έργων είναι πραγµατικά απαραίτητη για την όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση των πόρων κατά την εφαρµογή του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης.  

 

Οι Αβαρόσης και Κουτσλιάνα (2003) πραγµατεύονται την πολυµεθοδική προσέγγιση 

συλλογής δεδοµένων γνωστή ως Τριγωνοποίηση (Triangulation). Η συγκεκριµένη 

µέθοδος συλλογής δεδοµένων εξειδικεύεται στην συγκέντρωση διαφορετικών 

προσεγγίσεων αξιολόγησης χρησιµοποιώντας ενδιαφέροντες µεθοδολογικούς 

συνδυασµούς. Οι Αβαρόσης και Κουτσλιάνα κάνουν µια προσπάθεια στο άρθρο τους 

να αναλύσουν τους τρόπους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας 

χωρίς να επιλέγουν απαραίτητα την καλύτερη περίπτωση. Ένα από τα µειονεκτήµατα 
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της ανάλυσης τους είναι ότι ασχολούνται αποκλειστικά και µόνο µε την αξιολόγηση 

κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων δηµόσιου τοµέα και δεν κάνουν καµία 

αναφορά σε ατοµικά σχέδια ή επενδύσεις. Κάτι το οποίο σε αντίθεση µε αυτό το 

άρθρο παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής αναλύοντας µεθοδολογία 

και για ιδιωτικό και για δηµόσιο τοµέα. 

 

Επίσης στην περαιτέρω ανάλυση της µελέτης των Αβαρόση και Κουτσίανα 

παρατίθενται τέσσερις κύριοι τύποι αξιολόγησης η πειραµατική προσέγγιση, η 

οικονοµική προσέγγιση, η φυσιοκρατική ή πλουραλιστική προσέγγιση και η πρακτική 

προσέγγιση. Καθώς επίσης και µεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης όπως:  

 

• Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις (Qualitative and Quantitative approaches) 

Όπου στην ποιοτική προσέγγιση χρησιµοποιούνται εµπειρικά στοιχεία και δεδοµένα 

από την µέχρι τώρα χρήση τους τα οποία κατηγοριοποιούνται το ίδιο συµβαίνει και 

στην ποσοτική προσέγγιση µε την µόνη διαφορά ότι τα στοιχεία σε αυτή την 

περίπτωση συλλέγονται από το διαδίκτυο και όχι από της εµπειρία του 

προγράµµατος. 

  

• Περιεχόµενες και επαγωγικές προσεγγίσεις (Content and Inductive approaches) 

Στην περιεχόµενη προσέγγιση το σύνολο των δεδοµένων χωρίζεται σε κατηγορίες ή 

οµάδες οι οποίες έχουν επιλέγει εκ των προτέρων από τον αξιολογητή, ένας 

διαχωρισµός πολύ χρήσιµος για την ανάλυση. Ενώ στην περίπτωση της επαγωγικής 

προσέγγισης οι οµάδες στις οποίες θα χωριστούν τα δεδοµένα προκύπτει µέσα από 

την φύση των δεδοµένων. 

 

Όµως µια µεθοδολογία για να θεωρηθεί αποτελεσµατική θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της µέσω διαφόρων δεικτών και αναλύσεων που 

προτείνονται στο άρθρο των Αβαρόση και Κουτσλιάνα. Όπως  

 

• Ανάλυση κόστους-ωφέλειας (Cost efficiency Analysis) 

Μέσω αυτής της ανάλυσης υπολογίζεται η αξία κόστους και οφέλους που 

προέρχονται από το πρόγραµµα για να οριστεί εάν αξίζει να πραγµατοποιηθεί το εν 

λόγω πρόγραµµα. Ωστόσο για να µπορέσει να συγκριθεί η αξία τους θα πρέπει να 
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είναι εκφρασµένη σε µία κοινή µονάδα µέτρησης που είναι το χρήµα. Αν για 

παράδειγµα εκφραστούν όλα τα αρνητικά και θετικά σηµεία του προγράµµατος σε 

ευρώ θα πρέπει η ισοτιµία του ευρώ που θα χρησιµοποιηθεί να είναι προσαρµοσµένη 

ως προς τον πληθωρισµό επειδή διαφορετική αξία έχει σήµερα συγκεκριµένη 

ποσότητα ευρώ και διαφορετική αξία θα έχει η ίδια ποσότητα µετά από πέντε χρόνια.  

 

Έτσι επιβάλλεται η χρήση του προεξοφληµένου επιτοκίου για να µπορέσει να 

συγκριθεί η προεξοφληµένη παρούσα αξία των ωφελειών σε σχέση µε την 

προεξοφληµένη παρούσα αξία του κόστους, εάν το όφελος αποδειχθεί µεγαλύτερο 

από το κόστος τότε υπολογίζεται το πρόγραµµα στη λίστα των κερδοφόρων. Στο 

τέλος επιλέγεται το πρόγραµµα το οποίο δίνει το µεγαλύτερο κέρδος στην κοινωνία ή 

τον φορέα που το επιλέγει. 

 

• Ανάλυση αποτελεσµατικότητας κόστους (Cost-effectiveness Analysis)  

Μέσω αυτής της ανάλυσης συγκρίνεται η προεξοφληµένη παρούσα αξία του κόστους 

προγραµµάτων που παρουσιάζουν τους ίδιους στόχους. Έτσι τα προγράµµατα που 

παρουσιάζουν το µικρότερο κόστος θα επιλεγούν για να πραγµατοποιηθούν έτσι ώστε 

να προσφέρουν µεγάλη απόδοση στην κοινωνία. 

 

• Συγκριτική ανάλυση (Impact Analysis) 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος η µόνη σύγκριση που είναι διαθέσιµη στον 

ερευνητή είναι ανάµεσα σε προγράµµατα που έχουν κοινούς στόχους πριν και µετά 

την έκθεση στην περιοχή παρέµβασης και ονοµάζεται αυτοπαθής έλεγχος. Ωστόσο η 

εν λόγω ανάλυση αποτελεί ένα από τα λιγότερο χρήσιµα µέσα αξιολόγησης. Μια 

ειδική περίπτωση συγκριτικής ανάλυσης αποτελεί η Time Series Analysis κατά την 

οποία συλλέγονται στοιχεία περιοδικά από ένα σχετικά µεγάλο πληθυσµό και 

αναλύονται οι συνέπειες των αλλαγών που µπορεί να συµβούν σε αυτό τον πληθυσµό 

καθώς και τα κόστη ή τα οφέλη που προκύπτουν µέσω αυτών των αλλαγών. 

 

• Ανάλυση σχεδιασµού ισορροπηµένου πεδίου (Planning Balanced Sheet Analysis) 

Σε αυτή την ανάλυση οι στόχοι µετριούνται σαν αντικατοπτρισµός των προτιµήσεων 

µιας οµάδας ατόµων. Ένα σύνολο πληθυσµού χωρίζεται σε συγκεκριµένες οµάδες 

οριζόµενες από κάποιο χαρακτηριστικό των ατόµων που ανήκουν σε αυτές. Ένα 
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µειονέκτηµα αυτής της ανάλυσης είναι ότι το κάθε άτοµο θα πρέπει να συµµετέχει 

µόνο σε µία οµάδα ατόµων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µπορεί να έχει 

χαρακτηριστικά και άλλων οµάδων. 

 

• Ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων (Multicriteria Analysis) 

Λαµβάνει υπόψη της τις συγκρούσεις και τις συµφιλιώσεις αντικρουόµενων οµάδων 

ενδιαφέροντος, και µε βάση µια µεγάλη οµάδα κριτηρίων επιλέγεται το πρόγραµµα 

που παρουσιάζει το µεγαλύτερο κέρδος για την κοινωνία αφού µιλάµε κυρίως για 

δηµόσια προγράµµατα ανάπτυξης.  

 

Συµπερασµατικά ο Αβαρόσης υποστηρίζει ότι κάθε µεθοδολογία αξιολόγησης έχει 

πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Συγκρίνοντας τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου καταλήγει στις δύο πιο αποτελεσµατικές 

µεθοδολογίες που είναι η παράλληλη εφαρµογή διαφόρων µεθοδολογιών 

(τριγωνοποίηση) και η µίξη των υπαρχουσών καθαρών µεθοδολογιών.  

 

Είναι η χρήση διαφορετικών τεχνικών συλλογής αρχείων και διαφορετικών 

ερευνητικών στρατηγικών για την µελέτη του ίδιου προγράµµατος. Τριγωνοποίηση 

είναι η λύση του προβλήµατος που προκύπτει αν στηριζόµαστε υπερβολικά σε µια 

µοναδική µέθοδο και έτσι υποβαθµίζεται η αξία και η αξιοπιστία των ευρηµάτων 

εξαιτίας των αδυναµιών της κάθε µοναδικής µεθόδου. Η τριγωνοποίηση είναι η 

επιβεβαίωση ότι ο αξιολογητής θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε περισσότερους από 

έναν τρόπους προσέγγισης του προβλήµατος. (Patton, 1995) 

 

Η τριγωνοποίηση µπορεί να αποτελεί την ιδανική προσέγγιση αξιολόγησης ενός 

προγράµµατος, ωστόσο είναι επίσης και πολύ ακριβή. Οι περισσότερες έρευνες 

αξιολόγησης περιέχουν περιορισµένο προϋπολογισµό, σύντοµα χρονικά πλαίσια και 

πολιτικούς περιορισµούς. Στην πραγµατικότητα λόγω των περιορισµένων πόρων η 

προσπάθεια τριγωνοποίησης µπορεί να σηµαίνει µια σειρά από κακώς 

χρησιµοποιηµένους µεθόδους αντί για µια καλά εξειδικευµένη προσέγγιση. 

 

Επιπλέον στην περίπτωση των λειτουργικών προγραµµάτων, ο Οικονόµου (1997) 

ανέφερε ότι “η συνεργασία των αξιολογήσεων” είναι απαραίτητη. Επίσης αφού η 
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αξιολόγηση συγκεκριµένου προγράµµατος δε µπορεί να περιλαµβάνει όλα τα άλλα 

σχετικά προγράµµατα, υπάρχουν προφανώς περιορισµένα όρια στην αυτονοµία της 

κάθε αξιολόγησης. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αξιολογήσεις διαφορετικών 

προγραµµάτων ακόµα και αν µπορούν να ακολουθήσουν ένα ευδιάκριτο 

χρονοδιάγραµµα, θα πρέπει να υπακούν σε ένα γενικό συντονισµό ο οποίος θα 

δηµιουργήσει τις απαραίτητες εισαγωγές και αποτελέσµατα για τις µελλοντικές 

συµπληρωµατικές επεµβάσεις. 

 

Ο Patton (1995) υποστηρίζει ότι µέσω της µεθόδου της µίξης των προσεγγίσεων 

δανείζονται και συγκρίνονται κοµµάτια απλής µεθοδολογίας και επίσης 

δηµιουργούνται µικτές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά 

δυνατά σηµεία και αρετές στην ιδέα της απλής εφαρµογής της κάθε προσέγγισης. 

Αλλά υπάρχουν επίσης µερικά σηµαντικά οφέλη από την µίξη µεθόδων και 

προσεγγίσεων. Για παράδειγµα όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα πρόγραµµα στο 

οποίο οι µεταβλητές που πρέπει να εξεταστούν δεν είναι αρκετά ξεκάθαρες. Είναι 

πιθανόν να σχεδιαστεί ένα πειραµατικό σχέδιο για την συλλογή πολυάριθµων 

ποιοτικών δεδοµένων από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα. Η ανάλυση µπορεί να 

επιβάλει ποσοτικές διαβαθµίσεις και διαστάσεις µέσα σε ποιοτικά δεδοµένα. Έτσι σε 

αυτή την φάση της ανάλυσης των δεδοµένων ο αξιολογητής µπορεί να αποφασίσει να 

µετατρέψει ποιοτικές µεταβλητές σε ποσοτικές διαβαθµίσεις µέσω της στατιστικής 

επεξεργασίας. 

 

Υπάρχει µια ποικιλία µεθόδων που µπορεί να χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το µίγµα 

των τύπων του αρχείου, τη µέθοδο της έρευνας και την µεθοδολογική ανάλυση. 

Προκειµένου να γίνουν οι διαθέσιµες επιλογές πιο ξεκάθαρες ο Patton (1995) 

παραθέτει µερικούς πιθανούς συνδυασµούς για την δηµιουργία ενός ευέλικτου 

αξιολογικού σχεδίου. 

1. Πειραµατικό σχέδιο-Ποιοτική Συλλογή ∆εδοµένων-Ανάλυση Περιεχοµένου 

2. Πειραµατικό σχέδιο-Ποιοτική Συλλογή ∆εδοµένων-Στατιστική Ανάλυση 

3. Φυσική Έρευνα- Ποιοτική Συλλογή ∆εδοµένων-Στατιστική Ανάλυση 

4. Φυσική Έρευνα-Ποσοτική Μέτρηση- Στατιστική Ανάλυση 
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Η επιλογή για τον κατάλληλο µεθοδολογικό συνδυασµό της αξιολόγησης ενός 

προγράµµατος βασίζεται σε διάφορους παράγοντες όπως ο σκοπός της αξιολόγησης, 

τι θέλουν να ξέρουν οι συµµετέχοντες, τα διαθέσιµα χρήµατα και οι ικανότητες των 

αξιολογητών. Είναι σίγουρο ότι διαφορετικοί µέθοδοι παράγουν αρκετά διαφορετικές 

πληροφορίες. Η πρόκληση για των αξιολογητή είναι να βρει πια πληροφορία 

χρειάζεται περισσότερο και είναι περισσότερο χρήσιµη γα την συγκεκριµένη 

περίπτωση, και µετά να χρησιµοποιήσει αυτές τις µεθόδους που ταιριάζουν καλύτερα 

για την παραγωγή της επιθυµητής πληροφορίας.(Patton, 1995) 

 

Τα κοινά σηµεία της παρούσας διατριβής και της ανάλυσης του Patton (1995) είναι η 

άποψη ότι µια µοναδική µεθοδολογία αξιολόγησης δεν είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

σωστά και επαρκή αποτελέσµατα. Είναι απαραίτητη η χρήση είτε πολλών µεθόδων 

συνδυαστικά είτε η κάθε µια ξεχωριστά. 

 

Ωστόσο µια βασική διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι η ανάλυση του Patton 

εστιάζεται στην αξιολόγηση δηµοσιών προγραµµάτων τα οποία χρηµατοδοτούνται 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους δηµόσιους φορείς. 

Αφήνοντας στο περιθώριο της ανάλυσης του τα ιδιωτικά προγράµµατα και της 

επενδύσεις µε µικρότερο προϋπολογισµό. Κάτι το οποίο αποτελεί µεγάλη αδυναµία 

της µελέτης αφού αν µια µέθοδος αξιολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε 

δηµόσια προγράµµατα χωρίς να ελέγχεται και στα ιδιωτικά τότε η 

αποτελεσµατικότητα της τίθεται υπό αµφισβήτηση. Αυτή η αδυναµία δεν εµφανίζεται 

στην διατριβή γιατί γίνεται εκτενή αναφορά στον ιδιωτικό τοµέα την ιδιωτική 

χρηµατοδότηση και τις µικρού µεγέθους επενδύσεις συµπληρώνοντας έτσι τα κενά 

της ανάλυσης του Patton. 

 

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Οικονοµικής Ανάπτυξης εξαπλώνονται ραγδαία σε 

αστικές και περιφερειακές πολιτικές στην δεκαετία του 1990. Η παραδοσιακή 

µεθοδολογία αξιολόγησης έχει αποδεχτεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστεί 

αποτελεσµατικά για κοινοτική οικονοµική ανάπτυξη. Αυτή η ανάλυση εξετάζει 

υπάρχουσες διαδικασίες για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζονται όταν χρησιµοποιούνται οι παραδοσιακές µεθοδολογίες, και πιθανοί 
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τρόποι επιβεβαίωσης ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί πιο αποτελεσµατική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση.  

 

Ο Armstrong (2000) στην ανάλυση του παρουσιάζει τέσσερις µελέτες περιπτώσεων 

για προγράµµατα Αστικής Κοινοτικής Οικονοµικής Ανάπτυξης. Αυτές οι µελέτες 

περιπτώσεων είναι λεπτοµερειακά σχεδιασµένες για πειράµατα µε εναλλακτικές 

ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους αξιολόγησης.  

 

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι ένας ριζοσπαστικός 

καινούργιος τύπος πολιτικής πρωτοβουλίας. Έχει τις ρίζες του στην αστική πολιτική 

της Βρετανίας κατά τις δεκαετίες από το τέλος του 80 µέχρι τις αρχές του 90. Αυτές 

παρουσιάζουν µια προσπάθεια να προσελκύσουν τις τοπικές κοινότητες σε πολιτικές 

σχεδιασµού για την αναπαραγωγή της οικονοµικής δραστηριότητας µέσα στην 

γειτονιά τους. Ωστόσο οι Κοινότητες Οικονοµικής Ανάπτυξης είχαν ενταχθεί στη 

δοµική χρηµατοδότηση µόνο µετά το 1994. Μέχρι τότε, είχε ραγδαία διαδοθεί, η 

παρακολούθηση µιας παρόµοιας τάσης στην Βρετανία της Ποιµενικής Κυβερνητικής 

Πολιτικής.  

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ∆οµική Χρηµατοδότηση έχει λεπτοµερειακά επικεντρωθεί 

σε µια στενότερη ακολουθία τύπων υποβοήθησης για κοινωνικά αποκλεισµένες 

κοινότητες. Η δοµική χρηµατοδότηση είναι επικεντρωµένη στις πρωτοβουλίες που 

έχουν την δυνατότητα να παράγουν οικονοµικό όφελος στον τοµέα των έργων, και 

των νέων επιχειρήσεων. Ο στόχος της επιτροπής είναι ρητά οικονοµικός από την 

φύση του. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα σύστηµα αξιολόγησης για την ∆οµική 

Αξιολόγηση. Η προσέγγιση των µέσων προτείνει ένα συνδυασµό από πάνω προς τα 

κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) τεχνικών αξιολόγησης. Η 

Top-down µέθοδος αναλύει δευτερεύουσες πηγές δεδοµένων, όταν η bottom-up 

µέθοδος συλλέγει και αναλύει πρωτεύοντα δεδοµένα µέσω απλών ερευνών για τις 

ωφέλειες που αποκοµίζουν οι εταιρείες και τα άτοµα. Η top-down τεχνική ψάχνει για 

την εκτίµηση παγκόσµιων επιδράσεων (για παράδειγµα επιτάχυνση αυξήσεων στο 

ΑΕΠ, απασχόληση) όταν η bottom-up τεχνική προχωράει προς την αναγνώριση 
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µικροοικονοµικών επιδράσεων σε άτοµα και επιχειρήσεις. Η επίδραση σε 

µικροοικονοµικό επίπεδο στη συνέχεια επιταχύνεται για να δώσει και την εικόνα µιας 

παγκόσµιας επίδρασης.  

 

Οι Carlos Gil Canaleta, Pedro Pascual Arzoz And Manuel Rapun Garate (2002) 

περιγράφουν την επίδραση της ∆ηµοσιονοµικής και της πολιτικής αποκέντρωσης στις 

περιφερειακές ανισότητες χρησιµοποιώντας µετρήσεις από ένα δείγµα 17 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να µπορέσει να τσεκάρει και άλλες πιθανές επιδράσεις η 

µελέτη επίσης περιλαµβάνει µετρήσεις για διάφορα µεγέθη του δηµόσιου τοµέα και 

διαφορετικά κόµµατα της Κυβέρνησης. 

 

Η έρευνα αποκαλύπτει µια αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην αποκέντρωση, ειδικά 

δηµοσιονοµική αποκέντρωση, και στις περιφερειακές ανισότητες καθώς επίσης και 

µια θετική επίδραση της αποκέντρωσης πάνω στην περιφερειακή σύγκλιση. 

 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές τα τελευταία χρόνια η αποκέντρωση και η µεταφορά 

πόρων και κατοίκων στην περιφέρεια αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας στόχο για τις 

περισσότερες χώρες. Ενώ όσες καταφέρουν σε κάποιο βαθµό να το 

πραγµατοποιήσουν παρουσιάζουν ανάπτυξη και εκτεταµένη άνθηση. Υπάρχουν 

πολυάριθµοι λόγοι που µπορούν να εξηγήσουν το αυξανόµενο ενδιαφέρον στην 

αποκέντρωση. Ο πρώτος λόγος είναι η πίστη στην αποκέντρωση σαν ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο για να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων 

δαπανών. Ο δεύτερος λόγος είναι η αντίδραση ενάντια στα µεγάλα κεντρικά 

µεγαθήρια όχι µόνο σε ανεπτυγµένες χώρες αλλά επίσης σε περιοχές όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει µε την επίδραση των αλλαγών που 

έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες όσο αφορά τον τρόπο που αναπτύσσονται 

οι ιδιωτικές συνεργασίες. Κεντρικό ρόλο στην περιγραφή των αναλυτών κατέχουν η 

µέτρηση της περιφερειακής απόδοσης και της αποκέντρωσης. 

 

Όπως σηµειώνεται στο άρθρο “Themes and Policy Areas: Increasing Institutional and 

Administrative Capacity” του Mairate, (2006) η θεσµική και η διοικητική ικανότητα 

αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών των δηµόσιων οργανισµών, το οποίο 

σχετίζεται µε την απόδοση και την επιτυχία των δηµόσιων πολιτικών. Η έννοια της 
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ικανότητας αναφέρεται στην ανάπτυξη των στρατηγικών µε στόχο τη µεγιστοποίηση 

των ευκαιριών για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων. Κύρια 

χαρακτηριστικά της ικανότητας είναι η ποιότητα των υπαλλήλων, κάποια οργανωτικά 

χαρακτηριστικά, η διάχυση τεχνογνωσίας ανάµεσα στα οργανωτικά τµήµατα, οι 

διακυβερνητικές σχέσεις και το είδος της αλληλεπίδρασης µεταξύ της κυβέρνησης 

και του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντός της. 

 

Η βελτίωση στη θεσµική και διοικητική ικανότητα (διοικητικός εκσυγχρονισµός) 

είναι µερικές φορές ένας ρητός και πολύ συχνά υπονοούµενος στόχος των κοινωνικό-

οικονοµικών προγραµµάτων ανάπτυξης. Οι κανονισµοί των προγραµµάτων, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, είχαν σηµαντικά αποτελέσµατα στις θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις για τη δηµιουργία υποδοµής στα κράτη µέλη. Γενικότερα, το θέµα 

του διοικητικού εκσυγχρονισµού αποτελεί έναν πολύ βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενόψει και της διεύρυνσης. 

 

Η πλειοψηφία των αναπτυγµένων χωρών έχει ήδη αντιµετωπίσει το ζήτηµα από τις 

αρχές του 1980, και κατά συνέπεια οι νέες διοικητικές µεταρρυθµίσεις σχετίζονται 

και εφαρµόζονται µε στόχο την ουσιαστική καινοτοµία στις δοµές και στις 

διαδικασίες των δηµόσιων υπηρεσιών. 

 

Η θεσµική και η διοικητική ικανότητα δύναται να αναφέρεται τόσο στις κυβερνητικές 

αποτυχίες και στο µικρό ποσοστό επιτυχών λύσεων σε ένα δεδοµένο τύπο 

προβλήµατος, όσο και στη δυνατότητα των δηµόσιων υπηρεσιών να προσδιορίσουν 

και να επιλύσουν τάχιστα τα προβλήµατα εφαρµογής των κοινωνικό-οικονοµικών 

προγραµµάτων. Υπό αυτή την τελευταία έννοια, η ικανότητα εξετάζει το σύνολο των 

λειτουργικών όρων που επιτρέπουν τις κυβερνήσεις να διαµορφώσουν και να 

εκτελέσουν τα προγράµµατα µε τις καλύτερες αποδόσεις. Στην πρόσφατη 

βιβλιογραφία οι λειτουργικοί όροι αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου 

δυναµικού, στις διοικητικές στρατηγικές και στη διάχυση τεχνογνωσίας. 

 

Επιπρόσθετα από τη µελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναδεικνύεται η πολύ 

στενή σχέση µε την έννοια της ανάπτυξης: ο εκσυγχρονισµός ενός οργάνου µπορεί να 

θεωρηθεί ως διαδικασία ανάπτυξης. 
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Η εφαρµογή των πολιτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

διοικητικής ικανότητας επηρεάζεται άµεσα από την ικανότητα του δηµόσιου τοµέα 

να εφαρµόσει ουσιαστικές λειτουργίες όπως: δηµόσια ασφάλεια, δικαιοσύνη, 

εκπαίδευση, νοµική προστασία για τις συµβάσεις, κοινωνική ασφάλιση, κανονισµοί 

σχετικά µε το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η 

δηµόσια διοίκηση είναι ένας παράγοντας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας µιας 

περιοχής. 

 

Οι δηµόσιοι φορείς ενδυναµώνουν την ανταγωνιστικότητα των περιοχών, µέσω της 

λειτουργική τους απόδοσης διασφαλίζοντας: 

• την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, 

• τη νοµική προστασία για την υποστήριξη των συµβάσεων 

• την προστασία του κοινωνικού-πολιτιστικού-φυσικού περιβάλλοντος 

• την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

• την ποιότητα των διαδικασιών και των προγραµµάτων επένδυσης  

• την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων 

 

Τα προγράµµατα ανάπτυξης χρειάζονται τους δηµόσιους φορείς να είναι ικανοί να 

διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, τις απαραίτητες υποδοµές 

(µεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας) και την ποιοτική διαχείριση τους. Η φάση της 

εφαρµογής είναι σχετική προκειµένου να εξηγηθεί η αποτελεσµατικότητα και η 

αποδοτικότητα µιας πολιτικής και ο έλεγχος των µηχανισµών να µετασχηµατίσουν τις 

πολιτικές αποφάσεις σε ενέργειες και σε αποτελέσµατα.  

 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία παρουσιάζει δύο εκδοχές για τους µηχανισµούς 

υλοποίησης. 

Η πρώτη αφορά τη νέα δηµόσια διαχείριση, η οποία καλύπτει θεωρίες, αρχές και 

πρακτικές που επηρεάζουν τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις στις περισσότερες χώρες 

του ΟΟΣΑ υπογραµµίζοντας το πρόβληµα για το πώς να λαµβάνει τις καλύτερες 

αποδόσεις στους οργανισµούς και τις πολιτικές των δηµόσιων τοµέων. «Η 

δηµιουργία των οργάνων που απασχολούνται καλύτερα και κοστίζουν λιγότερο» 

είναι ένα πολύ δηµοφιλές επιχείρηµα. 
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Η δεύτερη αναφέρεται στο γεγονός της αλληλεπίδρασης µεταξύ δηµόσιων και 

ιδιωτικών παραγόντων µε στόχο να επηρεαστεί το περιεχόµενο και οι κατευθύνσεις 

των προγραµµάτων. Η παραπάνω εκδοχή χρησιµοποιεί τον όρο της διακυβέρνησης 

ως τρόπο σύνδεσης µεταξύ της κυβέρνησης και του ευρύτερου περιβάλλοντος της. 

∆ίδεται δηλαδή έµφαση στη βελτίωση των στρατηγικών και των τεχνικών από τις 

κυβερνήσεις προκειµένου να ρυθµιστούν οι πολιτικές και να υποστηριχθούν οι όροι 

για οµοφωνία στις µεταρρυθµίσεις. 

 

Η νέα δηµόσια διαχείριση έκανε την πρώτη της εµφάνιση πριν από δύο δεκαετίες στις 

ακόλουθες χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Βέβαια αργότερα το πρότυπο της νέας δηµόσιας 

διαχείρισης επηρέασε και άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Τα αποτελέσµατα της νέας 

δηµόσιας διαχείρισης διαφάνηκαν από τις διαφορετικές εµπειρίες για την επίλυση 

συγκεκριµένων προβληµάτων τις οποίες κατείχαν οι παραπάνω χώρες σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες. 

 

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο ΟΟΣΑ να καθιερώσει τη PUMA (Public 

Management Committee and Secretariat), παρέχοντας λύσεις στα δηµόσια διοικητικά 

προβλήµατα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρµοσε προγράµµατα όπως: Sound 

and Efficient Management 2000-SEM2000, Modernizing Administration and 

Personnel Map2000. 

 

Στις προηγούµενες δεκαετίες η δηµόσια διαχείριση θεωρήθηκε ως µια διαδικασία 

υλοποίησης των προγραµµάτων και όχι ως µια πολιτική. ∆ηλαδή δόθηκε περισσότερη 

προσοχή σε πολιτικές όπως η εθνική ασφάλεια, η οικονοµική επίδοση, η κοινωνική 

ασφάλιση και πρόνοια και όχι στη δηµόσια διαχείριση. Όµως από τις αρχές του 1970 

η ανάγκη για καλύτερη δηµόσια διαχείριση αυξήθηκε λόγω των αυξανόµενων 

αρνητικών αντιλήψεων για τη γραφειοκρατία και το µη αποδοτικό τρόπο λειτουργίας 

του δηµόσιου τοµέα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα η νέα δηµόσια διαχείριση 

να αναφέρεται πλέον στη διαχείριση ολόκληρου του κρατικού φορέα. Στο γεγονός 

αυτό συντέλεσαν τρεις παράγοντες: 

• Η αποδοχή της ιδέας ότι οι κυβερνητικές οργανώσεις είναι µη αποδοτικές. 

• Η κακή διαχείριση είχε επιπτώσεις σε χρήµατα, ανθρώπους και διαδικασίες. 
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• Η επιτακτική ανάγκη για ανάδειξη του οικονοµικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα. 

 

Τα βασικά σηµεία της νέας δηµόσιας διαχείρισης είναι: 

• Έµπρακτη επαγγελµατική διαχείριση στο δηµόσιο τοµέα 

• Σαφήνεια στην «µέτρηση» της επίδοσης 

• Μεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα 

• Έµφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Αλλαγή στο διαχωρισµό των τµηµάτων του δηµόσιου τοµέα 

• Μεγαλύτερος ανταγωνισµός στο δηµόσιο τοµέα 

• Πρακτικές διαχείρισης παρόµοιες του ιδιωτικού τοµέα 

• Έµφαση στις νέες τεχνολογίες 

 

Μέχρι τώρα τα προγράµµατα χαρακτηρίζονταν από τις κοινές ευθύνες µεταξύ των 

«επιπέδων» της κυβέρνησης και µεταξύ των µονάδων του ίδιου οργάνου. Για το λόγο 

αυτό κρίνονταν επιτακτική η αλλαγή της κυβερνητικής λειτουργίας. Σήµερα 

πραγµατοποιούνται θεσµικές αλλαγές µε τις κυβερνήσεις να αποκεντρώνονται 

δίνοντας ουσιαστική αυτονοµία στις περιφερειακές κυβερνήσεις για να 

πραγµατοποιήσουν της στρατηγικές τους. Πλέον σε πολλές χώρες τις Ευρώπης 

καθορίζεται ένα πλαίσιο πολιτικού και διοικητικού τεµαχισµού το οποίο 

κατευθύνεται προς ένα πολυκεντρικό σύστηµα κυβέρνησης (διακυβέρνηση). 

 

Τα κοινωνικό-οικονοµικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν µόνο 

µερικά µέτρα σχετικά µε το διοικητικό εκσυγχρονισµό, µέτρα τα οποία ουσιαστικά 

θα βοηθήσουν στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. 

 

Η Tron (2005) εξετάζει τις διαδικασίες και τις µεθόδους αξιολόγησης που έχουν 

αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ορισµένες από τις διδαχές που 

προέκυψαν σχετικά µε τις µεθόδους ανάλυσης µέσα από µια πιο προσεκτική µατιά 

µελέτης περιπτώσεων, προσοµοιώσεων και οικονοµετρικών αναλύσεων που 

χρησιµοποιούνται. Θεωρεί ότι οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε πρότυπα 

υπολογίσιµης γενικής ισορροπίας και σε αναλύσεις εισροών-εκροών προβλέπουν 

µεγαλύτερη ανάπτυξη από τις µελέτες µε χρήση ανάλυσης παλινδρόµησης. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων του 
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µοντέλου παλινδρόµησης εκτιµούν ένα ανώτατο όριο για τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα (το αποτέλεσµα που θα πρέπει να αναµένεται εάν τα κεφάλαια 

χρησιµοποιούνται σωστά και αποτελεσµατικά), ενώ τα αποτελέσµατα των 

οικονοµετρικών αναλύσεων αντικατοπτρίζουν τις ατέλειες των πραγµατικών 

γεγονότων. Οι διαφορές δεν είναι απαραίτητα ασύµβατες. Αντίθετα, τα διαφορετικά 

αποτελέσµατα είναι συµπληρωµατικά, καθώς οι ενδεχόµενες επιπτώσεις µπορούν να 

συγκριθούν µε τις πραγµατικές. Η γεφύρωση του χάσµατος αποτελεί φυσικά 

πρόκληση των µελλοντικών µεταρρυθµίσεων της πολιτικής συνοχής. Το συµπέρασµα 

που προκύπτει είναι ότι ο σχεδιασµός των περιφερειακών πολιτικών συχνά δεν 

επιφέρει τα αποτελέσµατα που προβλέπονται στο σχέδιο, γιατί οι επιπτώσεις από την 

οικονοµική ενίσχυση δε είναι πάντα οι αναµενόµενες.  

 

Είναι γενικά αποδεκτή η άποψη ότι η οικονοµική υποστήριξη που λαµβάνεται από τα 

διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιουργεί ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη. Οι πιθανές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων 

όπως υπολογίζονται από προσοµοιώσεις που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποστηρίζουν αυτές τις θετικές προσδοκίες.  

 

Ένας από τους κυριότερους στόχους της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι να συµβάλει στη µείωση του υφιστάµενου χάσµατος εισοδήµατος 

µεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιφερειών (µε άλλα λόγια, να 

µειωθούν οι οικονοµικές διαφορές). Ο άλλος σηµαντικός στόχος αυτής της πολιτικής 

είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιµετώπιση του προβλήµατος του 

κοινωνικού αποκλεισµού (δηλαδή η µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων). Για την 

επίτευξη αυτών των στόχων η Ένωση δαπανά σηµαντικά ποσά σε προγράµµατα που 

έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων. (Ford and Poret, 1991) 

Η Tron (2005) χρησιµοποιεί την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την διαρθρωτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνώνυµες έννοιες, οι οποίες αναφέρονται στο έργο των 

διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταµείου Συνοχής. Αυτά 

είναι τα κύρια εργαλεία που η Ένωση χρησιµοποιεί για να βοηθήσει την οικονοµική 

και κοινωνική συνοχή των κρατών µελών και των περιφερειών. Στην περίοδο που 

εξετάζεται σε αυτό το έγγραφο - πριν από το 2006 – λειτουργούσαν τέσσερα 
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διαρθρωτικά ταµεία: το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο, το Τµήµα Προσανατολισµού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 

Ταµείου Καθοδήγησης και Εγγυήσεων, και το Οικονοµικό Όργανο για τον Οδηγό 

Αλιείας. Το Ταµείο συνοχής παρέχει την οικονοµική ενίσχυση των µεγάλων 

προγραµµάτων για την ανάπτυξη υποδοµών περιβάλλοντος και µεταφορών. Οι 

οικονοµικές ενισχύσεις των διαρθρωτικών ταµείων παρέχονται στις περιοχές που 

καθορίζονται ως περιοχές στόχοι στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. 

Το Ταµείο συνοχής µπορεί να εφαρµοστεί στα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη, τα 

οποία πριν από το 2006 ήταν η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και τα νέα κράτη 

µέλη. 

 

Η αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής είναι σχετικά πρόσφατη στην ιστορία της 

Ένωσης. Στην αρχή (1975-1988) για διάφορους λόγους6, τα κατάλληλα συστήµατα 

αξιολόγησης δεν χρησιµοποιούνταν (Bachtler and Michie 1995). Το 1988 όµως, όταν 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε µεγάλο ρόλο στην κατανοµή των πόρων της 

Ένωσης, η σύγκρουση µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών έγινε πιο έντονη. 

Με αυτό τον τρόπο ο πιο σηµαντικός και καθιερωµένος στόχος της αξιολόγησης ήταν 

η διασφάλιση της υποχρέωσης του ελέγχου (Batterbury 2006). Από τη στιγµή αυτή 

και µετά, η Επιτροπή όριζε τις περιοχές οι οποίες επρόκειτο να λάβουν 

χρηµατοδοτική ενίσχυση, έδινε έγκριση για τα σχέδια ανάπτυξης και ασκούσε 

εποπτεία επί των δαπανών ανάπτυξης. 

 

Το γεγονός ότι αυτά ήταν τα πιο σηµαντικά στοιχεία των δαπανών του 

προϋπολογισµού της Ένωσης ενίσχυσε ακόµη περισσότερο τη ζήτηση για αναφορές 

ελέγχου
7. Ως αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων, το σύστηµα αξιολόγησης, η 

                                                 
6 Οι Bachtler and Michie (1995) παραθέτουν τρεις λόγους στο έγγραφό τους (1) πριν από το 1988 η κοινοτική 

ενίσχυση και τα χρήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην περιφερειακή ανάπτυξη στα κράτη µέλη αναµίχθηκαν, (2) 

έγινε κακός συντονισµός του διαχωρισµού των καθηκόντων µεταξύ των διοικητικών οργανισµών, και (3) οι 

µέθοδοι αξιολόγησης ήταν πολύ διαφορετικοί σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπήρχε έλλειψη 

κοινοτικής καθοδήγησης. 
7 Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να 

περιγραφεί ως διεθνής τάση, που οδηγείται παγκοσµίως από την ανάγκη αιτιολόγησης και νοµιµοποίησης της 

δηµόσιας παρέµβασης. (Bachtler and Wren 2006) 
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παρακολούθηση, η οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος, µαζί µε τις νοµικές ευθύνες 

έγιναν αυστηρότεροι και εγκαθιδρύθηκαν στα προγράµµατα της ΕΕ.  

 

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης ένας µεγάλος αριθµός οργανισµών θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν, από τους διαχειριστές του προγράµµατος και των εταίρων, µέσω 

των περιφερειακών και εθνικών αρχών, µέχρι και τα διάφορα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης. Ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µέσω των δαπανών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογής του προγράµµατος, κάθε οργάνωση έχει 

διαφορετικά συµφέροντα (Bachtler and Wren 2006). 

 

Η Tron (2005) υποστηρίζει ότι η κατασκευή ενός συστήµατος αξιολόγησης για τα 

προγράµµατα στα κράτη µέλη της δεν είναι καθόλου απλή, αφού δεν υπάρχει έλεγχος 

ρυθµιστικού συστήµατος σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανάγκη για παρακολούθηση στους 

κανονισµούς του Συµβουλίου σχετικά µε τον προϋπολογισµό είναι εµφανής, αλλά δεν 

αναφέρεται τίποτα για το πώς να δηµιουργηθεί στην πράξη. Για τη δηµοσιονοµική 

περίοδο 2007-2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδιδε µόνο έγγραφα εργασίας και 

έγγραφα καθοδήγησης για υποβοήθηση της διαδικασίας αξιολόγησης, και δεν 

ασχολιόταν µε τη δηµιουργία ενός ρυθµιστικού συστήµατος για τα προγράµµατα που 

επηρεάζουν τον κοινό προϋπολογισµό. 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο βασικός στόχος της αξιολόγησης (ή της παρακολούθησης) 

δεν είναι να παρέχει µια εκ των υστέρων ανάλυση της ροής των κεφαλαίων, αλλά «να 

παρέχει στήριξη για την εξέταση των προγραµµάτων ανάπτυξης κατά την διάρκεια 

υλοποίησης" (Forman 2001). Το έργο της παρακολούθησης, σύµφωνα µε τους 

Rechniczer and Lados (2004), είναι "να αναφέρονται για τις εξελίξεις που οδηγούν 

στην περιφερειακή ανάπτυξη και την πρόοδο των προγραµµάτων και µε αυτό τον 

τρόπο στην αξιολόγησή της". Όπως ο Forman (2001), έτσι και αυτοί επισηµαίνουν 

ότι η παρακολούθηση δεν είναι απλά ένας οικονοµικός και διοικητικός έλεγχος, αλλά 

πολύ περισσότερα: Ακολουθώντας την πορεία των αναπτυξιακών προγραµµάτων, η 

συνεχής αξιολόγησή τους, η παροχή πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων, 

καθώς και η αξιολόγηση και συστηµατοποίηση των περιφερειακών επιπτώσεων της 
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ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της απόδοσης από την εφαρµογή των 

προγραµµάτων. 

 

Πώς αξιολογούµε; Πώς µπορεί να δικαιολογηθεί η ύπαρξη µιας πολιτικής; πώς 

µπορούµε να αποδείξουµε ότι τα χρήµατα που δαπανώνται στο πλαίσιο της 

περιφερειακής πολιτικής έχουν δαπανηθεί καλά; Σύµφωνα µε τον Molle (2006), δύο 

πράγµατα πρέπει να υπολογιστούν. Πρώτα, πρέπει να δείξουµε ότι η πολιτική µας 

έχει πετύχει τους στόχους της, µε άλλα λόγια ότι είναι αποτελεσµατική. ∆εύτερον, 

πρέπει να αποδείξουµε ότι τα χρήµατα δεν έχουν σπαταληθεί, µε άλλα λόγια ότι η 

πολιτική ήταν αποδοτική. Η απόδειξη της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 

µας βοηθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

Το πρώτο βήµα κάθε αξιολόγησης είναι ότι πρέπει να κατανοήσουµε τη λογική της 

παρέµβασης, που προφανώς σηµαίνει να κατανοήσουµε τι θέλουµε να πετύχουµε και 

πώς θέλουµε να το πετύχουµε. Τα βασικά στοιχεία της λογικής της παρέµβασης είναι 

το έργο (ή οι δραστηριότητες), οι εκροές, τα αποτελέσµατα (βραχυπρόθεσµα ή οι 

αρχικές επιπτώσεις), και τα αποτελέσµατα (ή οι µεγαλύτερης διάρκειας επιπτώσεις). 

Συχνά η SWOT ανάλυση συνδέεται µε αυτή τη δοµή. 

 

Τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των προγραµµάτων της 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής παρουσιάζονται στο διάγραµµα 2.1 που 

ακολουθεί. Από το οποίο προκύπτει ότι η αξιολόγηση διερευνά την συνάφεια του 

προγράµµατος και τους στόχους που έχουν τεθεί κατά το σχεδιασµό, την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του προγράµµατος, καθώς και την 

εφαρµογή του. 
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∆ιάγραµµα 2.1: ∆ιάγραµµα σχεδιασµού και αξιολόγησης προγράµµατος που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιφερειακής 

πολιτικής. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

SWOT 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΡΓΑ ΕΚΡΟΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Με την εκπόνηση της αξιολόγησης είµαστε σε θέση να απαντήσουµε όχι µόνο στις 

ερωτήσεις που αφορούν την καταλληλότητα της δαπάνης των χρηµάτων των 

φορολογουµένων, αλλά µε τη βοήθεια της αξιολόγησης είµαστε επίσης σε θέση να 

βελτιώσουµε τα αποτελέσµατα µιας φάσης της πολιτικής ανάπτυξης δηλαδή τον 

σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση, µε άλλα λόγια µπορούµε να 

βελτιώσουµε την απόδοση (αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα).  

Η πολυπλοκότητα της αξιολόγησης που αναφέρεται πιο πάνω αυξήθηκε σε βάθος από 

το γεγονός ότι µπορεί να εµφανίζεται µε πολλές µεθόδους. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές και τα έγγραφα εργασίας που λειτουργούν ως κανονισµοί δηµιουργούν µόνο 

το πλαίσιο, ενώ το εθνικό και περιφερειακό περιβάλλον, το θεσµικό σύστηµα και η 

φύση της εφαρµογής είναι όλα διαφορετικά. Η κουλτούρα της αξιολόγησης και της 

διοικητικής ικανότητας για τα καθήκοντα αυτά διαφέρει επίσης µεταξύ των κρατών 

µελών. Αν και υπάρχει µια ισχυρή παράδοση να αξιολογείται η περιφερειακή 

ανάπτυξη στα βορειότερα ευρωπαϊκά κράτη, στα νότια κράτη, όπως η Ελλάδα και η 

Ιταλία, η εξειδικευµένη αξιολόγηση δεν έχει ακόµη καταστεί αναπόσπαστο τµήµα 

του διοικητικού συστήµατος (Bachtler-Wren 2006:149).  

Η αξιολόγηση επίσης διαφέρει από πρόγραµµα σε πρόγραµµα Ένα πρόγραµµα 

µπορεί να περιλαµβάνει πολλούς τοµείς παρέµβασης (στόχοι που µπορεί να 

σχετίζονται µε φυσική ή την οικονοµική ανάπτυξη των υποδοµών, τους ανθρώπινους 

πόρους, έρευνα, τεχνολογική εξέλιξη και καινοτοµία των περιβαλλοντικών στόχων, 

στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κλπ, καθώς και µια επιλογή των 

οικονοµικών µέσων που µπορούν να βοηθήσουν την εφαρµογή της, η οποία µπορεί 

να επιφέρει βελτιώσεις για πολλούς δικαιούχους. Επιπλέον, η συγχρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων προβλέπει κρατικές ή ιδιωτικές εισφορές κεφαλαίου, γεγονός που 

περιπλέκει ακόµη περισσότερο την εικόνα.  

Οι Armstrong and Wells (2006) επισηµαίνουν ότι η προέλευση των περισσότερων 

διαφωνιών σχετικά µε τις αξιολογήσεις είναι ότι βασίζονται σε διαφορετικές 

φιλοσοφικές βάσεις. Η σύγχρονη πρακτική της αξιολόγησης µπορεί να αναχθεί σε 

τρεις φιλοσοφικές παραδόσεις: θετικισµός, κονστρακτιβισµός και ρεαλισµός. Ο 

θετικισµός στηρίζεται στην ιδέα ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αντικειµενική γνώση, 

αν κάνουµε παρατηρήσεις (Tavistock Institute 2003). Χωριστά τα άτοµα θα πρέπει, 

εφόσον χρησιµοποιούν τα ίδια εργαλεία παρατήρησης και αναλύουν τα 

αποτελέσµατά τους µε αντικειµενικές τεχνικές, να φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσµα. 
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Η παράδοση του θετικισµού αναζητά την κανονικότητα και τους νόµους (όπως και 

στις φυσικές επιστήµες) και η περιγραφή της κανονικότητας πηγάζει από τη 

συνάθροιση των επιµέρους στοιχείων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί περιορισµοί στην 

καθαρή µορφή του θετικισµού, για παράδειγµα είναι δύσκολο να παρατηρήσει την 

πραγµατικότητα, είναι δύσκολο να παρατηρήσει το γενικό και ο παρατηρητής είναι 

µέρος της πραγµατικότητας και ως εκ τούτου µπορεί να αλλάξει το περιβάλλον του 

κλπ. Τα όρια του θετικισµού οδήγησαν στη δηµιουργία των λεγόµενων µετα-

θετικιστικών σχολείων. Η πιο ριζοσπαστική εξέλιξη και αυτή που απορρίπτει τις 

περισσότερες υποθέσεις του θετικισµού είναι ο κονστρουκτιβισµός ο οποίος 

απορρίπτει την ύπαρξη της γνώσης του αντικειµενικού. Ο ρεαλισµός επικεντρώνεται 

στις διάφορες διασυνδέσεις, στα συστατικά ή στις υποθέσεις του πλαισίου 

προκειµένου να βοηθήσει στην ερµηνεία της εξήγησης. Η προσέγγιση αυτή 

προσπαθεί να αποκαλύψει τα επιµέρους στοιχεία των προγραµµάτων και των 

µηχανισµών µε φόντο την πολιτική Tavistock Institute 2003). 

Οι διάφορες µέθοδοι αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τις διάφορες φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις. Ο θετικισµός παραµένει η κυρίαρχη φιλοσοφική παράδοση στην 

ανάλυση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών ταµείων. Αυτό αφορά κυρίως top-down 

αξιολογήσεις µε τη βοήθεια στατιστικών τεχνικών. Με την top-down ανάλυση 

εννοούµε την συλλογή των συγκεντρωτικών σε µακροοικονοµικό επίπεδο 

δευτερογενών δεδοµένων (όπως οι χρονοσειρές ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο ή 

τα συγχρονικά δεδοµένα σε βιοµηχανική ζώνη), τα οποία αναλύονται µε διαφορετικές 

στατιστικές µεθόδους όπως για παράδειγµα η παλινδροµική ανάλυση οικονοµετρικών 

µοντέλων αλλά και η ανάλυση εισροών-εκροών, όπως επίσης και µοντέλα γενικής 

ισορροπίας (CGE), (Armstrong and Wells 2006). 

Από πάνω προς τα κάτω (bottom-up) προσεγγίσεις χρησιµοποιούνται στο θετικιστικό 

µοντέλο σε όσο το δυνατόν πιο micro-level δεδοµένα που συλλέγονται και γίνεται µια 

προσπάθεια να τα αθροίσουµε και να τα γενικοποιήσουµε στο σύνολο. Η ρεαλιστική 

προσέγγιση τείνει να εκπονήσει µελέτες που βασίζονται σε µεγάλες δειγµατοληπτικές 

έρευνες των δικαιούχων, όπως τα ταχυδροµικά ή τηλεφωνικά ερωτηµατολόγια, ή 

περισσότερο σε βάθος και στενότερα συνδεδεµένα µε συνεντεύξεις. Με άλλα λόγια, η 

προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ιδιοµορφίες, σε αντίθεση 

µε την προσέγγιση θετικιστική που ψάχνει για γενικεύσεις, εµπειρικές κανονικότητες 

(Armstrong and Wells 2006). Το περιεχόµενο της αξιολόγησης µπορεί να αλλάξει 
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καθώς το πρόγραµµα προχωράει, και µπορεί να περιλαµβάνει αξιολόγηση πριν (εκ 

των προτέρων), κατά τη διάρκεια (µεσοπρόθεσµα), και µετά το πρόγραµµα (εκ των 

υστέρων). ∆ιαφορετικές µέθοδοι αξιολόγησης µπορούν να εφαρµοστούν σε 

επιµέρους στάδια ή επίπεδα (όπως παρουσιάζεται παρακάτω στον πίνακα 2.4). 

Πίνακας 2.48: Μέθοδοι και επίπεδα αξιολόγησης 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Πριν 

(εκ των 
προτέρων) 

Κατά τη 
διάρκεια 

(ενδιάµεση) 

Μετά 
(εκ των 
υστέρων) 

ΤΥΠΟΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Swot Ανάλυση ++ +  

2. Ανάλυση ∆εδοµένων ++ + ++ 

3. Προσωπική Συνέντευξη  + ++ 

4. Μελέτη Περιπτώσεων   + 

5. Προσωπική Επιτήρηση  +  

6. Σύνολο Εµπειρογνωµόνων ++  + 

7. Έρευνα µε Ερωτηµατολόγια    + 

8. Μέθοδος Delphi + ++ + 

9. Σύγκριση (bench-marking) +   

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

10. Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών + + ++ 

11. .Ανάλυση Κόστους-Οφέλους ++ + + 

12. .Ανάλυση µεριδίου µετατόπισης  + ++ 

13. .Ανάλυση οπισθοδρόµησης  + ++ 

14. .Ανάλυση Παραγόντων + + ++ 

15. .Μοντέλο Εισροών Εκροών  + ++ 

16. .Οικονοµετρικό Μοντέλο   + ++ 

Μπορεί να φαίνεται από τον προηγούµενο πίνακα ότι οι µικρο (bottom-up) και οι 

µάκρο (top-down) προσεγγίσεις µπορούν να βρεθούν µεταξύ των διαφόρων µεθόδων. 

Για τις αναλύσεις για µικρο-επίπεδο, όπως η ανάλυση κόστους/οφέλους υπάρχει ένα 

γνωστό και καθιερωµένο πλαίσιο έρευνας (Mishan 1988), αλλά η βιβλιογραφία που 

                                                 
8 Σηµείωση: ++ αναφέρεται στα πιο συχνά επίπεδα αξιολόγησης για µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα επίπεδα. 
Πηγή : Rechnitzer and Lados 2004 
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εξετάζει τα µακροοικονοµικά αποτελέσµατα των παρεµβάσεων της Κοινότητας, έχει 

επίσης ισχυρή ερευνητική βάση (De Haan 2005).Οι δύο προσεγγίσεις έχουν ριζικά 

διαφορετικές µεθοδολογίες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, αν και 

πρόσφατα έχουν γίνει προσπάθειες για την ενσωµάτωση των δύο προσεγγίσεων 

(Bradley et al 2005).  

 

Η Tron (2005) στην συνέχεια του άρθρου του εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της 

περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξέταση αυτή οι 

καλύτερες µέθοδοι είναι κυρίως µελέτες περιπτώσεων, προσοµοιώσεις και 

οικονοµετρική ανάλυση.  

 

Στο τέλος του άρθρου ο συγγραφέας, παρά τις διαφορετικές µεθόδους επισηµαίνει 

κάποια συµπεράσµατα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των 

διαρθρωτικών ταµείων και την υιοθέτηση κριτηρίων βάσει των οποίων µπορεί να 

επιτευχθεί µια πιο αποτελεσµατική εφαρµογή της ενίσχυσης.  

 

Στον πίνακα 2.5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εναλλαγές µεταξύ 

µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών προσεγγίσεων.  
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Πίνακας 2.59: Εναλλαγές µεταξύ των µίκρο- και µάκρο- προσεγγίσεων 

 

 
ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

(BOTTOM-UP)  

ΜΑΚΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

(TOP-DOWN) 

Γενική δοµή 
Ανεπίσηµο, Ευέλικτο, 
Χρήση Υποκειµενικών 

Στοιχείων 

Επίσηµο, Πολυσύνθετο, 
Αντικειµενικό, Βασισµένο 
Στη Θεωρία Συµπεριφοράς 

Επίπεδο 
Αποκέντρωσης 

Υψηλό (µεµονωµένα έργα) 
Μικρό (ενοποιηµένο, 

σύνολο της οικονοµίας) 

Χρήση θεωριών 
Αδύναµο (βασιζόµενο στην 

κρίση) 
∆υνατό (µακροοικονοµικά) 

Πρότυπο 
βαθµονόµησης 

Βασιζόµενο στην κρίση, 
Ανεπίσηµο 

Επιστηµονικό, 
Οικονοµετρικό 

Επιπτώσεις των 
πολιτικών 

Αυτονόητη/ταξινοµηµένη Σαφής/ποσοτικοποιηµένη 

∆ιαχείριση 
αλληλεπιδράσεων 

Συνήθως αγνοούνται 
Συνήθως διαµορφωµένη, 

σαφής 

 

                                                 
9 Πηγή:Bradley et al 2005 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES)  

 

Η µελέτη περίπτωσης είναι ένα εργαλείο µέτρησης, το οποίο µε βάση τη συλλογή 

δεδοµένων, παρέχει µια λεπτοµερή ανάλυση της εξεταζόµενης περιοχής µιας ειδικής 

περίπτωσης για να προστεθεί στη συνέχεια σε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα που 

αφορούν το θέµα. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα µιας 

συγκεκριµένης κατάστασης Rechnitzer and Lados.. (2004). Βάσει αυτού του ορισµού 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η µελέτη περίπτωσης δεν είναι κατάλληλη για την 

αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρόλο που 

µπορεί να µας δώσει µια ακριβή εικόνα ενός συγκεκριµένου σχεδίου (Evalsed 2003), 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε επιφυλάξεις για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε 

συγκεντρωτική εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η 

εξέταση της Ουγγρικής Εθνικής Τράπεζας (MNB 2006) δεν λαµβάνει υπόψη τα 

συµπεράσµατα που µπορούν να αντληθούν από µελέτες περίπτωσης κατά την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων των κονδυλίων που δαπανώνται. Ωστόσο, Υπάρχουν 

εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αξίζει τον κόπο να εξετάσει κανείς τα συµπεράσµατα 

που µπορούν να αντληθούν από µελέτες περιπτώσεων (Ederveen et al 2003, 

Tavistock Institute 2003). Αναρίθµητες µελέτες περιπτώσεων εµφανίζονται συνεχώς 

στη βιβλιογραφία αξιολόγησης. Μερικές επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον οποίο 

δαπανώνται τα κεφάλαια, ενώ άλλες εξετάζουν ποια διδάγµατα µπορούν να 

αντληθούν από τον έλεγχο του έργου σε τοπικό επίπεδο, ενώ άλλες πάλι προσπαθούν 

να βγάλουν µακροοικονοµικά συµπεράσµατα που σχετίζονται µε τα διάφορα θέµατα 

που περιέχονται. Αυτές οι τελευταίες εξετάζουν, για παράδειγµα τις επιπτώσεις στα 

επίπεδα της απασχόλησης (CSES 2006), στις εταιρικές σχέσεις (Tavistock Institute - 

Ecotec 1999), στην τεχνολογία (Ade - Enterprises - Zenit 1999), και στις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις (Ernst and Young 1999 ). Οι συγγραφείς προσπαθούν στη 

συνέχεια να δείξουν µε βάση τα συµπεράσµατα από τις µελέτες περιπτώσεων, πόσο 

αποτελεσµατική είναι η πολιτική συνοχής της ΕΕ. Πράγµατι σύµφωνα µε την έρευνα 

της MNB (2006) οι µελέτες περιπτώσεων (case studies) µας προσφέρουν στατιστικές, 

εκθέτοντας λεπτοµερώς και ολοκληρωµένα τα χιλιόµετρα αυτοκινητόδροµου ή τον 

αριθµό των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται όµως δεν µπορούν να βγάλουν 

ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Ωστόσο, σε πολύ γενικά πλαίσια, µελέτες περιπτώσεων (case studies) διεξάγονται 

έτσι ώστε να δείχνουν την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση σε µια δεδοµένη 
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περιοχή και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα κονδύλια της Ένωσης, και 

µερικές φορές τις δυσκολίες που προέκυψαν (Steclebout 2002). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, επισηµαίνουν ότι η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να αναπτύσσεται 

ώστε να λαµβάνουµε συµπεράσµατα από αυτήν στο τέλος.  

 

Ο Ederveen et al (2003) παραθέτει ένα ερευνητικό σχέδιο που παρουσιάζει τις 

επιπτώσεις της στήριξης που χρηµατοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά ταµεία, κυρίως 

εφαρµόζοντας µελέτες περιπτώσεων (case studies) και συνεντεύξεις σε βάθος (in 

depth). Το έργο µελέτησε τις περιφέρειες εκείνες που έλαβαν στήριξη βάσει του 

Στόχου 210 (που προσπαθεί να επιλύσει προβλήµατα απασχόλησης στους κλάδους της 

βιοµηχανίας που υποφέρουν από τις συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών). Το 

αποτέλεσµα θα µπορούσε πράγµατι να µετριέται από τον αριθµό των θέσεων 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν. Οι έρευνες υπολογίζουν ότι τα 6 δις. ευρώ, που 

διατίθενται για το στόχο 2 δηµιούργησαν περίπου 850.000 «µικτές» και 450.000. 

«καθαρές» θέσεις εργασίας.  

 

Η διαφορά µπορεί να εξηγηθεί από την αύξηση των κρατικών δαπανών για τις 

περιφέρειες, τις µη υποστηριζόµενες εταιρίες και τους εργαζοµένους. Με άλλα λόγια, 

η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραγκωνίζει αυτές τις µη υποστηριζόµενες 

εταιρείες (Ederveen et al 2003). Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποδειχθεί από τις 

µελέτες περιπτώσεων (case studies) ο τρόπος µε τον οποίο το ποσοστό απασχόλησης 

θα είχε αυξηθεί απουσία οικονοµικής υποστήριξης.  

 

Αυτό που επίσης προέκυψε ήταν η ζηµία που γίνεται στην αρχή της προσθετικότητας, 

από τότε που οι εθνικές κυβερνήσεις είχαν την τάση να αρνούνται τη βοήθεια σε 

εκείνους τους τοµείς που έλαβαν ποσά ενίσχυσης από τις Βρυξέλλες. Τελικά ο 

                                                 
10 Στόχος 2 (Στόχος Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης): Ενίσχυση της οικονοµικής και 

κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιοχών που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες. Ο στόχος αυτός 

καλύπτει όλες τις περιφέρειες της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εκείνων που καλύπτονται ήδη από 

το Στόχο 1(στόχος σύγκλισης). Αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της 

ελκυστικότητας των περιοχών αυτών. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ)  και το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταµείο (ΕΚΤ)  

Πηγή: Άρθρο I-3 του συνταγµατικού σχεδίου, που περιλαµβάνει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους της 

Ένωσης 
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Ederveen et al (2003) αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τις case studies ότι η 

αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης της συνοχής είναι πολύ σπάνια υπολογίσιµη και 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µέτρια και µόνο ελαφρώς θετική. Ωστόσο, οι 

case studies δείχνουν ότι οι τοπικές πρακτικές επηρεάστηκαν από την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στους τοµείς της συνεργασίας, εταιρικής σχέσης και 

στρατηγικού σχεδιασµού. Ειδικότερα, αρκετές µελέτες δείχνουν ότι τα περιφερειακά 

σχέδια συχνά σχεδιάζονται για να λαµβάνουν τα χρήµατα των διαρθρωτικών 

ταµείων, αντί να βοηθούν στην αποτελεσµατική κατανοµή των δαπανών.  

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 

Η δεύτερη µέθοδος που εξετάζεται είναι η χρήση των µοντέλων. Αυτή η µέθοδος 

µπορεί να συµπληρώσει τις θεωρητικές ανεπάρκειες των µελετών (case studies) από 

πολλές απόψεις. Από τη µία πλευρά, µε τη βοήθεια των µοντέλων είναι εύκολο να 

διαπιστωθεί ο βαθµός στον οποίο τα ταµεία συνοχής σε µακροοικονοµικό επίπεδο, 

έχουν συµβάλει στην αύξηση της απασχόλησης ή του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά 

ένα µοντέλο είναι σε θέση να περιγράψει την κατάσταση που θα είχε συµβεί αν δεν 

είχε υπάρξει στήριξη από την ΕΕ. Αυτή η τελευταία λειτουργία είναι σηµαντική, διότι 

η αργή ανάπτυξη και η ταυτόχρονη παρουσία της διαρθρωτικής στήριξης δεν 

σηµαίνουν κατά ανάγκη αναποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων, διότι θα µπορούσε 

να συµβεί σε µια δεδοµένη περιοχή όπου η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη χωρίς 

καµία υποστήριξη. Η εξέταση των επιπτώσεων και της αποτελεσµατικότητας των 

διαρθρωτικών ταµείων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, µπορεί να εµφανιστεί σε διάφορα 

επίπεδα. Αν εξετάσουµε κάθε σχέδιο ξεχωριστά (π.χ. την κατασκευή ενός 

αυτοκινητόδροµου), τότε χρησιµοποιώντας µια παραδοσιακή ανάλυση κόστους-

οφέλους µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια κατάλληλη σειρά κατάταξης για 

ανταγωνιστικά σχέδια ανάλογα µε το ποσοστό επιστροφής τους. Αυτό το είδος 

ανάλυσης, ωστόσο δεν µπορεί να υπολογίσει τα δευτερογενή αποτελέσµατα ή τις 

θετικές και αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα του συνολικού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαµβάνοντας 

υπόψη το µέγεθος των διαρθρωτικών ταµείων (συµπεριλαµβανοµένης της πίεσης που 

προκαλείται από τις δυσκολίες που επιφέρει στην εγχώρια δηµοσιονοµική πολιτική), 

είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τα αποτελέσµατα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που 

περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα ανατροφοδότησης, τις σχέσεις, διάχυσης και 
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εξωτερικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί 

να γίνει καλή χρήση από τα εθνικά και περιφερειακά οικονοµικά µοντέλα, όπως τα 

µοντέλα εισροών-εκροών (IO), οικονοµετρικά µοντέλα, πρότυπα υπολογίσιµης 

γενικής ισορροπίας (CGE) και δυναµικά µοντέλα ανάπτυξης. Αυτά τα µοντέλα είναι 

σε θέση να εστιάσουν στις αλλαγές που συµβαίνουν σε µια χώρα, και µάλιστα, 

µπορούν να αναλύσουν τη γεωγραφική θέση µιας χώρας. 

 

Οι προσοµοιώσεις µοντέλων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες µε την έννοια ότι δεν 

περιορίζονται µόνο σε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα της ζήτησης, αλλά είναι επίσης 

σε θέση να περιγράψουν τις µακροπρόθεσµες συνέπειες από την πλευρά της 

προσφοράς, οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολο να µετρηθούν. Οι συνέπειες αυτές είναι 

απλώς υποθέσεις, δεδοµένου ότι εµφανίζονται µόνο αργότερα, και µόνο αν το 

πρόγραµµα είναι επιτυχές (Gacs and Halpern 2006). Στην πράξη, πολλά µοντέλα 

υπάρχουν, κάποια δίνουν έµφαση στα αποτελέσµατα από πλευράς ζήτησης, ενώ 

κάποια στην πλευρά της προσφοράς. Κάποια µοντέλα ασχολούνται µε ολόκληρες 

χώρες ενώ άλλοι εξετάζουν τα αποτελέσµατα ανάµεσα σε περιοχές της ίδιας χώρας. 

 

Στα µοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης οι ενισχύσεις και οι επενδύσεις εµφανίζονται 

επίσης σαν εξωτερικοί παράγοντες. Σε αντίθεση µε τα εθνικά µοντέλα αυτά τα 

µοντέλα περιλαµβάνουν την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, την κατανοµή 

των επενδύσεων ανά τοµέα και τις ειδικές επιπτώσεις των µεταφορικών έργων. Οι 

δυσκολίες, ωστόσο µπορούν να προκληθούν από το γεγονός ότι ορισµένα στοιχεία 

είναι δύσκολο να µετρηθούν, ή είναι απλά διαθέσιµα σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές 

περιλαµβάνουν τις σχέσεις µεταξύ κλάδων και επιχειρήσεων, ή εµπορικά στοιχεία για 

το εµπόριο µεταξύ των περιφερειών. Η έρευνα για τις επιπτώσεις του 2ου εθνικού 

σχεδίου ανάπτυξης της Ουγγαρίας, ωστόσο, ετοίµασε ένα σύνθετο µακρο-

περιφερειακό µοντέλο πρόσφατα, το λεγόµενο µοντέλο ECORET, το οποίο µπορεί 

επίσης να χρησιµοποιηθεί σε νοµαρχιακό επίπεδο (Βάργκα 2007). Το µοντέλο αυτό 

προσοµοιώνει τα αποτελέσµατα των κονδυλίων της ΕΕ που φθάνουν στην Ουγγαρία 

κατά την περίοδο 2007-2013 µέχρι και 201711. Σε αυτή τη βάση, σε εθνικό επίπεδο τα 

ακόλουθα αποτελέσµατα µπορούν να αναµένονται: µέση αύξηση του ΑΕΠ 7%, ο 

                                                 
11 Μια άλλη προσοµοίωση µοντέλου έχει χρησιµοποιηθεί στην Ουγγαρία, το λεγόµενο µοντέλο eco-trend που 

αναπτύχθηκε στο ινστιτούτο ECOSTAT. 
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ρυθµός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 1,87% µετά το αρχικό σοκ της ζήτησης, αλλά θα 

µειωθεί καθώς ο κύκλος εξελίσσεται και θα καταστεί αρνητικό το 2014, ενώ το 

µοντέλο προβλέπει επιπτώσεις για την απασχόληση του 3,5% περίπου (Varga 2007).  

 

Τα λεγόµενα µακρο-οικονοµικά µοντέλα, που ασχολούνται µε ολόκληρες χώρες, 

µεταχειρίζονται το σύνολο των κρατών σαν µία µονάδα και δεν λαµβάνουν υπόψη τις 

περιφερειακές διαφορές ή την εσωτερική µετανάστευση. Η βάση για τα µοντέλα αυτά 

παρέχεται από θεωρητικά συνεπή, γενικά µοντέλα ισορροπίας, των οποίων οι 

παράµετροι έχουν µερικώς βαθµονοµηθεί σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 

προηγούµενων εµπειρικών µελετών, και εν µέρει βάσει υποθέσεων. Με τον τρόπο 

αυτό οι προσοµοιώσεις δείχνουν τις δυνητικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων 

της ΕΕ, µε άλλα λόγια, κάνουν την ερώτηση πως η οικονοµία θα αναπτυχθεί τόσο 

βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, εάν ο µηχανισµός διανοµής, ο συντονισµός 

και η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (MNB 

2006).  

 

Το πιο γνωστό µοντέλο ζήτησης µέτρησης των επιπτώσεων της προσφοράς των 

διαρθρωτικών ταµείων (σύµφωνα µε Forman 2001) είναι το µοντέλο Beutel, στο 

οποίο αναφέρονται λεπτοµερώς η αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από τις 

µεταφορές σε ένα απλό πίνακα εισροών-εκροών της εθνικής οικονοµίας. 

Χρησιµοποιώντας το παραπάνω µοντέλο σε µια εκ των προτέρων εξέταση, το 2002 

είχε εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι παρεµβάσεις της κοινότητας κατά την περίοδο 

2002-200612 έφεραν τη µεγαλύτερη ανάπτυξη στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, 

καθώς και σε αυτές τις χώρες το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,5 και 2,2%, χάρη σε αυτές τις 

παρεµβάσεις (Beutel 2002). Σηµαντικές επιδράσεις ήταν προβλέψιµες για το 

ανατολικό τµήµα της Γερµανίας (1,6%) και Ισπανίας (1,1%). Σύµφωνα µε τη µελέτη 

καµία από τις εξεταζόµενες χώρες δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει την ανάπτυξη 

πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ βασιζόµενη αποκλειστικά στους δικούς της πόρους. Τα 

µοντέλα από πλευρά προµήθειας προσφέρουν µια άλλη προσέγγιση για τις 

επιπτώσεις των µεταφορών. Τα µοντέλα αυτά ξεκινούν από την παραδοχή ότι η 

επίδραση των εξωτερικών µεταφορών δεν µπορεί να εξηγηθεί από µια απλή ποσοτική 

προσαρµογή των αµετάβλητων οικονοµικών δοµών, αλλά ότι η ενεργός διαδικασία 

                                                 
12 ∆εδοµένου ότι το µοντέλο δηµιουργήθηκε το 2002, αυτό δίνει µια πρόβλεψη παρά µια εκ των υστέρων ανάλυση 
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λήψης αποφάσεων των οικονοµικών παραγόντων και η προσαρµοστική συµπεριφορά 

τους επηρεάζουν, επίσης, το τελικό αποτέλεσµα της ενίσχυσης.  

 

Η βασική πτυχή της προσέγγισης από την πλευρά της προσφοράς είναι ότι εξετάζει 

τα δευτερογενή αποτελέσµατα µεταξύ των διαφόρων τοµέων και περιοχών, και είναι 

επίσης σε θέση να εκτιµήσει βραχυπρόθεσµα την επίδραση των διαρθρωτικών 

ταµείων στις ιδιωτικές επενδύσεις. Τα µοντέλα από την πλευρά της προσφοράς 

περιλαµβάνουν τα µοντέλα Quest και Pereira. Το Quest εφαρµόστηκε γενικά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιολογήσει κάθε είδους κοινοτικής πολιτικής, ενώ το 

Pereira ασχολείται ειδικά µε την Πορτογαλία και δεν είχε σχεδιαστεί για τις ανάγκες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Forman 2001). Οι προσοµοιώσεις εκ των υστέρων 

διεξάγονται χρησιµοποιώντας το µοντέλο Quest για να εξετάσουν την οικονοµική 

περίοδο του 2000 - 2006 υποστηρίζοντας τον σχεδιασµό του µοντέλου Beutel στο 

συµπέρασµά τους ότι οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων σε ένα επίπεδο του 

ΑΕΠ ήταν θετικές.  

 

Στο µοντέλο Quest ωστόσο, αυτά τα φαινόµενα ήταν ασθενέστερα πρώτον, λόγω της 

επιδείνωσης του εξωτερικού ισοζυγίου που προκλήθηκε από µακροπρόθεσµη 

πραγµατική ανατίµηση του νοµίσµατος και από την αύξηση των πραγµατικών 

επιτοκίων και δεύτερον διότι η ΕΕ υποστηρίζει να παραγκωνιστούν οι ιδιωτικές 

επενδύσεις (MNB 2006). Τα αποτελέσµατα στα στοιχεία για την περίοδο 2000-2006 

ήταν µια πρόσθετη αύξηση των 0,5 - 1,4% στο ΑΕΠ (για την Ισπανία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία και Πορτογαλία). Ο παραγκωνισµός και η πραγµατική εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων τέθηκαν σε ισχύ σχετικά γρήγορα στο µοντέλο, που ήδη υπάρχουν 

στο τρίτο ή τέταρτο έτος του επταετούς κύκλου.  

 

Το µοντέλο Quest χρησιµοποιήθηκε πιο πρόσφατα (V ΕΟΠ 2007) για να εξετάσει τα 

αποτελέσµατα των µεταβιβάσεων από την ΕΕ στα κράτη µέλη µεταξύ 2007 και 2013. 

Τα συµπεράσµατα ήταν παρόµοια µε αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Στις χώρες 

συνοχής, η απογείωση της ζήτησης (ακολουθώντας τις δαπάνες που προκύπτουν από 

τα διαρθρωτικά ταµεία) ήταν µικρότερη από το αναµενόµενο (∆ιάγραµµα 2.2). Από 

την άλλη, παρατηρήθηκε µια µικρή βελτίωση στην πλευρά της προσφοράς. 

Μακροπρόθεσµα, η αύξηση των επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα έφερε θετικά 

αποτελέσµατα τα οποία µε τη σειρά τους έφεραν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην 
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απόδοση, ιδίως σε αύξηση της παραγωγικότητας. Βραχυπρόθεσµα, ωστόσο, η 

αύξηση αυτή µπορεί να συνοδεύεται από τον παραγκωνισµό των ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

 

∆ιάγραµµα 2.2 :Η επίδραση της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα Quest (2007-2015) 

 

Ποσοστό διαφοράς από την αρχική τιµή 

 

NMS: Νέα Κράτη-Μέλη  

 

Οι πρώτες προσπάθειες για να αξιολογηθεί η ενίσχυση της συνοχής µε τις 

προσοµοιώσεις, πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του µοντέλου Hermes. Αυτό το 

µοντέλο σχεδιάστηκε αρχικά για να αναλύσει τις µεταβολές της ζήτησης της 

δεκαετίας του 1970 και του '80, αλλά στο σύνολό του χρησιµοποιούνταν µόνο για την 

Ιρλανδία (βλέπε Ederveen et al 2003). Λίγο αργότερα, το µοντέλο Hermin13 κάλυψε 

το γεωγραφικό σφάλµα. Το µοντέλο Hermin είναι ένα καλό παράδειγµα του 

συνδυασµού των µοντέλων της ζήτησης και της προσφοράς. Λαµβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι η υποστήριξη των διαρθρωτικών ταµείων αυξάνει τη ζήτηση και µπορεί 

                                                 
13 Η προέλευση του µοντέλου Hermin µπορεί να αναχθεί στον πολύπλοκο πολύ-τοµεακό µοντέλο Hermes που 

αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρχές του 1980. Eπρόκειτο να επηρεαστείι από το Hermes, 

ενσωµατώνoντας πολλά από τα δοµικά του χαρακτηριστικά,πιο περιορισµένης εµβέλειας. Με άλλα λόγια ήταν µια 

µικροσκοπική έκδοση( HERMES MINIMAL ) (Bradley 2006). 

Πηγή:Veld (2007:15). 
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να ισχύει και για την πλευρά της προσφοράς, επειδή σε τελευταία ανάλυση είναι "ένα 

νεο-κεϋνσιανό µοντέλο µε κάποιες νεοκλασικά χαρακτηριστικά στην πλευρά της 

προσφοράς" (ΕΚ 2004), και δεδοµένου ότι είναι σχεδιασµένο αποκλειστικά για την 

εκτίµηση των αποτελεσµάτων πολιτικής συνοχής, ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά 

του µοντέλου είναι ότι είναι ικανό να αναλύσει σε ένα εκλεπτυσµένο σύστηµα τα 

διάφορα είδη υποστήριξης που προσφέρεται από το σύνολο του προγράµµατος για τη 

συνοχή. Σύµφωνα µε το µοντέλο Hermin κατά την οικονοµική περίοδο 1994-1999, οι 

επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία 

ήταν θετικές, αλλά σχετικά µικρές. Αύξησαν το ΑΕΠ κατά 1 έως 1,5% περίπου κατά 

τη διάρκεια της περιόδου, καθώς και 0,5 έως 1% σε πιο µακροπρόθεσµη βάση, µε 

άλλα λόγια σε µόνιµη βάση. Για την Πορτογαλία, ωστόσο, τα αποτελέσµατα ήταν 

πολύ µεγαλύτερα, 3 έως 3,5% και 2%, αντίστοιχα (Bradley et al 1995).  

 

Στην πιο πρόσφατη εργασία τους, ο Bradley και συνερευνητές τους το 2007 εκτιµούν 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µετά τις οικονοµικές περιόδους 2000-2006 και 

2007-2013. Η ανάλυσή τους στηρίζεται στο σύνολο των πραγµατικών δαπανών του 

προγράµµατος συνοχής που διατίθενται για ειδικές περιοχές στην Ιρλανδία, την 

Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, η Ανατολική Γερµανία και για τις περιφέρειες 

της Ιταλίας στην περιοχή του στόχου 1. Το µοντέλο αυτό δείχνει επίσης την αρχική 

θετική επίδραση της πολιτικής συνοχής: Στα περισσότερα κράτη µέλη το απόλυτο 

ΑΕΠ είναι 5-10% υψηλότερο από ό, τι χωρίς παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις, όσον αφορά την απασχόληση επιπλέον 2 εκατ. καθαρές θέσεις εργασίας 

θα έχουν δηµιουργηθεί. 

Οι ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να έχουν διαφορετικές 

επιπτώσεις σε διαφορετικά κράτη µέλη, οι οποίες µπορεί να εξηγηθούν εν µέρει από 

τα εντελώς διαφορετικά από οικονοµική στήριξη που διατίθεται επίπεδα, και εν µέρει 

από τη διαφορετική οικονοµική διάρθρωση των διαφόρων χωρών. Οι παράγοντες που 

περιλαµβάνονται στο µοντέλο HERMIN, οι οποίοι και επηρεάζουν πλέον την 

ανάπτυξη είναι οι εξής: η διάρθρωση των τοµέων της οικονοµίας, των δεικτών τους, 

κατά πόσο µπορεί ο βιοµηχανικός τοµέας να προσαρµοστεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας που προκαλείται από την τεχνολογική ανάπτυξη, το άνοιγµα προς 

το δίκτυο του παγκόσµιου εµπορίου, και την ευελιξία των µισθών. Η τέταρτη έκθεση 

συνοχής (ΕΚ 2007) θεσπίζει άλλο ένα µακροοικονοµικό µοντέλο, το οποίο αναλύει 

τα αποτελέσµατα για την περίοδο 2007-2013 του προϋπολογισµού. Αυτό είναι το 
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EcoMod µοντέλο, το οποίο είναι «recursive-δυναµική» µοντέλο µιας υπολογίσιµης 

γενικής πολυτοµεακής ισορροπίας. Έχει µια λεπτοµερή απεικόνιση της δοµής της 

οικονοµίας, κυρίως τη συµπεριφορά και την αλληλεπίδραση των διαφόρων τοµέων, 

διαφορετικούς οικονοµικούς παράγοντες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κ.λπ.) και 

διάφορα είδη οικονοµικής συµπεριφοράς (κατανάλωση, παραγωγή, επενδύσεις, 

κ.λπ.). Το µοντέλο είναι εποµένως καλά σχεδιασµένο για να εντοπίσει τις 

διαρθρωτικές αλλαγές, τις συναλλαγές συνεπειών και µια δυναµική αύξηση της 

προσφοράς που αποτελεί βασικό στόχο για την πολιτική συνοχής αλλά δεν είναι 

κατάλληλο για τη µέτρηση των βραχυπρόθεσµων από έτος σε έτος αλλαγών (ΕΚ 

2007:97)  

 

Σύµφωνα µε την έρευνα EcoMod (EcoMod 2007), η πολιτική παρέµβαση σε όλα τα 

κράτη µέλη - ιδίως στα νέα κράτη µέλη που έχουν µεγαλύτερη οικονοµική στήριξη - 

έχει µια σηµαντικά θετική επίδραση. Στη Σλοβακία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και τη 

Βουλγαρία το ΑΕΠ θα είναι αυξηµένο περίπου 15% το 2020 ως αποτέλεσµα της 

παρέµβασης από ό, τι θα ήταν χωρίς αυτήν. Οι προβολές δείχνουν ότι η επίδραση της 

πολιτικής θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερη µετά το 2015 σε σχέση µε πριν λόγω της 

υψηλότερης παραγωγικότητας, σε ένα καλύτερα εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό και 

στην καλύτερη υποδοµή. Έτσι η παρέµβαση θα ενισχύσει την οικονοµία από πλευρά 

της προσφοράς και θέτει την ανάπτυξη της σε µια µεγαλύτερη και πιο βιώσιµη 

πορεία. 

 

Ωστόσο, δύο παράγοντες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, ότι η συνεχής 

αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, και η περαιτέρω βελτίωσή του, µετά την οικονοµική 

περίοδο, εξαρτάται από την εφαρµογή των άλλων πολιτικών που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της προσφοράς. ∆εύτερον, η έκταση των επιπτώσεων είναι ευαίσθητη στις 

παραδοχές που έγιναν σχετικά µε την ελαστικότητα της αύξησης της 

παραγωγικότητας σε αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, τα οποία είναι σχετικά 

αβέβαια. Με άλλα λόγια, οι επιπτώσεις θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εν µέρει 

λόγω των διαφορών που συµµετέχουν στα ταµεία, και εν µέρει λόγω της δοµής της 

οικονοµίας σε κάθε χώρα: Οι χώρες µε σηµαντικό αγροτικό τοµέα και µε άλλους 

βιοµηχανικούς τοµείς, θα απολαύσουν ένα µικρότερο αντίκτυπο από αυτούς που 

έχουν πιο ανεπτυγµένες υπηρεσίες και τοµείς υψηλής τεχνολογίας (ΕΚ 2007). Η 



 130

βασική κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται 

σε έργα και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.  

 

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι τοµείς θα νοιώσουν τις επιπτώσεις των υψηλότερων 

ρυθµών ανάπτυξης, τα οφέλη θα είναι υψηλότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, χάρη 

στα έργα υποδοµής, καθώς και στη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας, χάρη στο 

καλύτερα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό (EcoMod 2007). Μετά 

από αυτές τις προσοµοιώσεις του µοντέλου µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα 

ότι οι διαρθρωτικές βοήθειες συνεισφέρουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη 

και εργασία στις στοχευόµενες χώρες. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να έχουµε κατά νου 

τις επικρίσεις του Ederveen et al (2003). Κατά τη γνώµη του, οι εκτιµήσεις από την 

προσοµοίωση δεν είναι ακριβείς, και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τα µοντέλα 

βασικών παραδοχών παρά µε το τι συµβαίνει πραγµατικά. Αυτή η κριτική είναι 

πράγµατι σηµαντική, διότι είναι τα µοντέλα που αναπτύσσονται συχνά µε 

παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό εισάγει το πρόβληµα της 

υποκειµενικότητας (Ederveen et al 2003). Έτσι, τα µοντέλα προσοµοίωσης δείχνουν 

µόνο ένα δυνατό αποτέλεσµα, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε τις διαδικασίες που 

πραγµατικά συµβαίνουν, όπως το crowding out effect14 του αποτελέσµατος, η 

αναποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και το φαινόµενο της κερδοσκοπίας.  

Ο Πολύζος (2004) στο βιβλίο του µε τίτλο “∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων: 

Μέθοδοι και Τεχνικές” παρουσιάζει την µέθοδο MAPP. Η µέθοδος ΜΑPP είναι µια 

τροποποιηµένη Μέθοδος Αξιολόγησης Προγραµµάτων και Έργων. Με τη MAPP, οι 

ωφελούµενοι αξιολογούν τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων ανάπτυξης 

ακολουθώντας µια λογική δοµή. Με τον τρόπο αυτό, εκφράζουν τις ιδέες τους 

σχετικά µε το πώς µπορούν να βελτιωθούν οι παρεµβάσεις του προγράµµατος µε 

στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

Με τη MAPP, οι πραγµατικές αλλαγές αναλύονται στο πρώτο βήµα, µαζί µε τις αιτίες 

αυτών των αλλαγών, πχ οι παρεµβάσεις των προγραµµάτων και άλλες 

δραστηριότητες, αναγνωρίζονται και διαχειρίζονται σε δεύτερο και τρίτο βήµα. 

                                                 
14 Crowding Out Effect : Είναι ένας είδος οικονοµικής θεωρίας η οποία χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 
αύξηση στο επίπεδο των επιτοκίων σαν αποτέλεσµα των κυβερνητικών δράσεων στην αγορά χρηµάτων. Συνήθως 
αυτή η ανοδική πορεία των επιτοκίων συνδέεται µε την αύξηση του ποσού των δανείων που η κυβέρνηση διαχέει 
στην αγορά. Αυτή η ενέργεια κάνει πιο δύσκολο για την επιχειρήσεις η τους ατοµικούς φορείς να συµµετάσχουν 
στην αγορά. 
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Μέσω αυτής της προσανατολισµένης στα αποτελέσµατα µεθόδου, αναγνωρίζονται 

όχι µόνο τα προγραµµατισµένα αλλά και τα απρόοπτα αποτελέσµατα. Με τη MAPP 

ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα αξιολογείται σε σχέση µε άλλα ενεργά προγράµµατα, 

και τα αποτελέσµατα της δικτύωσης µπορούν να εκτιµηθούν σε σύγκριση µε τις 

αναπτυξιακές τάσεις.  

 

Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης αποτελεσµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

η αρχή ενός συµµετοχικού προγραµµατισµού ανάπτυξης. Αυτό ενδυναµώνει τα µέλη 

(stakeholders) και τη συµµετοχή τους στις παρεµβάσεις ανάπτυξης. Η MAPP 

εµπλέκει τις ιδέες των µελών στα προγράµµατα ανάπτυξης και επιπλέον λειτουργεί 

ως εργαλείο µάθησης. Γενικά η MAPP είναι ένα ποσοτικό εργαλείο, περιλαµβάνει 

όµως και ποιοτικά στοιχεία. Για παράδειγµα λειτουργεί µε ένα βαθµολογικό σύστηµα 

για την αξιολόγηση της αλλαγής και του αποτελέσµατος που επιτρέπει να αυξηθούν 

τα συµπεράσµατα σε τακτικούς και όχι σε απόλυτους όρους, π.χ. σχετικά και όχι 

απόλυτα µέτρα. Μέσω της ΜΑΡΡ το «κενό απόδοσης» µεταξύ της αιτίας και του 

αποτελέσµατος γεφυρώνεται συστηµατικά µε την εφαρµογή µία µήτρας επιρροής 

µέσω της οποίας αξιολογούνται θετικές και αρνητικές επιρροές στους δείκτες 

ανάπτυξης. 

 

Η MAPP βασίζεται σε συλλογικές αποφάσεις. Τα µέλη των οµάδων προέρχονται από 

διάφορα επίπεδα. Γενικά είναι πιο ενδιαφέρουσα η εφαρµογή της σε µεικτές οµάδες 

µε συµµετέχοντες και των δύο φύλων από διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές 

οµάδες. Αυτό βοηθά στο να παρέχεται σαφής εικόνα ενός θέµατος, όπως και στη 

διασφάλιση της κάθετης ροής της πληροφορίας. Επιπλέον στις µεικτές οµάδες 

µπορούν να συζητηθούν διαφορετικές προοπτικές. 

Για τους σκοπούς της εκ των υστέρων αξιολόγησης, προτείνουµε την εφαρµογή 

αυτής της µεθόδου στους stakeholders της ανάπτυξης, όπως επίσης και στις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές και τους εκπροσώπους των τελικών δικαιούχων, όπως 

ενώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  

 

Η επιλογή των περιπτώσεων γίνεται στη βάση προκαθορισµένων κριτηρίων. Για το 

σκοπό της αξιολόγησης προτείνουµε την εφαρµογή της προσέγγισης για πεδία που 

έχουν ήδη επιλεγεί για τις συνεντεύξεις χρησιµοποιώντας µία από τις παρακάτω 

τεχνικές διαµόρφωσης δείγµατος: 
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- Ακραία/αποκλίνουσα επιλογή περιπτώσεων: Η συγκεκριµένη προσέγγιση 

επικεντρώνεται σε περιπτώσεις που συγκεντρώνουν πολλή πληροφορία επειδή 

είναι ασυνήθιστες ή πολύ συγκεκριµένες. Μπορεί να είναι είτε αδιαµφισβήτητες 

επιτυχίες ή αποτυχίες που παράγουν ακραία αποτελέσµατα κλπ.  

- Επιλογή δείγµατος µε µεγάλη απόκλιση: αυτή η προσέγγιση που χρησιµοποιείται 

κυρίως για αξιολογήσεις, τείνει να διαµορφώνει ένα δείγµα που είναι ιδιαιτέρως 

ετερογενές. Μέσω αυτής, τα κοινά υποδείγµατα που κυριαρχούν σε όλες τις 

περιπτώσεις µπορούν να εντοπιστούν. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να είναι η 

γεωγραφική κάλυψη, το µέγεθος του προγράµµατος και η ένταση της ενίσχυσης. 

Τα εργαλεία εφαρµογής της µεθόδου MAPP είναι τα εξής:  

1. Καµπύλη ζωής 

2. Ανάλυση τάσεων 

3.  ∆ιασταύρωση 

4.  Λίστα των παρεµβάσεων και των δραστηριοτήτων  

5.  Μήτρα επιρροής 

6.  Προφίλ Ανάπτυξης και αποτελεσµάτων  

7.  Σχεδιασµός συµµετοχικής ανάπτυξης. 

 

Σύµφωνα µε τον Greene (2007) ένα σηµαντικό εργαλείο το οποίο µπορεί να συµβάλει 

στην αξιολόγηση είναι το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το Γεωγραφικό 

Πληροφοριακό Σύστηµα διαχειρίζεται, αναλύει και απεικονίζει πληροφορίες που 

έχουν µια γεωγραφική διάσταση, και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε γραφικό 

τρόπο – χάρτη, ιστόγραµµα, γράφηµα. 

 

Οι δύο σηµαντικές ιδιότητες των Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος(ΓΠΣ), 

που υποβοηθούν στη λήψη αποφάσεων, είναι αφενός µεν η δυνατότητά τους να 

περιλαµβάνουν µοντέλα για αριστοποίηση αποφάσεων, αφετέρου δε η ικανότητά 

τους να αναδεικνύουν τη χωρική διάσταση της πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, 

µπορούµε να πούµε ότι οι κύριες δυνατότητες που προσφέρονται στο χρήστη µε τη 

χρήση ενός ΓΠΣ είναι: 

• Η επεξεργασία και απεικόνιση δεδοµένων και η εποπτική σύνθεση της 

πληροφορίας µε τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων και µεθόδων.  

• Η δυνατότητα ενσωµάτωσης µοντέλων για καλύτερη λήψη αποφάσεων 
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• Η σύνδεση δεδοµένων µε ψηφιακούς χάρτες, καθώς και η απευθείας σύνδεση µε 

τις πιο δηµοφιλείς βάσεις δεδοµένων 

• Η δυνατότητα σχεδίασης χαρτών, η δηµιουργία θεµατικών χαρτών, γραφηµάτων 

& διαγραµµάτων, η δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών.  

• Η άµεση και εποπτική παρουσίαση των αλλαγών, η αποτύπωση των εκροών και 

αποτελεσµάτων και επιπτώσεων 

 

Με αυτές τις ιδιότητες τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (ΓΠΣ) 

αναβαθµίζουν ουσιαστικά την ευκολία, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά και στη 

βελτίωση της καινοτοµίας του αποφασίζοντος.  

 

Ο Πολίτης(2004) παρουσιάζει την µέθοδο αξιολόγησης: αποτίµηση επίδρασης 

(Impact Assessment) Η µέθοδος αποτιµά τα οφέλη που αναµένουν να αποκοµίσουν ή 

απεκόµισαν οι (κατά γενική έννοια) ωφελούµενοι ενός Προγράµµατος, προκειµένου 

να ληφθούν αποφάσεις για συνέχιση, επέκταση ή αναθεώρησή τους. 

 

Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη στην περίπτωση που ένας φορέας ξεκινά µια αναθεώρηση 

της πολιτικής του ενόψει νέων δεδοµένων και προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

την εφαρµόζει από το 2005 και από το 2009 βάσει ενός ανανεωµένου Οδηγού (ΕC, 

Impact Assessment Guidelines, January 2009 – SEC (2009) 

Ο Οδηγός ορίζει: 

1. Συγκεκριµένα ∆ιαδικαστικά Βήµατα: 

- Κατάρτιση «οδικού χάρτη» (Road Map) 

- ∆ηµιουργία Steering Groups 

- Εκπόνηση διαδοχικών draft εκθέσεων κατά καίριο ζήτηµα 

- ∆ηµιουργία και λειτουργία Impact Assessment Board 

2. Τρόπο διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

3. Συγκεκριµένα Αναλυτικά Βήµατα: 

- Ορισµός ζητηµάτων 

- ∆ηµιουργία αρχικού σεναρίου (Baseline Scenario) 

- Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis) 

- Εκτίµηση κινδύνου (Risk Analysis) 
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- Στοχοθέτηση 

- Αποτίµηση εναλλακτικών λύσεων 

- Εντοπισµός επιδράσεων / αντικτύπου 

- Προσδιορισµός των σηµαντικότερων επιδράσεων 

- Σε βάθος ανάλυσή τους 

- Απλοποίηση πορισµάτων 

- (Ενδεχοµένως) Ανάλυση Κόστους - Οφέλους ή Κόστους - 

Αποτελεσµατικότητας 

4 Τελική διαβούλευση και οριστικοποίηση πορισµάτων. 

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης µε την χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.  

 

1. ∆είκτες για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Ενδεικτική µεθοδολογία  

 

Σύµφωνα µε µια σειρά άρθρων που έχει δηµοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

ειδικότερα η Γενική της ∆ιεύθυνση για την περιφερειακή πολιτική και συνοχή 

φωτίζει κατά ένα µεγάλο βαθµό το κοµµάτι της αξιολόγησης των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων. 

 

Αρχικά δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε δείκτες χρήσιµους αλλά και απαραίτητους για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων χρησιµοποιώντας 

ενδεικτική µεθοδολογία. 

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι κατά τα 

τελευταία έτη, οι επιτροπές παρακολούθησης απέκτησαν εµπειρία τόσο στην 

ποσοτικοποίηση προγραµµατικών στόχων και αντικειµενικών σκοπών, όσο και στη 

διενέργεια αξιολογήσεων µεσοδιαστήµατος. Η εµπειρία αυτή θα διαµορφώσει και θα 

βελτιώσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση. Με τους νέους κανονισµούς 

σχεδιάζεται κίνηση αποµάκρυνσης από την αµιγώς χρηµατοοικονοµική 

παρακολούθηση. Οι υφιστάµενες διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και 

αξιολόγησης θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν ώστε να διασφαλίσουν 

αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  
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Οι δείκτες εφαρµόζονται σε όλες τις µορφές διαρθρωτικής αρωγής, δηλαδή κοινοτικά 

πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ), ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ), επιχειρησιακά 

προγράµµατα (ΕΠ) καθώς επίσης για "συνολικές επιχορηγήσεις" και µείζονα έργα. 

Για να διασφαλίζεται αποτελεσµατική παρακολούθηση των ανωτέρω µορφών 

αρωγής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χαµηλότερο επιχειρησιακό 

επίπεδο (µέτρο ή έργο). 

 

Οι βελτιώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν µια πλέον αποκεντρωµένη φιλοσοφία για τον 

προγραµµατισµό και τη διαχείριση προγραµµάτων, καθώς και το σαφέστερο 

καθορισµό των ευθυνών παρακολούθησης και αξιολόγησης σε κοινοτικό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 

συνάφεια το ζήτηµα των δεικτών. Οι δείκτες ανακινούν ορισµένα πρακτικά 

προβλήµατα, όπως η συνέπεια των χρησιµοποιούµενων ορισµών και η 

ποσοτικοποίηση των προγραµµατικών στόχων. Για αυτό το λόγο και η ανάλυση 

ορισµένων από αυτούς τους δείκτες παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον ιδιαίτερο αν 

αυτό γίνεται από ένα επίσηµα αναγνωρισµένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Προγραµµατικοί δείκτες: εισροές, εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

 

Για να είµαστε ικανοί να παρακολουθήσουµε την υλοποίηση ενός προγράµµατος και 

να κρίνουµε τις επιδόσεις ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί, είναι ανάγκη να 

χρησιµοποιείται δέσµη δεικτών, που πρέπει να αποφασίζονται εκ των προτέρων ή 

νωρίς κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, ώστε να µπορούν να συγκεντρωθούν 

στοιχεία για τις επιδόσεις αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τάσσονται 

στοχευόµενα επίπεδα, τα οποία συνολικώς θα αντιστοιχούν στους στόχους του 

προγράµµατος. Τα διάφορα επίπεδα δεικτών έχουν εποµένως ως εξής: 

 

• Οι δείκτες πόρων ή εισροών αφορούν τον διατιθέµενο προϋπολογισµό σε κάθε 

επίπεδο της παρεχόµενης βοήθειας. Χρησιµοποιούνται χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου από πλευράς (ετήσιας) ανάληψης 

υποχρεώσεων και πληρωµής των χρηµάτων που διατίθενται για οποιαδήποτε 

δράση, µέτρο ή πρόγραµµα σε σχέση µε το επιλέξιµο κόστος του. 
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• Οι δείκτες εκροών αφορούν τη δραστηριότητα. Μετρούνται σε φυσικές ή 

νοµισµατικές µονάδες (π.χ. µήκος κατασκευασθείσας οδού, πλήθος εταιρειών που 

υποστηρίχθηκαν οικονοµικώς κλπ.). 

 

• Οι δείκτες αποτελεσµάτων αφορούν την άµεση και έµµεση επενέργεια που 

επέφερε το πρόγραµµα. Παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές π.χ. στη 

συµπεριφορά, στην ιδιότητα ή στις επιδόσεις των άµεσα ωφελουµένων. Οι 

δείκτες του είδους αυτού µπορεί να είναι είτε φυσικοί (µείωση των χρόνων 

διάρκειας ταξιδιού, αριθµός των επιτυχών εκπαιδευόµενων, πλήθος οδικών 

ατυχηµάτων κλπ.) είτε οικονοµικοί (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των πόρων 

του ιδιωτικού τοµέα, µείωση του µεταφορικού κόστους). 

 

• Οι δείκτες επιπτώσεων αφορούν τις συνέπειες του προγράµµατος πέραν των 

άµεσων επενεργειών στους άµεσα ωφελούµενους. Μπορεί να ορισθούν δύο 

αντιλήψεις επιπτώσεων. Ειδικές επιπτώσεις είναι οι επενέργειες εκείνες που 

εκδηλώνονται αφού παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα, αλλά οι οποίες, ωστόσο, 

συνδέονται άµεσα προς την αναλαµβανόµενη ενέργεια. Οι γενικές επιπτώσεις 

είναι απώτερες επενέργειες που επηρεάζουν τον ευρύτερο πληθυσµό. 

Οπωσδήποτε η µέτρηση αυτού του τύπου επιπτώσεων είναι πολύπλοκη και συχνά 

είναι δύσκολος ο καθορισµός σαφών αιτιωδών σχέσεων.  

 

 

3. ∆είκτες αποτελεσµατικότητας, απόδοσης και επιδόσεων 

 

Με τη χρήση αυτών των δεικτών µπορούµε να µετρήσουµε έννοιες όπως η 

αποτελεσµατικότητα και η απόδοση.  

• Η αποτελεσµατικότητα συγκρίνει εκείνο που έγινε µε ό,τι είχε αρχικώς 

προγραµµατιστεί, δηλαδή συγκρίνει τις πραγµατικές µε τις προσδοκώµενες ή 

εκτιµώµενες εκροές, αποτελέσµατα ή/και επιπτώσεις.  

 

• Η απόδοση εξετάζει τον λόγο µεταξύ των εκροών, αποτελεσµάτων ή/και 

επιπτώσεων και των χρησιµοποιούµενων εισροών (ιδιαίτερα οικονοµικών πόρων) για 

την επίτευξή τους.  
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Οι λόγοι αποτελεσµατικότητας και απόδοσης µπορούν τοιουτοτρόπως να 

υπολογίζονται για έκαστο στάδιο του προγράµµατος ή του µέτρου, δηλαδή από 

πλευράς εκροής, αποτελέσµατος και επιπτώσεως. Επιτρέπουν να συγκρίνεται εκείνο 

που επετεύχθη µε ό,τι είχε προγραµµατιστεί (αποτελεσµατικότητα) ή µε τους 

χρησιµοποιούµενους πόρους (απόδοση). Οι δείκτες αυτοί µπορεί να προσφέρουν 

χρήσιµες πληροφορίες για τους διαχειριστές και αξιολογητές προγραµµάτων, 

υποβοηθώντας τους στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για (επανα)προγραµµατισµό. 

 

4. ∆είκτες Συγκυρίας 

 

Οι δείκτες συγκυρίας αντικατοπτρίζουν την απαίτηση αυτή και εντάσσονται στη 

διαδικασία προγραµµατισµού. Προσφέρουν µια βάση για: 

• τις κοινωνικοοικονοµικές και στρατηγικές αναλύσεις (π.χ. αναλύσεις SWOT), οι 

οποίες στηρίζουν την προγραµµατική στρατηγική 

• την παρακολούθηση της γενικής συγκυρίας 

• την υλοποίηση και κατάρτιση ποσοτικοποιηµένων στόχων 

• την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων του προγράµµατος.  

Τα βασικά στοιχεία συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο από επίσηµες στατιστικές. 

Ενίοτε όµως οι πηγές αυτές συνεπάγονται προβλήµατα, όπως: 

• έλλειψη στοιχείων σε ενδεδειγµένο γεωγραφικό επίπεδο για να γίνει Swot 

Ανάλυση 

• καθυστέρηση στη δηµοσίευση στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία της Eurostat για το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ δηµοσιεύονται µε διετή έως τριετή καθυστέρηση) 

 

• χάσµατα στις επίσηµες στατιστικές σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος 

(π.χ. σε επίσηµες στατιστικές πιθανώς να µην γίνεται διάκριση µεταξύ 

εργαζόµενων πλήρους και µερικού ωραρίου εργασίας) 

 

• µη διάθεση στοιχείων που να είναι επαρκώς αναλυµένα ανά κλάδο.  

 

Η ανάλυση που έχει προηγηθεί στο άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµφωνεί 

απόλυτα µε την µεθοδολογία που έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιήσουµε για την 

επίτευξη του στόχου της διατριβής και αναφέρεται πιο αναλυτικά στο πρώτο 
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κεφάλαιο της έρευνας µας. Η αναφορά που γίνεται στους δείκτες είναι αρκετά πλήρης 

και η σαφήνεια µε την οποία περιγράφονται οι δείκτες δίνει την δυνατότητα ακόµα 

και σε µη εξειδικευµένους στην αξιολόγηση να κατανοήσουν τι περιγράφει ο κάθε 

δείκτης. 

 

Έχουν αναφερθεί παραπάνω κάποιοι ενδεικτικοί δείκτες που θεωρούνται οι πιο 

αντιπροσωπευτικοί εντοπίζοντας ως πιο σηµαντικούς τον δείκτη συγκυρίας και τον 

δείκτη αποτελεσµάτων. Ο δείκτης συγκυρίας έχει εξέχουσα σηµασία για την 

αξιολόγηση των µηχανισµών διαχείρισης στον υπολογισµό τους περιλαµβάνονται 

διεθνή φαινόµενα και αλλαγές που πραγµατοποιούνται σε πολιτικό, οικονοµικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  

 

Βέβαια όπως σηµειώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συγκέντρωση των στοιχείων 

για τον υπολογισµό του δείκτη παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά προβλήµατα. Από 

την άλλη πλευρά ο δείκτης αποτελεσµάτων ο οποίος παρουσιάζει τα άµεσα η έµµεσα 

αποτελέσµατα που επιφέρει το κάθε πρόγραµµα στήριξης των περιφερειών 

προσεγγίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανισµών παρακολούθησης 

διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων από διάφορες σκοπιές. Παρέχονται µέσω 

αυτού του δείκτη πληροφορίες για αλλαγές στη συµπεριφορά, στα έσοδα και στις 

επιδόσεις των άµεσα ωφελουµένων ενώ το πιο σηµαντικό αυτού του δείκτη είναι ότι 

µπορούν να εµφανιστούν αποτελέσµατα σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης δηλαδή 

πόσο σε πρώιµο στάδιο όσο και σε τελικό στάδιο. 

 

Ωστόσο το µειονέκτηµα το οποίο παρατηρείται στο άρθρο την Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι η έλλειψη δεικτών για τον υπολογισµό του βαθµού αποτελεσµατικής 

συνεργασίας µεταξύ των φορέων και των προγραµµάτων που απαρτίζουν την κάθε 

περιφέρεια. Η καλή συνεργασία µεταξύ των φορέων εντός και εκτός των ορίων µιας 

περιφέρειας επηρεάζει θετικά την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων καθώς και το επίπεδο απορρόφησης των πόρων. Κατά 

συνέπεια οι δείκτες συνεργασίας των φορέων αποτελούν ένα είδος σύνθετου δείκτη 

που εµπεριέχει ένα σύνολο άλλων δεικτών όπως ο δείκτης αποτελεσµάτων και ο 

δείκτης απόδοσης των πόρων. 
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Όπως σηµειώνει ο Οικονοµίδης (2004) τα µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν 

ότι για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα ως προς τη χρησιµοποίηση των 

κοινοτικών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ο κανονισµός του Συµβουλίου περί των γενικών 

διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, προβλέπει τη δηµιουργία ενός αποθεµατικού 

επίδοσης.  

 

Αποθεµατικό επίδοσης ορίζεται ως το ποσοστό επί των πιστώσεων υποχρεώσεων που 

ανακατανέµεται στα επιχειρησιακά προγράµµατα ή ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού 

ή στους άξονες προτεραιότητάς τους που θεωρούνται επιτυχή. Το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 4% των πιστώσεων υποχρεώσεων, που προβλέπονται για κάθε εθνική 

ενδεικτική κατανοµή. Η ανακατανοµή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 

στενή συνεννόηση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη, για κάθε Στόχο, βάσει 

περιορισµένου αριθµού δεικτών παρακολούθησης που αντανακλούν την 

αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και τη δηµοσιονοµική εφαρµογή και που µετρούν 

τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους συγκεκριµένους αρχικούς του στόχους.  

 

Επιπλέον το άρθρο15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η απόφαση ενδιάµεσης 

κατανοµής του διαθέσιµου αποθεµατικού, προϋποθέτει την υλοποίηση πολλών 

σταδίων, κατανεµηµένων χρονικά, υπό την ευθύνη του κράτους µέλους ή της 

Επιτροπής τα οποία είναι: 

• Επιλογή και ποσοτικοποίηση των δεικτών επίδοσης από το κράτος µέλος. Οι εν 

λόγω δείκτες επιλέγονται µεταξύ των δεικτών παρακολούθησης, κατά τη 

διαµόρφωση της παρέµβασης ή του συµπληρώµατος προγραµµατισµού. 

• Παρακολούθηση, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, της ετήσιας εξέλιξης του 

µεγέθους τους και της επιτευχθείσας προόδου για την υλοποίηση των ενδιάµεσων 

στόχων. 

• Σύγκριση, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, κατά τα τέλη του 2003, των 

αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί σε σχέση µε τα αναµενόµενα. Σε περίπτωση 

που, για τους δείκτες που επελέγησαν στο πλαίσιο κάθε µιας από τις τρεις 

κατηγορίες, οι αρχικοί στόχοι δύνανται να θεωρηθούν ότι έχουν κατά κανόνα 

                                                 
15 Πηγή :Κανονισµός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21.6.1999 για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία  
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επιτευχθεί, η αντίστοιχη παρέµβαση θα µπορούσε να θεωρηθεί, από το κράτος 

µέλος, ως ικανοποιητικής επίδοσης. 

• Το τελικό στάδιο θα συνίσταται στην κατανοµή από την Επιτροπή, µε πρόταση 

του κράτους µέλους, του ποσού του αποθεµατικού για τις παρεµβάσεις που 

αναγνωρίστηκαν ως ικανοποιητικής επίδοσης. 

 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (D.G. REGIO) για να αποτιµηθεί η επάρκεια 

και η ποιότητα των µηχανισµών υλοποίησης για την εφαρµογή των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων θα χρησιµοποιηθούν ποσοτικοί δείκτες όπως οι δείκτες χρονισµού οι 

οποίοι µετράνε τους χρόνους που µεσολαβούν µεταξύ σηµαντικών διοικητικών 

καταστάσεων µιας διαδικασίας: πχ από την υποβολή µιας πρότασης έργου µέχρι την 

τελική έγκρισή του.  

 

Οι διοικητικές καταστάσεις οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των 

δεικτών χρονισµού αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία ένταξης έργων 

(διαδικασία για την οποία το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης φέρει η ∆ιαχειριστική 

Αρχή). Η διαδικασία περιλαµβάνει: 

 

� υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Έργου στη ∆ιαχειριστική Αρχή από τελικούς 

δικαιούχους φορείς όπως οι ∆ήµοι, Κοινότητες, Νοµαρχίες, Οργανισµοί 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, Υπουργεία και άλλοι.  

� αξιολόγηση προτεινόµενου έργου από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και 

γνωµοδότηση από αρµόδιους φορείς  

� ένταξη έργου  

 

Για κάθε δείκτη χρονισµού θα υπολογισθεί  

 

� ο µέσος όρος (avg) του χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ δύο ∆ιοικητικών 

Καταστάσεων,  

� η τυπική απόκλιση (std) της σχετικής κατανοµής (frequency distribution), 

δηλαδή πόσο παρόµοιοι ή ανόµοιοι (δηλ. συγκεντρωµένοι γύρω από το µέσο 

ή διεσπαρµένοι) είναι οι χρόνοι που παρατηρούνται για κάθε έργο. 
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Επιπλέον, πέραν των παραπάνω δεικτών, θα υπολογιστεί ο µέσος χρόνος που 

µεσολαβεί µεταξύ της ένταξης και της συµβασιοποίησης (στάδιο που µας επιτρέπει 

πλέον να έχουµε δαπάνες), καθώς και µία πρώτη προσέγγιση του συνολικού χρόνου 

υλοποίησης (δηλ. από την ένταξη µέχρι την ολοκλήρωση). Οι δύο αυτοί τελευταίοι 

δείκτες χαρακτηρίζουν την αποτελεσµατικότητα των τελικών δικαιούχων και των 

αναδόχων των έργων και βοηθούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την 

ποσοτική αξιολόγηση των µηχανισµών υλοποίησης. 

 

Επιπρόσθετα θα χρησιµοποιηθούν και ποιοτικοί δείκτες όπως: 

� ο βαθµός συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων στο επίπεδο της λήψης 

αποφάσεων των διαδικασιών διαχείρισης ενός αναπτυξιακού προγράµµατος.  

o κατά πόσον υπάρχει επαρκή, αντιπροσωπευτική και ουσιαστική παρουσία/ 

συµµετοχή των κεντρικών και τοπικών παραγόντων, κατά πόσον υπάρχει 

σαφή αντίληψη περί των αντίστοιχων ρόλων και υπευθυνότητες τους, 

εντοπισµός δυσχερειών/θετικών επενεργειών της συµµετοχικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων 

� ο βαθµός αξιοποίησης των δυνατοτήτων των διαχειριστικών συστηµάτων 

κατά την υλοποίηση 

o επάρκεια διατιθεµένων πόρων και διαθέσιµης τεχνογνωσίας για την 

διαχείριση του προγράµµατος, τεκµηριωµένη και ιχνηλάσιµη τήρηση των 

προβλεπόµενων διαδικασιών για την έγκαιρη και έγκυρη τροφοδοσία του 

διαχειριστικού συστήµατος µε δεδοµένα προγραµµατικής εφαρµογής και 

παραγωγής διοικητικού έργου, παρακολούθηση, έλεγχος και βαθµιαία 

βελτίωση της διαχειριστικής επίδοσης 

� η οργάνωση και η ποιότητα διαδικασίας επιλογής και ένταξης έργων στο 

πρόγραµµα 

o κατά πόσον υπάρχει σαφής επεξήγηση των σκοπών και ιδιαιτεροτήτων της 

Περιφέρειας στους τοπικούς λήπτες αποφάσεων, κατά πόσον ελέγχθηκε η 

αντιστοίχηση των κριτηρίων ένταξης µε τους στόχους του αναπτυξιακού 

προγράµµατος., βαθµός δηµοσιοποίησης και στοχευµένης ενηµέρωσης για 

την ενεργοποίηση της τοπικής ζήτησης, βαθµός τοπικής συµµετοχής καθώς 

και συντονισµού µε συνυπεύθυνα Υπουργεία στη διαδικασία επιλογής. 
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Η αξιολόγηση των µηχανισµών υλοποίησης και η διερεύνηση της σχέσης τους µε την 

αποδοτικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί µε:  

� Τη διάγνωση των βασικών µεγεθών των µηχανισµών υλοποίησης σε σχέση µε 

το αναπτυξιακό Πρόγραµµα (µε έµφαση π.χ. σε στοιχεία όπως: ο συντονισµός 

των διαφορετικών τµηµάτων που είναι υπεύθυνα για τον προγραµµατισµό και 

την εφαρµογή του αναπτυξιακού Προγράµµατος, η ποιότητα και ποσότητα 

του ανθρώπινου δυναµικού που έχει κατανεµηθεί στον προγραµµατισµό και 

τη διαχείριση, η εξωτερίκευση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη 

χρηµατοδότηση και της συνεπακόλουθης χρήσης εξωτερικής τεχνικής 

υποστήριξης, τα χαρακτηριστικά δοµών και υποδοµών της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής).  

� Τη σύγκριση µεταξύ του σχεδιαζόµενου (προγραµµατικού) και πραγµατικού 

(πραγµατοποιηµένου), µε ιδιαίτερη έµφαση σε εκείνες τις διαστάσεις της 

εφαρµογής που είναι ιδιαίτερα εξαρτηµένες από τον µηχανισµό εφαρµογής.  

� Τη συγκρότηση µίας σχέσης, χρησιµοποιώντας λογικές και επαγωγικές 

διαδικασίες, µεταξύ των αποτελεσµάτων και των µεγεθών/ χαρακτηριστικών 

του µηχανισµού εφαρµογής. 

� Τη δηµιουργία µίας σχέσης, χρησιµοποιώντας λογικές και επαγωγικές 

διαδικασίες, ανάµεσα σε πραγµατικά και σχεδιαζόµενα 

µεγέθη/χαρακτηριστικά του µηχανισµού εφαρµογής 

� Επαλήθευση µε ποσοτικούς-ποιοτικούς µεθόδους  

Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στο χαρακτηρισµό της σχέσης µεταξύ των 

µηχανισµών υλοποίησης και της αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

σε σηµαντική ή µη σηµαντική. 

 

Με σκοπό την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι µηχανισµοί υλοποίησης 

στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων έχει αναπτυχθεί µια οµάδα δεικτών για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος. Για κάθε ένα από 

αυτούς τους δείκτες και µε βάση το αποτέλεσµα της διαδικασίας της ποιοτικής 

επαγωγικής αποτίµησης δίνεται µία από τις τέσσερις ακόλουθες τιµές: 0, 0,25, 0,5, 1.  

 

Ως µηδενική τιµή εκλαµβάνεται ότι ο δείκτης δεν έχει επιτευχθεί, ενώ η τιµή 1 

σηµαίνει ότι έχει επιτευχθεί πλήρως. Η χρήση κλασµάτων επιτρέπει να γίνει η 
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αποτίµηση της µερικής επίτευξης – αυτό διευκολύνει την πιο ουσιαστική εγκάρσια 

συγκριτική αποτίµηση µίας σειράς από ευρέως αποκλίνοντα πλαίσια και 

περιβάλλοντα 

 

Ακολούθως στον πίνακα 2.6 παρατίθενται οι παράµετροι υλοποίησης ενός 

αναπτυξιακού προγράµµατος. που αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης στα πλαίσια 

της έρευνας πεδίου για τους µηχανισµούς υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου 

των προγραµµάτων ανάπτυξης: 

 



 144

Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων 

α/α Μηχανισµοί 
Εφαρµογής 

Χαρακτηριστικά/ Μεγέθη – ∆είκτες 
( Βαθµολογία 0  0,25  0,5  1) 

1 

Μηχανισµοί 
υλοποίησης ΜΥ/ 
διαχείρισης 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

� Οι ΜΥ χαίρουν υψηλής εκτίµησης µέσα στην ιεραρχία των Υπουργείων και των Κυβερνητικών Τµηµάτων 

� Οι ΜΥ θεωρούνται ως οργανωµένοι και δοµηµένοι κατά τρόπο κατάλληλο για την επίτευξη των λειτουργιών τους  

� Τα επίπεδα στελέχωσης των ΜΥ θεωρούνται ως επαρκή και κατάλληλα στο εθνικό/ περιφερειακό πλαίσιο για την επίτευξη 

των λειτουργιών τους  

� Οι ΜΥ διαθέτουν κατάλληλα δίκτυα εξωτερικής υποστήριξης 

� Η φυσική θέση και οι πόροι των ΜΥ θεωρούνται ως επαρκείς για τις λειτουργίες τους  

2 Φορείς υλοποίησης 
(ΦΥ) - Οργάνωση 

� Οι ΦΥ έχουν επιλεγεί λόγω της επάρκειας και της ικανότητάς τους στο συγκεκριµένο τοµέα για τον οποίο είναι υπεύθυνα 

� Οι ΦΥ θεωρούνται µη επανδρωµένοι υπέρ τω δέον, στο πλαίσιο των διοικητικών και θεσµικών δοµών του Κράτους Μέλους/ 

της Περιφέρειας  

� Οι ΦΥ χρησιµοποιούν κατάλληλους εξωτερικούς πόρους 

� Η φυσική θέση και οι πόροι των ΦΥ θεωρούνται ως επαρκείς για τις λειτουργίες τους 

� Συγκεκριµένες ρήτρες για τον προσδιορισµό, αξιολόγηση και επιλογή των έργων 

� Ύπαρξη καλών σχέσεων εργασίας και επικοινωνίας µεταξύ ∆Α και ΦΥ 

� Η επιλογή και αξιολόγηση έργου θεωρείται δίκαιη, διαφανής, και διεξαγόµενη σύµφωνα µε σαφή, ευρέως γνωστά 

προκαθορισµένα κριτήρια 

� Η εργασία των ΦΥ θεωρείται αναγκαία και σηµαντική στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασµού και ανάπτυξης 
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Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων (συνέχεια) 

3 

Μέτρα Εφαρµογής 
των Κανονισµών 
και των 
∆ιαδικασιών της 
Ε.Ε. 

� Εφαρµογή Οδηγιών για Κρατική Βοήθεια 

� Εφαρµογή κριτηρίων καταλληλότητας των δαπανών  

� Οι διαδικασίες για πρόσβαση σε χρηµατοδότηση είναι σαφώς διευκρινισµένες και διαδεδοµένες 

� Εφαρµογή Κανόνων για τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών ροών 

� Άλλες οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές (ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες) είναι ενσωµατωµένες στη διαδικασία 

προγραµµατισµού και σχεδιασµού 

4 Προγραµµατισµός 

� Ύπαρξη και ευρεία διάδοση Οδηγίας για την Προγραµµατική ∆ιαδικασία 

� Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την προετοιµασία του Προγράµµατος βρίσκεται σε συµφωνία µε τις οδηγίες 

� Η χρονική διάρκεια που απαιτείται µέχρι την έγκριση του Προγράµµατος βρίσκεται σε συµφωνία µε τις οδηγίες 

� Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την προετοιµασία του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού θεωρείται ότι ‘αξίζει τον κόπο’ 

� Τα σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή Παρακολούθησης έχουν ενσωµατωθεί στο τελικό Πρόγραµµα και 

θεωρούνται χρήσιµα 

� Έρευνα και δηµοσκόπηση αναγκών και κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος έχουν ενσωµατωθεί στην Προγραµµατική 

∆ιαδικασία  

� Στοιχεία από προηγούµενες ασκήσεις παρακολούθησης και/ ή αξιολόγησης έχουν ενσωµατωθεί στην Προγραµµατική ∆ιαδικασία 

� Επαρκής τεχνική βοήθεια έχει ενσωµατωθεί στην Προγραµµατική ∆ιαδικασία 

� Η Προγραµµατική ∆ιαδικασία για το Πλαίσιο Στήριξης είναι πλήρως ενσωµατωµένη στις εθνικές/ περιφερειακές διαδικασίες 

προγραµµατισµού και σχεδιασµού 

� Ο προγραµµατισµός και σχεδιασµός για περιπτώσεις εκτός δράσεων Π.Ε.Π. διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο 
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Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων (συνέχεια) 

5 ∆ιαδικασίες 
∆ιαχείρισης  

� Η δοµή και η τεχνική σύνθεση των διαδικασιών διαχείρισης για τη συνολική διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
βρίσκονται σε συµφωνία µε τους κανονισµούς 

� Η δοµή και η τεχνική σύνθεση των διαδικασιών διαχείρισης για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
βρίσκονται σε συµφωνία µε τους κανονισµούς 

� Η δοµή και η τεχνική σύνθεση των διαδικασιών διαχείρισης για τη διαχείριση της διοίκησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
βρίσκονται σε συµφωνία µε τους κανονισµούς 

� Έλεγχοι διαχείρισης έχουν εφαρµοστεί σε συµφωνία µε τους κανονισµούς 
� Το σύστηµα διαχείρισης της πληροφορίας (εγκατάσταση, λειτουργικότητα, συνδεσιµότητα, κλπ) βρίσκεται σε συµφωνία µε 

τους κανονισµούς και τις οδηγίες και θεωρείται ότι λειτουργεί αποδοτικά 
� Η χρήση των Παγκόσµιων Χορηγήσεων (µορφή, σκοπός, προσδιορισµός ενδιάµεσων φορέων) βρίσκεται σε συµφωνία µε τους 

κανονισµούς 
� Η αλληλεπίδραση/ ολοκλήρωση µεταξύ διαχείρισης και παρακολούθησης θεωρείται ότι λειτουργεί αποδοτικά 
� Επαρκής τεχνική βοήθεια διαθέσιµη στο προσωπικό διαχείρισης  
� Οι εφαρµοζόµενες ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης είναι επιτυχείς και θεωρούνται αναγκαίες 
� Οι ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι πλήρως ενσωµατωµένες στις Εθνικές/ Περιφερειακές 

∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης 

6 
Συστήµατα και 
∆ιαδικασίες 
Ελέγχου 

� Η δοµή και η τεχνική σύνθεση του συστήµατος ελέγχου ικανοποιεί τις ανάγκες παραγωγής πληροφοριών του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης  

� Ύπαρξη σαφούς τυπολογίας ελέγχων για διαφορετικούς τύπους έργων  
� Ανωµαλίες και προβλήµατα που αποκαλύφθηκαν έχουν τεκµηριωθεί και επιλυθεί επιτυχώς 
� Ύπαρξη επαρκούς τεχνικής βοήθειας για αυτή τη λειτουργία διαχείρισης 
� Τα συστήµατα και οι διαδικασίες ελέγχων θεωρούνται αναγκαία και ότι λειτουργούν επιτυχώς  
� Τα συστήµατα και οι διαδικασίες ελέγχων είναι πλήρως ενσωµατωµένα στα Εθνικά/ Περιφερειακά συστήµατα και διαδικασίες 

ελέγχων 
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Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων (συνέχεια) 

7 

Ανάπτυξη και 
Χρήση του 
Συστήµατος 
Παρακολούθησης 

� Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του φυσικού, χρηµατοοικονοµικού και διαδικαστικού συστήµατος παρακολούθησης 
της ∆Α βρίσκονται σε συµφωνία µε τους κανονισµούς 

� Οι διαδικασίες και τα αποτελέσµατα του συστήµατος παρακολούθησης βρίσκονται σε συµφωνία µε τους κανονισµούς/ τις 
ανάγκες διαχείρισης 

� Οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί για τη χρήση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του συστήµατος παρακολούθησης 
έχουν περιγραφεί µε σαφήνεια και έχουν εφαρµοστεί  

� Η αλληλεπίδραση/ ολοκλήρωση µεταξύ παρακολούθησης και αξιολόγησης έχει εφαρµοστεί ενεργά  
� Τα προβλήµατα που συναντήθηκαν και οι λύσεις που υιοθετήθηκαν κατά την εφαρµογή δεικτών έχουν τεκµηριωθεί και 

χρησιµοποιούνται ως βάση για µελλοντικές εξελίξεις  
� Το σύστηµα παρακολούθησης θεωρείται αναγκαίο και ότι λειτουργεί επιτυχώς 
� Το σύστηµα παρακολούθησης είναι πλήρως ενσωµατωµένο στο Εθνικό/ Περιφερειακό σύστηµα παρακολούθησης  

8 

Ανάπτυξη και 
Χρήση του 
Συστήµατος 
Αξιολόγησης  

� Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι σύµφωνα µε 

τις ανάγκες 

� Οι διαδικασίες και τα αποτελέσµατα του συστήµατος αξιολόγησης είναι τεκµηριωµένα και χρησιµοποιούνται ως βάση για 

µελλοντικό σχεδιασµό και διαχείριση 

� Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών ανεξάρτητης αξιολόγησης, των καθηκόντων και λειτουργιών του ανεξάρτητου 

αξιολογητή περιγράφονται ευκρινώς και τεκµηριώνονται 

� Η αλληλεπίδραση/ συνεργασία µεταξύ του ανεξάρτητου αξιολογητή και της ∆Α (πιο συγκεκριµένα, του υπεύθυνου για την 

αξιολόγηση µέσα στη ∆ιοίκηση), περιγράφεται ευκρινώς και τεκµηριώνεται 

� Το σύστηµα αξιολόγησης θεωρείται αναγκαίο και ότι λειτουργεί επιτυχώς 

� Το σύστηµα αξιολόγησης χρησιµοποιείται επίσης σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. και είναι πλήρως ενσωµατωµένο στο 

Εθνικό και Περιφερειακό σύστηµα διαχείρισης 
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Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων (συνέχεια) 

9 Αποτίµηση και 
Επιλογή Έργων  

� Η συγκρότηση, τα χαρακτηριστικά και οι ευθύνες της οµάδας που είναι υπεύθυνη για την αποτίµηση, την αξιολόγηση και την 

επιλογή των έργων είναι σαφώς τεκµηριωµένα και τηρούνται πιστά 

� Τα κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί για την αποτίµηση, αξιολόγηση και επιλογή των έργων είναι σαφώς καθορισµένα και 

εφαρµοσµένα  

� Η αποτίµηση, η αξιολόγηση και η επιλογή των έργων θεωρούνται αναγκαίες και ότι λειτουργούν επιτυχώς 

� Η αποτίµηση, η αξιολόγηση και η επιλογή των έργων χρησιµοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. και 

είναι πλήρως ενσωµατωµένες στο Εθνικό/ Περιφερειακό σύστηµα διαχείρισης 

10 Χρηµατοδοτικές 
∆ιαδικασίες  

� Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών ροών γίνεται σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 

� Οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από την Αρχή Πληρωµής είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 

� Οι χρηµατοοικονοµικές ροές επιδεικνύουν ικανότητα απορρόφησης που βρίσκεται σε αναλογία µε τον στοχευόµενο ρυθµό 

εφαρµογής Προτεραιοτήτων και Μέτρων 

� Το Αποθεµατικό Επίδοσης θεωρείται αναγκαίο και αναµένεται να λειτουργήσει επιτυχώς 

� Ο κανόνας της αυτόµατης αποδέσµευσης θεωρείται αναγκαίος και αναµένεται να λειτουργήσει επιτυχώς 

� Οι χρηµατοδοτικές διαδικασίες θεωρούνται αναγκαίες και ότι λειτουργούν επιτυχώς 

� Οι χρηµατοδοτικές διαδικασίες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων υιοθετούνται σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. και είναι 

πλήρως ενσωµατωµένες στο Εθνικό/ Περιφερειακό σύστηµα διαχείρισης 

11 Εταιρικότητα  

� Η δοµή και οι λειτουργίες της κοινοπραξίας είναι σαφώς καθορισµένες και εφαρµοσµένες 

� Η εταιρικότητα θεωρείται αναγκαία και ότι λειτουργεί επιτυχώς 

� Η εταιρικότητα υιοθετείται επίσης σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. 
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Πίνακας 2.6 Παράµετροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων (συνέχεια) 

12 ∆ιαβούλευση 

� Υπάρχουν τακτικές δραστηριότητες διαβούλευσης µεταξύ της ∆Α και των Κοινωνικών Εταίρων 

� Υπάρχουν τακτικές δραστηριότητες διαβούλευσης µεταξύ της ∆Α και των ∆ικαιούχων 

� Υπάρχει ποικιλία µηχανισµών που χρησιµοποιούντα για διαβουλεύσεις 

� Η διαβούλευση θεωρείται ως αναγκαία και ότι λειτουργεί επιτυχώς 

� Η διαβούλευση χρησιµοποιείται επίσης σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. και είναι πλήρως ενσωµατωµένη στο Εθνικό/ 

Περιφερειακό σύστηµα διαχείρισης 

13 

Μέτρα 
∆ιασφάλισης 
Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας  

� Το Σχέδιο ∆ράσης Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας βρίσκεται σε συµφωνία µε τον Καν. 1159/2000 

� Η πρόοδος σε δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας γίνεται σε αναλογία µε το σχέδιο δράσης  

� Η πληροφόρηση και η δηµοσιότητα θεωρούνται ως αναγκαίες και ότι λειτουργούν επιτυχώς 

� Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας υιοθετούνται επίσης σε περιπτώσεις δράσεων εκτός Π.Ε.Π. και είναι πλήρως 

ενσωµατωµένα στο Εθνικό/ Περιφερειακό σύστηµα διαχείρισης 

14 
Άλλες 
∆ραστηριότητες 
Παρακολούθησης  

� Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής που περιέχουν σχετική πληροφορία και παράγονται έγκαιρα 

� ∆ιεξαγωγή, σε συµφωνία µε τους κανονισµούς, επικύρωσης της συµπληρωµατικότητας  
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στο κύριο θέµα της διατριβής µε την 

παράθεση απόψεων και ερευνητικών µελετών σχετικών µε το θέµα από σηµαντικούς 

επιστήµονες και αναλυτές. Η βιβλιογραφία χωρίστηκε σε δύο διακριτές κατηγορίες 

στην θεωρητική και την εµπειρική βιβλιογραφία όπου στην θεωρητική παρατίθενται 

οι απόψεις αναλυτών όπως έχουν παρουσιαστεί µέσα από άρθρα και άλλες 

δηµοσιεύσεις ενώ στην εµπειρική βιβλιογραφία παρουσιάζονται εµπεριστατωµένες 

µελέτες και µελέτες περιπτώσεων µε την χρήση πραγµατικών στοιχείων. Επιπλέον 

στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται επεξηγηµατική παρουσίαση των 

σηµαντικότερων όρων που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο αναγνώστης για να 

ακολουθήσει την ροή της ερευνητικής µου προσπάθειας.  

 

Ειδικότερα η θεωρητική βιβλιογραφία αποτελεί το κύριο αντικείµενο άσκησης της 

κριτικής σκέψης και του επικριτικού λόγου της διατριβής. Ενώ η εµπειρική 

βιβλιογραφία καταγράφει περισσότερο πραγµατικά γεγονότα και δεδοµένα οπότε ο 

κριτικός λόγος περιορίζεται αρκετά και η ανάλυση µας επικεντρώνεται περισσότερο 

στην αναφορά και άλλων γεγονότων και παραδειγµάτων που θα µπορούσαν να 

συµπληρώσουν την ανάλυση και να δώσουν µια πιο σφαιρική εικόνα των 

µηχανισµών ελέγχου παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. 

 

Βασικό σηµείο του δευτέρου κεφαλαίου είναι οι εµπειρικές µελέτες περιπτώσεων που 

αναλύονται καθώς αποτελούν ένα άριστο εργαλείο κατανοήσεις του θέµατος της 

διατριβής σε συνδυασµό µε τις παρόµοιες µελέτες που έχουν υλοποιήσει και άλλοι 

ερευνητές.  

 

Έχοντας υπόψη ότι κύριο αντικείµενο της διατριβής είναι η αξιολόγηση των 

µηχανισµών των αναπτυξιακών προγραµµάτων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 

στις µεθόδους που χρησιµοποιούν οι διαχειριστικές αρχές για να πραγµατοποιήσουν 

µια σωστή και αντιπροσωπευτική αξιολόγηση. Μια ερευνητική προσπάθεια η οποία 

είναι άξια αναφοράς είναι της Zsuzsanna Tron καθώς περιλαµβάνει µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση των µεθοδολογιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου να επιτύχουµε µια αποτελεσµατική αξιολόγηση. Μια άλλη οµάδα 
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συγγραφέων που έχει ασχοληθεί µε τα µεθοδολογικά εργαλεία της αξιολόγησης είναι 

οι Cuadrado-Roura, Naxarro and Yserte οι οποίοι κάνουν ειδική και λεπτοµερής 

αναφορά στην ερευνητική µέθοδο Delphi και στον βαθµό µε τον οποίο µπορεί να 

συµβάλει στην προώθηση της σωστής αξιολόγησης των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης. Επίσης η 

Simona Milio (2009) στην διδακτορική της διατριβή µε θέµα «Ερµηνεύοντας τις 

διαφορές στην περιφερειακή απόδοση: διοικητική ικανότητα και πολιτικοί 

παράγοντες. Η περίπτωση της εφαρµογής των διαρθρωτικών ταµείων στις ιταλικές 

περιφέρειες του Στόχου 1» πραγµατεύεται το γεγονός ότι η διάχυση των ίδιων ποσών 

συγχρηµατοδότησης σε δύο περιφέρειες της ίδιας χώρας (Ιταλία) οδηγούν σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και προσπαθεί να εντοπίσει και να σηµειώσει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν και οδηγούς σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που αναλύουµε παραπάνω παρουσιάζεται ένα κοµµάτι τις 

πλούσιας βιβλιογραφίας που έχουµε βρει σχετικά µε τα προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχρηµατοδοτούν την Ανάπτυξη στα κράτη µέλη και 

µάλιστα θεωρείται ότι είναι το βασικό εργαλείο ανάπτυξης. Η αξιολόγηση 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αποτίµηση της αξίας των προγραµµάτων. 

Ειδικότερα είδαµε µέσα από τα άρθρα των ερευνητών ότι το σύστηµα διοίκησης και 

διαχείρισης των προγραµµάτων πραγµατικά είναι ένα σηµαντικό θέµα τόσο ως προς 

την δοµή που θα πρέπει να έχουν οι φορείς, αλλά και στο ότι θα πρέπει να είναι 

αντικείµενο αξιολόγησης. Η διατριβή αναδεικνύει τις υποθέσεις που θα συµβάλλουν 

στην καλύτερη απόδοση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, υπογραµµίζοντας τη 

σηµασία της αξιολόγησης των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ελέγχου, µε ειδική περίπτωση την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

3.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Στο 3ο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί κατά την άποψή µου ένα από τα πιο βασικά και 

θεµελιώδη της ερευνητικής µου προσπάθειας θα αναλυθεί η ειδική περίπτωση της 

διατριβής που είναι η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. ∆ηλαδή 

γίνεται αρχικά µια γενική περιγραφή της Περιφέρειας, των φορέων που την 

απαρτίζουν, των µηχανισµών που χρησιµοποιούν, των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

στα οποία συµµετέχει η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και 

των διαχειριστικών αρχών των συγκεκριµένων προγραµµάτων. Γίνεται επίσης στην 

πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου µια παρουσίαση ορισµένων σηµαντικών 

σηµείων της βιβλιογραφίας που σχετίζονται σηµαντικά µε τον θέµα της διατριβής. 

Επίσης στην ίδια ενότητα που γίνεται η περιγραφή της Περιφερείας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης σηµειώνονται και οι υποθέσεις της διατριβής σχετικές µε τους 

µηχανισµούς υλοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης των προγραµµάτων. Οι 

συγκεκριµένες υποθέσεις θα γίνει προσπάθεια να επαληθευτούν µε την χρήση της 

µεθόδου Delphi στο επόµενο κεφάλαιο µε τη συµµετοχή στελεχών από φορείς της 

Περιφέρειας. Τα στελέχη των φορέων αποτελούν αντικείµενα συλλογής στοιχείων 

αφού ρωτάµε την άποψή τους για τους µηχανισµούς παρακολούθησης, διαχείρισης 

και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων και έτσι γίνεται αναφορά και στις 

υποθέσεις.  

Τέλος στην τέταρτη ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζεται η ερευνητική µέθοδος 

που θα χρησιµοποιηθεί µε την οποία θα αναδυθούν τα στοιχεία τα οποία έχουν 

συγκεντρωθεί. Η ερευνητική µέθοδος, η οποία είναι και ποιοτική µέθοδος 

αξιολόγησης, που θα χρησιµοποιηθεί είναι η µέθοδος Delphi περιλαµβάνοντας όλα τα 

πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς που παρουσιάζονται στην πορεία της έρευνας. 

Επιπλέον όπως σε κάθε κεφάλαιο σηµειώνονται και σε αυτό το κεφάλαιο τα 

συµπεράσµατα από την ανάλυση που προηγήθηκε.  
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3.2 ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  

 

3.2.1 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Η αναπτυξιακή κατάσταση των δεκατριών περιφερειών της χώρας σε µεγάλο βαθµό 

συνδέεται µε µια σειρά παραγόντων όπως το πληθυσµιακό τους µέγεθος, την 

αστικοποίησή τους και τον ρόλο των αστικών κέντρων, την ιεραρχηµένη δοµή του 

αστικού συστήµατος της χώρας, τη δοµή του παραγωγικού προτύπου, τη θέση (κάθε 

περιφέρειας), την περιορισµένη δυνατότητα κάθε περιφέρειας να προχωρήσει στη 

συγκρότηση ενός δυναµικά εξελισσόµενου παραγωγικού προτύπου στο ευρύτερο 

αναπτυξιακό πλαίσιο. 

 

Με εξαίρεση τα δύο µητροπολιτικού χαρακτήρα κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

ίσως και τις περιοχές εγγύτερα σε αυτά, αλλά ειδικά σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή 

πραγµατικότητα των Περιφερειών, είναι φανερό ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες της 

χώρας δε διαθέτουν την ελάχιστη κρίσιµη µάζα σε επίπεδο χωρικού, πληθυσµιακού 

και τεχνολογικού δυναµικού, που είναι αναγκαία, µε βάση τις συγκριτικές επιδόσεις 

στο επίπεδο ευηµερίας, δυναµικού και απασχόλησης, για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων και προβληµάτων που είτε συνδέονται µε 

τα διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας στο σύνολο της είτε αποτελούν 

χαρακτηριστικά προβλήµατα κάθε Περιφέρειας η οµάδας Περιφερειών είτε 

αναδύονται λόγω του αυξανόµενου ανταγωνισµού.  

 

Η γενική εικόνα που προκύπτει συνιστάται στο ότι, συνολικά οι περιφέρειες της 

χώρας συγκλίνουν προς το σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ-25 αλλά η σύγκλιση 

αυτή πραγµατοποιείται αργά, καθώς κατά την πορεία αυτή, οι περιφέρειες της χώρας 

αντιµετωπίζουν κατά περιόδους διαφορετικά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα οι 

περιφερειακές ανισότητες να επιµένουν, παρά τους υψηλούς βαθµούς ανάπτυξης της 

χώρας. 

 

Έχοντας ως κύριο θέµα της έρευνας την αξιολόγηση των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων και αναλύοντας κατά 

ένα µεγάλο βαθµό σε θεωρητική βάση κρίνεται απαραίτητη η χρήση µιας πιο 

εµπειρικής περίπτωσης έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά όσα 
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αναφέρονται. Οι αναπτυξιακοί φορείς και τα όργανα που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και τα προγράµµατα του 

λαµβάνουν χώρα ετησίως σε αυτή την περιφέρεια την καθιστούν σηµαντικό 

αντικείµενο έρευνας, µελέτης και εφαρµογής της θεωρητικής βιβλιογραφίας. 

 

3.2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 

περιφέρειες της Ελλάδας, αποτελείται από πέντε νοµούς τον Νοµό ∆ράµας, τον Νοµό 

Έβρου, τον Νοµό Καβάλας, τον Νοµό Ξάνθης και τον Νοµό Ροδόπης που συνθέτουν 

δύο ∆ιευρυµένες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης και 

Ροδόπης – Έβρου, µε 56 Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύρια αστικά κέντρα 

είναι η Κοµοτηνή, διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας, ενώ η Αλεξανδρούπολη και 

Καβάλα, είναι παραθαλάσσιες πόλεις που διαθέτουν µεγάλα λιµάνια, και τρεις ακόµα 

εσωτερικές πόλεις, ∆ράµα, Ξάνθη και Ορεστιάδα. Καταλαµβάνει το βορειοανατολικό 

ακραίο τµήµα της χώρας, συνορεύει ανατολικά µε την Τουρκία, βόρεια µε την 

Βουλγαρία και δυτικά µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα µε 

το Νοµό Σερρών. Επίσης νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και 

νοτιοανατολικά από το Θρακικό Πέλαγος. Έχει συνολική έκταση 14.157 χιλ. 

στρέµµατα και καλύπτει το 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η Περιφέρεια 

διασχίζεται από τους µεγάλους ποταµούς Νέστο, Στρυµόνα και Έβρο. Ο Νέστος 

αποτελεί το όριο ανάµεσα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχει 

πολλές λίµνες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν επιφανειακή διέξοδο σε 

ποταµούς. 

 

O πληθυσµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 

611.067 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 και καλύπτει το 5,3% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας. Το πληθυσµιακό µέγεθος της Περιφέρειας 

εκτιµάται ότι βαίνει µειούµενο σε σχέση µε το έτος της τελευταίας απογραφής λόγω 

της πτώσης του λόγου γεννήσεων προς θανάτους σε επίπεδα κάτω της µονάδας. ∆εν 

συνυπολογίζεται όµως η εισροή των νεοπροσφύγων και των οικονοµικών προσφύγων 

που έλαβε χώρα κατά την τρέχουσα δεκαετία.  
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Στην Περιφέρεια δεσπόζει ο εγκάρσιος οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού, ο οποίος 

εκτείνεται από τη γέφυρα του Στρυµόνα ως τη γέφυρα κήπων Έβρου (258 χλµ), ενώ 

προβλέπεται να συνδεθεί µε τη Βουλγαρία, και κατ’ επέκταση µε το ∆ιευρωπαϊκό 

οδικό δίκτυο µέσω τεσσάρων κάθετων οδικών αξόνων, γεγονός που δηµιουργεί 

ιδιαίτερες προοπτικές για αύξηση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας µε την ένωσή 

της µε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Το υπόλοιπο οδικό εθνικό και επαρχιακό 

δίκτυο έχει µήκος 2.100 χλµ περίπου. Το σιδηροδροµικό δίκτυο διασχίζει τους 

τέσσερις Νοµούς της Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, εκτός του Νοµού Καβάλας, 

και έχει συνολικό µήκος περίπου 445 χλµ, από τα όρια των Νοµών Σερρών και 

∆ράµας έως το µεθοριακό σταθµό Ορµενίου στα σύνορα µε τη Βουλγαρία. Η χάραξη 

της γραµµής, τα προβλήµατα υποδοµής και εξοπλισµού και οι αυξηµένες 

χρονοαποστάσεις, καθιστούν γενικά προβληµατική την εξυπηρέτηση επιβατών και τη 

διακίνηση εµπορευµάτων. Το σιδηροδροµικό δίκτυο προβλέπεται να συνδεθεί επίσης 

µε το Σιδηροδροµικό Πανευρωπαϊκό Άξονα IV, δηµιουργώντας νέες προοπτικές 

ανάπτυξης στο τοµέα µεταφορών και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας γενικότερα. 

Το αεροπορικό δίκτυο καλύπτεται µέσω δύο κρατικών πολιτικών αερολιµένων, της 

Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει δύο µεγάλα 

λιµάνια, της Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και έξι µικρότερα, καθώς και δέκα 

αλιευτικά καταφύγια. 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξακολουθεί να παρουσιάζει 

εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα, παρά τα δείγµατα µετατόπισης του εργατικού 

δυναµικού στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, κυρίως λόγω των δυσµενών 

επιπτώσεων από την εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο πρωτογενής 

τοµέας συµπληρώνεται µε τους υπεδάφιους πόρους, κυρίως µάρµαρα και πετρέλαιο. 

Αναφορικά µε το δευτερογενή τοµέα, αναδεικνύεται η κυριαρχία των παραδοσιακών 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις 

δραστηριοποίησης σε ανερχόµενους και δυναµικούς βιοµηχανικούς κλάδους, ενώ 

στον Τριτογενή τοµέα η κύρια δραστηριότητα προέρχεται από το εµπόριο και τις 

µεταφορές. Υπάρχουν επίσης αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού λόγω των σηµαντικών φυσικών, πολιτιστικών και πολιτισµικών 

πόρων. 
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Αναφορικά µε το δείκτη καινοτοµίας, και σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2003, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

κατατάσσεται τέταρτη στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Επιπλέον, οι 

επιδόσεις της Περιφέρειας στη χρήση ΤΠΕ είναι σχεδόν αποκλειστικά δυσµενέστερες 

του εθνικού µέσου όρου. 

 

Η ανεργία στην Περιφέρεια βρίσκεται σε επίπεδο της τάξης του 13,2%. Αναφορικά 

µε το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού διαπιστώνεται υψηλή 

συγκέντρωση πληθυσµού µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και µειωµένη αναλογία 

πληθυσµού µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο.  

 

Οι διανοµαρχιακές ανισότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του Ν. Καβάλας, που είναι ο πιο αναπτυγµένος 

νοµός. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία αυτή φαίνεται να µειώνεται µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µείωση των διανοµαρχιακών ανισοτήτων. Συγκεκριµένα, από 

τον υπολογισµό του Συντελεστή Μεταβλητότητας της κατανοµής του ΑΕΠ κατά 

νοµό για τα έτη 1989-2006 φαίνεται κάµψη των ανισοτήτων. Η κάµψη αυτή γίνεται 

εις βάρος του Ν. Καβάλας, που έχει µειώσει τόσο το ποσοστό συµµετοχής του στο 

συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ όσο και το κατά κεφαλή ΑΕΠ, το οποίο όµως 

εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από τον εθνικό µέσο όρο. Ωστόσο, 

παρά την προηγούµενη βελτίωση, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες εξακολουθούν να 

υπάρχουν και µάλιστα συµπληρώνονται και από τις κοινωνικές ανισότητες που 

υπάρχουν, οι οποίες σχετίζονται µε την διαφοροποιηµένη κοινωνική συγκρότηση της 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  

 

Ο αστικός πληθυσµός της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καταλαµβάνει το 40% 

του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας. Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας είναι 

η Καβάλα (µε 58.025 κατοίκους), η Κοµοτηνή (µε 39.927 κατοίκους), η ∆ράµα (µε 

38.546 κατοίκους), η Αλεξανδρούπολη (µε 38.220 κατοίκους), η Ξάνθη (µε 37.463 

κατοίκους) και η Ορεστιάδα (µε 14.783 κατοίκους).  

 

Οι νοµοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αποτελούνται από τους 

∆ήµους και τις Κοινότητες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 3.1.  
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Πίνακας: 3.1: ∆ήµοι και Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ • ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 
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Πίνακας: 3.1: ∆ήµοι και Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ • ∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΟΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ • ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑ∆ΩΝ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 
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Πίνακας: 3.1: ∆ήµοι και Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ • ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 
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Οι υπεύθυνοι φορείς για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- 

Θράκης έχουν ως κύρια προτεραιότητα την µείωση των ανισοτήτων και την 

υιοθέτηση ίσων ευκαιριών σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο έτσι ώστε να 

µειωθούν οι αποκλίσεις των εισοδηµάτων, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης του 

κάθε δήµου ή κοινότητας ξεχωριστά από τους συνολικούς µέσους όρους της 

περιφέρειας.  

 

Σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο της προώθησης της ανάπτυξης στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα όργανα και οι φορείς έχουν πολύ 

σηµαντικούς συµµάχους που τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εργαλεία για να 

επιτύχουν το στόχο τους. Αυτοί οι σύµµαχοι είναι τα προγράµµατα ανάπτυξης τα 

οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο 

ποσοστό τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ κατά ένα µικρότερο ποσοστό 

από εθνικούς πόρους. Στην πλειοψηφία τους τα προγράµµατα ανάπτυξης αποτελούν 

συλλογική προσπάθεια που αφορά το σύνολο της χώρας όπως και οι πόροι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ωστόσο στη συνέχεια χωρίζονται σε δράσεις που αφορούν την 

κάθε µια περιφέρεια ξεχωριστά.  

 

3.2.3 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 

∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

1. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία προήλθε από την 

συνένωση των δυο διοικητικών διαµερισµάτων της Ανατολικής Μακεδονίας- 

Θράκης είναι µια περιφέρεια η οποία παρουσιάζει µέσο µέγεθος πληθυσµού και 

µέση έκταση. Η γεωγραφική αποµόνωση της περιφέρειας σε συνδυασµό µε την 

περιορισµένη προσφορά σε στελέχη και σε φορείς µε εµπειρία σε µεγάλης 

κλίµακας έργα µας έδωσαν το βασικό κριτήριο επιλογής της σαν δείγµα της 

διατριβής. Έτσι επιλέχθηκε η ΠΑΜΘ για να εξεταστεί η σχέση αιτιότητας 

ανάµεσα στα προγράµµατα ανάπτυξης και στην αποτελεσµατική υλοποίηση τους 

από τους µηχανισµούς και τους φορείς.  

 

2. Επιπλέον στην ΠΑΜΘ τα τελευταία 15 χρόνια έχουν λάβει χώρα µια σειρά από 

αναπτυξιακά προγράµµατα είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά µε αποτέλεσµα να υπάρχει 



 161

µεγάλη πρόοδος στις υποδοµές(δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια) στις κοινωνικές 

υποδοµές, στην υγεία (νοσοκοµεία, κέντρα υγείας), στην παιδεία (σχολεία, 

πανεπιστήµια) στις ιδιωτικές επενδύσεις (βιοµηχανία, τουρισµός). Ωστόσο το 

ΑΕΠ της Περιφέρειας δεν έχει φτάσει σε επίπεδα σύγκλισης ανάλογα µε το µέσο 

όρο της χώρας και τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγµα το οποίο µας 

οδηγεί στην διερεύνηση του βαθµού αξιοποίησης των Αναπτυξιακών 

προγραµµάτων σε σχέση µε τους µηχανισµούς υλοποίησης. ∆ηλαδή πόσο καλά 

γίνεται η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που επενδύονται στην 

Περιφέρεια. 

 

 

3.2.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η ανάλυση SWOT (Armstrong 2003) είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το 

οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος ενός οργανισµού, όταν ο οργανισµός πρέπει να λάβει µία απόφαση σε 

σχέση µε τους στόχους που έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή τους. Η ανάλυση 

SWOT είναι µια ανάλυση δυνάµεων-µειονεκτηµάτων (strengths), αδυναµιών - 

µειονεκτηµάτων (Weaknesses), προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities) και απειλών 

- κινδύνων (Threats), που αντιµετωπίζει µια συγκεκριµένη περιοχή η οποία αργότερα 

θα γίνει περιοχή παρέµβασης. Η ανάλυση αυτή θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων 

και στην αποτελεσµατική χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, επίσης λαµβάνει 

στοιχεία από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και βοηθάει στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 

 

Αναλυτικότερα, µε την ανάλυση SWOT θα γίνει: 

 

Α. Αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων-δυνάµεων (Strengths) των εσωτερικών 

συνθηκών που περιγράφουν τη θέση της περιοχής παρέµβασης, σχετίζονται 

άµεσα µε το επίπεδο ανάπτυξης της χαρακτηρίζονται ως πλεονέκτηµα της. 
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Β. Αναγνώριση των µειονεκτηµάτων-αδυναµιών (Weaknesses) των εσωτερικών 

συνθηκών που µειώνουν τη θέση της περιοχής παρέµβασης ως θύλακα 

ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται ως προβλήµατα.  

Γ. Εξέταση των προοπτικών-ευκαιριών (Opportunities) των τρεχουσών και 

µελλοντικών συνθηκών του “περιβάλλοντος” που ενεργούν θετικά για την 

ενδυνάµωση και την ανάπτυξη της θέσης της περιοχής. 

∆. Εξέταση των απειλών-κινδύνων (Threats) των τρεχουσών ή µελλοντικών 

Συνθηκών του “περιβάλλοντος” που ενεργούν αρνητικά στην ανάπτυξη της 

Περιοχής. 

 

Η SWOT Analysis αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στα προκαταρτικά στάδια κάθε 

προσπάθειας αναπτυξιακού και προγραµµατικού σχεδιασµού, καθώς αποτελεί µέθοδο 

περιβαλλοντικής ανίχνευσης και αξιολόγησης, ενώ διασφαλίζει την ορθολογική 

προοπτική και εµπεριέχει σηµαντικό κριτικό προγραµµατισµό. Ειδικότερα, ταξινοµεί 

συστηµατικά πληροφορίες και απόψεις στρατηγικής φύσεως για την περιοχή και 

διαµορφώνει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης που, σε µεταγενέστερο στάδιο, 

τυχαίνουν επεξεργασία µέσω πιο εξειδικευµένων µοντέλων και τεχνικών ανάλυσης. 

Η SWOT υπογραµµίζει ιδιαίτερα την ευαισθησία της ανάλυσης σε τοπικό επίπεδο σε 

απρόβλεπτες µεταβολές που οφείλονται στην εθνική οικονοµία. Εισάγει σε αρχικό 

στάδιο το κυρίαρχο πλαίσιο αιτιότητας που διευκολύνει την αποδοτική διαχείριση 

του πληροφοριακού συνόλου που προκύπτει κατά την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού 

προγράµµατος.  

 

Συγκεκριµένα περιέχει: 

� Συστηµατική διασύνδεση µεταξύ της απόδοσης της τοπικής οικονοµίας και 

της ευρύτερης σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. 

� Σαφής επεξήγηση του τρόπου που οι δράσεις των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων θα επιφέρουν την ανάπτυξη. 

� Συνυπολογίζει τις γενικές τάσεις που αναµένεται να επηρεάσουν την τοπική 

οικονοµία και εντός των οποίων η παρεµβατική πολιτική θα πρέπει να 

αναπτυχθεί. 

� Σαφή ανάλυση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και των πολλαπλασιαστών. 
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� ∆υνατότητα συγκρότησης ρεαλιστικής αντίστροφης πραγµατικότητας έναντι 

της οποίας τα σενάρια παρέµβασης µπορούν να συγκριθούν. 

� ∆υνατότητα περιοδικής ανασκόπησης. 

 

Ο σχεδιασµός ενός αναπτυξιακού και προγραµµατικού κειµένου είναι 

ολοκληρωµένος και επιτυχηµένος όταν γίνεται προσπάθεια µεγιστοποίησης των 

επιπτώσεων των δυνάµεων και των ευκαιριών και όταν ταυτόχρονα γίνεται 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των αδυναµιών και των απειλών. 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ  

 

Στην περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η εφαρµογή SWOT ανάλυσης 

ανέδειξε τα παρακάτω: 

 

→ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

• Ευρεία παραγωγική βάση 

•  Ταχύς µετασχηµατισµός της οικονοµίας 

• Σχετική οικονοµική εξωστρέφεια 

• Επαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων 

• Σχετικά σοβαρά ερείσµατα για καινοτοµία 

•  Επαρκώς αναπτυγµένο θεσµικό πλαίσιο για την κινητροδότηση της 

επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα αναπτυσσόµενες εθνικές υποδοµές 

µεταφορών (οδικές, λιµενικές, αερολιµενικές) 

• Ταχύς εκσυγχρονισµός υποδοµών τηλεπικοινωνιών 

• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα αναπτυγµένες υποδοµές βιοµηχανικής 

συγκέντρωσης (ΒΙΠΕ) 

• Επαρκώς αναπτυγµένες κεντροαστικές υποδοµές (ύδρευση – αποχέτευση – 

διαχείριση απορριµµάτων) 

• Επαρκώς αναπτυγµένες µονάδες υγείας νοµαρχιακού και περιφερειακού 

επιπέδου 

• Εικόνα υψηλού κύρους της Περιφέρειας συνολικά 



 164

• Ισχυρή ταυτότητα κύριων αστικών κέντρων – πόλεων πρωτευουσών 

• ∆ιαπολιτισµικότητα 

•  Ευρείας διαφοροποίησης και πλούσιοι αναπτυξιακοί πόροι, 

συµπεριλαµβανοµένων του υδατικού δυναµικού, των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, του φυσικού περιβάλλοντος του οικολογικού αποθέµατος και των 

πολιτιστικών πόρων 

• Σχετική εµπέδωση πνεύµατος κατευθυνόµενου από τη συνεχή προσέγγιση της 

αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. 

 

→ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ  

• Από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας και µε χαµηλότερο ρυθµό 

ανάπτυξης από το µέσο Εθνικό 

• Ιδιαίτερα υψηλή παραµένουσα εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα 

(απασχόληση, προϊόν) 

• Υψηλή και αυξανόµενη ανεργία 

• Χαµηλή επιχειρηµατικότητα 

• Χαµηλότερη παραγωγικότητα εργασίας στη χώρα 

• Υψηλός ρυθµός αστικοποίησης- εγκατάλειψης της υπαίθρου 

•  Υστέρηση στον εκσυγχρονισµό του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου 

• Υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση των εθνικών υποδοµών µεταφορών, 

στη σύνδεσή τους µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και στην περιφερειακή 

ολοκλήρωσή τους 

• Απουσία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και Τεχνολογικού Πάρκου 

• Ατελής ανάπτυξη αποκεντρωµένων περιβαλλοντικών υποδοµών 

• Ατελής ανάπτυξη πρωτοβάθµιων υγειονοµικών υποδοµών και υποδοµών 

φροντίδας παιδιών 

• Ανεπάρκεια σχολικής στέγης στις αστικές περιοχές και ανεπαρκής ένταση 

επενδύσεων στις υποδοµές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Σχετική έλλειψη µιας σύγχρονης αντίληψης, νοοτροπίας και «ευέλικτων 

πεποιθήσεων» γύρω από συνεργατικούς σχηµατισµούς επιχειρήσεων 

(clustering) 

• Μορφωτική και πολιτισµική ανισότητα του πληθυσµού 
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• Ατελείς δοµές – µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης αναπτυξιακών 

πόρων 

• Χαµηλή εµπέδωση στα ΑΕΙ επιχειρηµατικού πνεύµατος 

 

→ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

• Αξιοποίηση επιδόσεων της όµορης και περισσότερο αναπτυγµένης 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (spillover effects) και αποδοτικότερος 

προγραµµατισµός στο πλαίσιο της µεταβολής της συνολικής αντίληψης του 

περιφερειακού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, που αυξάνει τις απαιτήσεις 

ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε µάκρο – επίπεδο (επίπεδο µείζονος 

Περιφέρειας). 

• ∆ηµιουργία νέου περιφερειακού πόλου ανάπτυξης µε πύλη την ΑΜΘ στο 

πλαίσιο της εισόδου Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ε.Ε. και άνοιγµα των 

περιφερειακών – εθνικών εξωτερικών συνόρων σε Κοινοτική επικράτεια 

(Βουλγαρία). 

•  Ενίσχυση εξωστρέφειας µε ένωση της περιοχής µε την Κεντρική και Βόρεια 

Ευρώπη στο πλαίσιο της αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την 

ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών (διευρωπαϊκός οδικός 

και σιδηροδροµικός άξονας IV). 

• Αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της περιφέρειας και προσέλκυσης 

διεθνούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο πλαίσιο αύξησης 

του διεθνούς ενδιαφέροντος για την εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του 

Βοσπόρου, ηπειρωτική πετρελαϊκή διασύνδεση Μαύρης Θάλασσας και 

Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης). 

• Ανάπτυξη συνολικής περιφερειακής αξίας µε συνδυασµό του συνολικού 

διαθέσιµου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, πλέον ως 

«ολοκληρωµένο προϊόν», στο πλαίσιο της αύξησης εθνικού / παγκόσµιου 

ενδιαφέροντος για εξασφάλιση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας 

ζωής. 

 

→ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Απώλεια πρόσβασης στον πόλο παγκόσµιου / διεθνούς ενδιαφέροντος 

(Θεσσαλονίκη) της όµορης περιφέρειας, 
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•  Απώλεια ισχυρής θέσης-αφετηρίας προσέλκυσης απορρόφησης / διάχυσης, 

• Απειλή εξαιτίας περιορισµού της πρόνοιας για την (παρεµβατική) στήριξη της 

ΑΜΘ (απειλή απώλειας πόρων), στο πλαίσιο της µεταβολής της συνολικής 

αντίληψης του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, που αυξάνει 

τις απαιτήσεις ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε µάκρο – επίπεδο (επίπεδο 

µείζονος Περιφέρειας).  

• Αύξηση της έντασης του σφικτού ανταγωνισµού στην υφιστάµενη 

βιοµηχανική βάση Ελλάδος –Βουλγαρίας – Ρουµανίας ή εκ µέρους νέων 

πιθανών πόλων ενδιαφέροντος (στον τουρισµό, πολιτισµό, υγεία), 

• Απειλή εξωτερίκευσης αβεβαιοτήτων κατά την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της 

όµορης περιοχής (προστασία περιβάλλοντος, πρόσβαση σε και κινητοποίηση 

ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, πρόσβαση σε καινοτόµους 

καταναλωτές/αγορές, εργατικό κόστος κ.ά.), 

• Απειλή εξαιτίας της απώλειας Κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της 

διακρατικής-διασυνοριακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της εισόδου 

Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ε.Ε. και άνοιγµα των περιφερειακών –

εθνικών εξωτερικών συνόρων σε Κοινοτική επικράτεια (Βουλγαρία). 

• Απώλεια εισαγωγικών ερεισµάτων και ισχυρής θέσης εισόδου στον 

αναδυόµενο κάθετο αναπτυξιακό άξονα στο πλαίσιο της αύξησης του 

διεθνούς ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων 

µεταφορών (διευρωπαϊκός οδικός και σιδηροδροµικός άξονας IV). 

• Απειλή εξωτερίκευσης των αβεβαιοτήτων / κινδύνων του έργου στην 

περιφέρεια στο πλαίσιο αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος για την 

εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του Βοσπόρου, ηπειρωτική πετρελαϊκή 

διασύνδεση Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς –

Αλεξανδρούπολης 

 

Πηγή:  

♦ Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013(ΕΣΠΑ) / Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Μακεδονίας-Θράκης 2007-2010, Κωδικός Ε.Π.: 9, CCI: 2007GR161PO008 

♦ Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (2007) 
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PEST Ανάλυση 

 

Η ανάλυση PEST (Political Economic Socio-cultural Technological) είναι ένα ακόµα 

στρατηγικό εργαλείο που δρα συµπληρωµατικά και που χρησιµοποιείται για την 

ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος (Παρασκευόπουλος 2005). Με την έννοια του 

περιβάλλοντος δεν εννοείται το φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήµατα και τις δοµές 

που περιβάλλουν µία χωρική ενότητα. Αυτή η ανάλυση του περιβάλλοντος της 

χωρικής ενότητας πραγµατοποιείται παίρνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: 

 

1. Το πολιτικό / ρυθµιστικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τις 

στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης (παράδειγµα η νοµοθεσία που οριοθετεί τις 

µορφές οργάνωσης και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων). 

 

2. Το οικονοµικό περιβάλλον, αναφέρεται σε όλο το πλέγµα σχέσεων και 

συνθηκών που συνθέτουν το σύνολο της οικονοµίας. 

 

3. Το κοινωνικό / δηµογραφικό / πολιτιστικό περιβάλλον, µε τους θεσµούς, 

τάσεις και αντιλήψεις που επικρατούν διαµορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα που µε 

την σειρά τους επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές µιας επιχείρησης. 

 

4. Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις 

δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κοκ. 

 

Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι δυνάµεις που 

χαρακτηρίζουν το πολιτικό / ρυθµιστικό περιβάλλον, το οικονοµικό περιβάλλον, το 

κοινωνικό / δηµογραφικό / πολιτιστικό περιβάλλον και το τεχνολογικό περιβάλλον. 
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Πίνακας 3.2 Pest Ανάλυση 

∆υνάµεις Περιβάλλοντος 

Πολιτικό / ρυθµιστικό 
περιβάλλον Οικονοµικό περιβάλλον Κοινωνικό / πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Τεχνολογικό 
περιβάλλον 

� Ελκυστικά κίνητρα για 
την προσέλκυση 
επενδύσεων µέσω του 
Αναπτυξιακού Νοµού 
3299/2004 

� Ευνοϊκή φορολογική 
µεταχείριση των 
επιχειρήσεων και 
κυρίως των νέων λόγω 
του παραµεθόριου και 
του αποµονωµένου 
χαρακτήρα της 
περιοχής 

� Συνεργασία των 
φορέων και των 
διαφόρων 
επιµελητηρίων της 
Περιφέρειας µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(1ου και 2ου βαθµού) για 
την ανάληψη δράσεων 
τόνωσης της αγοράς, 
του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, 
καταπολέµησης της 
ανεργίας 

� Τα συνεχή σενάρια 
περί πρόωρων εκλογών 
αποτελούν αποτρεπτικό 
παράγοντα για την 
παραγωγή και 
εκτέλεση οποιαδήποτε 
είδους οικονοµικών 
πολιτικών και 
ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας 

� Η σταθεροποίηση της 
πολιτικής κατάστασης 
στις γειτονικές χώρες 

� Υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, τα οποία 
πλήττουν κατά κύριο 
λόγο το γυναικείο φύλο 
και τις πλέον 
παραγωγικές ηλικίες 
µεταξύ 25-34 και στα 
δύο φύλα 

� Χαµηλό κατά κεφαλή 
ΑΕΠ 

� Υψηλά ποσοστά 
δανεισµού των 
επιχειρήσεων και 
κυρίως των 
µικροµεσαίων 

� Η υψηλή εξάρτηση των 
επιχειρήσεων και 
γενικότερα του 
συνόλου των 
οικονοµικών 
δραστηριοτήτων από 
τα ορυκτά καύσιµα 
καθιστά την οικονοµία 
της περιοχής 
εξαιρετικά ευάλωτη  

� Ο χειµερινός τουρισµός 
αποτελεί διέξοδο 
ανάπτυξης της 
περιοχής δεδοµένου ότι 
γίνονται ιδιωτικές και 
δηµόσιες επενδύσεις. 

� Υπάρχει σηµαντικό 
απόθεµα εµπειρίας και 
παράδοσης στον 
οινοποιητικό κλάδο, µε 
αρκετές επιχειρήσεις 
να δραστηριοποιούνται 
καταγράφοντας εθνικές 
και διεθνείς διακρίσεις 

� Παρατηρείται συνεχή 
διεύρυνση του 
ποσοστού γήρανσης 
του πληθυσµού της 
Περιφέρειας 

� Υπάρχει σηµαντική 
διαρροή στις νεαρές 
ηλικίες που αναζητούν 
περισσότερες και 
καλύτερες 
επαγγελµατικές 
συνθήκες στα µεγάλα 
αστικά κέντρα της 
χώρας (Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη) 

� Οι επιδόσεις του 
Νοµού σε αποφοίτους 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι 
αρκετά ικανοποιητικές, 
οι οποίοι όµως σε 
µεγάλο ποσοστό δεν 
επιστρέφουν στον τόπο 
καταγωγής τους για να 
δραστηριοποιηθούν 
επαγγελµατικά 

� Αξιοποίηση των 
αποφοίτων από τα 
τµήµατα των 
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ 
της περιοχής.. Σύνδεση 
της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µε την 
επαγγελµατική 
δραστηριότητα της 
περιοχής 

� Η περιοχή διαθέτει 
πλούσια πολιτιστική 
παράδοση η οποία 

� Χαµηλό ποσοστό 
αξιοποίησης και 
ενσωµάτωσης των 
νέων τεχνολογιών στην 
επιχειρηµατική 
δραστηριοποίηση της 
περιοχής 

� Χαµηλός αριθµός 
επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την 
έρευνα και την 
τεχνολογία 

� ∆υνατότητες για 
περισσότερες δαπάνες 
για έρευνα και 
τεχνολογία σύµφωνα 
µε τα ιδιαίτερα 
οικονοµικά 
χαρακτηριστικά της 
περιοχής µέσα από 
προγράµµατα της νέας 
Προγραµµατικής 
Περιόδου (2007 – 
2013) 

� Η µη εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών καθιστά 
τις επιχειρήσεις 
ιδιαίτερα ευάλωτες 
απέναντι στον 
ανταγωνισµό όρια της 
Περιφέρειας. 
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Πίνακας 3.2 Pest Ανάλυση 

∆υνάµεις Περιβάλλοντος 

Πολιτικό / ρυθµιστικό 
περιβάλλον Οικονοµικό περιβάλλον Κοινωνικό / πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Τεχνολογικό 
περιβάλλον 

και η είσοδος της στους 
κόλπους της ΕΕ 
δηµιουργεί ευνοϊκές 
συνθήκες για την 
ανάπτυξη της περιοχής 
µέσω συνεργασιών µε 
τη γείτονα χώρα 

πρέπει να αξιοποιηθεί 
αναλόγως 

� Τα Φεστιβάλ που 
λαµβάνουν χώρα στην 
περιοχή γνωρίζουν µε 
το πέρασµα των ετών 
σηµαντική 
αναγνωρισιµότητα 

 

Πηγές: 

♦ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  

♦ EUROSTAT  

♦ Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) / Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Μακεδονίας-Θράκης 2007-2010, Κωδικός Ε.Π.: 9, CCI: 2007GR161PO008 

♦ Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (2007) 

 

3.2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

III ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

Τα I, II Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί τα 

προηγούµενα χρόνια και περιλαµβάνουν επιχειρησιακά προγράµµατα για τις 

Περιφέρειες της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένης της Περιφερείας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης καθώς και το III ΚΠΣ και IV ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ που υλοποιείται 

στην παρούσα φάση αποτελούν τα σηµαντικότερα προγράµµατα ανάπτυξης. 

 

Το III Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) αποτελεί τη συµφωνία µεταξύ της 

Ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες θα συγχρηµατοδοτηθούν, ανάλογα µε την 

κατηγορία τους, από ένα από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
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• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ: συγχρηµατοδοτεί 

προγράµµατα και έργα υποδοµών και εξοπλισµού για την ενίσχυση των 

παραγωγικών επενδύσεων, των επενδύσεων στους τοµείς Παιδείας - Υγείας, των 

ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο ιδίως για µεθοριακές περιοχές, των ενεργειών για 

την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναµικού των 

περιφερειών, των προπαρασκευαστικών και συνοδευτικών µέτρων και των 

µέτρων αξιολόγησης. 

 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ: συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για 

επαγγελµατική εκπαίδευση και επαγγελµατικό προσανατολισµό, για ενίσχυση 

προσλήψεων σε θέσεις διαρκούς απασχόλησης, ενέργειες καινοτόµου χαρακτήρα 

για την ανάπτυξη της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, 

ενέργειες που απευθύνονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων και ενέργειες 

επαγγελµατικού προσανατολισµού και παροχής συµβουλών σε ανέργους. 

 

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - ΕΓΤΠΕ : χρηµατοδοτεί 

την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει την αγορά και 

προωθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία. Το EΓTΠE διαιρείται σε δύο 

τµήµατα : το Τµήµα Εγγυήσεων, που χρηµατοδοτεί τα µέτρα στήριξης των τιµών 

και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ώστε να εξασφαλίζει σταθερές τιµές για 

τους γεωργούς και το Τµήµα Προσανατολισµού (EΓTΠE/Π) που ενισχύει µέσω 

επιδοτήσεων την ορθολογική οργάνωση, τον εκσυγχρονισµό και τις 

διαρθρωτικές βελτιώσεις στη γεωργία.  

 

• Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας - ΧΜΠΑ: 

συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων τους. 

 

Το III ΚΠΣ, δηλαδή το τρίτο κατά σειρά οικονοµικό "πακέτο" µε το οποίο ενισχύεται 

η χώρα, είναι το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα που σχεδιάστηκε από την 

Ελλάδα και υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχει στόχο την ενίσχυση των πολιτικών για την πραγµατική σύγκλιση, 

την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 
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Το III ΚΠΣ χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες προγραµµάτων:  

→ Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ένα για κάθε συγκεκριµένο τοµέα 

δραστηριότητας, πχ. Ε.Π. Υγεία - Πρόνοια) 

Τοµείς εφαρµογής των τοµεακών προγραµµάτων είναι οι εξής :  

• Περιβάλλον-αειφόρος ανάπτυξη  

• Ενίσχυση της προσπελασιµότητας 

• Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα  

• Ψηφιακή σύγκλιση  

• Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού  

• Εκπαίδευση δια βίου µάθηση  

• ∆ιοικητική µεταρρύθµιση 

• Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  

 

→ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ένα για κάθε µία από τις 13 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας, πχ. ΠΕΠ Κρήτης) 

H Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής: 

•  Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης  

•  Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων  

•  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  

•  Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου  

•  Ε.Π. Αττικής 

Τα ΠΕΠ θα συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων 

συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας. Σε κάθε 

περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό κορµό 

παρεµβάσεων ως εξής: 

• κοινωνικές υποδοµές  

• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών 

κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και 

ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης 

και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας)  
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• πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, 

προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς)  

• έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας  

• πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης  

• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών 

Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για 

το χρονικό διάστηµα 2000 - 2006 είναι: 

 

- INTERREG III: διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

που αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και αρµονική 

διευθέτηση. 

- LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω ολοκληρωµένων αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και συνεργασίας οµάδων τοπικής δράσης  

- EQUAL: διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών 

καταπολέµησης των πάσης φύσεως διακρίσεων και ανισοτήτων στην 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

- URBAN II: οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των 

συνοικιών που αντιµετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η βιώσιµη αστική 

ανάπτυξη Τα συνολικά 25 Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ και οι 4 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες απευθύνονται τόσο στο δηµόσιο τοµέα, π.χ. για 

έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδοµών και τη βελτίωση υπηρεσιών 

προς τον πολίτη, όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για 

προγράµµατα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κ.λπ. 

 

Επικεντρώνοντας περισσότερο την ανάλυσή µας στην ειδική περίπτωση της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που αποτελεί επίκεντρο της έρευνας 

αναφέρονται οι κύριοι άξονες πολιτικής που διέπουν τον σχεδιασµό του III' Π.Ε.Π. 

της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι οι ακόλουθοι: 

 

• προσαρµογή στις νέες συνθήκες (εφαρµογή καινοτοµικών δράσεων και 

εφαρµογών της Κοινωνίας των Πληροφοριών στην µεταποίηση, στο εµπόριο 

και τουρισµό, ηλεκτρονικό εµπόριο, χρήση δικτύων, συνεργασίες 

επιχειρήσεων µε ερευνητικά κέντρα, παροχή εξειδικευµένων Υπηρεσιών σε 

όλο το οικονοµικό φάσµα της Περιφέρειας κλπ)  
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• αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων (φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον)  

• βελτίωση επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων  

• προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές  

 

Τα θετικά αποτελέσµατα στο πεδίο της δηµογραφικής εξέλιξης και της κοινωνικής 

ευηµερίας θα προκύψουν από την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 

περιφερειακής οικονοµίας της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως αποτέλεσµα της 

άµβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της αναδιάρθρωσης των τοµέων της 

παραγωγής και των υπηρεσιών και της αύξηση της παραγωγικότητας για το σύνολο 

της περιφέρειας 

 

Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε κοινωνική συνοχή 

µπορεί να επιτευχθεί µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής και δυναµικής 

οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση µε τη 

δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι προσανατολισµοί αυτοί αφορούν στο 

σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για 

την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και συνοχής προς το µέσο 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Η Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

εξέτασε την καταλληλότητα της στρατηγικής του και την αποτελεσµατικότητα της 

υλοποίησης µέχρι το τέλος του 2003, και έδειξε ότι δεν υπήρχαν εξωτερικοί 

παράγοντες που να υπαγορεύουν ριζικές αλλαγές στρατηγικής. Η µόνη βασική 

διαρθρωτική αλλαγή που παρατηρήθηκε µέσα στην τρέχουσα προγραµµατική 

περίοδο, δηλαδή η πληθυσµιακή αύξηση (6%) της Περιφέρειας, συνηγορούσε µε τον 

έντονο αναπτυξιακό προσανατολισµό του Προγράµµατος και υπέρ µιας 

βραχυπρόθεσµης ενίσχυσης των αναπτυξιακών αναγκών για την ανασυγκρότηση του 

ενδογενούς δυναµικού και για τη δηµιουργία µιας δυναµικής περιφέρειας.  

 

Συνεπώς, προτάθηκε η διατήρηση της αρχικής στοχοθεσίας του Προγράµµατος η 

οποία έχει ως εξής: 
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• ∆ιαµόρφωση σύγχρονης αυτοδύναµης οικονοµίας & ενίσχυση της 

εξωστρέφειας µε προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τοµέα, στην 

µεταποίηση, τουρισµό και υπηρεσίες.  

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας 

• Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου. 

• Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

 

Στρατηγικοί Στόχοι : 

 

1. ∆ιαµόρφωση σύγχρονης αυτοδύναµης οικονοµίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας 

µε προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τοµέα, στην µεταποίηση, τουρισµό και 

υπηρεσίες. 

2. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.  

3. Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου.  

4. Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Ειδικοί Στόχοι  

Οι ειδικοί στόχοι του III Π.Ε.Π. κατά τοµέα παραγωγής είναι οι εξής:  

 

Πρωτογενής τοµέας.  

Απορρόφηση της αναµενόµενης εξόδου του αγροτικού πληθυσµού ως προϋπόθεση 

αύξησης της παραγωγικότητας του πρωτογενή τοµέα. Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Ενίσχυση της πολυαπασχόλησης των 

αγροτών στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και στο νησιώτικο χώρο. 

Ανασύσταση του δασικού παραγωγικού δυναµικού των δηµοσίων δασικών 

συµπλεγµάτων, που έχει πληγεί από πυρκαγιές και φυσικά φαινόµενα και προστασία 

του από πυρκαγιές και παραγωγική αξιοποίηση των Κοινοτικών δασών και της 

αλιείας. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των κατοίκων της 
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υπαίθρου, προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων.  

 

∆ευτερογενής τοµέας.  

∆ιαµόρφωση µιας πολιτικής στήριξης µέσω των ενισχύσεων των Αναπτυξιακών 

Νόµων, της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µονάδων µεταποίησης που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

µε έµφαση στην αξιοποίηση των αγορών των γειτονικών χωρών. Ενίσχυση του τοµέα 

των παραγωγικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ και προώθηση της καινοτοµίας, της 

δικτύωσης και διεπιχειρησιακής συνεργασίας, της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων 

παραγωγής. Βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού και εργατικού δυναµικού σε 

θέµατα σχετικά µε τις αντίστοιχες δράσεις των επιµέρους µέτρων.  

 

Η προώθηση και υιοθέτηση της καινοτοµίας και των διαρκώς νέων εφαρµογών της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας ως κουλτούρας είναι ένας από τους στόχους του Γ’ 

ΠΕΠ, ώστε να ενσωµατωθεί στην µόνιµη δυναµική των φορέων του τοµέα 

παραγωγής χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση και υποκίνηση από την Πολιτεία.  

 

Τριτογενής τοµέας.  

Ανάπτυξη του διαπεριφερειακού εµπορίου και των συναφών υποδοµών. Τουριστική 

ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικές µορφές τουρισµού και στην ορθολογική αξιοποίηση 

των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Εφαρµογή καινοτόµων δράσεων λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, διάχυση της 

τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εφαρµογή προγραµµάτων εξειδίκευσης προσωπικού.  

 

Ένας από τους στόχους του ΠΕΠ είναι η εξοικείωση του τοµέα Παροχής Υπηρεσιών 

στο συνεχώς µεταβαλλόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί µε 

µέτρα που θα ενσωµατώσουν στις επιχειρήσεις την λογική της συνεχούς υιοθέτησης 

των καινοτόµων εφαρµογών που θα αναδεικνύονται είτε στον δικό τους 

επιχειρηµατικό αντικείµενο είτε στο επιχειρηµατικό αντικείµενο των οργανισµών που 

δέχονται τις υπηρεσίες τους.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 'Κεντρική Μακεδονία - ∆υτική Μακεδονία - 

Ανατολική Μακεδονία Και Θράκη' 

 

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία – ∆υτική Μακεδονία – 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) παρέχεται κοινοτική 

υποστήριξη σε 3 περιφέρειες NUTS II της Βόρειας Ελλάδας: την Κεντρική 

Μακεδονία, τη ∆υτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» και έχει 

συνολικό προϋπολογισµό 3,265 δισ. ευρώ περίπου. Η κοινοτική συνδροµή µέσω του 

ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 2,675 δισ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 13,34% 

περίπου των συνολικών χρηµάτων που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 

πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013. 

 

Προτεραιότητες: 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεµατικούς στόχους: 

υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας, ψηφιακή σύγκλιση και 

επιχειρηµατικότητα, και αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο κάθε 

στόχου έχουν σχεδιαστεί τρεις οµάδες θεµατικών αξόνων προτεραιότητας για 

καθεµιά από τις τρεις περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραµµα. Μια τέταρτη 

οµάδα προτεραιοτήτων περιλαµβάνει τους προϋπολογισµούς για την παροχή τεχνικής 

βοήθειας µε σκοπό την υλοποίηση των τριών θεµατικών προτεραιοτήτων σε κάθε µία 

από τις τρεις περιφέρειες. 

 

Προτεραιότητα 1: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας [12,7% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 2: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια της 

∆υτικής Μακεδονίας [2,8% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 3: υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης [7,9% περίπου της συνολικής 

χρηµατοδότησης] 
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Προτεραιότητα 4: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας [19,4% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 5: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στη περιφέρεια της 

∆υτικής Μακεδονίας [3,6% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 6: ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [0,6% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 7: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας [33,5% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 8: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της 

∆υτικής Μακεδονίας [9,1 % περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Προτεραιότητα 9: αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [9,1% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης] 

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα ενταγµένα έργα των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο III ΚΠΣ -αφορούν και την προγραµµατική 

περίοδο 2000-2006 αλλά και την προγραµµατική περίοδο 2007-2013- και 

περιλαµβάνουν δράσεις που αφορούν την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας  

 

Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 

και σχεδίου ενηµέρωσης του πληθυσµού που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του 

Βορείου Έβρου. Η ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του πληθυσµού θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω µιας κλιµακούµενης εκστρατείας δηµοσιοποίησης η οποία θα 

πολυστηρίζεται από διάφορα µέσα όπως οµιλίες, έντυπα, εφαρµογές 

τηλεσυνδιάσκεψης. Η βασική ωστόσο µέθοδος προσέγγισης θα είναι η επίδειξη των 

ωφελειών της ΚτΠ µέσω ενός Κινητού Εργαστηρίου για την ΚτΠ το οποίο θα 

αποτελεί ζωντανό παράδειγµα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι 
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στην εξοικείωση των κατοίκων των συγκεκριµένων περιοχών µε τις προοπτικές που 

τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.  

Το έργο έρχεται να συµβάλλει στην στρατηγική ώθησης των µειονεκτικών περιοχών 

του Βορείου Έβρου συντελώντας στην αποφυγή της περαιτέρω περιθωριοποίησης 

τους και στην ενδυνάµωση του δυναµικού των τοπικών κοινωνιών µέσω της 

ευαισθητοποίησης σε τεχνολογίες παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών από 

απόσταση (e-Government, e-Europe, οριζόντιες πολιτικές, Web Accessibility 

Initiative κ.α.). Επίσης το έργο έρχεται να συµπληρώσει πρωτοβουλίες και 

προγράµµατα του III' ΚΠΣ (π.χ. προγράµµατα εργασιακής ενσωµάτωσης για άτοµα 

ειδικών πολιτισµικών οµάδων), καθώς αναβαθµίζει τα παραγόµενα αποτελέσµατα και 

δίνει αυξηµένες δυνατότητες για την ένταξη των ατόµων αυτών στην αγορά εργασίας.  

 

Στόχοι του Προτεινόµενου Έργου 

Το προτεινόµενο έργο µέσω της ευαισθητοποίησης που προωθεί στην εξ' αποστάσεως 

πληροφόρηση και επικοινωνία, αποσκοπεί στα παρακάτω: 

� Στη µελλοντική πρόσβαση των πολιτών της Περιφέρειας σε όλα τα δυνητικά 

κέντρα παροχής υπηρεσιών ασχέτως γεωγραφικής τους κατανοµής (∆ηµόσιο, 

ΟΤΑ, Υγεία, Παιδεία, Επιχειρηµατικότητα, Πολιτισµός κλπ) 

� Στην ενίσχυση του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού, µε την αξιοποίηση της 

πληροφορίας ως καθοριστικού παράγοντα στην παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών.  

� Στο να καταστήσει κοινωνούς της Κοινωνίας των πληροφοριών και ενεργό 

µέρος αυτής, το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 

περιοχής παρέµβασης.  

Ωφελούµενοι - Περιοχή Παρέµβασης 

Η οµάδα στόχου του προτεινόµενου έργου αφορά ειδικές κατηγορίες πληθυσµού της 

ευρύτερης περιοχής του Νοµού Ροδόπης µε έµφαση στις αποµακρυσµένες και 

µειονεκτικές περιοχές. Στοιχειοθετείται από τις παρακάτω κοινωνικές οµάδες:  

� Αγρότες  

� Μαθητές και καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

� Γυναικείος πληθυσµός  

� Άνεργοι  

� Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης  
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" (Επαν) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης εντάσσεται στο III Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (III ΚΠΣ) 2000-2006 και 

περιλαµβάνει µια δέσµη δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της 

κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µας µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 

Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις  

Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας σε τοµείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά 

ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισµός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι 

νέοι, οι γυναίκες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηµατοδότηση 

δράσεων εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στις υπηρεσίες.  

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ προωθεί επίσης έργα αναβάθµισης 

των βιοµηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήµατος ποιότητας, των ενεργειακών 

υποδοµών και των περιφερειακών δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης, διαχείρισης 

και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα µε την υλοποίηση των έργων και 

δράσεων του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δροµολογεί µια σειρά από 

µεταρρυθµίσεις δοµών και θεσµών που έχουν σχέση µε την απλοποίηση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη µακροχρόνια ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού και την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. 

Το γενικό συντονισµό και την ευθύνη εφαρµογής του ΕΠΑΝ έχει, σύµφωνα µε τους 

νέους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

ΕΠΑΝ που υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Το πρόγραµµα υλοποιείται από τις Γενικές Γραµµατείες και τους 

Εποπτευόµενους Φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Οργανισµούς, Επιχειρήσεις και 

Ενδιάµεσους Φορείς που επιλέγονται µετά από σχετικές προκηρύξεις και 

αξιολογήσεις. Κατά την υλοποίησή του έχει εξασφαλισθεί η συνεργεία, η συνοχή και 

ο αποτελεσµατικός συντονισµός του µε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα, όπως 

εκείνο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Περιφερειών. Η έναρξη των επιµέρους 

δράσεων γίνεται έπειτα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, υποβολή προτάσεων και 



 180

αξιολόγησή τους σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια και στο πλάνο του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του προγράµµατος.. 

 

" Σχέδιο Απασχόλησης του Ν. Έβρου 2003-2006"  

Σκοπός του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η καταπολέµηση της 

υφιστάµενης ανεργίας στο νοµό Έβρου, σε ποσοστό 3%. Στο πρόγραµµα 

συµµετέχουν συνολικά 33 φορείς του Νοµού µεταξύ των οποίων η Νοµαρχία, οι 13 

∆ήµοι και οι 3 Αναπτυξιακές Εταιρείες.  

H παρούσα πρωτοβουλία στο νοµό Έβρου στοχεύει στην στήριξη και την προώθηση 

στην αγορά ειδικών πληθυσµιακών οµάδων που µαστίζονται από χρόνια προβλήµατα 

στην αγορά εργασίας. Κάθε ΟΤΑ του Νοµού, προσδιόρισε τέτοιες οµάδες µέσα από 

τις προτάσεις του προς την οµάδα εργασίας. Αυτές οι προτάσεις καθορίζουν την 

πολιτική κάθε ∆ήµου για την αύξηση της απασχολησιµότητας, την διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, και την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας.  

Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ενίσχυση υφιστάµενων υποστηρικτικών δοµών (∆οµές 

Συµβουλευτικής) για την υποστήριξη του προγράµµατος και των ωφελουµένων µέχρι 

το τέλος των παρεµβάσεων. Οι ήδη υφιστάµενες δοµές θα αναλάβουν την κοινωνική 

και εργασιακή προετοιµασία, προκειµένου µετά την ολοκλήρωση της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών οι ωφελούµενοι να ενταχθούν σε µία ή περισσότερες 

παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών για την 

προώθηση της απασχόλησης. Το σύνολο των δράσεων που περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα είναι:  

1. Συµβουλευτική παρακολούθηση 500 ωφελούµενων  

2. H ∆ηµοσιότητα και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  

3. H ∆ικτύωση των εµπλεκόµενων φορέων  

4. Προκατάρτιση 150 ωφελουµένων  

5. Κατάρτιση 400 ωφελουµένων  

6. Επιδότηση 50 ωφελουµένων για ετεροαπασχόληση  

7. Επιδότηση 100 ωφελουµένων για αυτοαπασχόληση  

8. Επιδότηση 260 ωφελούµενων για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας(STAGE) 

 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal 

Εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
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αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με επίκεντρο την αγορά 

εργασίας, η Πρωτοβουλία EQUAL στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέµηση 

των διακρίσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, τη δηµιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να 

έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. 

 

Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)  

Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος 'Αγροτική 

Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006'. Οι δράσεις του στοχεύουν 

κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης µιας πολιτικής για την 

ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, µε 

απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριµένα αποσκοπούν στην 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η οικονοµική αυτοδυναµία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η 

διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Η φιλοσοφία και οι κεντρικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: 

� Η προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς 

και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές 

και η προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς εξελίξεις.  

� Η συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και 

στήριξης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας και η 

προώθηση της µείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αµοιβές µεταξύ 

των δύο φύλλων και οµάδων του πληθυσµού.  

� Η επανένταξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών στο εθνικό 

παραγωγικό σύστηµα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν κατά περίπτωση: 

� Φυσικά Πρόσωπα  

� Εταιρείες κάθε µορφής  

� Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε µορφής  

� Ο.Τ.Α 1ου και 2ου Βαθµού & Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α  

� Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί Συλλογικοί Φορείς  

� Φυσικά πρόσωπα κατά κύρια ή µερική απασχόληση γεωργοί  

� ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
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3.2.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στο III ΚΠΣ, αλλά και στις δύο προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, η 

διαχείριση γίνεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε εθνικό επίπεδο 

και από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 

τον συντονισµό της ανάπτυξης της Περιφέρειας στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 

Αποτελεί τον χώρο έκφρασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων των 

παραγωγικών τάξεων, που δρουν στον χώρο της Περιφέρειας, δηµιουργώντας 

συµµετοχικό πλαίσιο για την διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής σε Τοπικό 

επίπεδο.  

Οι σηµαντικότερες αρµοδιότητές του είναι οι εξής:  

• ∆ιατυπώνει προς του κεντρικούς φορείς του δηµοσίου τοµέα (Υπουργεία, 

∆ΕΚΟ), προτάσεις για έργα και µέτρα πολιτικής εθνικής σηµασίας που αφορούν 

την Περιφέρεια, άλλα εντάσσονται στο µεσοχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραµµα.  

• Καταρτίζει ύστερα από σχετικές προτάσεις των Νοµαρχιακών Συµβουλίων, το 

µεσοχρόνιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα στα πλαίσια του µεσοχρόνιου 

εθνικού αναπτυξιακού προγράµµατος.  

• ∆ιαµορφώνει τα πλαίσια για την κατάρτιση των µεσοχρόνιων Νοµαρχιακών 

αναπτυξιακών προγραµµάτων της Περιφέρειας.  

• Καταρτίζει το ετήσιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα.  

• Αποφασίζει για τα ετήσια Νοµαρχιακά αναπτυξιακά προγράµµατα.  

• Κατανέµει τις πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για έργα 

Νοµαρχιακής και Τοπικής σηµασίας.  

• ∆ιατυπώνει προς του φορείς του δηµοσίου τοµέα προτάσεις για έργα και µέτρα 

πολιτικής που αφορούν την Περιφέρεια και χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα 

των φορέων αυτών. Επίσης γνωµοδοτεί για τα προγράµµατα αυτά πριν από την 

έγκριση τους. 

Η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος ασκείται µέσω της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστική Αρχή) η οποία συνιστάται στο οικείο 

Υπουργείο ή την Περιφέρεια. Κύριο διαχειριστικό όργανο για τα προηγούµενα 
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Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και για το III ΚΠΣ όσο αναφορά την προγραµµατική 

περίοδο 2000-2006 αποτελούσε η ∆ιαχειριστική Αρχή κάτι το οποίο έχει αλλάξει για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 του III ΚΠΣ µε τη δηµιουργία της 

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Όσον αναφορά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 του III ΚΠΣ υπήρχε η 

Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ όπου είχε την συνολική ευθύνη του 

προγραµµατισµού και της εφαρµογής του Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). Με 

κύριο σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της 

διαχείρισης και της εφαρµογής του ΚΠΣ στη χώρα. 
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3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Από την επιστηµονική έρευνα µελετώντας ενδελεχώς την βιβλιογραφία εµπειρική και 

θεωρητική καταλήγουµε στις παρακάτω υποθέσεις της διατριβής.  

 

� Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων υλοποίησης 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης 

βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

� Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και στην 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

� Η εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και του 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

� Η ενδυνάµωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών υλοποίησης 

� Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των έργων για την 

ένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελεί παράγοντα βέλτιστης 

απόδοσης των προγραµµάτων αυτών 

� Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η 

εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων βοηθάει στην 

αποτελεσµατικότητα αυτών 

� Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Γενικότερα στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους οι Ελληνικές αρχές 

ανταποκρίθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις είτε µε µεγάλη δυσκολία, είτε 

ανεπαρκώς στις απαιτήσεις και τους σύνθετους νοµικούς, τεχνικούς και 

περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλε το κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών 

ταµείων. Υπογραµµίζεται εν τούτοις, ότι η εισαγωγή σύγχρονων οργανωτικών δοµών 

και διαχειριστικών εργαλείων στο περιβάλλον των εγχώριων δηµόσιων υπηρεσιών, 
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συνιστά ορόσηµο για την αποτελεσµατική διαχείριση των κοινοτικών πόρων στο 

προσεχές µέλλον.  

 

Ειδικότερα, εκτιµάται ότι οι αρχές που επιλήφθηκαν την παρακολούθηση και 

διαχείριση της διαδικασίας εφαρµογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ήταν στο 

σηµείο εκκίνησης ανέτοιµες τόσο από άποψη ανθρωπίνων και άλλων πόρων, όσο και 

από άποψη θεσµικών εργαλείων και εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, προϋποθέσεων 

αναγκαίων για την διαχείριση επενδύσεων του µεγέθους και της σηµασίας των έργων 

των διαφόρων προγραµµατικών περιόδων. Αν και οι δυσκολίες που εµφανίστηκαν 

ποικίλουν από Πρόγραµµα σε Πρόγραµµα ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και ανάγκες προσαρµογής ενός εκάστου στους ισχύοντες για τις παρεµβάσεις των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων όρους, οι κύριοι παράγοντες που είχαν επιπτώσεις στην 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εφαρµογής ήταν κοινοί σε όλα τα 

Προγράµµατα.  

 

Αναφορικά µε την παρακολούθηση, οι Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσµα εταίρων, που, στην 

πλειοψηφία τους, ήταν φορείς του δηµοσίου. Στην πράξη η εκάστοτε Επιτροπή 

Παρακολούθησης απλά υποστήριξε τις αποφάσεις που προέκυπταν από την 

διαδικασία τριµερούς διαβούλευσης µεταξύ της αρµόδιας εθνικής αρχής, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΥΠΟΙΟ.  

 

Συµπερασµατικά, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσµατα και την εµπειρία από τα 

προγράµµατα ανάπτυξης και σύγκλισης που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια 

στις περιφέρειες µπορούν να αναφερθούν τα εξής : 

 

• Οι φορείς που είχαν επιφορτιστεί µε την διαχείριση και παρακολούθηση των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης χαρακτηρίζονταν τόσο από έλλειψη ανθρωπίνου 

δυναµικού όσο και από έλλειψη τεχνογνωσίας. 

 

• Οι επιτροπές που ήταν αρµόδιες για την παρακολούθηση του κάθε προγράµµατος 

επικέντρωναν περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε οικονοµικά αποτελέσµατα, 
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παρά σε στρατηγικά θέµατα (µε εξαίρεση την Κεντρική Επιτροπή 

Παρακολούθησης )  

• Η ευθύνη για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είχε ανατεθεί 

στους αντίστοιχους δηµόσιους φορείς, οι οποίοι δεν είχαν επαρκές προσωπικό. 

Οι δηµόσιοι υπάλληλοι όχι µόνο είχαν εξαιρετικά µεγάλο όγκο εργασίας, αλλά 

δεν είχαν και τα απαραίτητα κίνητρα για να εντείνουν τις προσπάθειες τους για 

να καλύψουν τις αδυναµίες του συστήµατος.  

• Τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στα κατώτερα επίπεδα της 

διοίκησης, καθότι δεν υπήρχε µηχανισµός υποστήριξης για τα έργα που 

υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές ή ελεύθερους επαγγελµατίες. 

• Εκτός από το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης των ΚΠΣ, κάθε 

∆ιαχειριστική Αρχή είχε ανεξάρτητο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο δεν 

επικοινωνούσε µε το κεντρικό, πράγµα που οδηγούσε σε κενά και ανεπάρκεια 

των απαραίτητων πληροφοριών.  

• Αν και η αξιολόγηση των έργων ήταν ένα σηµαντικό βήµα για τις δηµόσιες 

υπηρεσίες, τα αποτελέσµατα τους δεν επηρέασαν την υλοποίηση των 

προγραµµάτων ή την χάραξη πολιτικής από την πλευρά των φορέων. 
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3.4 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Προκειµένου να ελεγχθούν οι βασικές υποθέσεις της διατριβής -που έχουν αναφερθεί 

στην προηγούµενη ενότητα- και εξετάζοντας την περίπτωση της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι απαραίτητα η συλλογή των απόψεων φορέων 

και οργάνων αυτής της Περιφέρειας έτσι ώστε να εκφράσουν την γνώµη τους για την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

 

Η συλλογή των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων από κάθε φορέα που συµµετείχε 

στην έρευνα έγινε µε την σύνταξη ενός σταθµισµένου και στοχευµένου 

ερωτηµατολογίου το οποίο αποτελείται από 11 ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο έχει 

κριθεί ως το πλέον αποτελεσµατικό µέσο συλλογής στατιστικών στοιχείων καθώς 

διευκολύνει τους συµµετέχοντες στην έρευνα να εκφράσουν την προσωπική τους 

άποψη για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά.  

 

Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε 

τις υποθέσεις της διατριβής, διακρίνονται από σαφήνεια, είναι σχετικές µε το θέµα 

της έρευνας και προσπαθούν να διευκολύνουν τους φορείς έτσι ώστε να δώσουν όσο 

το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένες απαντήσεις. Η µέθοδος Delphi έχει επιλεγεί ως η 

βασική ερευνητική µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί στην πορεία της διατριβής 

και µε βάση αυτή την µέθοδο θα αντληθούν πληροφορίες οι οποίες θα αναλυθούν. 

 

Κάνοντας χρήση της Περιγραφικής Στατιστικής (Παγγέ 2000) και της Θεωρίας 

∆ειγµατοληψιών (Herbert 1994) συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία από τον πρώτο 

γύρο της µεθόδου Delphi δηλαδή οι απαντήσεις στο πρώτο ερωτηµατολόγιο που 

συλλέγονται από τους φορείς που συµµετέχουν στην έρευνα. Οι συγκεκριµένες 

απαντήσεις µπορούν να χαρακτηριστούν στην πλειοψηφία τους ως ποιοτικές καθώς  

στις περισσότερες περιπτώσεις δέχονται κατηγοριοποίηση ανάµεσα σε σχετικές 

κατηγορίες και όχι µέτρηση µε την χρήση φυσικών αριθµών. Επίσης 

χρησιµοποιούνται διαστρωµατικές και όχι χρονολογικές µεταβλητές. ∆ιαστρωµατικές 

είναι οι µεταβλητές όταν παρουσιάζονται οι διάφορες τιµές που παίρνουν στην ίδια 

χρονική περίοδο ενώ χρονολογικές είναι οι µεταβλητές όταν παρουσιάζουν την τιµές 

που παίρνουν σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Τέλος µε την χρήση 
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διαγραµµάτων και γραφικών παραστάσεων δίνεται µια ποσοτική εικόνα των 

απόψεων των φορέων σχετικά µε τις υποθέσεις και βοηθάει την έρευνα µας να 

αναπτυχθεί περαιτέρω. Ενώ στο δεύτερο στάδιο την µεθόδου Delphi, στέλνονται για 

δεύτερη φορά τα ερωτηµατολόγια στους ίδιους φορείς περιλαµβάνοντας την ανάλυση 

που έχουµε πραγµατοποιήσει σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά και ζητάµε την άποψη 

τους πάνω στην ανάλυση που έχει δοθεί.  

 

Εξαιτίας της ποιοτικής φύσης των στατιστικών στοιχείων που έχουµε συλλέξει 

παρουσιάζονται κάποιοι περιορισµοί στην ανάλυση που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε. Εάν όµως τα στοιχεία µας ήταν ποσοτικά είτε συνεχή(αριθµοί µη 

ακέραιοι) είτε διακριτά (αριθµοί που είναι ακέραιοι) τότε θα υπήρχε µια πολύ πιο 

µεγάλη ποικιλία µεθόδων ανάλυσης και εκτιµήσεως που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν. Ωστόσο οι ποιοτικές µεταβλητές που έχουµε συγκεντρώσει 

µπορούν σε ένα βαθµό να πάρουν την µορφή διακριτών στοιχείων και να εφαρµοστεί 

πάνω σε αυτές µια πιο περιορισµένη αλλά συγχρόνως χρήσιµη σειρά στατιστικών 

αναλύσεων.  

 

Το δεύτερο στάδιο της µεθόδου Delphi περιλαµβάνει αποκλειστικά ποιοτικές 

µεταβλητές, αφού οι φορείς απλά εκφράζουν την γνώµη τους στην ανάλυση 

εκφράζοντας µε αυτό τον τρόπο τον αριθµό αυτών που συµφωνούν και αυτών που 

διαφωνούν.  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ DELPHI 

 

Η µέθοδος Delphi, αρχικά αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 από την επιχείρηση 

Rand, για να εξυπηρετήσει σκοπούς έρευνας αγοράς και προβλέψεων πωλήσεων. 

Πήρε την ονοµασία της από το γνωστό σε όλους µαντείο των ∆ελφών. Ο σκοπός των 

περισσοτέρων εφαρµογών Delphi είναι η αξιόπιστη και δηµιουργική διερεύνηση 

ιδεών ή η παραγωγή κατάλληλων πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων. Η µέθοδος 

Delphi είναι βασισµένη σε µια δοµηµένη διαδικασία για την συλλογή και άντληση 

γνώσης από µια οµάδα ειδικών, µέσω µιας σειράς διανεµηµένων ερωτηµατολογίων 

µε ελεγχόµενη συλλογή πληροφοριών (Adler and Ziglio,1996). Οι προσωπικές 

συνεισφορές µοιράζονται µε όλη την οµάδα χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα από 

κάθε ερωτηµατολόγιο. Αυτό επιτρέπει σε µια µεγάλη γεωγραφικά διάσπαρτη οµάδα 
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να αναγνωρίσει και να βελτιώσει µια σειρά σηµαντικών εννοιών και να καθορίσει τον 

ορισµό των εννοιών αυτών µε µια φυσική επικρατούσα ορολογία.  

 

Αποτελεί επαναλαµβανόµενη συλλογή και ανατροφοδότηση των απόψεων ειδικών 

και εµπειρογνωµόνων για συγκεκριµένα θέµατα, µέσα από δοµηµένα 

ερωτηµατολόγια και αποτελεί σήµερα µια από τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές 

πρόγνωσης τεχνολογικών και επιστηµονικών εξελίξεων. Χρησιµοποιείται εδώ και 

αρκετά χρόνια ως µία Τεχνολογική Προοπτική ∆ιεύρυνσης (ΤΠ∆).Μία από τις 

σηµαντικότερες και πλέον αναγνωρισµένες αξίες της µεθόδου Delphi µέσω 

ερωτηµατολογίων είναι ότι επιφέρουν µεγάλη κινητοποίηση όλων των µερών που 

ενδιαφέρονται για την έρευνα, όσον αφορά ένα συλλογικό προβληµατισµό σχετικά µε 

τις προτεραιότητες της, ικανό να υποκινήσει τη δηµόσια συζήτηση.  

 

Σύµφωνα µε τον Helmer η µέθοδος Delphi, αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό εργαλείο 

επικοινωνίας µέσα σε µια οµάδα ειδικών και τοιουτοτρόπως διευκολύνει τη 

διαµόρφωση µιας οµαδικής απόφασης (κρίσης). Ο Wissema (1982), υπογραµµίζει τη 

σηµασία την µεθόδου Delphi, ως µια µονοµεταβλητή διερευνητική τεχνική, για τη 

διεξαγωγή τεχνολογικών προβλέψεων. Η µέθοδος Delphi χρησιµοποιείται ευρέως για 

τη διεξαγωγή προβλέψεων στον τοµέα της τεχνολογίας, παιδείας, κοινωνίας και σε 

άλλους τοµείς (Cornish, 1977). H αποστολή της µεθόδου Delphi, είναι να επιτύχει 

συναίνεση µεταξύ της οµάδας των ειδικών, οι οποίοι είναι ήδη εξοικειωµένοι µε το 

υπό διερεύνηση θέµα. Η ιδέα εδώ είναι να δηµιουργηθούν ανεξάρτητες και αξιόλογες 

διαδικασίες διαµόρφωσης συλλογισµών µεταξύ των συµµετεχόντων, χωρίς την 

εξάρτηση σε γνωστές απερίσκεπτες αντιλήψεις, συχνά παρούσες κατά τη διάρκεια 

άµεσων αντιπαραθέσεων. 

 

Η µέθοδος Delphi σαν µέσο έρευνας έχει επιλεγεί σε αυτή την ανάλυση: 

 

1.  Για να ανιχνεύσει τις απόψεις και τη γνώµη των φορέων υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

2.  Να προβλέψει µελλοντικές τάσεις και κατευθύνσεις που µπορεί να 

ακολουθήσουν αυτοί οι φορείς  
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3.  Να µπορέσει να δηµιουργήσει και να χαρτογραφήσει την περιοχή το πεδίο 

όπου συµφωνούν ή διαφωνούν τα αρµόδια όργανα µε τις διαχειρίστηκες αρχές 

και τις στρατηγικές τους 

 

Αποτελεί µια χρήσιµη µεθοδολογία για την αξιολόγηση προγραµµάτων άλλα και των 

µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων 

ανάπτυξης. Είναι χρήσιµη για προβλήµατα που απαιτούν επιπλέον κριτική ανάλυση 

και για µελέτες που αφορούν βιοµηχανίες οι οποίες υφίστανται ραγδαίες αλλαγές και 

λειτουργούν µέσα σε ένα ανασφαλές περιβάλλον (Jillson, 1979, Kaynak et al, 1994). 

Η µέθοδος Delphi είναι µια απαραίτητη ερευνητική µέθοδος για να παράγει 

πρακτικές ιδέες και να συγκεντρώνει συγκεκριµένες πληροφορίες για µια µεγάλη 

ποικιλία δειγµάτων σε ένα δοσµένο πεδίο έρευνας.  

 

Η µέθοδος Delphi αναφέρεται ως:  

“Μια µέθοδος που επιτρέπει τη δηµιουργία ενός είδους διαδικασίας που στηρίζεται 

στην επικοινωνία έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει αποτελεσµατική στο να 

επιτρέψει ένα σύνολο ατόµων να αντιµετωπίσουν ένα δύσκολο πρόβληµα” (Listone 

and Turoff, 1979, Π. 574 ). 

 

Εισαγωγική αναφορά στο δείγµα της Μεθόδου Delphi 

 

Βασικό σηµείο για την ερευνητική µέθοδο Delphi αποτελεί η επιλογή του δείγµατος 

το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της σηµασίας των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη των περιφερειών. Ο πληθυσµός από τον οποίο θα επιλέξουµε το δείγµα 

προέρχεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει επιλεγεί 

ένα σύνολο στελεχών φορέων που αποτελείται από Νοµαρχίες, ∆ήµους, 

Επιµελητήρια και Αναπτυξιακούς φορείς της Περιφέρειας. 

Σε αυτή την ανάλυση η συµπεριφορά των φορέων ερευνάται αρχικά απευθείας µέσω 

της περιγραφής και της παρακολούθησης των ενεργειών τους, αλλά στο δεύτερο 

στάδιο της ερευνητικής µεθόδου εξετάζονται οι αλλαγές στις απόψεις και τον τρόπο 

µε τον οποίο οι φορείς αντιµετωπίζουν τους παράγοντες υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Επειδή το µέγεθος, η λειτουργία και η 

αποτελεσµατικότητα των φορέων ποικίλουν από φορέα σε φορέα τα αποτελέσµατα 
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της µεθόδου Delphi είναι διαφορετικά και η σύγκριση µεταξύ τους γίνεται 

προσεγγιστικά προκειµένου να φτάσουµε σε συγκεντρωτικά και οµαδοποιηµένα 

αποτελέσµατα επαλήθευσης η όχι των υποθέσεων της διατριβής.  

 

Μεθοδολογία έρευνας Delphi 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου Delphi στην επιστηµονική µου ανάλυση θα γίνει σε δύο 

διαφορετικά στάδια: 

Στάδιο 1ο: Θα σχεδιαστεί µε βάση τις ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής ένα 

πρότυπο ερωτηµατολογίου το οποίο θα περιλαµβάνει 11 ερωτήσεις. Το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγια πρόκειται να αποσταλεί σε ογδόντα επτά φορείς υλοποίησης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο Νοµαρχιών και ∆ήµων και 

σε επίπεδο κεντρικών ∆ιευθύνσεων υλοποίησης και σχεδιασµού της Περιφέρειας, 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τους µηχανισµούς 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης. Στη 

συνέχεια τα αποτελέσµατα των απαντήσεων από τα ερωτηµατολόγια θα 

συγκεντρωθούν και θα γίνει η ανάλυσή τους µε την χρήση πινάκων και γραφηµάτων 

προκειµένου να εξάγουµε τα πρωτογενή συµπεράσµατα.  

 

Στάδιο 2ο: Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου Delphi θα αποσταλεί εκ 

νέου ερωτηµατολόγιο το οποίο θα περιλαµβάνει την πλειοψηφία των ερωτήσεων 

καθώς και την ανάλυση αυτών προκειµένου ο φορέας να έχει µια πλήρη εικόνα των 

απόψεων και των απαντήσεων των άλλων φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα. Το 

2ο ερωτηµατολόγιο περιέχει τον κατάλογο των αποτελεσµάτων, τις χρονικές 

εκτιµήσεις για την υλοποίηση τους και την ανάλυση της πρώτης φάσης της µεθόδου 

Delphi. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους φορείς να εκφράσουν την γνώµη τους 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δηλαδή εάν συµφωνούν ή διαφωνούν µε 

αυτά. Στο στάδιο αυτό οι φορείς πρέπει να επανεξετάσουν τα επιχειρήµατα και 

ενδεχοµένως να επαναδιατυπώσουν την εκτίµηση τους για τις απαντήσεις των άλλων 

φορέων, ενώ οι νέες εκτιµήσεις συγκεντρώνονται και οδηγούν σε νέα ανάλυση. 

Πολλές φορές όταν εφαρµόζεται η µέθοδος Delphi µε σκοπό τη δηµιουργία 

συναίνεσης για την επίλυση ενός προβλήµατος τότε η διαδικασία αυτή µπορεί να 

επαναληφθεί και άλλες φορές προκειµένου να επιτευχθεί µια συµφωνία µεταξύ των 

συµµετεχόντων συνήθως τρεις µε τέσσερις φορές είναι αρκετές. Ο σκοπός της 



 192

πολλαπλής διανοµής του ερωτηµατολόγιου είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 

εµπειρογνώµονες-ειδικούς να συγκρίνουν τις εκτιµήσεις τους µε εκείνες του συνόλου 

των ερωτηθέντων ώστε να µπορέσουν να διαµορφώσουν την τελική άποψη 

τροποποιώντας ή όχι τις τελικές τους απαντήσεις. Εξασφαλίζεται µε αυτό τον τρόπο 

ένας µηχανισµός αλληλεπίδρασης, συναινέσεως και σύγκλισης των απόψεων ως προς 

τις ζητούµενες µελλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης ενός επιστηµονικού τοµέα. 

 

Τα τρία βασικότερα χαρακτηριστικά της µεθόδου Delphi είναι: 

1. Η διατήρηση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων 

2. Η χρήση ελεγχόµενης ανατροφοδότησης  

3. Η πραγµατοποίηση στατιστικής οργάνωσης και οµαδοποίησης των 

απαντήσεων.  

 

Με βάση αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου Delphi τα στατιστικά 

αποτελέσµατα της έρευνας µας αναλύονται και καταλήγουν στα βασικά 

συµπεράσµατα της διατριβής. 

 

Γράφηµα 3.1: ∆οµή της µεθόδου Delphi 

∆οµή της µεθόδου Delphi 

↓                                                                ↓ 

1. Εισαγωγικό Γράµµα  
Αναφορά των 

προβληµάτων που 
µπορεί να προκύψουν 

↓  ↓ 

2. Αρχικό Ερωτηµατολόγιο µε ηµιδοµηµένες 
ερωτήσεις για εισαγωγική ενηµέρωση ← Γύρο 1 Μεθόδου Delphi 

↓  ↓ 

3. Ποιοτική Ανάλυση ← 
Γύρος 2 Μεθόδου 

Delphi 

↓   

3.1 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 
πρώτου ερωτηµατολογίου 

  

   

3.2 ∆όµηση των στατιστικών αποτελεσµάτων 
σε ένα πιο σύντοµο ερωτηµατολόγιο όπου 

ζητείται η γνώµη των φορέων για τα 
αποτελέσµατα του πρώτου ερωτηµατολογίου 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η µέθοδος Delphi αποτελεί µια αρκετά χρονοβόρα 

διαδικασία καθώς πραγµατοποιείται σε δύο στάδια και αυτό αποθαρρύνει πολλούς 

ερευνητές να τη χρησιµοποιήσουν. Επίσης οι τυχόν αλλαγές προσώπων στους φορείς 

που έχει αποσταλεί το πρώτο ερωτηµατολόγιο µας αναγκάζει να ενηµερώσουµε από 

την αρχή τους αντικαταστάτες για να µπορέσουν να συµµετάσχουν στο δεύτερο 

στάδιο της έρευνας. 
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3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή και στη συνέχεια αναλυτική περιγραφή του 

υποδείγµατος της διατριβής. Σαν βασικό υπόδειγµα έχω επιλέξει την Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία θεωρείται µια από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας καθώς περικλείει στα 

χωρικά της σύνορα, τόσο περιοχές µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα όσο και 

περιοχές µε αναπτυξιακή υστέρηση, συνεπώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί έτσι 

ώστε να προσοµοιάζει το σύνολο της χώρας µέσα από αυτή την περιφέρεια 

(εξαιρώντας την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας).  

 

Με τη βοήθεια των αποτελεσµάτων της SWOT ανάλυσης προκύπτουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως τα 

πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που ορθώνονται κατά την 

αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας. Επιπλέον από την ανάλυση PEST προκύπτουν 

οι δυνάµεις που επηρεάζουν την Περιφέρεια όσον αφορά το οικονοµικό, το 

κοινωνικό, το πολιτικό και το τεχνολογικό περιβάλλον. 

 

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον 

περιφερειακό προγραµµατισµό που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Κεντρική ∆ιοίκηση και την Περιφέρεια αποσκοπώντας στην οικονοµική και 

κοινωνική σύγκλιση της περιφέρειας και χρηµατοδοτείται από πόρους που 

προέρχονται από συγχρηµατοδοτούµενα Κοινοτικά Προγράµµατα Στήριξης (όπως III 

ΚΠΣ 2000-2006, IV ΚΠΣ 2007-2013). Η ένταση χρηµατοδότησης µέσω των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει την αναπτυξιακή 

υστέρηση που εµφανίζεται στην Περιφέρεια, σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα, 

πράγµα το οποίο οδηγεί την διατριβή στο να εξετάσει τους λόγους που λειτουργούν 

ανατρεπτικά στη θετική πορεία της ανάπτυξης. Στα προγράµµατα των ΚΠΣ 

προστίθενται οι Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Interreg, Equal, Leader αλλά 

και προγράµµατα από τους Εθνικούς Πόρους) 

 

Για αυτό το λόγο έχω παραθέσει µια σειρά από υποθέσεις τις οποίες προσπαθώ να 

επαληθεύσω προκειµένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της περιφέρειας και δεν αποδίδουν τα ποσά τα οποία επενδύονται από τα 
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αναπτυξιακά προγράµµατα. Οι υποθέσεις προσπαθούν να εντοπίσουν τα προβλήµατα 

και να απαντήσουν στο βασικό ερώτηµα “Γιατί η αναπτυξιακή προσπάθεια δεν 

ακολουθεί τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα και πως θα επιτευχθεί µια 

αναστροφή της κακής απόδοσης των προγραµµάτων”. 

 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου η µέθοδος Delphi η οποία χρησιµοποιείται 

σαν τη βασική µου ερευνητική µέθοδο συµβάλει στην συλλογή, οµαδοποίηση, 

επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων που προκύπτουν από τους φορείς. Μας 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες µας επιτρέπουν να καταλήξουµε στην 

επαλήθευση ή όχι των βασικών υποθέσεων της διατριβής. Το βασικό χαρακτηριστικό 

της µεθόδου Delphi είναι ότι αποτελεί µια απαιτητική και εξαντλητική µέθοδο 

συλλογής στοιχείων και είναι απαραίτητη η επίµονη και προσεκτική συλλογή των 

πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έχουν παρουσιαστεί οι παρακάτω ερευνητικές ερωτήσεις:  

 

� Ποιος είναι ο ρόλος των µηχανισµών υλοποίησης στη διάρκεια του 

σχεδιασµού ενός αναπτυξιακού προγράµµατος; 

 

� Ποια η σχέση των µηχανισµών υλοποίησης µε την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων; 

 

� Ποια είναι τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά των µηχανισµών εφαρµογής; 

 

� Ποια είναι η λογική της αξιολόγησης που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για κάθε 

ένα µηχανισµό εφαρµογής; 

 

� Ποια είναι η στοχευόµενη µεθοδολογική προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί 

για σωστή επιστηµονική έρευνα;  

 

Με βάσει τις οποίες έγινε ο σχεδιασµός της διατριβής, και η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να δούµε κατά πόσο ανταποκρίνονται στη 

πραγµατικότητα οι παραπάνω ερωτήσεις καθώς και για να επαληθευτούν οι βασικές 

υποθέσεις τις διατριβής.  

 

Επίσης έχοντας αναλύσει στο προηγούµενο κεφάλαιο το βασικό υπόδειγµα της 

διατριβής δηλαδή την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και έχοντας 

κάνει µια ενδεικτική αναφορά στα προγράµµατα ανάπτυξης που έχουν λάβει χώρα τα 

τελευταία χρόνια στην συγκεκριµένη περιοχή παρεµβάσεως αλλά και στο σύνολο της 

χώρας ολοκληρώνονται οι δύο πρώτες ενότητες του κεφαλαίου. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιείται έτσι ώστε να 
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επαληθευτούν οι υποθέσεις τις διατριβής στηριζόµενη στα ειδικά χαρακτηριστικά της 

περιφέρειας. 

 

Ένα από τα βασικότερα συµπεράσµατα που έχουµε καταλήξει από το προηγούµενο 

κεφάλαιο είναι ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί ένα από 

τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα περιφέρειας στην Ελλάδα µε πολλές αδυναµίες 

και ειδικούς τοµείς µε πολλά µειονεκτήµατα. Πάνω σε αυτούς τους τοµείς θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία και να αποτελέσουν περιοχές παρεµβάσεως. Επίσης 

ορισµένοι τοµείς όπως ο πρωτογενής και ειδικότερα η µεταποίηση βρίσκεται σε 

συνεχή υποχώρηση οπότε είναι απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες ενίσχυσης και 

υποστήριξης αυτού του τοµέα αφού µε την σειρά του θα µπορούσε να συµβάλει στη 

µείωση της ανεργίας που αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της Περιφέρειας µε 

αρνητική επίπτωση την µείωση του περιφερειακού ΑΕΠ και την δηµιουργία 

οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

Για αυτό το λόγο έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη περιφέρεια να αποτελέσει αντικείµενο 

έρευνας και να κληθούν οι φορείς σχεδιασµού διαχείρισης και υλοποίησης για να 

απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο το οποίο έχουµε δηµιουργήσει. Έτσι στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται µια περιγραφική και πολύ λεπτοµερής ανάλυση κάθε 

µιας ερώτησης ξεχωριστά καθώς και ανάλυση των αποτελεσµάτων µέσω της χρήσης 

διαγραµµάτων και πινάκων. Ενώ όσο αναφορά τις µεθόδους που χρησιµοποιούµε η 

κάθε µια ερώτηση παρουσιάζεται και στα δυο στάδια της µεθόδου Delphi έχοντας 

αποσταλεί δύο ερωτηµατολόγια µε χρονική διαφορά ενός έτους στους ίδιους φορείς 

υλοποίησης προκειµένου να συγκεντρωθούν τα ερωτηµατολόγια και να αναλυθούν οι 

απαντήσεις των συµµετεχόντων. 

 

Τέλος στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου οι ερευνητικές υποθέσεις της διατριβής 

περιγράφονται και αναλύονται παρουσιάζοντας αυτές που επαληθεύονται ξεκάθαρα 

µε κριτικά σχόλια αλλά και αυτές που παρουσιάζουν κενά και χρειάζεται παραπάνω 

έρευνα και ανάλυση 
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4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DELPHI 

 

Όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούµενο κεφάλαιο η µέθοδος διεξαγωγής έρευνας 

πεδίου Delphi που έχει χρησιµοποιηθεί είναι η ειδική τεχνική µέθοδος αξιολόγησης 

Delphi κυρίως επειδή τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι στην πλειοψηφία τους 

ποιοτικά. Για την συλλογή των στοιχείων το δείγµα των συµµετεχόντων αποτελείται 

από στελέχη της Περιφέρειας, νοµαρχιών, δήµων, κοινοτήτων, επιµελητηρίων και 

άλλων αναπτυξιακών φορέων οι οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Αρχικά σχεδιάστηκε το ερωτηµατολόγιο για το πρώτο στάδιο της µεθόδου Delphi το 

οποίο αποτελείται από 11 ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο εστάλει σε 87 φορείς της 

Περιφέρειας ΑΜΘ σε ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας, της Νοµαρχίας και των ∆ήµων 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τους µηχανισµούς 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Το ερωτηµατολόγιο στήθηκε µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περιλαµβάνει τις κύριες 

υποθέσεις της διατριβής για να µπορούµε από την ανάλυση των απαντήσεων να 

τεκµηριώνουν ή όχι τις ερευνητικές ερωτήσεις και τις κύριες υποθέσεις της διατριβής. 

Η επιλογή των φορέων για την απάντηση των ερωτήσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να περιλαµβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία όσων εµπλέκονται στην διαδικασία 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Οι 

οποίοι είναι  

 

1. Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας ΑΜΘ 

2. Νοµαρχίες (Β΄ Βαθµού ΟΤΑ) 

3. ∆ήµοι και Κοινότητες (Α΄ Βαθµός ΟΤΑ)  

4. Επιµελητήρια  

5. Αναπτυξιακές Εταιρίες 

6. Σύνδεσµοι Εργοδοτών 

7. Οργανισµοί που εµπλέκονται στην διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  
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Η κατηγοριοποίηση των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί 

µε δύο τρόπους, πρώτον χωροταξικά µε βάση τους πέντε νοµούς την Περιφέρειας και 

δεύτερον σύµφωνα µε τον ρόλο και την συµµετοχή του κάθε φορέα στην διαδικασία 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

 

Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 που ακολουθούν γίνεται η παρουσίαση των φορέων πρώτα 

ανάλογα µε την χωρική τους τοποθέτηση και στη συνέχεια ανάλογα µε τον ρόλο και 

την συµµετοχή του κάθε φορέα στην διαδικασία παρακολούθησης διαχείρισης και 

ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Πίνακας 4.1: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα 

Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 

1 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

2 ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

3 ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
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Πίνακας 4.1: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα 

(συνέχεια) 

ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

EΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΡΑΜΑΣ (ΑΝ.Ε.∆ Α.Ε.) 

• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ (ΕΑΣ) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΟΑΕ∆-∆ΡΑΜΑΣ 
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Πίνακας: 4.1: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα (συνέχεια) 

ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ  

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΑΕΝΑΚ" ΑΕ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΑΝ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

• ΟΑΕ∆-ΚΑΒΑΛΑ 

ΝΟΜΟΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΟΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ  

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕ∆Κ ΞΑΝΘΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΠΑ) 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
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Πίνακας: 4.1: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα (συνέχεια) 

ΝΟΜΟΣ 

ΕΒΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΒΡΟΥ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΕΒΡΟΥ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΕΒΡΟΥ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΕΒΡΟΥ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΒΡΟΥ-ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΟΑΕ∆-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Πίνακας 4.2: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

• ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
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Πίνακας 4.2: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προσκλήθηκαν στην έρευνα (συνέχεια) 

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ  

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΟΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

• ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ  

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  

• ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ 

• ∆ΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ 

• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

ΕΒΡΟΥ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ-

ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ-ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
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Πίνακας 4.2: Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι προκλήθηκαν στην έρευνα (συνέχεια) 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΡΑΜΑΣ (ΑΝ.Ε.∆ Α.Ε.) 

• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 

(ΕΑΣ) 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 

• ΟΑΕ∆-∆ΡΑΜΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

"ΑΕΝΑΚ" ΑΕ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - 

ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

• ΟΑΕ∆-ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΑΕΝΑΚ" ΑΕ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΑΝ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

• ΟΑΕ∆-ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕ∆Κ ΞΑΝΘΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΠΑ) 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΕΒΡΟΥ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΕΒΡΟΥ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΈΒΡΟΥ 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ 

ΘΡΑΚΗΣ 

• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

• ΟΑΕ∆-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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4.3 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI 

 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας Delphi αποστείλαµε το ερωτηµατολόγιο στους φορείς 

που παρουσιάστηκαν στους πίνακες συνοδευόµενο από τις οδηγίες συµπλήρωσης. 

Από τους 87 φορείς µας έστειλαν πίσω το ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο οι 27 

ποσοστό 30%. Παρακάτω παρουσιάζονται οι φορείς οι οποίοι συµµετείχαν στο 

πρώτο στάδιο της µεθόδου Delphi.  

 

Οι φορείς που απάντησαν στο 1o Στάδιο της Delphi είναι οι εξής: 

1. Αναπτυξιακή Αλεξανδρούπολης 

2. ∆ήµος Νέου Σιδηροχωρίου 

3. ∆ήµος ∆οξάτου 

4. ∆ήµος Αλεξανδρούπολης 

5. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης 

6. Αναπτυξιακή εταιρεία ∆ράµας 

7. ∆ιεύθυνση ∆ασών Έβρου 

8. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Καβάλας 

9. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Νοµαρχίας ∆ράµας 

10. ΤΕ∆Κ Ξάνθης 1 

11. ΤΕ∆Κ Ξάνθης 2 

12. Aµιγής Επιχείρηση ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης Ε.Π.Α. 

13. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών ∆ράµας 

14. ∆ήµος Προσοτσάνης 

15. Επιµελητήριο ∆ράµας 

16. ∆ήµος Τριγώνου 

17. ∆ήµος Κυπρίνου 

18. Κοινότητα Σιδηρονέρου 

19. ∆ήµος Φερών 

20. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Ξάνθης 

21. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης 

22. Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου 

23. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ξάνθης 
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24. ∆ήµος ∆ιδυµότειχου 

25. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

26. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης 

27. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης 

 

Οι φορείς που συµµετέχουν στην έρευνα εµπλέκονται στην διαδικασία της 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνέχεια γίνεται µια 

κατηγοριοποίηση τους ανάλογα µε τον ρόλο που επιτελούν στην διαδικασία 

παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έχει την ευθύνη της 

παρακολούθησης και του ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης  

∆ιαρθρώνεται σε τέσσερις µονάδες  

• Μονάδα Α: Προγραµµατισµού Ε.Π. και Αξιολόγησης 

• Μονάδα Β: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης 

• Μονάδα Γ: Ελέγχου 

• Μονάδα ∆: Οργάνωσης-Υποστήριξης 

Το 2008 πραγµατοποιήθηκε η µετονοµασία της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατηρώντας 

τα κύρια καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της και ενσωµατώνοντας επιπρόσθετες 

λειτουργίες των µονάδων της για την παρακολούθηση, την διαχείριση και τον έλεγχο 

των έργων της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.  

 

2. H ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ έχει την ευθύνη της 

διαχείρισης και του ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

Η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆ΙΣΑ) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» είναι γενικά αρµόδια για: 
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• Τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση της αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής 

στο επίπεδο της Περιφέρειας, 

• Την υλοποίηση των διαδικασιών του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού και την 

κατάρτιση των ετήσιων και µεσοχρόνιων προγραµµάτων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,  

• Την εφαρµογή των αναπτυξιακών κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην 

Περιφέρεια, 

• Την διαχείριση και ανάπτυξη λατοµείων σε δηµόσιες εκτάσεις, γεωθερµικών 

πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας για ενεργειακή χρήση και έργων ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας. 

 

Αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα  

Α. Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής  

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής είναι:  

• Η σύνταξη προτάσεων για τη διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής.  

• Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής 

στο επίπεδο της Περιφέρειας.  

• Η µέριµνα για την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράµµατος της 

Περιφέρειας, ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της 

πορείας εφαρµογής του.  

• Η υλοποίηση δράσεων από συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

(Ταµείο Συνοχής και «ΚτΠ») από το Τµήµα Α'. 

 

Β. Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Έργων 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Έργων 

είναι:  

• Η τελική διαµόρφωση, η µέριµνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της 

εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού 

Επιπέδου. 

• H παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται 

για χρηµατοδότηση στην Ευρωπαϊκή ένωση και άλλους χρηµατοδοτικούς 

οργανισµούς στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
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• Επιπλέον, στο Τµήµα Β’ έχουν ανατεθεί καθήκοντα τελικού δικαιούχου για τα 

προγράµµατα κατάρτισης και η συµµετοχή σε Επιτροπές Επιλογής Ωφελούµενων 

∆ράσεων Συµβουλευτικής. 

 

Γ. Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι:  

• Η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου της 

υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων σε εφαρµογή των σχετικών µε τα κίνητρα 

διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόµου και άλλων Προγραµµάτων. 

 

∆. Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

• Η διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δηµόσιες εκτάσεις (λατοµεία 

µαρµάρων, βιοµηχανικών υλικών, αδρανών υλικών), γεωθερµικών πεδίων 

χαµηλής θερµοκρασίας (25οC – 90οC) για ενεργειακή χρήση και Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (µικρά υδροηλεκτρικά, αιολικά, βιοµάζα, φωτοβολταϊκά), µε 

όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης. 

 

3. H ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ έχει την 

ευθύνη της διαχείρισης και του ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας συγκροτείται από τα παρακάτω (2) 

Τµήµατα: 

• Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού 

• Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών 

 

Α. Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού 

Οι βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος είναι: 

• Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής 

Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του 

περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι 
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ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν 

διανοµαρχικό χαρακτήρα.  

• Η προώθηση και ο συντονισµός των Περιφερειακών σχεδίων Στερεών 

αποβλήτων. 

• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων  

• Οι άδειες διαχείρισης επικινδύνων και µη αποβλήτων  

• Η κατάρτιση αποφάσεων οριοθέτησης υδατορεµάτων ή και τµηµάτων αυτών 

• ∆ιερεύνηση προσφυγών-καταγγελιών για θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας.  

• Παρακολούθηση εφαρµογής σχεδίων παραλαβής αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίων  

 

Β. Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών  

Οι βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος είναι: 

• Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέµατα πολεοδοµικού 

σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονοµικού και 

κτιριοδοµικού κανονισµού.  

• Η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά 

προγράµµατα µελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδοµικών µελετών ή και µεµονωµένων 

ως άνω µελετών. Η παρακολούθηση άσκησης των αρµοδιοτήτων των 

νοµαρχιακών υπηρεσιών πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών και η παροχή 

κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές.  

 

4. Οι Νοµαρχίες οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες έχουν την αρµοδιότητα της διαχείρισης 

και της υλοποίησης των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

Οι Νοµαρχίες που συµµετέχουν στην έρευνα Delphi είναι:  

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης 

• Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου 

• ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Νοµαρχίας Καβάλας 

• ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Νοµαρχίας ∆ράµας 

 

Γενική αρµοδιότητα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι η διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 

νοµαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Στις Νοµαρχιακές 
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Αυτοδιοικήσεις περιέχονται όλες οι σχετικές αρµοδιότητες των Νοµαρχών και των 

νοµαρχιακών υπηρεσιών µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες σε θέµατα δηµόσιας 

περιουσίας και στις αρµοδιότητες:  

• Της κρατικής διοίκησης (εκτός των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας). 

• Των Ν.Π.∆.∆.. 

• Των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας. 

 

Στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις περιέχονται µόνο οι ειδικές αποφασιστικές 

αρµοδιότητες που είχαν οι Νοµάρχες και τα κρατικά περιφερειακά όργανα των 

νοµαρχιακών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται σε «τοπικές υποθέσεις νοµαρχιακού 

επιπέδου» και όχι σε υποθέσεις που ανήκουν στον κύκλο της «κρατικής διοίκησης» 

σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διατάξεις, ακόµη και αν αυτές σχετίζονται µε την εν 

γένει ανάπτυξη της περιφέρειας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 

Συνεπώς, τα όρια της γενικής αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι 

αφενός οι τοπικές υποθέσεις που ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 

∆ήµων και Κοινοτήτων και αφετέρου οι υποθέσεις που περιλαµβάνονται στις 

«αρµοδιότητες της κρατικής διοίκησης», τις οποίες ασκούσαν τα κρατικά 

περιφερειακά όργανα. 

 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που συµµετέχουν στην έρευνα Delphi είναι:  

• ∆ήµος Νέου Σιδηροχωρίου 

• ∆ήµος ∆οξάτου 

• ∆ήµος Αλεξανδρούπολης 

• ∆ήµος Προσοτσάνης 

• ∆ήµος Τριγώνου 

• ∆ήµος Κυπρίνου 

• Κοινότητα Σιδηρονέρου 

• ∆ήµος ∆ιδυµότειχου 

• ∆ήµος Φερών 

• Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) Ξάνθης 1 

• Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) Ξάνθης 2 
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• Aµιγής Επιχείρηση Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης Ε.Π.Α. 

 

Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: 

• Ανάπτυξης 

• Περιβάλλοντος 

• Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών 

• Απασχόλησης 

• Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

• Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού 

• Πολιτικής Προστασίας 

 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 

αρµοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών 

 

5. Τα Επιµελητήρια οι Οργανισµοί και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες έχουν την 

αρµοδιότητα της υλοποίησης των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Α. Επιµελητήρια: 

• Επιµελητήριο ∆ράµας 

 

Σκοπός του επιµελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη του εµπορίου, της 

βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελµάτων στην περιφέρειά τους, µέσα στα 

πλαίσια των συµφερόντων της εθνικής οικονοµίας, ως και η εν γένει οικονοµική 

πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωµοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέµα οικονοµικού 

περιεχοµένου, προς την Πολιτεία µε γνώµονα πάντοτε την οικονοµική ανάπτυξη της 

περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος της εθνικής 

οικονοµίας. Επίσης η παροχή γνωµοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε 

θέµα οικονοµικού περιεχοµένου προς τα µέλη τους και κάθε ενδιαφερόµενο ». 

 

Β. Αναπτυξιακές Εταιρείες: 

• Αναπτυξιακή Αλεξανδρούπολης 

• Αναπτυξιακή εταιρεία ∆ράµας 
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Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, λειτουργούν ως Επιχειρήσεις των Οργανισµών της 

Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, “Οι ∆ήµοι και οι Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, µπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να µετέχουν σε 

επιχειρήσεις που συνιστούν µαζί µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε 

επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: 

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και 

για την οικονοµική εκµετάλλευση των έργων αυτών, 

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την 

εξυπηρέτηση του κοινού, 

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγµατοποίηση 

εσόδων.” 

 

Ο Ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών αναπτύχθηκε ως δυναµική διαδικασία 

συσσώρευσης εµπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονοµικών 

δεδοµένων µε τις τάσεις, προσανατολισµούς και απαιτήσεις του ευρύτερου 

Περιφερειακού, Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. 

 

Γ. Οργανισµοί & ενώσεις: 

• ∆ιεύθυνση ∆ασών Έβρου 

• Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ξάνθης 

• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών ∆ράµας 

 

Καθώς και άλλοι οργανισµοί όπως σύνδεσµοι αγροτικοί, βιοµηχανικοί και 

περιβαλλοντικοί οι οποίοι συµβάλουν στην αποτελεσµατική υλοποίηση και 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί γίνεται µια λεπτοµερής κατηγοριοποίηση των φορέων 

που συµµετείχαν στο πρώτο στάδιο της έρευνας Delphi ανάλογα την δραστηριότητα 

που πραγµατοποιούν κατά την διαδικασία παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ 

Α/Α Φορείς Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορείς Παρακολούθησης και 

Ελέγχου 
Φορείς ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

Φορείς ∆ιαχείρισης και 

Υλοποίησης 
Φορείς Υλοποίησης 

Συµµετέχοντες στην έρευνα Delphi 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Νοµαρχίες-∆ήµοι-
Κοινότητες 

Επιµελητήρια-Οργανισµοί- 
Σύνδεσµοι-Αναπτυξιακές 

Εταιρείες 

1 Αναπτυξιακή Αλεξανδρούπολης    ���� 

2 ∆ήµος Νέου Σιδηροχωρίου   ����  

3 ∆ήµος ∆οξάτου   ����  

4 ∆ήµος Αλεξανδρούπολης   ����  

5 ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης    ���� 

6 Αναπτυξιακή εταιρεία ∆ράµας    ���� 

7 ∆ιεύθυνση ∆ασών Έβρου    ���� 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ (συνέχεια) 

8 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
Καβάλας 

  ����  

9 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
∆ράµας 

  ����  

10 ΤΕ∆Κ Ξάνθης 1   ����  

11 ΤΕ∆Κ Ξάνθης 2   ����  

12 
Aµιγής Επιχείρηση ΤΕ∆Κ Ν. 
Ξάνθης Ε.Π.Α.   ����  

13 
Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών ∆ράµας    ���� 

14 ∆ήµος Προσοτσάνης   ����  

15 Επιµελητήριο ∆ράµας    ���� 

16 ∆ήµος Τριγώνου   ����  

17 ∆ήµος Κυπρίνου   ����  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ (συνέχεια) 

18 Κοινότητα Σιδηρονέρου   ����  

19 ∆ήµος Φερών   ����  

20 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
Ξάνθης 

  ����  

21 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ροδόπης   ����  

22 Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου   ����  

23 Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ξάνθης    ���� 

24 ∆ήµος ∆ιδυµότειχου   ����  

25 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 

����    

26 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

 ����   

27 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

 ����   
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4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI 

 

4.4.1 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI 

 

Τα σηµαντικότερα ζητήµατα µε τα οποία έχω ασχοληθεί στην διατριβή µου είναι οι 

βασικές διαδικασίες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, ο βαθµός πολυπλοκότητας του θεσµικού πλαισίου, η διοικητική 

αποκέντρωση, καθώς και η επαρκής στελέχωση και επαγγελµατική κατάρτιση των 

φορέων παρακολούθησης διαχείρισης και υλοποίησης των προγραµµάτων 

ανάπτυξης. 

 

Με οδηγό αυτά τα βασικά ζητήµατα δηµιουργήθηκαν και οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου και σε αυτά κλήθηκαν να απαντήσουν οι φορείς που συµµετείχαν 

στο πρώτο στάδιο της µεθόδου Delphi. Μετά από την κατηγοριοποίηση των φορέων 

που παρουσιάζεται παραπάνω έγινε και η οµαδοποίηση των απόψεων των φορέων 

ανάλογα µε τον ρόλο που επιτελούν στην διαδικασία παρακολούθησης, διαχείρισης 

και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

  

Στον πίνακα 4.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά ζητήµατα που 

πραγµατεύοµαι στην διατριβή µου και οι απόψεις τον φορέων ανάλογα µε την 

κατηγορία την οποία αντιπροσωπεύουν. 
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Πίνακας 4.4: Καίρια ζητήµατα των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και έλεγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ Απόψεις φορέων ελέγχου Απόψεις φορέων διαχείρισης Απόψεις φορέων υλοποίησης 1 Απόψεις φορέων υλοποίησης 2 

 

Επηρεάζουν οι 
διαδικασίες την 

αποτελεσµατικότητα 
υλοποίησης των 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Οι φορείς ελέγχου θεωρούν ότι 
οι διαδικασίες συµβάλουν και 
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

την αποτελεσµατικότητα 
υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν 
ότι οι διαδικασίες επηρεάζουν 

σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα 

υλοποίησης των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και συµβάλουν 
στην αποδοτική λειτουργία τους 

Οι φορείς υλοποίησης 
εκφράζουν θετική άποψη ως 
προς την απλοποίηση των 

διαδικασιών στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των 

προγραµµάτων ανάπτυξης 

Η άποψη των φορέων 
υλοποίησης συµφωνεί µε την 
άποψη των υπολοίπων φορέων 
ως προς την σηµαντικότητα 

των διαδικασιών στην 
αποτελεσµατική λειτουργία 

των προγραµµάτων ανάπτυξης 

Πολυπλοκότητα 
Θεσµικού Πλαισίου 

Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα 
µε τους φορείς ελέγχου 

περιλαµβάνει νοµοθεσίες και 
διαδικασίες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από 

πολυπλοκότητα 

Οι φορείς διαχείρισης 
σηµειώνουν την πολυπλοκότητα 

του θεσµικού πλαισίου σαν 
εµπόδιο στην οµαλή λειτουργία 
τους και στη διαχείριση των 

έργων τους 

Άµεση απλοποίηση του 
θεσµικού πλαισίου εκφράζουν 
σαν βήµα προόδου οι φορείς 

υλοποίησης  

Οι φορείς υλοποίησης 
εκφράζουν την άποψη τους για 

την πολυπλοκότητα του 
θεσµικού πλαισίου και 
θεωρούν ότι είναι αιτία 
καθυστερήσεων στις 

διαδικασίες υλοποίησης των 
προγραµµάτων  

∆ιοικητική 
Αποκέντρωση 

Οι φορείς ελέγχου σηµειώνουν 
την µεγάλη συµβολή της 
διοικητικής αποκέντρωσης 
στην αποδοτική λειτουργία 

των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων στην Ελληνική 

Επικράτεια 

Η διοικητική αποκέντρωση 
σύµφωνα µε τους φορείς 
διαχείρισης αποτελεί 

απαραίτητη ενέργεια για την 
αποδοτική λειτουργία των 
µηχανισµών διαχείρισης 

∆ιοικητική αποκέντρωση και 
αύξηση των αρµοδιοτήτων σε 

αποκεντρωµένους φορείς 
εκφράζουν και οι φορείς 

υλοποίησης.  

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι µια πιο αποκεντρωµένη 

διοίκηση θα συµβάλει στην πιο 
σωστή λειτουργία και 

ανάπτυξη αυτών των φορέων 



220 

 

Πίνακας 4.4: Καίρια ζητήµατα των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και έλεγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ (συνέχεια) 

Στελέχωση των 
φορέων 

Οι φορείς ελέγχου θεωρούν ότι 
οι οργανισµοί ελέγχου 
διαθέτουν σε ένα βαθµό 

επαρκές προσωπικό, ωστόσο 
θεωρούν ότι τα υπόλοιπα 
όργανα διαχείρισης και 
υλοποίησης χρειάζονται 
ενίσχυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό 

Θεωρούν ότι διαθέτουν 
περιορισµένο αριθµό 

ανθρωπίνου δυναµικού και µια 
αύξηση αυτού του αριθµού θα 
µπορούσε να συµβάλει στην πιο 
αποτελεσµατική τους λειτουργία 

Οι φορείς υλοποίησης 
αποζητούν και θεωρούν µεγάλο 
πρόβληµα την µη πλήρη και 

επαρκή στελέχωση των 
οργανισµών τους 

Οι οργανισµού υλοποίησης 
συµφωνούν µε της απόψεις 
των άλλων φορέων και 

εκφράζουν επιτακτική την 
ανάγκη αύξησης του 

εξειδικευµένου ανθρωπίνου 
δυναµικού τους 

Κατάρτιση των 
στελεχών 

Εκφράζουν θετική άποψη 
όσον αφορά την κατάρτιση 

των στελεχών, όµως 
σηµειώνουν ότι απαιτείται 
συνεχή εκπαίδευση και 

κατάρτιση καθώς 
πραγµατοποιούνται συνεχώς 
αλλαγές στην νοµοθεσία και 
στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του κάθε φορέα 

Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν 
ότι διαθέτουν άρτια 

εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο 
προσωπικό στις τάξεις των 

φορέων τους 

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι διαθέτουν εξειδικευµένο 

προσωπικό, εκφράζοντας θετική 
άποψη ως προς την συµµετοχή 

τους σε σεµινάρια και 
προγράµµατα κατάρτισης 

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι έχουν έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού 
και είναι επιτακτική η ανάγκη 
οργάνωσης και υλοποίησης 
σεµιναρίων επαγγελµατικής 
κατάρτισης του προσωπικού 

πάνω στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα 
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Από την ειδική τεχνική ανάλυση που χρησιµοποίησα µέσω της χρήσης ερωτηµατολογίων 

και µε την µέθοδο αξιολόγησης Delphi προέκυψαν σηµαντικά ευρήµατα.  

 

Ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη την σηµαντική συµβολή κάποιων διαδικασιών στην 

διαδικασία υλοποίησης των προγραµµάτων ζητήσαµε την άποψη των φορέων για τις 

παρακάτω διαδικασίες: Σχεδιασµού, Εξειδίκευσης, Ενεργοποίησης, ένταξης έργων, 

διαχείρισης, παρακολούθησης παρεµβάσεων, ελέγχου παρεµβάσεων.  

 

Οι φορείς λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία τους και τις γνώσεις τους κατά την συµµετοχή 

τους στις διαδικασίες υλοποίησης των προγραµµάτων, εξέφρασαν την γνώµη τους πάνω στα 

προβλήµατα που παρουσιάζει η κάθε µια ξεχωριστή διαδικασία. Οι απόψεις των φορέων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4.5 που ακολουθεί.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΆΠΟΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

1 Σχεδιασµού 

• Οι φορείς ελέγχου θεωρούν ότι ο σχεδιασµός των προγραµµάτων δεν γίνεται µε στόχο την µεγιστοποίηση 

της απόδοσης και θα πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία του σχεδιασµού προκειµένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης 

• Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν ότι η διαδικασία σχεδιασµού είναι από τα πιο βασικά στάδια υλοποίησης 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Μια διαδικασία που επηρεάζει την αποδοτική λειτουργία τόσο των 

φορέων διαχείρισης και την τελική απόδοση των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

• Οι φορείς υλοποίησης χαρακτηρίζουν την διαδικασία σχεδιασµού πρωτίστης σηµασίας για την όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη απόδοση των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

2 Εξειδίκευσης 

• Οι φορείς ελέγχου χαρακτηρίζουν την διαδικασία εξειδίκευσης πολύ σηµαντική χωρίς να παρουσιάζει πάρα 

πολλά προβλήµατα.  

• Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν ότι η διαδικασία εξειδίκευσης παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα χωρίς αυτά 

να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

• Οι φορείς υλοποίησης εκφράζουν την άποψη ότι γίνονται λάθη και θεωρούν ότι η διαδικασία εξειδίκευσης 

παρουσιάζει µεγάλο αριθµό προβληµάτων και επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 

3. Ενεργοποίησης 

• Οι φορείς ελέγχου σηµειώνουν ότι η διαδικασία ενεργοποίησης παρουσιάζει πολλά προβλήµατα και 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

• Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν ότι η διαδικασία ενεργοποίησης καθυστερεί το έργο τους και κατά 

συνέπεια και την διαδικασία υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  παρουσιάζει αρκετά 

προβλήµατα χωρίς αυτά να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

• Οι φορείς υλοποίησης χαρακτηρίζουν της διαδικασία ενεργοποίησης σαν προβληµατική επηρεάζοντας σε 

σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

4. Ένταξης έργων 

• Οι φορείς διαχείρισης ορίζουν την διαδικασία ένταξης έργων σαν µια διαδικασία που παρουσιάζει µεγάλο 

αριθµό προβληµάτων καθώς τυχόν καθυστερήσεις µειώνουν την απορροφητικότητα των προγραµµάτων 

• Οι φορείς υλοποίησης σαν κύριοι αποδέκτες των ενταγµένων έργων θεωρούν ότι η διαδικασία ένταξης 

έργων παρουσιάζει πολλά προβλήµατα και θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν τα κριτήρια ένταξης των έργων.  

5. ∆ιαχείρισης 

• Οι φορείς ελέγχου χαρακτηρίζουν την διαδικασία διαχείρισης αρκετά αποδοτική και αποτελεσµατική χωρίς 

να παρουσιάζει πολύ σηµαντικά προβλήµατα.  

• Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν ότι η διαδικασία διαχείρισης παρουσιάζει µερικά προβλήµατα, έχει αρκετές 

προοπτικές βελτίωσης χωρίς όµως να επηρεάζει σηµαντικά την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 

6. Παρακολούθησης 

παρεµβάσεων 

• Η παρακολούθηση των παρεµβάσεων θεωρείται από τους φορείς ελέγχου σαν µια διαδικασία που 

λειτουργεί σωστά και παρουσιάζει µικρό αριθµό προβληµάτων.  

• Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν ότι η διαδικασία παρακολούθησης παρεµβάσεων δεν παρουσιάζει 

σηµαντικά προβλήµατα άποψη µε την οποία συµφωνούν και οι φορείς υλοποίησης.  

7. Ελέγχου 

παρεµβάσεων 

• Οι φορείς ελέγχου χαρακτηρίζουν την διαδικασία ελέγχου παρεµβάσεων πολύ σηµαντική στην υλοποίηση 

των προγραµµάτων χωρίς να παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα, άποψη µε την οποία συµφωνούν και οι 

φορείς διαχείρισης αλλά και οι φορείς υλοποίησης.  
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H διαδικασία του σχεδιασµού των αναπτυξιακών προγραµµάτων είναι προϋπόθεση 

επιτυχίας για αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει όσο το δυνατόν καλύτερη στόχευση. 

Ωστόσο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου της µεθόδου Delphi το 

µεγαλύτερο ποσοστό των φορέων θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία παρουσιάζει αρκετά 

προβλήµατα. Θεωρεί ότι ο σχεδιασµός των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

παρουσιάζει στοιχεία ελλιπούς στόχευσης και σχεδιασµού. 

 

Ανάλογα µε το Κοινοτικό Πρόγραµµα Στήριξης (I ΚΠΣ, II ΚΠΣ, III ΚΠΣ, IV ΚΠΣ), 

το είδος του αναπτυξιακού προγράµµατος (τοµεακό ή περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραµµα) και την περιοχή παρέµβασης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κλπ) οι διαδικασίες ένταξης των έργων 

που προβλέπεται να ενταχθούν σε κάθε αναπτυξιακό πρόγραµµα διαφέρουν και θα 

πρέπει να εξειδικεύονται ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε 

προγράµµατος. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και άριστη οργανωτική λειτουργία προκειµένου να 

επιτευχθούν τα µέγιστα οφέλη από την αναπτυξιακή παρέµβαση.  

 

Σε γενικές γραµµές η διαδικασία ένταξης των έργων και ενεργοποίησης αυτών θα 

πρέπει να διακρίνεται από διαφάνεια και σωστή ακολουθία σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες και τη νοµοθεσία. Ωστόσο οι φορείς θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι 

παρουσιάζονται αρκετά προβλήµατα στις διαδικασίες τους ενώ ένα µικρότερο 

ποσοστό θεωρεί ότι παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήµατα και ότι θα πρέπει να 

ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την απλοποίηση τους και την σωστή λειτουργία 

τους. 

 

Η αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης παρεµβάσεων είναι 

καλύτερη σε σχέση µε τις προηγούµενες αφού οι φορείς θεωρούν ότι σε αυτές τις 

διαδικασίες παρουσιάζονται λίγα προβλήµατα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον έλεγχο 

παρεµβάσεων.  

 

Συνολικά σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί η συντριπτική πλειοψηφία 

των φορέων θεωρεί ότι οι διαδικασίες σχεδιασµού, εξειδίκευσης, ενεργοποίησης και 

ένταξης έργων παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα και επηρεάζουν αρνητικά την 
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αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων ενώ οι 

διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης παρεµβάσεων και ελέγχου παρεµβάσεων 

παρουσιάζουν λίγα προβλήµατα ασκώντας αρκετά θετική επιρροή στην υλοποίηση 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Τα αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελούν µια προσπάθεια τόνωσης του κοινωνικού 

και οικονοµικού περιβάλλοντος των περιφερειών αλλά και του συνόλου της χώρας 

προκειµένου να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών 

και η σύγκλιση τους µε τους µέσους όρους των ευρωπαϊκών περιφερειών. Για αυτό 

το λόγο είναι σηµαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο 

ή λιγότερο την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης. Από την έρευνα 

αναδεικνύονται οι πιο σηµαντικοί παράγοντες και οι ενέργειες βελτίωσης που είναι οι 

παρακάτω: 

1. Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η εφαρµογή 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων (Για παράδειγµα όσο αναφορά τις δύο 

προγραµµατικές περιόδους του III ΚΠΣ και IV ΚΠΣ δηλαδή την 

προγραµµατική περίοδο 2000-2006 και την προγραµµατική περίοδο 2007-

2013 ήταν απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στα όργανα διαχείρισης 

και προγραµµατισµού των προγραµµάτων ανάπτυξης προκειµένου να 

συµβαδίζουν µε τις αλλαγές των παγκόσµιων και σύγχρονων οικονοµικών 

συνθηκών)  

2. Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης (Ήδη από το προηγούµενο 

ΚΠΣ είχε εκφραστεί η ανάγκη για αποκέντρωση των διοικητικών και 

διαχειριστικών αρχών έτσι ώστε να επωφεληθούν περισσότερο οι περιφέρειες 

και να πραγµατοποιηθεί πιο αποτελεσµατική ανάπτυξη.) 

3. Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) των αναπτυξιακών προγραµµάτων (εξέχουσας 

σηµασίας παράγοντα αποτελεί ο βαθµός καθαρότητας και σαφήνειας 

αρµοδιοτήτων των διαφόρων φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των 

αρχών παρακολούθησης). 

4. Η πιστοποίηση (σύµφωνα µε πρότυπα ποιότητας, π.χ. ISO) της λειτουργίας 

των µηχανισµών και των φορέων υλοποίησης (∆ηλαδή θα πρέπει να 
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πιστοποιείται ότι όλες οι διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα όργανα άσκησης 

της εξουσίας λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές και τα πρότυπα ποιότητας). 

5. Η εταιρική σχέση των φορέων που εµπλέκονται στη διάρκεια σχεδιασµού και 

υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων (Τα στελέχη των φορέων 

υλοποίησης –οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι που παρουσιάστηκαν στην 

περίπτωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – θα πρέπει να 

διακρίνονται από επαγγελµατισµό και συνεργασία στις µεταξύ τους εταιρικές 

σχέσεις προκειµένου να είναι όσο το δυνατόν άρτια σχεδιασµένα και 

ολοκληρωµένα τα προγράµµατα ανάπτυξης). 

6. Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη των έργων στα αναπτυξιακά 

προγράµµατα (Είναι γεγονός ότι για πραγµατοποιηθεί οικονοµική µεγέθυνση 

και περιφερειακή ανάπτυξη στο σύνολό της χώρας και σε κάθε περιφέρεια 

ξεχωριστά απαιτείται ένας αριθµός ενεργειών και αρκετά χρονικό διάστηµα 

για να πραγµατοποιηθούν. Όµως δεν είναι εφικτό να ενταχθεί το σύνολο των 

έργων στα αναπτυξιακά προγράµµατα για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται 

ιεράρχηση και µε τα σωστά κριτήρια η επιλογή των έργων προς ένταξη. 

7. Η επαρκής στελέχωση και η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµισµού 

των µηχανισµών υλοποίησης (Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη 

ερώτηση οι φορείς υλοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντική η εκπαίδευση και η κατάρτιση των 

στελεχών άρα είναι αναµενόµενο να θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας 

για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης)  
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Πίνακας 4.6.: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσµατικότητα των 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων-Βαθµολόγηση Επιπέδου Σηµαντικότητας 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ 

Απλοποίηση 
∆ιαδικασιών 

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν 
την διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών µε τον αριθµό 5 
καθώς τον θεωρούν έναν πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων.  

Σαφήνεια 
συστήµατος 
διοίκησης 

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν 
την σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης µε τον αριθµό 5 
καθώς τον θεωρούν έναν πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων. 

Πιστοποίηση των 
φορέων 

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν 
την πιστοποίηση των φορέων µε τον αριθµό 4 καθώς τον 
θεωρούν έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία 
υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει 
την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Εταιρική Σχέση Η εταιρική σχέση βαθµολογείται από στους φορείς που 
συµµετέχουν στην έρευνα µε τον αριθµό 4 καθώς τον θεωρούν 
έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Outsourcing Το Outsourcing χαρακτηρίζεται ως αρκετά σηµαντικός 
παράγοντας από τους φορείς της έρευνας καθώς τον 
βαθµολογούν µε τον αριθµό 3 θεωρώντας ότι συµβάλει αρκετά 
και επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την αποτελεσµατικότητα 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Γραφειοκρατία  Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν 
την γραφειοκρατία µε τον αριθµό 4 καθώς τον θεωρούν έναν 
πολύ σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Έλλειψη 
προγραµµατισµού  

Η εταιρική σχέση βαθµολογείται από στους φορείς που 
συµµετέχουν στην έρευνα µε τον αριθµό 4 καθώς την θεωρούν 
έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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Οι συµµετέχοντες καλούνται να βαθµολογήσουν την σηµαντικότητα των παραγόντων 

που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Για τη 

βαθµολόγηση του κάθε παράγοντα χρησιµοποιούν µια κλίµακα αριθµών από το ένα 

µέχρι το πέντε η διάρθρωση της κλίµακας είναι η εξής:  

1= λιγότερο σηµαντικός 

2= σηµαντικός 

3= αρκετά σηµαντικός 

4= πολύ σηµαντικός 

5= περισσότερο σηµαντικός 

Άλλο ένα σηµαντικό ζήτηµα το οποίο εξετάζεται στην διατριβή είναι η 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας σχεδιασµού των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

όσον αφορά τα παρακάτω ζητήµατα:  

 

• Η κατάρτιση των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Η αποτελεσµατική κατάρτιση των προγραµµάτων αφορά τον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση των βασικών αξόνων πάνω στους οποίους θα βασιστεί η οργάνωση και η 

διοίκηση του κάθε αναπτυξιακού προγράµµατος.  

• Τα κριτήρια ένταξης των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Προκειµένου να γίνουν τα αναπτυξιακά προγράµµατα πιο αποδοτικά είναι 

απαραίτητο τα κριτήρια ένταξης του κάθε έργου και οι φορείς που θα υλοποιούν τα 

έργα να επιλέγονται µε ξεκάθαρα και αξιοκρατικά κριτήρια.  

• Οι προκηρύξεις των έργων των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Τα υποψήφια προς ένταξη έργα των αναπτυξιακών προγραµµάτων θα πρέπει να 

τηρούν όλες τις διαδικασίες δηµοσιότητας και σωστής ενηµέρωσης των άµεσα 

ενδιαφεροµένων φορέων. Οι προκηρύξεις θα πρέπει να δηµοσιεύονται στον τύπο 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία και να περιγράφουν µε σαφήνεια τους όρους του κάθε 

διαγωνισµού.  

• Η ένταξη των έργων των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Η ένταξη των έργων είναι µια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει µε πολύ µεγάλη 

προσοχή σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται από την νοµοθεσία προκειµένου να 

ενταχθούν τα πιο αποδοτικά έργα σε κάθε αναπτυξιακό πρόγραµµα. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις των φορέων για 

την διαδικασία σχεδιασµού και τους παράγοντες που συγκροτούν την συγκεκριµένη 

διαδικασία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

1. Η κατάρτιση των 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Η κατάρτιση των αναπτυξιακών προγραµµάτων από το 
µέσο όρο των φορέων βαθµολογήθηκε µε τον αριθµό 2 
και χαρακτηρίστηκε σαν καλή καθώς βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο.  

2. Τα κριτήρια ένταξης 
των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Τα κριτήρια ένταξης των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
από το µέσο όρο των φορέων βαθµολογήθηκε µε τον 
αριθµό 2 καθώς βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

3. Οι προκηρύξεις των 
έργων των 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Οι προκηρύξεις των έργων των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων από το µέσο όρο των φορέων 
βαθµολογήθηκε µε τον αριθµό 2 καθώς βρίσκονται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. 

4. Η ένταξη των έργων 
των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Η ένταξη των έργων των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
από το µέσο όρο των φορέων βαθµολογήθηκε µε τον 
αριθµό 2 και χαρακτηρίστηκε σαν καλή καθώς 
βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Βαθµολόγηση:  

0= ανεπαρκής, 

1=µέτρια,  

2=καλή, 

3=εξαιρετική 

 

Επιπλέον ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που τίθεται στα πλαίσια της έρευνάς µου είναι 

σχετικά µε την λειτουργία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε 

κάποια βασικά ζητήµατα σχετικά µε αυτές τις προσκλήσεις. Όπως:  

• ∆ηµοσιοποιήθηκαν µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εν δυνάµει τελικοί 

δικαιούχοι µπορούσαν να υποβάλουν προτάσεις; 

• Ήταν σαφείς και πλήρεις οι οδηγίες; 
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• Το χρονοδιάγραµµα υποβολής αιτήσεων επέτρεπε επαρκή χρόνο για την 

προετοιµασία και παραλαβή τους; 

• Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, οι φορείς των προτάσεων κατανοούσαν πλήρως τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που τους έδινε πιθανή έγκριση της πρότασής 

τους; 

 

Στον πίνακα 4.8 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απόψεις των 

φορέων όσον αφορά στον τρόπο δηµοσιοποίησης των προσκλήσεων, τη σαφήνεια και 

πληρότητα των οδηγιών, την επάρκεια του χρονοδιαγράµµατος και την κατανόηση 

δικαιωµάτων των φορέων της κάθε πρότασης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

• ∆ηµοσιοποιήθηκαν µε τρόπο 
που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
εν δυνάµει τελικοί δικαιούχοι 
µπορούσαν να υποβάλουν 
προτάσεις; 

Οι φορείς στο σύνολο τους σχεδόν θεωρούν ότι 
είναι επαρκής η δηµοσιότητα που λαµβάνουν 
οι προσκλήσεις έτσι ώστε να µπορούν να 
υποβάλλουν και την βαθµολογούν µε 1  

• Ήταν σαφείς και πλήρεις οι 
οδηγίες; 

Η πλειοψηφία των φορέων χαρακτηρίζει ως 
πλήρεις και σαφείς τις οδηγίες που δίνονται 
στους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους των 
έργων και συµβάλλουν το µέγιστο στην 
επιλογή αντιπροσωπευτικών έργων σε κάθε 
αναπτυξιακό πρόγραµµα.  

• Το χρονοδιάγραµµα υποβολής 
αιτήσεων επέτρεπε επαρκή 
χρόνο για την προετοιµασία και 
παραλαβή τους; 

Ένας µεγάλος αριθµός φορέων θεωρεί επαρκές 
το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων 
ωστόσο παρατηρείται και ένας αρκετά 
σηµαντικός αριθµός φορέων που θεωρούν ότι 
δεν είναι επαρκής ο χρόνος για την 
προετοιµασία και παραλαβή των προτάσεων. 

• Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, 
οι φορείς των προτάσεων 
κατανοούσαν πλήρως τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που τους έδινε πιθανή έγκριση 
της πρότασής τους; 

Με την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε 
προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες στην ειδική 
µέθοδο αξιολόγησης Delphi θεωρούν ότι οι 
φορείς των προτάσεων κατανοούσαν πλήρως 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που τους 
έδινε πιθανή έγκριση της πρότασής τους 
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Βαθµολόγηση:  

• Με τον αριθµό 1 εάν ο φορέας εκφράζει θετική άποψη για την σηµαντικότητα του 

ζητήµατος στην διαδικασία υποβολής προτάσεων  

• Με τον αριθµό 0 εάν ο φορέας εκφράζει αρνητική άποψη για την σηµαντικότητα 

του ζητήµατος στην διαδικασία υποβολής προτάσεων 

Κατηγοριοποίηση Ερωτήσεων Ανάλογα µε το είδος της Απάντησης 

 

Με την χρήση του στοχευόµενου και εξειδικευµένου ερωτηµατολογίου που έχω 

χρησιµοποιήσει ζητήθηκε η άποψη των φορέων για τα βασικά ζητήµατα µε τα οποία 

ασχολούµαι στην διατριβή. Έχω επιλέξει τρεις κατηγορίες ερωτήσεων. Στην πρώτη οι 

φορείς βαθµολογούν µε αριθµητική κλίµακα, στην δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζουν 

κάποιες διαδικασίες σαν ικανοποιητικές ή µη ικανοποιητικές και στην τρίτη 

κατηγορία εκφράζουν θετική η αρνητική άποψη µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  

 

Πρώτη Κατηγορία Ερωτήσεων  

Στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να 

βαθµολογήσουν µε χρήση µια κλίµακας αριθµών τις διαδικασίες υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων και την αυστηρότητα επιλογής των έργων, τα 

προβλήµατα που παρουσιάζουν οι διαδικασίες υλοποίησης, την πληρότητα 

στελέχωσης των οργανισµών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

 

∆εύτερη Κατηγορία Ερωτήσεων 

Στην δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων οι φορείς καλούνται είτε να χαρακτηρίσουν 

διαδικασίες και λειτουργίες ως ικανοποιητικές ή µη ικανοποιητικές είτε να 

βαθµολογήσουν µε 0εκφράζοντας έτσι αρνητική άποψη και µε 1 εκφράζοντας έτσι 

θετική άποψη.  

 

Τρίτη Κατηγορία Ερωτήσεων  

Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων οι φορείς που συµµετέχουν στην έρευνα Delphi 

καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µε 

θετική/καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή µε αρνητική απάντηση (ΟΧΙ).  
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4.4.2 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI 

 

Στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου διαµορφώθηκε ένα νέο ερωτηµατολόγιο που 

περιλαµβάνει οκτώ ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν το σύνολο των ερωτήσεων της 

πρώτης φάσης και µαζί µε τα αποτελέσµατα της Α’ φάσης ζητήσαµε από τους φορείς 

που συµµετέχουν στην έρευνα να αποτυπώσουν την γνώµη τους για τα αποτελέσµατα 

της έρευνας και να µας δώσουν αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή παρατηρήσεις.  

 

Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο της µεθόδου Delphi 

είναι οκτώ και έχουν αποσταλεί στους είκοσι επτά φορείς που συµµετείχαν και στο 

πρώτο στάδιο την µεθόδου Delphi.  

 

Από τους είκοσι επτά φορείς του πρώτου σταδίου της έρευνας απάντησαν οι είκοσι 

ένας στο δεύτερο γύρο ερωτηµατολογίων στον πίνακα 4.9 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται κατηγοριοποιηµένοι οι φορείς ανάλογα µε το ρόλο τους στην 

διαδικασία παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ 

Α/Α Φορείς Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορείς Παρακολούθησης και 

Ελέγχου 
Φορείς ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

Φορείς ∆ιαχείρισης και 

Υλοποίησης 
Φορείς Υλοποίησης 

Συµµετέχοντες στην έρευνα Delphi 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Νοµαρχίες-∆ήµοι-
Κοινότητες 

Επιµελητήρια-Οργανισµοί- 
Σύνδεσµοι-Αναπτυξιακές 

Εταιρείες 

1 Αναπτυξιακή Αλεξανδρούπολης    ���� 

2 ∆ήµος Νέου Σιδηροχωρίου   ����  

3 ∆ήµος ∆οξάτου   ����  

4 ∆ήµος Αλεξανδρούπολης   ����  

5 Αναπτυξιακή εταιρεία ∆ράµας    ���� 

6 ∆ιεύθυνση ∆ασών Έβρου    ���� 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI  (συνέχεια) 

7 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
Καβάλας 

  ����  

8 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
∆ράµας 

  ����  

9 ΤΕ∆Κ Ξάνθης 2   ����  

10 Aµιγής Επιχείρηση ΤΕ∆Κ Ν. 
Ξάνθης Ε.Π.Α. 

  ����  

11 Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών ∆ράµας 

   ���� 

12 ∆ήµος Προσοτσάνης   ����  

13 Επιµελητήριο ∆ράµας    ���� 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI  (συνέχεια) 

14 Κοινότητα Σιδηρονέρου   ����  

15 ∆ήµος Φερών   ����  

16 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Προγραµµατισµού Νοµαρχίας 
Ξάνθης 

  ����  

17 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ροδόπης   ����  

18 Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου   ����  

19 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 

����    

20 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

 ����   

21 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

 ����   
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Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων και από το δεύτερο στάδιο της µεθόδου 

Delphi επισηµαίνονται περαιτέρω τα σηµαντικά ζητήµατα της διατριβής καθώς 

ζητείται η άποψη των φορέων σε συνδυασµό µε την επεξεργασία που έχει 

πραγµατοποιηθεί και τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου αποτελεσµάτων.  

 

Οι φορείς που συµµετέχουν και στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου Delphi µπορούν να 

επιλέξουν ανάµεσα σε δύο επιλογές εάν συµφωνούν συµπληρώνουν στο αντίστοιχο 

πεδίο της κάθε ερώτησης ΝΑΙ και αν διαφωνούν συµπληρώνουν στο αντίστοιχο 

πεδίο την απάντηση ΟΧΙ για κάθε µια ερώτηση που τους παρουσιάζεται.  

 

Όσον αφορά τα βασικά προβλήµατα στη διαδικασία υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων οι φορείς, αφού ενηµερώθηκαν για τα αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου, εκφράζουν σύµφωνη ή διαφορετική γνώµη. 

 

Οι διαδικασίες Σχεδιασµού, Εξειδίκευσης, Ενεργοποίησης, Ένταξης Έργων, 

∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Παρεµβάσεων και Ελέγχου Παρεµβάσεων αποτελούν 

στην ουσία την πορεία που ακολουθεί µια πράξη πριν από την ένταξή της σε ένα 

αναπτυξιακό πρόγραµµα, κατά την ένταξή της σε ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα και 

κατά την ολοκλήρωση αυτής της πράξης. Συνεπώς οι φορείς καλούνται να 

αξιολογήσουν το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ένα 

έργο αλλά και να γίνει ο έλεγχός του ως προς την αποτελεσµατικότητά του.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ DELPHI  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

Σχεδιασµού 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi και θεωρούν 

ότι οι ανάλυση που πραγµατοποιείται σκιαγραφεί µε σαφήνεια τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

επηρεάζουν την αποτελεσµατική υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 

εκφράζοντας µια επιφύλαξη για το πόσο απόλυτα είναι αυτά 

• Οι φορείς υλοποίησης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 

Εξειδίκευσης 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 

εκφράζοντας µια επιφύλαξη για το πόσο απόλυτα είναι αυτά 

• Οι φορείς υλοποίησης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi και ένας 

πολύ µικρός αριθµός φορέων εκφράζει διαφορετική άποψη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(συνέχεια) 

Ενεργοποίησης 

• Οι φορείς ελέγχου διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi καθώς 

θεωρούν ότι τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά 

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς υλοποίησης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 

εκφράζοντας µια επιφύλαξη για το πόσο απόλυτα είναι αυτά 

Ένταξης έργων 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς υλοποίησης διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi καθώς 

θεωρούν ότι τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά και θα έπρεπε να είναι αρκετά µεγαλύτερα  

∆ιαχείρισης 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 

εκφράζοντας µια επιφύλαξη για το πόσο απόλυτα είναι αυτά 

• Οι φορείς υλοποίησης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(συνέχεια) 

Παρακολούθησης 

παρεµβάσεων 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi και θεωρούν 

ότι οι ανάλυση που πραγµατοποιείται σκιαγραφεί µε σαφήνεια τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

επηρεάζουν την αποτελεσµατική υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

• Οι φορείς διαχείρισης συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi  

• Οι φορείς υλοποίησης διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi καθώς 

θεωρούν ότι τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά και θα έπρεπε να είναι αρκετά µεγαλύτερα 

Ελέγχου 

παρεµβάσεων 

• Οι φορείς ελέγχου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi µε τα οποία 

συµφωνούν και οι φορείς διαχείρισης αλλά και οι φορείς υλοποίησης.  
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Τα σηµαντικότερα καίρια ζητήµατα της διδακτορικής διατριβής έχουν τεθεί 

αναλυτικά στο πρώτο ερωτηµατολόγιο και έχει διαµορφωθεί µια γενική εικόνα για τις 

απόψεις των φορέων πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Οι φορείς στο δεύτερο στάδιο της 

µεθόδου Delphi έχοντας λάβει υπόψη τους τις αρχικές απόψεις των φορέων 

εκφράζουν θετική ή αρνητική άποψη πάνω στα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου.  

 

Τα καίρια ζητήµατα που εξετάζονται είναι  

• Επηρεάζουν οι διαδικασίες την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

• Πολυπλοκότητα Θεσµικού Πλαισίου 

• ∆ιοικητική Αποκέντρωση 

• Στελέχωση των φορέων 

• Κατάρτιση των στελεχών 

 

Στον πίνακα 4.11 που ακολουθεί εµφανίζεται ο βαθµός συσχέτισης των απόψεων των 

φορέων του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi µε τις απόψεις των φορέων του 

δευτέρου σταδίου της µεθόδου Delphi.  
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Πίνακας 4.11: Βαθµός συσχέτισης απόψεων φορέων 1ου και 2ου σταδίου της µεθόδου Delphi στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ Απόψεις φορέων ελέγχου Απόψεις φορέων διαχείρισης Απόψεις φορέων υλοποίησης 1 Απόψεις φορέων υλοποίησης 2 

 

Επηρεάζουν οι 
διαδικασίες την 

αποτελεσµατικότητα 
υλοποίησης των 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Οι φορείς ελέγχου θεωρούν ότι 
οι διαδικασίες συµβάλουν και 
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

την αποτελεσµατικότητα 
υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν 
ότι οι διαδικασίες επηρεάζουν 

σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα 

υλοποίησης των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και συµβάλουν 
στην αποδοτική λειτουργία τους 

Οι φορείς υλοποίησης 
εκφράζουν θετική άποψη ως 
προς την απλοποίηση των 

διαδικασιών στην 
αποτελεσµατική λειτουργία των 

προγραµµάτων ανάπτυξης 

Η άποψη των φορέων 
υλοποίησης συµφωνεί µε την 
άποψη των υπολοίπων φορέων 
ως προς την σηµαντικότητα 

των διαδικασιών στην 
αποτελεσµατική λειτουργία 

των προγραµµάτων ανάπτυξης 

Πολυπλοκότητα 
Θεσµικού Πλαισίου 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου  

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα 
µε τους φορείς ελέγχου 

περιλαµβάνει νοµοθεσίες και 
διαδικασίες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από 

πολυπλοκότητα 

Οι φορείς διαχείρισης 
σηµειώνουν την πολυπλοκότητα 

του θεσµικού πλαισίου σαν 
εµπόδιο στην οµαλή λειτουργία 
τους και στη διαχείριση των 

έργων τους 

Άµεση απλοποίηση του 
θεσµικού πλαισίου εκφράζουν 
σαν βήµα προόδου οι φορείς 

υλοποίησης  

Οι φορείς υλοποίησης 
εκφράζουν την άποψη τους για 

την πολυπλοκότητα του 
θεσµικού πλαισίου και 
θεωρούν ότι είναι αιτία 
καθυστερήσεων στις 

διαδικασίες υλοποίησης των 
προγραµµάτων  
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Πίνακας 4.11:  Βαθµός συσχέτισης απόψεων φορέων 1ου και 2ου σταδίου της µεθόδου Delphi στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
(συνέχεια)  

∆ιοικητική 
Αποκέντρωση 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Οι φορείς ελέγχου σηµειώνουν 
την µεγάλη συµβολή της 
διοικητικής αποκέντρωσης 
στην αποδοτική λειτουργία 

των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων στην Ελληνική 

Επικράτεια 

Η διοικητική αποκέντρωση 
σύµφωνα µε τους φορείς 
διαχείρισης αποτελεί 

απαραίτητη ενέργεια για την 
αποδοτική λειτουργία των 
µηχανισµών διαχείρισης 

∆ιοικητική αποκέντρωση και 
αύξηση των αρµοδιοτήτων σε 

αποκεντρωµένους φορείς 
εκφράζουν και οι φορείς 

υλοποίησης.  

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι µια πιο αποκεντρωµένη 

διοίκηση θα συµβάλει στην πιο 
σωστή λειτουργία και 

ανάπτυξη αυτών των φορέων 

Στελέχωση των 
φορέων 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Οι φορείς ελέγχου θεωρούν ότι 
οι οργανισµοί ελέγχου 
διαθέτουν σε ένα βαθµό 

επαρκές προσωπικό, ωστόσο 
θεωρούν ότι τα υπόλοιπα 
όργανα διαχείρισης και 
υλοποίησης χρειάζονται 
ενίσχυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό 

Θεωρούν ότι διαθέτουν 
περιορισµένο αριθµό 

ανθρωπίνου δυναµικού και µια 
αύξηση αυτού του αριθµού θα 
µπορούσε να συµβάλει στην πιο 
αποτελεσµατική τους λειτουργία 

Οι φορείς υλοποίησης 
αποζητούν και θεωρούν µεγάλο 
πρόβληµα την µη πλήρη και 

επαρκή στελέχωση των 
οργανισµών τους 

Οι οργανισµού υλοποίησης 
συµφωνούν µε της απόψεις 
των άλλων φορέων και 

εκφράζουν επιτακτική την 
ανάγκη αύξησης του 

εξειδικευµένου ανθρωπίνου 
δυναµικού τους 
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Πίνακας 4.11:  Βαθµός συσχέτισης απόψεων φορέων 1ου και 2ου σταδίου της µεθόδου Delphi στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
(συνέχεια) 

Κατάρτιση των 
στελεχών 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Εκφράζουν θετική άποψη 
όσον αφορά την κατάρτιση 

των στελεχών, όµως 
σηµειώνουν ότι απαιτείται 
συνεχή εκπαίδευση και 

κατάρτιση καθώς 
πραγµατοποιούνται συνεχώς 
αλλαγές στην νοµοθεσία και 
στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του κάθε φορέα 

Οι φορείς διαχείρισης θεωρούν 
ότι διαθέτουν άρτια 

εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο 
προσωπικό στις τάξεις των 

φορέων τους 

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι διαθέτουν εξειδικευµένο 

προσωπικό, εκφράζοντας θετική 
άποψη ως προς την συµµετοχή 

τους σε σεµινάρια και 
προγράµµατα κατάρτισης 

Οι φορείς υλοποίησης θεωρούν 
ότι έχουν έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού 
και είναι επιτακτική η ανάγκη 
οργάνωσης και υλοποίησης 
σεµιναρίων επαγγελµατικής 
κατάρτισης του προσωπικού 

πάνω στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα 
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Είναι γεγονός ότι πολύ οργανισµοί και υπηρεσίες έχουν έλλειψη στελεχών αλλά και 

εµπειρίας αυτών. Συνεπώς πολλές αρµοδιότητες ανατίθενται σε συγκεκριµένα άτοµα 

χωρίς να µπορούν να ανταπεξέλθουν και να φέρουν εις πέρας τόσο µεγάλο αριθµό 

ευθυνών. Επιπλέον η ασαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των στελεχών σε 

κάποιο οργανισµό κάνει ακόµα πιο δύσκολη την κατάσταση και µειώνει την οµαλή 

λειτουργία των οργανισµών. 

 

Επιπλέον οι φορείς που συµµετέχουν στην έρευνα καλούνται να εκφράσουν την 

άποψή τους σχετικά µε τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη την επάρκειά 

τους όσον αφορά τον αριθµό, τις γνώσεις και την επαγγελµατική κατάρτιση των 

στελεχών που τους απαρτίζουν πρέπει να σηµειώσουν εάν θεωρούν ότι µπορούν να 

υλοποιήσουν αποτελεσµατικά τα αναπτυξιακά προγράµµατα. 

 

Στον πίνακα 4.12 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απόψεις των φορέων όσον αφορά 

τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που προκύπτουν από την οριοθέτηση των 

αρµοδιοτήτων των φορέων και από τον βαθµό επικάλυψης των ρόλων µέσα σε 

αυτούς.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 
ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ Απόψεις φορέων ελέγχου Απόψεις φορέων διαχείρισης Απόψεις φορέων υλοποίησης 1 Απόψεις φορέων υλοποίησης 2 

 

Υπάρχουν περιοχές στο 
υφιστάµενο σύστηµα 

διοίκησης και διαχείρισης 
των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων όπου έχετε 
διαπιστώσει ασαφώς 

οροθετηµένες 
αρµοδιότητες; 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του 
πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Έχουν διαπιστώσει 
ασαφής οριοθετηµένες 
δραστηριότητες σε 

ορισµένες περιοχές του 
υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

∆εν υπάρχουν ασαφής 
οριοθετηµένες δραστηριότητες 

σε ορισµένες περιοχές του 
υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

Έχουν διαπιστώσει ασαφής 
οριοθετηµένες δραστηριότητες 

σε ορισµένες περιοχές του 
υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

Έχουν διαπιστώσει ασαφής 
οριοθετηµένες δραστηριότητες 

σε ορισµένες περιοχές του 
υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

Υπάρχουν περιοχές στο 
υφιστάµενο σύστηµα 

διοίκησης και διαχείρισης 
όπου έχετε διαπιστώσει 
επικάλυψη ρόλων µεταξύ 

των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών και φορέων; 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του 
πρώτου σταδίου  

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Έχουν διαπιστώσει 
επικάλυψη ρόλων µεταξύ 

των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών και φορέων σε 
ορισµένες περιοχές του 

υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

Έχουν διαπιστώσει επικάλυψη 
ρόλων µεταξύ των 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών και 
φορέων σε ορισµένες περιοχές 
του υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

Έχουν διαπιστώσει επικάλυψη 
ρόλων µεταξύ των 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών και 
φορέων σε ορισµένες περιοχές 
του υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 

∆εν υπάρχει επικάλυψη ρόλων 
µεταξύ των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών και φορέων σε 
ορισµένες περιοχές του 

υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης και διαχείρισης 
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Πίνακας 4.12: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΡΟΛΩΝ ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ (συνέχεια) 

Ο ρόλος του φορέα που 
εκπροσωπείτε είναι σαφώς 

οροθετηµένος 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Έχουν διαπιστώσει ότι 
ρόλος του φορέα που 
εκπροσωπείτε είναι 

ασαφώς οροθετηµένος 

Έχουν διαπιστώσει ότι ρόλος 
του φορέα που εκπροσωπείτε 
είναι ασαφώς οροθετηµένος 

Έχουν διαπιστώσει ότι ρόλος 
του φορέα που εκπροσωπείτε 
είναι σαφώς οροθετηµένος 

Έχουν διαπιστώσει ότι ρόλος 
του φορέα που εκπροσωπείτε 
είναι ασαφώς οροθετηµένος 

Πως αξιολογείτε την 
επάρκεια του φορέα σας 
να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις υλοποίησης 
των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων; 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 

Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
του πρώτου σταδίου 

∆ιαφωνούν µε τα 
αποτελέσµατα του πρώτου 

σταδίου 
Οι φορέας θεωρούν ότι 
χαρακτηρίζονται από 
επάρκεια έτσι ώστε να 
µπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις υλοποίησης 
των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Οι φορέας θεωρούν ότι 
χαρακτηρίζονται από έναν 

αρκετά µεγάλο βαθµό 
επάρκειας έτσι ώστε να 

µπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Θεωρούν ότι χαρακτηρίζονται 
από έναν αρκετά µεγάλο βαθµό 
επάρκειας έτσι ώστε να µπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

Οι φορέας θεωρούν ότι 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια 

έτσι ώστε να µπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 
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Σε κάθε περιοχή παρέµβασης όταν εφαρµόζονται συγκεκριµένα προγράµµατα 

ανάπτυξης τίθενται στόχοι οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης και επιδιώκονται 

ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό την επίτευξη των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων.  

1. Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η εφαρµογή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Το θεσµικό πλαίσιο αποτελεί πρωτίστης σηµασίας παράγοντας για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων και την άρτια 

οργάνωση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Ωστόσο η συνεχείς τροποποιήσεις, διαγραφές και 

συµπληρώσεις των σχετικών νόµων και οδηγιών τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο κάνει επιτακτική την συνεχή παρακολούθηση και τον εκσυγχρονισµό του 

θεσµικού πλαισίου.  

 

2. Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης 

Μετά από αρκετά χρόνια εφαρµογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης έχει 

παρατηρηθεί ότι όσο πιο αποκεντρωµένες είναι υπηρεσίες και οι οργανισµοί άσκησης 

της περιφερειακής εξουσίας τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η εφαρµογή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ενδυνάµωση της 

διοικητικής αποκέντρωσης µέσω τις διαίρεσης των αρµοδιοτήτων και της µείωσης 

της εξουσίας των περιφερειακών µηχανισµών υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων ανάπτυξη;. 

 

3. Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Σε συνδυασµό µε τον προηγούµενο παράγοντα το σύστηµα διοίκησης θα πρέπει να 

είναι τόσο αποκεντρωµένο όσο και σαφώς ορισµένες οι διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες της κάθε υπηρεσίας που αποτελεί µέρος αυτού του 

συστήµατος. 
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4. Η πιστοποίηση (σύµφωνα µε πρότυπα ποιότητας, π.χ. ISO) της λειτουργίας των 

µηχανισµών και των φορέων υλοποίησης 

Οι µηχανισµοί παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων καθώς και οι φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων ανάπτυξης θα 

πρέπει να τηρούν ένα συγκεκριµένο σύστηµα εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας. Για παράδειγµα υπάρχει το Πρότυπο Ποιότητας ISO το οποίο ορίζει 

διαδικασίες και οδηγίες λειτουργίας και οργάνωσης για κάθε οργανισµό, το 

συγκεκριµένο πρότυπο θα πρέπει να το κατέχει κάποια υπηρεσία για να µπορεί 

πιστοποιηµένα να υλοποιεί έργα των προγραµµάτων ανάπτυξης, Το πρότυπο ISO 

καθώς και άλλα σχετικά πρότυπα αποτελούν απαραίτητο όσο για να συµµετέχει ένας 

οργανισµός στην διαδικασία ένταξης και υλοποίησης έργων των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

 

5. Η εταιρική σχέση των φορέων που εµπλέκονται στη διάρκεια σχεδιασµού και 

υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Οι φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων σε 

συνδυασµό µε την σωστή οργάνωση (σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας) θα πρέπει 

να χαρακτηρίζονται και από άρτια εταιρική σχέση µεταξύ τους. Καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις πολλές διαδικασίες ή και πράξης υλοποιούνται από δύο, τρεις ή και 

περισσότερους φορείς συγχρόνως συνεπώς είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική 

συνεργασία µεταξύ τους.  

 

6. Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη των έργων στα αναπτυξιακά 

προγράµµατα 

Ανάλογα µε το είδος των πράξεων που προβλέπεται να ενταχθούν στα προγράµµατα 

ανάπτυξης επιλέγονται και διαφορετικά κριτήρια ένταξης έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

επιλογή των πλέον αντιπροσωπευτικών έργων που θα συµβάλουν το µέγιστο στην 

επίτευξη του στόχου την οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης.  

 

7. Η επαρκής στελέχωση και η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµισµού 

των µηχανισµών υλοποίησης 
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Σε συνδυασµό µε όλους τους προηγούµενους παράγοντες τα στελέχη που απαρτίζουν 

τον κάθε µηχανισµό και φορέα λειτουργίας θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 

εκπαίδευση και επαρκής κατάρτιση προκειµένου να ακολουθούν τις αλλαγές και τις 

τροποποίησης σε κάθε στάδιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Η επαρκής 

στελέχωση των φορέων είναι απαραίτητη προκειµένου να γίνεται σωστή και 

προσεκτική δουλειά χωρίς να φορτώνονται υπερβολικές ευθύνες και αρµοδιότητες σε 

ένα µικρό αριθµό ατόµων, µε τον κίνδυνο να µην καταφέρουν να ανταπεξέλθουν 

αποτελεσµατικά. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε υπηρεσία ο σωστός αριθµός 

στελεχών.  

 

Πίνακας 4.13.: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσµατικότητα των 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων-Βαθµολόγηση Επιπέδου Σηµαντικότητας 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Απλοποίηση 
∆ιαδικασιών 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi  

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν την 
διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών µε τον αριθµό 5 καθώς τον 
θεωρούν έναν πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

Σαφήνεια 
συστήµατος 
διοίκησης 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Υπάρχει όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι τα 
ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί  

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν την 
σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης µε τον αριθµό 5 καθώς τον 
θεωρούν έναν πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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Πίνακας 4.13.: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσµατικότητα των 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων-Βαθµολόγηση Επιπέδου Σηµαντικότητας 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Πιστοποίηση των 
φορέων 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν την 
πιστοποίηση των φορέων µε τον αριθµό 4 καθώς τον θεωρούν έναν 
πολύ σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Εταιρική Σχέση 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Υπάρχει όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι τα 
ποσοστό δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί 

Η εταιρική σχέση βαθµολογείται από στους φορείς που συµµετέχουν 
στην έρευνα µε τον αριθµό 4 καθώς τον θεωρούν έναν πολύ 
σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Outsourcing 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Το Outsourcing χαρακτηρίζεται ως αρκετά σηµαντικός παράγοντας 
από τους φορείς της έρευνας καθώς τον βαθµολογούν µε τον αριθµό 
3 θεωρώντας ότι συµβάλει αρκετά και επηρεάζει σε σηµαντικό 
βαθµό την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
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Πίνακας 4.13.: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσµατικότητα των 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων-Βαθµολόγηση Επιπέδου Σηµαντικότητας 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Γραφειοκρατία 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Υπάρχει όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι τα 
ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί 

Οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα βαθµολογούν την 
γραφειοκρατία µε τον αριθµό 4 καθώς τον θεωρούν έναν πολύ 
σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

Έλλειψη 
προγραµµατισµού 

Η πλειοψηφία των φορέων που συµµετέχουν στην έρευνα 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου 
Delphi 

Υπάρχει όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι τα 
ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί 

Η εταιρική σχέση βαθµολογείται από στους φορείς που συµµετέχουν 
στην έρευνα µε τον αριθµό 4 καθώς την θεωρούν έναν πολύ 
σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Συνολικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε στην έρευνα η οποία έχει πραγµατοποιηθεί 

σε δυο στάδια µέσω της µεθόδου Delphi ότι οι ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί ήταν 

σαφείς και στοχευόµενες στις βασικές υποθέσεις της διατριβής και συµβάλουν στην 

διεύρυνση της έρευνας για τους µηχανισµούς παρακολούθησης διαχείρισης και 

ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. 

 

Οι φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ συµφώνησαν να συµµετέχουν πρόθυµα στην 

ερευνητική µου προσπάθεια και να συµβάλουν σηµαντικά µε τις απόψεις τους στην 

αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Στο πρώτο στάδιο της µεθόδου Delphi ήρθα σε επαφή µε 87 φορείς της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τους οποίους µετά από προσεκτική εξέταση των 

χαρακτηριστικών τους θεώρησα πολύ σηµαντικούς για να συµµετάσχουν στην 

ερευνητική µου προσπάθεια. Η συλλογή των απαντήσεων έγινε τελικά από ένα 

ποσοστό ίσο µε 30% του αρχικού αριθµού των φορέων αφού συµµετείχαν τελικά 27 

από τους 87 φορείς. Το βασικό συµπέρασµα από το πρώτο στάδιο την µεθόδου 

Delphi είναι ότι παρά την πίεση χρόνου που χαρακτηρίζει τα στελέχη αυτών των 

υπηρεσιών ήταν αρκετά πρόθυµοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις µου και τις 

θεώρησαν σε µεγάλο βαθµό στοχευµένες.  

 

Στη συνέχεια µετά την συγκέντρωση και ανάλυση των αποτελεσµάτων 

δηµιουργήθηκε το δεύτερο ερωτηµατολόγιο το οποίο µαζί µε τις ερωτήσεις 

περιελάµβανε και τη σύνοψη της πρώτης φάσης. Στο δεύτερο στάδιο οι 27 φορείς 

καλούνται να απαντήσουν µε “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ” για το εάν συµφωνούν ή διαφωνούν µε 

τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της µεθόδου Delphi. Στο δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο απάντησαν 21 από τους 27 φορείς. Συµπερασµατικά η πλειοψηφία 

τους συµφώνησε ότι η ανάλυση της κάθε ερώτησης είναι αντιπροσωπευτική της 



254 

 

κατάστασης που επικρατεί σήµερα στους περισσότερους οργανισµούς, υπηρεσίες και 

φορείς υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Επιπλέον από τις επιτόπου 

συναντήσεις και επικοινωνίες µε τους συµµετέχοντες στην έρευνα, την τηλεφωνική 

επικοινωνία που είχα µε τα στελέχη των περισσοτέρων φορέων, αντιµετώπισα πολύ 

θετικό κλίµα όσον αφορά στην προσπάθειά µου, καθώς θεωρούν ότι θα συµβάλει 

στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων και δυσλειτουργιών που παρατηρούνται. 

Επιπλέον παρατήρησα ότι βασική προτεραιότητα των φορέων είναι η επιτυχία των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων καθώς υπάρχει δέσµευση τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο 

και στις υπηρεσίες για την επιτυχία των προγραµµάτων ανάπτυξης. 

 

Οι φορείς επιθυµούν και υποδέχονται θετικά κάθε προσπάθεια που µπορούν να 

καταβάλλουν έτσι ώστε να συµβάλουν στη σύγκλιση και τη συνοχή της περιφέρειας 

και να βελτιώσουν τηνλειτουργία και την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Συνολικά η πλειοψηφία των φορέων συµφωνεί µε την ανάλυση και έρευνα που 

έχουµε πραγµατοποιήσει και συνεπώς οδηγούµαστε στην επαλήθευση των 

υποθέσεων της διατριβής σε συνδυασµό µε τις ερευνητικές ερωτήσεις και την 

βιβλιογραφία που ερευνήσαµε 
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4.6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Έχοντας παρουσιάσει στην προηγούµενη ενότητα το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων και έχοντας αναλύσει περιγραφικά 

και µέσω διαγραµµάτων (στο παράρτηµα) τα αποτελέσµατα, το επόµενο βήµα είναι η 

επαλήθευση και η ανάλυση των βασικών υποθέσεων της διατριβής οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο. Οι φορείς υλοποίησης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αποτελούν βασικό δείγµα και αντικείµενο της 

έρευνας που έχουµε πραγµατοποιήσει παίζοντας κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια 

επαλήθευσης των υποθέσεων. 

 

Μολονότι ο οικονοµικός σχεδιασµός και οι έλεγχοι έχουν παραχωρήσει στις δυνάµεις 

της αγοράς τη θέση τους ως κυρίαρχου οχήµατος της ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις 

εξακολουθούν να αφιερώνουν σηµαντικές προσπάθειες στον εθνικό σχεδιασµό και οι 

οικονοµολόγοι εξακολουθούν να εργάζονται σε µαθηµατικά υποδείγµατα 

σχεδιασµού. 

 

Οι λόγοι είναι πολλοί: 

Πρώτον, τα οικονοµικά υποδείγµατα (όπως η περίπτωση της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) µπορεί να θεωρούνται χρήσιµα, και ενίοτε 

ουσιώδη, από τους υπευθύνους της οικονοµικής πολιτικής που ενδιαφέρονται για τη 

µακροοικονοµική διαχείριση και σταθερότητα. ∆εύτερον, τα υποδείγµατα της 

οικονοµικής δοµής µπορεί να δώσουν µια αδρή εικόνα των δυνατοτήτων µιας 

οικονοµίας να επιτύχει µακροοικονοµικούς στόχους οικονοµικής ανάπτυξης, όπως η 

αύξηση του εισοδήµατος, η δηµιουργία απασχόλησης και ο µετριασµός της φτώχειας, 

αποτελούν επίσης στόχους των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Υποδείγµατα αυτού 

του είδους είναι δυνατόν επίσης, να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα που αναµένονται 

από τους διάφορους φορείς και τα διάφορα προγράµµατα ανάπτυξης. Τρίτον έχουν 

καταρτιστεί υποδείγµατα κόστους-οφέλους για να καθοδηγούν τις κυβερνήσεις προς 

τις δηµόσιες επενδύσεις που µεγιστοποιούν την οικονοµική απόδοση δεδοµένης 

δαπάνης ή ελαχιστοποιούν το οικονοµικό κόστος επίτευξης ορισµένων κοινωνικών 
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και οικονοµικών σκοπών που πρέπει να επιτύχουν τα προγράµµατα ανάπτυξης. 

Τέταρτον, για να µπορούν οι αγορές να καθοδηγούν τις ιδιωτικές δραστηριότητες 

προς την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει ή να 

εξισορροπεί τις εγγενείς αδυναµίες τις αγοράς-πράγµα το οποίο απαιτεί σχεδιασµό 

και συντονισµό βασική αρµοδιότητα των φορέων υλοποίησης του υποδείγµατός µας 

ειδικότερα και των διαχειριστικών αρχών του συνόλου της χώρας. Τέλος, περιεκτικά 

υποδείγµατα αναγκάζουν τους αναλυτές -όπως και εµάς στη συγκεκριµένη διατριβή, 

να ελέγχουν την εσωτερική συνέπεια των στοιχείων και να ορίζουν µια διάταξη 

έρευνας για να συλλέγουν επιπλέον πληροφορίες για κρίσιµους µηχανισµούς της 

οικονοµίας. 

 

Για τους παραπάνω λόγους το βασικό υπόδειγµα που έχουµε χρησιµοποιήσει θα 

χρησιµοποιηθεί για την επαλήθευση των υποθέσεων µε τη βοήθεια των οποίων 

στήσαµε το βασικό µοντέλο της διατριβής που παρουσιάζεται στο επόµενο γράφηµα 

και καταδεικνύει την αλληλουχία της αξιολόγησης των µηχανισµών διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχου, η οποία δηµιουργεί προϋποθέσεις βελτιώσεις των 

διορθωτικών παρεµβάσεων που µε τη σειρά τους βοηθούν στην επίτευξη των στόχων 

και εντέλει στη βελτίωση της απόδοσης των δηµοσίων παρεµβάσεων δηλαδή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 
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Γράφηµα 4.1: Το Μοντέλο αξιολόγησης του συστήµατος παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
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4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ –ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Όπως αναφέρθηκε από την αρχή της έρευνας πεδίου µε τη µέθοδο Delphi οι ερωτήσεις που 

εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκαν από την έρευνα, κυρίως βιβλιογραφικά, 

που έγινε για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και καταλήγουν στις βασικές υποθέσεις της διατριβής. Με την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην ΠΑΜΘ, στους φορείς που εµπλέκονται µε την διαδικασία 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων αντλήσαµε 

υλικό που µας βοήθησε να ολοκληρώσουµε την ανάλυση στα βασικά θέµατα της διατριβής 

για να επιβεβαιώσουµε ή όχι τις υποθέσεις µας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υποθέσεις της διατριβής και οι βιβλιογραφικές 

αναφορές που έχουν εντοπιστεί από την έρευνα στη βιβλιογραφία, θεωρητική και εµπειρική 

και αναφέρει πώς συσχετίζεται µε τις υποθέσεις τις διατριβής. 

Η κάθε υπόθεση συσχετίζεται µε τη βιβλιογραφία αναφέροντας τα σηµεία που προσεγγίζουν 

θετικά τα άρθρα τις υποθέσεις, τα κενά που υπάρχουν και τις αντιπαραθέσεις. Στη συνέχεια 

γίνεται επαλήθευση των υποθέσεων χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν 

από την έρευνα πεδίου µε τη µέθοδο Delphi. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14:ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

DELPHI 

1 Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων 
υλοποίησης βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων ανάπτυξης 

Σύµφωνα µε έναν σηµαντικό αριθµό άρθρων που έχω συγκεντρώσει και 
επεξεργαστεί από ερευνητές όπως οι Kevin Williams, Zsuzsanna Tron και Νίκος 
Χριστοδουλάκης έχω καταλήξει στην επιβεβαίωση της πρώτη µου υπόθεσης, 
προσθέτοντας όµως µε την έρευνα που έχω πραγµατοποιήσει σηµαντικά επιπλέον 
στοιχεία πάνω σε αυτή τη θεµατική ενότητα 

ΝΑΙ 

2 Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των µηχανισµών 
υλοποίησης βελτιώνει την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων; 

Οι ερευνητές Παρασκεύοπουλος και Sarantis Kalyritis συµβάλλουν στην 
επιβεβαίωση της δεύτερης υπόθεσης χωρίς να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το 
ερευνητικό πεδίο της, κάτι το οποίο πραγµατοποιείται µε την ειδική µέθοδο 
αξιολόγησης Delphi που χρησιµοποιώ στην διατριβή µου 

ΝΑΙ 

3 Ή σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης 
(διαχειριστικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν 
στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσµατικότητα των 
διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

Η υπόθεση σχετικά µε την σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης 
επαληθεύεται σε ένα µεγάλο βαθµό στηριζόµενη στην βιβλιογραφία από τους 
ερευνητές Tomas Marncha Navarro, Ruben Garrido Yserte και Κουρλιούρος. 

ΝΑΙ 

4 Ή εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης 
διακυβέρνησης και του εκσυγχρονισµού της δηµόσιας 
διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Σύµφωνα µε έναν σηµαντικό αριθµό άρθρων που έχω συγκεντρώσει και 
επεξεργαστεί από ερευνητές όπως οι Canaleta, Σιµάτου και Χριστοδουλάκης έχω 
καταλήξει στην επιβεβαίωση της τέταρτης µου υπόθεσης, προσθέτοντας όµως µε την 
έρευνα που έχω πραγµατοποιήσει σηµαντικά επιπλέον στοιχεία πάνω σε αυτή τη 
θεµατική ενότητα 

ΝΑΙ 

5 Ή ενδυνάµωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναµικού βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των 
µηχανισµών υλοποίησης 

Οι ερευνητές Ψυχάρης, Κονσόλας, Παρασκευόπουλος και Πλασκοβίτης συµβάλλουν 
στην επιβεβαίωση της υπόθεσης σχετικά µε την ενδυνάµωση και κατάρτιση του 
ανθρωπίνου δυναµικού χωρίς να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το ερευνητικό πεδίο της, 
κάτι το οποίο πραγµατοποιείται µε την ειδική µέθοδο αξιολόγησης Delphi που 
χρησιµοποιώ στην διατριβή µου 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14:ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ (συνέχεια) 

6 Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 
έργων για την ένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα 
αποτελεί παράγοντα βέλτιστης απόδοσης των 
προγραµµάτων αυτών 

Η υπόθεση σχετικά µε την ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των 
έργων για την ένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα επιβεβαιώνεται σε ένα 
µεγάλο βαθµό στηριζόµενη στην βιβλιογραφία από τους ερευνητές Tomas Marncha 
Navarro, Ruben Garrido Yserte και Κουρλιούρος. 

ΝΑΙ 

7 Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο 
οποίο εντάσσεται η εφαρµογή των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα αυτών 

Οι ερευνητές Παρασκεύοπουλος και Oscar Faber συµβάλλουν στην επιβεβαίωση της 
υπόθεσης σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο, ωστόσο παρατηρώντας κάποιες προοπτικές 
περεταίρω ανάλυσης και έρευνας χρησιµοποίησα την ειδική µέθοδο αξιολόγησης 
Delphi για να παράγω επιπλέον συµπαντικά συµπεράσµατα και αποτελέσµατα πάνω 
στο συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο. 

ΝΑΙ 

8 Ή ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων 

Σύµφωνα µε έναν σηµαντικό αριθµό άρθρων που έχω συγκεντρώσει και 
επεξεργαστεί από ερευνητές όπως οι Tomas Marncha Navarro, Ruben Garrido 
Yserte, Σιµάτου και Χριστοδουλάκης έχω καταλήξει στην επιβεβαίωση της 
τελευταίας µου υπόθεσης, προσθέτοντας όµως µε την έρευνα που έχω 
πραγµατοποιήσει σηµαντικά επιπλέον στοιχεία πάνω σε αυτή τη θεµατική ενότητα 

ΝΑΙ 
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Ξεκινώντας µε την πρώτη ερευνητική υπόθεση που είναι: 

 

• Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων υλοποίησης 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως οι φορείς υλοποίησης αποτελούν βασικό 

εργαλείο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής καθώς και είναι σηµαντικοί 

παράγοντες για την διασφάλιση της απορροφητικότητας των προγραµµάτων στις 

περιοχές παρέµβασης Ως κύριος ρόλος τους θα µπορούσε να προσδιοριστεί η 

αποτελεσµατικότερη διάθεση του ποσοστού των εθνικών και κοινοτικών πόρων που 

έχουν εγκριθεί για την περιοχή παρέµβασης η οποία εκπροσωπείται από κάθε φορέα. 

Ειδικότερα όπως στην περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι της θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε το κάθε έργο ή η 

κάθε δράση που έχει επιλεγεί για την προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής να 

χρηµατοδοτηθεί επαρκώς και σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά. 

 

Προκειµένου να γίνεται άµεσα και πιο οργανωµένα η διανοµή των εθνικών και των 

κοινοτικών πόρων µεταξύ των περιφερειών των αξόνων προτεραιότητας και των 

έργων έχουν δηµιουργηθεί τα προγράµµατα ανάπτυξης για να προωθήσουν την 

αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών προς την σύγκλιση. Έτσι οι φορείς υλοποίησης 

οι οποίοι αποτελούν αποκεντρωµένους χειριστές των προγραµµάτων ανάπτυξης θα 

πρέπει να λειτουργούν άρτια, οι υπηρεσίες και τα στελέχη τους θα πρέπει να είναι 

άρτια εκπαιδευµένα και προσηλωµένα σε αυτό που κάνουν. Για αυτό το λόγο 

γίνονται έλεγχοι την λειτουργίας των φορέων και υπάρχει ειδικό σύστηµα ποιότητας 

για την πιστοποίηση τους προκειµένου να διασφαλιστεί η ικανότητα τους και η 

επάρκεια τους για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων. Πόσο όµως αυτοί οι 

έλεγχοι ποιότητας και λειτουργίας συµβάλλουν στη αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων ανάπτυξης; 

 

Οι ίδιοι οι φορείς παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων στην 

ΠΑΜΘ, δίνουν µεγάλη σηµασία στην πιστοποίηση τους µε πιστοποιητικά ποιότητας 

και εγχειρίδια διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί για τέτοιου είδους υπηρεσίες και 

µπορούν να επιβεβαιώσουν την διαχειριστική επάρκεια των φορέων αναφορικά µε 
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την ικανότητα τους να µπορούν να υλοποιούν προγράµµατα του κοινοτικού πλαισίου 

στήριξης. Από την έρευνα πεδίου στην ΠΑΜΘ πήραµε τις απόψεις των φορέων για 

τον έλεγχο και την πιστοποίηση και είδαµε ότι υπάρχει υψηλή σύγκλιση των 

απόψεων τους µε τις υποθέσεις της διατριβής.  

 

Ανεξάρτητα βέβαια από τις απόψεις των φορέων, µέσα από την θεωρητική και 

εµπειρική έρευνα που έχουµε πραγµατοποιήσει και από τις απόψεις και άλλων 

ερευνητών παρατηρείται µια σηµαντική συσχέτιση της αποδοτικότητας των 

προγραµµάτων ανάπτυξης και της λειτουργίας των φορέων υλοποίησης.  

 

Ο έλεγχος της λειτουργίας συµβάλλει στην σωστή εφαρµογή των διαδικασιών 

σύµφωνα µε τις αρχές πιστοποίησης και µπορεί να µετρηθεί µε την βοήθεια 

ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης. Ο δείκτης παρουσιάζει το βαθµό αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων των διαχειριστικών συστηµάτων και των λειτουργιών των τελικών 

δικαιούχων κατά την υλοποίηση µέσα από την επάρκεια διατιθεµένων πόρων και 

διαθέσιµης τεχνογνωσίας για την διαχείριση του προγράµµατος, τεκµηριωµένη και 

ιχνηλάσιµη τήρηση των προβλεπόµενων διαδικασιών για την έγκαιρη και έγκυρη 

τροφοδοσία του διαχειριστικού συστήµατος µε δεδοµένα προγραµµατικής εφαρµογής 

και παραγωγής διοικητικού έργου, παρακολούθηση, έλεγχος και βαθµιαία βελτίωση 

της διαχειριστικής επίδοσης. Μέσα από τον έλεγχο και την πιστοποίηση των φορέων 

υλοποίησης µπορεί να αυξηθεί η τιµή αυτού του ποιοτικού δείκτη και κατά συνέπεια 

να αυξηθεί η αποδοτικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 

Ακόµη όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Delphi η πλειοψηφία 

των φορέων απαντώντας σε σχετική ερώτηση κρίνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση 

των φορέων υλοποίησης των προγραµµάτων ανάπτυξης σαν ένας από τους πιο 

σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων και των σκοπών 

εφαρµογής των αναπτυξιακών προγραµµάτων σε κάθε περιοχή παρέµβασης.  

 

Περνώντας τώρα στην επόµενη υπόθεση θα δείξουµε ότι:  
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•  Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης 

βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων; 

 

Μια σηµαντική διαδικασία για την βελτίωση της λειτουργίας των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου θεωρείται η διαδικασία του outsourcing. Ο 

όρος outsourcing (Παρασκευόπουλος 2004) µπορεί να µεταφερθεί στα ελληνικά µε 

περιφραστικό τρόπο, ως υπηρεσίες "εξωγενών ή εξωεπιχειρησιακών πόρων", σε 

αντιδιαστολή µε τις εργασίες που µπορούν να υλοποιηθούν εντός της επιχείρησης η 

του φορέα υλοποίησης, "ενδοεπιχειρησιακά". Το outsourcing µπορεί να καλύψει τις 

περισσότερες από τις εργασίες ενός οργανισµού, ξεκινώντας από τις πιο βασικές και 

φθάνοντας µέχρι τις πιο εξειδικευµένες. Για παράδειγµα, υπάρχουν αρκετοί φορείς ή 

οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί σε τρίτους την πλειονότητα των εργασιών τους, 

από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη συσκευασία και τη διανοµή των προϊόντων 

µέχρι τις εργασίες διαφήµισης και προώθησης, έχοντας κρατήσει µόνο τη διοίκηση, 

τη γενική εποπτεία και την εµπορική διαχείριση. 

 

Όσον αναφορά τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των διαδικασιών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου ο όρος outsourcing αναφέρεται στις 

εκχωρήσεις δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες ή και 

συµβούλους υποστήριξης προκειµένου να επιταχυνθούν οι συγκεκριµένες 

διαδικασίες. Το outsourcing αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικασία καθώς χρήσιµο 

δυναµικό δεν καταναλώνεται µε εργασίες που µπορούν να γίνουν από τρίτους, οι 

οποίοι ενδεχοµένως να έχουν µεγαλύτερη εµπειρία, τεχνογνωσία και να παρέχουν τις 

υπηρεσίες του σε ποιο οικονοµική τιµή.  

 

Το outsourcing όσον αφορά τους µηχανισµούς παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ελέγχου µπορούν να περιλαµβάνουν : 

• Λογιστική Υποστήριξη 

• Ελέγχους των διαδικασιών και των µηχανισµών 

• Τεχνική Υποστήριξη φορέων από εξωτερικούς συµβούλους 
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Στα πλαίσια της έρευνας µε την µέθοδο Delphi που έχω πραγµατοποιήσει έχουν 

ερωτηθεί οι φορείς υλοποίησης σχετικά µα την συγκεκριµένη υπόθεση και η 

πλειοψηφία τους συµφώνησε ότι συµβάλει αποδοτικά η διαδικασία του outsourcing 

στη λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης και βελτιώνει την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

 

Στη συνέχεια εξετάζεται η τρίτη υπόθεση της διατριβής που διερευνά και 

επιβεβαιώνει ότι:  

• Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές και 

εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και στην 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

 

Το πλέγµα των φορέων που συµµετέχουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια συνιστά µια 

αρκετά σύνθετη δοµή διοίκησης έτσι ώστε η σαφήνεια στις αρµοδιότητες ανά 

εµπλεκόµενο φορέα και η αναλυτική παρουσίαση µέσω οργανογράµµατος του 

συστήµατος διοίκησης συµβάλει στην αύξηση της απόδοσης των προγραµµάτων.  

Ακόµη όσο πιο µεγάλη είναι η σαφήνεια των µηχανισµών υλοποίησης και 

διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραµµάτων από το σύνολο των φορέων τόσο πιο 

µικρή θα είναι η χρονική διαφορά ανάµεσα στις διάφορες διαδικασίες υλοποίησης 

µέχρι την ολοκλήρωση των έργων. Αυτό µπορεί να εξακριβωθεί µέσα από δείκτες 

χρονισµού οι οποίοι παρουσιάζουν το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

ένταξη των έργων µέχρι την ενεργοποίηση τους, την υλοποίηση τους, την 

ολοκλήρωση τους και τέλος την αποδοτικότητα αυτών. Έτσι προκύπτει µια 

αλληλένδετη σχέση από την σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης 

µέχρι τους δείκτες χρονισµού και την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

ανάπτυξης.  

 

Επιπλέον οι φορείς που συµµετείχαν στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν στην 

ερώτηση: «Υπάρχουν περιοχές στο υφιστάµενο σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων όπου έχετε διαπιστώσει ασαφώς οριοθετηµένες 

αρµοδιότητες ή/και επικάλυψη ρόλων µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και 

φορέων».  
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Στην συγκεκριµένη ερώτηση και στα δύο στάδια της µεθόδου Delphi οι φορείς 

θεωρούν ότι δεν υπάρχει σαφή οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων στο σύστηµα 

διοίκησης συνεπώς επηρεάζεται αρνητικά η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών και αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Αυτό 

συνδέεται άµεσα µε την επαλήθευση της τρίτης υπόθεσης της διατριβής καθώς οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης 

(διαχειριστικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και 

στην αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων.  

 

Η τέταρτη υπόθεση αφορά την εταιρική σχέση µεταξύ των στελεχών ειδικότερα και 

µεταξύ των φορέων γενικότερα δηλαδή:  

 

• Η εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και του 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Με τον όρο εταιρική σχέση αναφερόµαστε στην σχέση συνεργασίας, κοινού 

συµφέροντος άρτιας σύµπνοιας µεταξύ των στελεχών των φορέων υλοποίησης, των 

διαχειριστικών αρχών και των επιτροπών Η εταιρική σχέση αναφέρεται στους φορείς 

που συµµετέχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία δηλαδή φορείς σχεδιασµού 

παρακολούθησης ελέγχου και άλλων διαδικασιών.  

 

Εταιρική σχέση είναι ο όρος που χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

αναφέρεται στην βασική σχέση ανάµεσα στα κράτη µέλη δηλαδή την σχέση ισότιµης 

συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη από τα µικρότερα έως και τα µεγαλύτερα. Η 

έννοια της εταιρικής σχέσης επεκτείνεται σε θέµατα αλληλεπίδρασης και κοινού 

συµφέροντος των συµµετεχόντων στα προγράµµατα ανάπτυξης καθώς και 

συνεργασία αυτών για την εύρεση των λύσεων προκειµένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων προς εφαρµογή.  

 

Κατά αρχάς θα πρέπει αρχικά να υπάρχει συνεννόηση µεταξύ των στελεχών του 

φορέα υλοποίησης για τις ανάγκες της περιοχής παρέµβασης και τα έργα τα οποία θα 

προταθούν για ένταξη στα προγράµµατα ανάπτυξης όσο πιο σωστή είναι η εταιρική 
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σχέση στον φορέα υλοποίησης τόσο κατάλληλα θα είναι τα έργα που θα επιλεγούν 

και ο στόχος την ανάπτυξης και της σύγκλισης θα είναι πιο πιθανό να γίνει 

πραγµατικότητα. Αναφορικά µε τις διαχειριστικές αρχές η εταιρική σχέση είναι 

περισσότερο οργανωµένη ωστόσο θα πρέπει και εκεί οι διαδικασίες να γίνονται πιο 

γρήγορα και µε πιο άρτια συνεργασία µεταξύ των στελεχών κυρίως από τους 

ανώτερους προς τους κατώτερους. 

 

Σε αυτή την υπόθεση θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένας ποιοτικός δείκτης µέσω του 

οποίου παρουσιάζεται ο βαθµός συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων στο επίπεδο της 

λήψης αποφάσεων των διαδικασιών διαχείρισης ενός αναπτυξιακού προγράµµατος. 

∆ηλαδή κατά πόσον υπάρχει επαρκή, αντιπροσωπευτική και ουσιαστική παρουσία/ 

συµµετοχή των κεντρικών και τοπικών παραγόντων, κατά πόσον υπάρχει σαφή 

αντίληψη περί των αντίστοιχων ρόλων και υπευθυνότητες τους, εντοπισµός 

δυσχερειών/θετικών ενεργειών της συµµετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

 

Όσον αφορά την συγκεκριµένη υπόθεση, υπάρχει στο ερωτηµατολόγιο σχετική 

ερώτηση µέσω της οποίας οι φορείς καλούνται να εκφράσουν την άποψη τους για τον 

βαθµό στον οποίο οι εταιρική σχέση µεταξύ των στελεχών των φορέων υλοποίησης, 

των διαχειριστικών αρχών και των επιτροπών επηρεάζει την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. Με ποσοστό µεγαλύτερο του 60% οι φορείς θεωρούν 

µέγιστης σηµασίας την αποτελεσµατική εταιρική σχέση και είναι πολύ πρόθυµοι να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να βελτιώσουν αυτή την 

συνεργασία. Θεωρούν ότι όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µεταξύ αρχικά των 

στελεχών που ασχολούνται µε τα προγράµµατα ανάπτυξης καθώς και εν συνεχεία 

των αρµοδίων υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συµβάλει τα µέγιστα 

στην αποτελεσµατικότητα αυτών των προγραµµάτων.  

 

Προχωρώντας στην επόµενη υπόθεση που αφορά την εκπαίδευση του ανθρωπίνου 

δυναµικού και την σχέση του µε την αποδοτικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης. 

∆ηλαδή: 
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• Η ενδυνάµωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών υλοποίησης 

 

Όταν µια χώρα αναλαµβάνει την ευθύνη να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 

και έχοντας τις προσδοκίες να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα έχει την 

υποχρέωση να επανδρώσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα όργανα άσκησης εξουσίας 

σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο αλλά και τις υπηρεσίες και διαχειριστικές αρχές 

που θα πραγµατοποιήσουν το µεγαλύτερο µέρος των προγραµµάτων.  

 

Για αυτό το λόγο το ανθρώπινο δυναµικό θα πρέπει να ανταπεξέλθει και στον σωστό 

καταµερισµό ευθυνών και στην σωστή περάτωση του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου των έργων και κατά συνέπεια και των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Έτσι η σωστή κατάρτιση και εξειδίκευση των στελεχών αποτελεί πρωτεύοντα στόχο 

στην προσπάθεια επίτευξης της µέγιστης δυνατής αποδοτικότητας των 

προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Επιπλέον οι διαδικασίες υλοποίησης ενεργοποίησης, εξειδίκευσης παρακολούθησης 

και ελέγχου των προγραµµάτων µεταβάλλεται συνεχώς µέσω των αλλαγών που 

υπάρχουν στους άξονες προτεραιότητας, την στρατηγική υλοποίησης των έργων, το 

θεσµικό πλαίσιο και την πολιτική φιλοσοφία. Έτσι είναι απαραίτητη η συνεχής 

κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναµικού ανάλογα µε τις εργασίες που πραγµατοποιεί το 

καθένα και την βαθµίδα στην οποία εργάζεται, για παράδειγµα ο προϊστάµενος µιας 

διαχειριστικής αρχής θα πρέπει να ενηµερωθεί πιο ολοκληρωµένα και σε πολύ αρχικό 

στάδιο για την πορεία των έργων µεταβιβάζοντας στην συνέχεια αυτή την γνώση 

στους υπόλοιπους υπαλλήλους.  

 

Η συγκεκριµένη ερώτηση έχει τεθεί στους φορείς υλοποίησης σχετικά µε το αν 

θεωρούν ότι τα στελέχη τους είναι επαρκώς εκπαιδευµένα και εξειδικευµένα για να 

ανταπεξέλθουν στις ευθύνες των προγραµµάτων. Καθώς επίσης και πια είναι η 

άποψη τους για την αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στην υπηρεσία τους είναι 

µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτόν που απαιτείται.. Από την ανάλυση προέκυψε 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων υποστηρίζει ότι παρατηρείται άρτια 

εκπαίδευση των στελεχών και πολύ καλή οργάνωση από τα ανώτερα στελέχη όσο 
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αναφορά τα τρέχοντα σεµινάρια κατάρτισης και εξειδίκευσης. Αναφερόµενοι τώρα 

στο δεύτερο σκέλος της υπόθεσης ένας αρκετά µεγάλος αριθµός φορέων έχει 

συναντήσει προβλήµατα στην πληρότητα των στελεχών αναφέροντας ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθµός τους σε θέσης καίριας σηµασίας. 

 

Στη συνέχεια αναλύεται µια από τις πιο βασικές υποθέσεις και αφορά τα κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής των έργων. ∆ηλαδή :  

 

• Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των έργων για την 

ένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράµµατα αποτελεί παράγοντα βέλτιστης 

απόδοσης των προγραµµάτων αυτών 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι φορείς υλοποίησης είναι αυτοί που σύµφωνα µε 

τις ανάγκες τις περιοχής παρέµβασης που αντιπροσωπεύουν επιλέγουν τα έργα και 

κάνουν πρόταση στην αντίστοιχη διαχειριστική αρχή προκειµένου να ενταχθούν στα 

αναπτυξιακά προγράµµατα. Ωστόσο η τελική επιλογή των έργων γίνεται από τις 

∆ιαχειριστικές Αρχές όχι όµως µε υποκειµενικά κριτήρια αλλά µε τυποποιηµένα στην 

πλειοψηφία τους κριτήρια που έχουν δηµιουργηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ή 

από άλλους αρµόδιους φορείς. Με τα κριτήρια επιλογής των έργων πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα και η εφαρµογή τους, να αντανακλώνται οι στόχοι του 

προγράµµατος αλλά και για να ενσωµατώνονται τα ζητήµατα ίσων ευκαιριών και 

περιβάλλοντος.  

 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση προκύπτουν δύο προβλήµατα που επηρεάζουν την 

ορθότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης. Πρώτον κατά ποσό η επιτροπή 

αξιολόγησης διαθέτει εξειδικευµένα στελέχη έτσι ώστε να γίνει η σωστή επιλογή των 

κριτηρίων και κατά πόσο αυτά τα στελέχη έχουν καθαρή επίγνωση των αναγκών και 

των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής παρέµβασης προκειµένου να έχουν τα 

κριτήρια γενικότερη εφαρµογή στο σύνολο των προτεινόµενων έργων. ∆εύτερον σε 

ποιο βαθµό γίνονται κατανοητά τα συγκεκριµένα κριτήρια στα στελέχη των 

διαχειριστικών αρχών προκειµένου να γίνει σωστή εφαρµογή τους. και να επιλεγούν 

τα πιο κατάλληλα έργα για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  
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Έχει πλέον υλοποιηθεί η ανάγκη για αξιόλογη δηµιουργία κριτηρίων ως προς την 

ιεράρχηση των έργων που πρέπει να χρηµατοδοτηθούν καθώς και πότε τα διαθέσιµα 

κεφάλαια δεν αρκούν να καλύψουν το ύψος των πόρων που θα ζητηθούν από τους 

φορείς υλοποίησης.  

 

Εάν βρεθεί µια κοινή γραµµή προσδιορισµού των κριτηρίων και µια κοινή φιλοσοφία 

µεταξύ των διαχειριστικών αρχών και της επιτροπής αξιολόγησης τότε η συσχέτιση 

των κριτηρίων αξιολόγησης και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων 

ανάπτυξης θα αποτελεί µια θετική συσχέτιση. Συνδέοντας την συγκεκριµένη υπόθεση 

µε τις προηγούµενες που αναφέρονται στην σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης, 

στην εταιρική σχέση, την πληρότητα και την εκπαίδευση των στελεχών η ορθή 

λειτουργία τους συνεπάγεται και την επιλογή των κατάλληλων στοιχείων. Αποτελεί 

δηλαδή µια αλυσίδα όπου υπάρχει µια σχέση δράσης αντίδρασης ανάµεσα στις 

υποθέσεις.  

Ειδικότερα τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης των έργων θα πρέπει να είναι 

αµερόληπτα να παρουσιάζουν διαφορετική ισχύ σε κάθε περιοχή παρέµβασης και η 

λογική µε την οποία έχουν δηµιουργηθεί να έχει κύριο στόχο την µέγιστη δυνατή 

ανάπτυξη των περιοχών παρέµβασης και την σύγκλιση της περιφέρειες. Επιπλέον σε 

ερώτηση προς τους φορείς υλοποίησης για το πόσο σηµαντικά θεωρούν τα κριτήρια 

επιλογής και αξιολόγησης των έργων το µεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι είναι αρκετά 

σηµαντικά µε ποσοστό 42% ενώ ένας µικρότερος αριθµός φορέων αναφέρει ως πολύ 

σηµαντικά τα κριτήρια και έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες αποδοτικότητας 

των προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Προχωρώντας στις δύο τελευταίες υποθέσεις διερευνάται η σχέση της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων ανάπτυξης µε τον εκσυγχρονισµό του 

θεσµικού πλαισίου και την ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης θέλοντας 

πάντα να αποδείξουµε ότι αυτή η σχέση είναι θετική.  

Καταρχάς ξεκινώντας από την πρώτη υπόθεση εξετάζεται το εξής:  

 

• Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η 

εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων βοηθάει στην 

αποτελεσµατικότητα αυτών 
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Το κάθε πρόγραµµα ανάπτυξης πραγµατοποιείται µε χρονική διαφορά το ένα από το 

άλλο οπότε όπως είναι αναµενόµενο πολλά πράγµατα αλλάζουν µε το πέρασµα των 

χρόνων είτε σχετικά µε την φιλοσοφία των προγραµµάτων, τους στόχους, τις 

περιοχές παρεµβάσεως και τα όργανα άσκησης της εξουσίας. Έτσι η σχετική 

νοµοθεσία θα πρέπει να µεταβάλλεται συνεχώς ώστε να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες 

της σύγχρονης εποχής. Για παράδειγµα στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006 του 

III Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης υπήρχαν 11 τοµεακές διαχειριστικές αρχές και 13 

περιφερειακές διαχειριστικές αρχές όπου η κάθε µια διαχειρίζεται διαφορετικά 

προγράµµατα. Η συντονιστική αρχή διέγνωσε διάφορες αδυναµίες που προέκυψαν 

στο τελευταίο ΚΠΣ αποφάσισε στα πλαίσιο της προγραµµατική περιόδου 2007-2013 

να µετονοµάσει και να µεταβάλει ορισµένες από τις διαχειριστικές αρχές σε 

ενδιάµεσες αρχές διαχείρισης αλλάζοντας επίσης και τις αρµοδιότητες τους. Αυτές οι 

µεταβολές έχουν σαν στόχο την καλύτερη διαχείριση των προγραµµάτων 

προκειµένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα τους.  

 

Κατά την διάρκεια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο Delphi, 

εξετάζουµε την υπόθεση µε την ερώτηση «Εάν ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 

πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα τους» οι πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην 

έρευνα συµφωνεί µε την συγκεκριµένη ερώτηση και θεωρεί ότι αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό µιας επιτυχηµένης εφαρµογής των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Ακολουθώντας µια εποχή συνεχών αλλαγών σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδό θα 

πρέπει κάθε φορά να συµβαδίζει και η σχετική νοµοθεσία καθώς και το θεσµικό 

πλαίσιο του κάθε φορέα και της κάθε διαδικασίας υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

 

Τελευταία αλλά όχι λιγότερης σηµασίας υπόθεση είναι η ακόλουθη που αφορά την 

διοικητική αποκέντρωση και κατά πόσο η ενδυνάµωση αυτής επηρεάζει την 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης. ∆ηλαδή : 

 

• Ή ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
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Η συγκεκριµένη υπόθεση συνδέεται και είναι συµπληρωµατική µε την προηγούµενη 

υπόθεση δηλαδή όσο πιο αποκεντρωµένες είναι οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες 

των µηχανισµών υλοποίησης τόσο πιο σαφής και σωστά µοιρασµένες θα είναι οι 

ευθύνες και οι διαχειριστικές και οι εκτελεστικές αρµοδιότητες. Επίσης συνδέεται και 

µε την αρτιότητα της εκπαίδευσης των στελεχών της κάθε υπηρεσίας και κυρίως των 

φορέων υλοποίησης.  

 

Στο III Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα καθώς και στα προηγούµενα ΚΠΣ βασικό µέληµα των Κυβερνήσεων 

των επιτροπών παρακολούθησης και των διαχειριστικών αρχών ήταν και είναι η 

πλέον αποδοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

σε κάθε χωρική ενότητα της ελληνικής επικράτειας.  

 

Όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση που έχει προηγηθεί ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων είναι ο βαθµός την διοικητικής αποκέντρωσης και οι ενέργειες που θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την ενδυνάµωση της.  

 

Ειδικότερα στην περίπτωση των επιχειρησιακών προγραµµάτων οι διαδικασίες 

υλοποίησης τους που περιλαµβάνει την ένταξη των έργων τους, την ενεργοποίηση 

τους, την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου τους και σε τελικό 

στάδιο την αποτίµηση των αποτελεσµάτων µέσω διαφόρων δεικτών. Για να αυξηθούν 

οι τιµές αυτών των δεικτών είναι απαραίτητη η διοικητική αποκέντρωση µέσω της 

µεγαλύτερης διαίρεσης των αρµοδιοτήτων της κάθε υπηρεσίας, οργάνου ή φορέα που 

λαµβάνουν µέρος στην υλοποίηση των προγραµµάτων ανάπτυξης. Μέχρι το 

προηγούµενο II ΚΠΣ και το III ΚΠΣ τα ισχυρότερα όργανα άσκησης περιφερειακής 

πολιτικής και διαχείρισης των προγραµµάτων ανάπτυξης ήταν το ΥΠΟΙΟ, τα 

τοµεακά υπουργεία και οι διαχειριστικές αρχές. Στο τέλος της κατάταξης βρισκόταν 

οι τελικοί δικαιούχοι δηλαδή δήµοι, κοινότητες, επιµελητήρια και άλλοι οργανισµοί. 

Ωστόσο στο τελευταίο III ΚΠΣ και στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2000-

2006 αλλά κυρίως στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 έγινε µεγάλη και 

δραστική προσπάθεια αποκέντρωσης, υποστήριξης των περιφερειακών φορέων και 

ενδυνάµωσης των άµεσα εµπλεκόµενων µε τις περιοχές παρεµβάσεως.  
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Το κατά πόσο αυτή η προσπάθεια αποκέντρωσης επηρεάζει θετικά την 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης αυτό µπορεί να αποδειχθεί µε την 

χρήση των δεικτών χρονισµού υπολογίζοντας το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

από τη στιγµή που παίρνει η διαχειριστική αρχή για παράδειγµα µια απόφαση µέχρι 

να εφαρµοστεί και να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση έτσι ώστε να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης. Όσο µικρότεροι είναι οι δείκτες 

χρονισµού τόσο πιο γρήγορα εφαρµόζονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις του κάθε 

οργάνου για να πραγµατοποιηθεί ωστόσο αυτό θα πρέπει να αυξηθεί η δύναµη των 

περιφερειακών υπηρεσιών και οργάνων. Συµπερασµατικά υπάρχει µια θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στην διοικητική αποκέντρωση και στην αποδοτικότητα των 

προγραµµάτων ανάπτυξης.  

 

Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για 

την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης όπως προέκυψε από την 

θεωρητική επιχειρηµατολογία. Κάτι τέτοιο όµως προκύπτει και από την ανάλυση που 

έχω πραγµατοποιήσει καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των φορέων συµφωνεί σε 

µεγάλο βαθµό µε την ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης καθώς συµβάλλει 

στη βελτίωση της αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Σε σχετική 

ερώτηση η πλειοψηφία των φορέων υποστηρίζει την αποκέντρωση των φορέων και 

θεωρεί ότι η εµπειρία των προηγούµενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης έχει 

αποδείξει ότι όσο πιο αποκεντρωµένοι είναι οι φορείς και οι οργανισµοί σε µια 

περιφέρεια τόσο πιο σίγουρη είναι η επιτυχία των αναπτυξιακών προγραµµάτων και 

τόσο πιο κοντά βρίσκεται στην επίτευξη του στόχου της οικονοµικής και κοινωνικής 

σύγκλισης. 
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4.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Το κεφάλαιο του οποίου η ανάλυση έχει προηγηθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 

ερευνητικής µεθόδου Delphi που έχουµε χρησιµοποιήσει προκειµένου να 

αποτυπωθούν οι απόψεις των φορέων που εµπλέκονται στην αναπτυξιακή 

προσπάθεια σχετικά µε τους µηχανισµούς παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 

των προγραµµάτων ανάπτυξης και στη συνέχεια µέσω της ανάλυσης των δεδοµένων 

να γίνει µια προσπάθεια επαλήθευσης των ερευνητικών υποθέσεων της διατριβής.  

Έχω διαµορφώσει τις βασικές υποθέσεις, µε βάση την επιστηµονική έρευνα µέσω της 

βιβλιογραφικής αναφοράς και στη στοχευόµενη έρευνα πεδίου µε την χρήση της 

τεχνικής µεθόδου αξιολόγησης Delphi, η οποία σχεδιαστικά ανέδειξε την σηµασία 

των υποθέσεων της έρευνας για την βελτίωση της απόδοσης των προγραµµάτων 

ανάπτυξης στην Περιφέρεια. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι 

φορείς σε πρώτο στάδιο εκφράζουν τις απόψεις τους σε κάθε ερώτηση σύµφωνα µε 

την διαπιστωµένη εµπειρία και γνώση τους πάνω στα αναπτυξιακά προγράµµατα 

καθώς τα στελέχη των φορέων που συµµετέχουν έχουν εργαστεί πολλά χρόνια σε 

έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Με την πραγµατική 

τους συµβολή δηµιουργείται µια ολοκληρωµένη εικόνα για τις συνθήκες που 

επικρατούν γενικότερα στις ελληνικές περιφέρειες και ειδικότερα στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς να δηµιουργείται µια εικονική περιγραφή 

του περιβάλλοντος στο οποίο θα εφαρµόζονται τα εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα 

ανάπτυξης.  

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου παρουσιάζονται σε παράρτηµα µε την χρήση 

πινάκων µε τις αριθµητικές µεταβλητές, διαγραµµάτων µε τα αποτελέσµατα της κάθε 

ερώτησης καθώς και γραφηµάτων για την παρουσίαση του κάθε παράγοντα που 

επηρεάζει τα αναπτυξιακά προγράµµατα. Κάναµε χρήση της περιγραφικής 

στατιστικής για την ανάλυση των αποτελεσµάτων των δύο σταδίων της µεθόδου 

Delphi και το βασικό χαρακτηριστικό στις περισσότερες ερωτήσεις ήταν ότι οι 

απαντήσεις δεν µπορούσαν να µετρηθούν µε αριθµούς όπως για παράδειγµα όταν οι 

φορείς καλούνται να εκφράσουν θετική η αρνητική άποψη σε µια ερώτηση, σε αυτή 

την περίπτωση η θετική απάντηση παίρνει την τιµή ένα (1) και η αρνητική απάντηση 
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παίρνει την τιµή µηδέν (0) και στη συνέχεια συγκεντρώνονται τα αποτελέσµατα για 

να γίνει η ανάλυση τους.  

 

Μετά από την ανάλυση των δύο σταδίων της µεθόδου Delphi ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν σε κάθε ερώτηση µπορούµε να δούµε εάν οι 

βασικές υποθέσεις της διατριβής επαληθεύονται ή όχι. 

 

Συµπερασµατικά µε βάση τα πορίσµατα από την ανάλυση της έρευνας θα πρέπει να 

γίνουν σηµαντικές αλλαγές για να βελτιωθεί η απόδοση από την εφαρµογή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

 

• Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασµό µέχρι την 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης µε βασικό 

κανόνα την απλούστευση των διαδικασιών.  

 

• Η αποκέντρωση στην λήψη αποφάσεων αποτελεί βασικό στόχο που πρέπει να 

επιτευχτεί καθώς βελτιώνει αποφασιστικά την ποιότητα και την ταχύτητα 

εφαρµογής των προγραµµάτων σε συνδυασµό µε πιο στοχεύµενες δράσεις 

 

• Τα στελέχη που επανδρώνουν τις υπηρεσίες που εµπλέκονται στην 

παρακολούθηση την διαχείριση και τον έλεγχο των προγραµµάτων πρέπει να 

διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τέτοιες θέσεις και να έχουν 

προηγούµενη εµπειρία από τέτοιας φύσης έργα.  

 

• Η συνεχιζόµενη κατάρτιση-επιµόρφωση των στελεχών είναι απαραίτητη για να 

µπορούν να ανταποκρίνονται στις ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις και 

πολυπλοκότητες που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτούν βαθειά 

γνώση των νέων συνθηκών.  

 

• Η διαχειριστική επάρκεια µε την υιοθέτηση συστηµάτων ποιότητας των 

εφαρµοζόµενων διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας των προγραµµάτων, 

γιατί δίνει την δυνατότητα ελέγχου και τήρησης των διαδικασιών µε σταθερό και 

πειθαρχηµένο τρόπο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής έχει ως κύριο στόχο την περιληπτική 

συγκέντρωση των βασικότερων σηµείων και των συµπερασµάτων των τριών 

τελευταίων κεφαλαίων χρησιµοποιώντας κριτικά σχόλια που θα βοηθήσουν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού θέµατος “Αξιολόγηση των µηχανισµών 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων” που 

επιχειρήσαµε να αναλύσουµε στα προηγούµενα κεφάλαια. 

 

Στις πρώτες τρεις ενότητες του παρόντος κεφαλαίου παρατίθενται τα συµπεράσµατα 

του δευτέρου, τρίτου και τέταρτου κεφαλαίου προκειµένου οι αναγνώστες να έχουν 

στη διάθεσή τους µια περιληπτική παρουσίαση των προηγούµενων κεφαλαίων χωρίς 

να χρειαστεί να ανατρέξουν στο σύνολο της εργασίας για να διαβάσουν τα 

περιεχόµενα των προηγούµενων κεφαλαίων. Στην επόµενη ενότητα του κεφαλαίου 

παρουσιάζονται οι περιορισµοί που αντιµετωπίσαµε κατά τη διάρκεια την έρευνας 

και κυρίως κατά τη δόµηση και συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων από τους φορείς 

υλοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στα πλαίσια της 

µεθόδου Delphi. Επίσης παρουσιάζεται η συµβολή της έρευνας που έχουµε 

πραγµατοποιήσει στη συνολική βιβλιογραφία και ειδικότερα στον τοµέα της 

περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης, δηλαδή κατά πόσο τα ευρήµατα και τα 

αποτελέσµατα της διατριβής θα συµβάλουν στη βελτίωση των διαδικασιών 

διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων και 

κατά πόσο θα είναι πιο αποδοτική η εφαρµογή τους από τους φορείς υλοποίησης. 

Κατά συνέπεια θα εξεταστούν οι τρόποι µε τους οποίους η συγκεκριµένη ανάλυση 

µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι διαχειριστικές αρχές, οι 

υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης και οι φορείς υλοποίησης. 

 

Η τελευταία αλλά πολύ σηµαντική ενότητα του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζει 

θέµατα για παραπέρα έρευνα που θα οδηγήσει την ανάλυση και την αποτελεσµατική 

περιφερειακή ανάπτυξη σε επόµενο στάδιο. ∆ηλαδή µετά τους µηχανισµούς 
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υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων ποίοι άλλοι φορείς ή όργανα των Περιφερειών 

µπορούν να βελτιωθούν έτσι ώστε να γίνει επιτευχθούν υψηλά επίπεδα οικονοµικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης και επιπλέον να βελτιωθούν και να εξισορροπηθούν οι 

οικονοµικές ανισότητες στην Ελλάδα σε επίπεδο Περιφερειών.  
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5.2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Το 2ο κεφάλαιο είναι χωρισµένο σε τρεις βασικές εισαγωγικές υποενότητες 

προκειµένου να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των προγραµµάτων ανάπτυξης, των 

οργάνων διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου καθώς και των σχεδίων και 

στρατηγικών που στοχεύουν στην επίτευξη του οικονοµικού και κοινωνικού 

µέγιστου. Επιπλέον ένας από τους άλλους στόχους του κεφαλαίου 2 είναι η παράθεση 

των πρακτικών και θεωρητικών εγχειριδίων προκειµένου να αποτυπωθεί η µέχρι 

σήµερα εικόνα της περιφερειακής σύγκλισης. 

 

Ειδικότερα το συγκεκριµένο κεφάλαιο καταγράφει όλη την σχετική ορολογία που 

χρησιµοποιείται στο επίπεδο του σχεδιασµού και της υλοποίησης των προγραµµάτων 

στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα όργανα της. Επιπλέον περιλαµβάνει 

την σχετική νοµοθεσία, δείκτες και µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση 

και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο δύο της διατριβής.  

 

Στη δεύτερη βασική ενότητα του κεφαλαίου παρατίθεται ανάλυση ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος θεωρητικής βιβλιογραφίας στην οποία έχουν επιλεγεί 

προς ανάλυση και σχολιασµό ένας αριθµός συγγραφέων είτε ειδικών στην 

περιφερειακή ανάπτυξη είτε ειδικών στην οικονοµική και περιφερειακή πολιτική της 

Κυβέρνησης. Προκειµένου να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγµα -οι απόψεις του 

οποίου παρουσιάζονται µε κριτικό όχι όµως επικριτικό τρόπο-αποτελείται από 

Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στη θεωρητική βιβλιογραφία κυρίως 

παρουσιάζονται οι υποκειµενικές απόψεις των αναλυτών όσο αναφορά µεθοδολογία, 

ποιοτικούς µεθόδους αξιολόγησης των προγραµµάτων, νοµοθεσίες την Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και τρόπους απορρόφησης των κοινοτικών και εθνικών πόρων.  

 

Στην 3η ενότητα του συγκεκριµένου κεφαλαίου γίνεται η αντίστοιχη παρουσίαση την 

εµπειρικής βιβλιογραφίας κυρίως µε την χρήση παραδειγµάτων και δεδοµένων που 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η επιλογή της εµπειρική βιβλιογραφία έχει 

γίνει κυρίως µε γνώµονα τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική και 

παγκόσµια περιφερειακή πολιτική των Κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι 
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ώστε τα δεδοµένα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα δεδοµένα της σύγχρονης 

εποχής. Το δείγµα της εµπειρικής βιβλιογραφίας αποτελείται κυρίως από επίσηµα 

κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νόµους και κανόνες των κυβερνήσεων καθώς και 

ποσοτική, ποιοτική παρουσίαση των πολιτικών, των δεικτών και των 

πολλαπλασιαστών που χρησιµοποιούν οι διαχειριστικές αρχές και οι φορείς 

υλοποίησης.  

 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από το συγκεκριµένο κεφάλαιο 

είναι ότι ο κάθε συγγραφέας επιλέγει ένα εξειδικευµένο αντικείµενο -του γενικότερου 

τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης- για να αναλύσει και να περιγράψει τα ευρήµατα 

και τις απόψεις του. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αναλυτές χρησιµοποιούν 

είτε µαθηµατικά είτε περισσότερο θεωρητικά υποδείγµατα και προσπαθούν µε την 

χρήση δεικτών ποσοτικών ή ποιοτικών να επαληθεύσουν τις υποθέσεις τους -κάτι το 

οποίο θα γίνει και µε τις βασικές υποθέσεις της συγκεκριµένης διατριβής-. Βέβαια 

ορισµένοι από αυτούς ακόµα και µε την περιγραφή ενός µεµονωµένου αντικειµένου 

καταφέρνουν µε αναλυτικές περιγραφές να εισάγουν τον αναγνώστη στο νόηµα και 

στον ιδιαίτερο στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης, ωστόσο κάποιοι άλλοι µένουν 

απλά στην επιφάνεια και αρκούνται στο να αναλύσουν µόνο το πεδίο που έχουν 

επιλέξει χωρίς να εµβαθύνουν περισσότερο. Όσο αναφορά την έρευνα που 

πραγµατοποιείται και το αντικείµενο την µελέτης που θα αναλυθεί στην 

συγκεκριµένη διατριβή βασικότερο µέληµα είναι ο συνδυασµός των µηχανισµών 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και των 

φορέων υλοποίησης µε την πλειοψηφία – αν είναι εφικτό- των παραµέτρων που 

συνοδεύουν την περιφερειακή, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του συνόλου της 

χώρας. 
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5.3 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

 

Το 3ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις κύριες υποενότητες. Το σηµαντικότερο σε 

αυτό το κεφάλαιο είναι ότι παρουσιάζει το βασικό υπόδειγµα της διατριβής που είναι 

η Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Στην πρώτη ενότητα γίνεται µια 

σύντοµη και περιληπτική ανασκόπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης όσο αναφορά τα ιστορικά, γεωγραφικά, δηµογραφικά και οικονοµικά 

χαρακτηριστικά της. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στα προγράµµατα ανάπτυξης που 

έχουν λάβει χώρα στην συγκεκριµένη περιοχή, και παρουσιάζονται τα οικονοµικά 

αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Τα 

αναπτυξιακά προγράµµατα και τα αποτελέσµατα τους υποστηρίζουν την ανάλυση και 

βοηθούν την πορεία της διατριβής για τον εντοπισµό των κατάλληλων πρακτικών και 

συµβάλλουν στην βελτίωση και απόδοση των µηχανισµών, διαχείρισης και ελέγχου. 

Επιπλέον υπάρχει µια περιγραφή και µια βασική ανασκόπηση τοπικών και 

περιφερειακών φορέων που συγκροτούν την περιφέρεια και το οικονοµικό, κοινωνικό 

και πολιτικό περιβάλλον της, καθώς και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που έχουν 

λάβει χώρα στην περιοχή στην τρέχουσα ή σε προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.  

 

Τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την κατάσταση που επικρατεί 

στην περιφέρεια είναι ότι οι Νοµοί και οι ∆ήµοι που απαρτίζουν διοικητικά την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζουν µια ανοµοιογένεια σε 

ότι αφορά την ανάπτυξη και τα οικονοµικά τους χαρακτηριστικά. Οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτή την διαπιστωµένη αναπτυξιακή απόκλιση µεταξύ των Νοµών είναι 

αποτέλεσµα φυσικών (κατάλληλη τοποθεσία, πρώτες ύλες, µέγεθος τοπικής και 

εγγύτητα σε περιφερειακές ή ξένες αγορές) και επίκτητων (δίκτυο υποδοµών, 

τουριστικές υπηρεσίες, παραγωγικό δυναµικό) πλεονεκτηµάτων, που έχουν 

γεωγραφικά και ιστορικά αίτια µε συνέπεια να διαιωνίζεται ο επιλεκτικός 

χαρακτήρας των διαπεριφερειακών ροών κεφαλαίου, εργασίας, αγαθών και 

υπηρεσιών. Ειδικότερα σε περιφερικό επίπεδο, η περιορισµένη συσσώρευση 

κεφαλαίου και η εξελικτική κατανοµή της εργασίας οδηγεί σε µια διαδικασία 
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σταδιακής αποδυνάµωσης των συντελεστών της παραγωγής µε συνέπεια την όξυνση 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη. 

 

Επιπλέον η συγκεκριµένη περιφέρεια εµφανίζει κάποιες διαχρονικές αναπτυξιακές 

αδυναµίες, όπως η δυσχέρεια επίτευξης ισχυρών οικονοµιών κλίµακας, η γεωγραφική 

αποµόνωση µε συνέπεια να απαιτείται υψηλό κόστος για την πρόσβαση στις 

παραδοσιακές αγορά, έτσι θεωρείται επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση αναπτυξιακών 

πολιτικών οι οποίες θα διαφοροποιούνται και θα είναι σε πλήρη αντιστοίχιση µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του φυσικού (ορεινός όγκος και αστικές περιοχές) 

όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιφέρειας. Όπως αναφέρθηκε, η 

γεωγραφική θέση της περιφέρειας δηµιουργεί προϋποθέσεις αποµόνωσης και ως εκ 

τούτου το κόστος των υποδοµών, της επικοινωνίας και της διοίκησης διαφοροποιείται 

σηµαντικά σε σχέση µε τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Επιπρόσθετα, ακόµα και οι 

πλέον απλές οικονοµικές δραστηριότητες συχνά επηρεάζονται αρνητικά είτε από την 

διάρθρωση της τοπικής αγοράς είτε από άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε το 

φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.  

 

Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αναπόφευκτα αρνητική ψυχολογία ότι η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι αποµακρυσµένη από τα κέντρα εξουσίας, η 

οποία επεκτείνεται όχι µόνο στους διάφορους φορείς που στηρίζουν την οικονοµία 

και την επιχειρηµατικότητα της περιοχής αλλά και στους κόλπους της τοπικής 

διοίκησης. Όµως, το στοιχείο αυτό σε καµία περίπτωση δεν µπορεί και δεν πρέπει να 

µειώνει τη δύναµη και την αξία του σχεδιασµού, ο οποίος είναι απαραίτητος διότι 

από τη µία πλευρά µπορεί να θέσει στόχους, να ενεργοποιήσει τις παραγωγικές 

δυνάµεις, να ενεργοποιήσει τους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς και από την άλλη 

έχει µια πρακτική σηµασία, διότι ο αναπτυξιακός σχεδιασµός και ο προσδιορισµός 

των βασικών αναπτυξιακών κατευθύνσεων και τάσεων της περιφέρειας θα 

αποτελέσει εισροή. Έτσι τα όργανα, οι διαχειριστικές αρχές, και οι υπηρεσίες θα 

πρέπει να εφαρµόζουν τα αναπτυξιακά προγράµµατα µε γνώµονα τις αδυναµίες της 

περιφέρειας κάτι το οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και από τους µηχανισµούς 

αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των προγραµµάτων ανάπτυξης.  
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Σε µία ανοιχτή οικονοµία, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βασίζεται στην 

ικανότητα τους να αναπτύσσουν νέα προϊόντα προστιθέµενης αξίας και υπηρεσίες οι 

οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Οι επιχειρήσεις και οι δηµόσιοι 

φορείς θα πρέπει να είναι ικανοί για αλλαγές όχι µόνο στην ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών, αλλά και στις µεθόδους έρευνας της αγοράς που χρησιµοποιούν, στην 

οργάνωση της παραγωγής, καθώς επίσης στις µεθόδους διανοµής, έρευνας 

µάρκετινγκ και εσωτερικής εκπαίδευσης. Η ανταγωνιστικότητα µιας περιφέρειας 

βασίζεται στην ικανότητά της να προσελκύει, να δηµιουργεί και να συντηρεί 

επιχειρήσεις µε σταθερά αυξανόµενο µερίδιο αγοράς και συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των εργαζοµένων σε αυτές. Επίσης, οι περιφέρειες καλούνται να 

αναπτύξουν τους τρόπους µε τους οποίους θα προωθηθεί η αποτελεσµατική 

συνεργασία µεταξύ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών αρχών και των 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών προς στις επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η 

ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν µέσω της καινοτοµίας στο διεθνή ανταγωνισµό.  

 

Όµως δεν υπάρχουν µόνο αρνητικά χαρακτηριστικά αλλά και θετικά, τα οποία 

µπορούν να αποτελέσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επαρκή στήριξη της 

αναπτυξιακής προοπτικής. Μεταξύ των πιο αξιόλογων στοιχείων τα οποία µπορούν 

να αποτελέσουν τις βάσεις της αναπτυξιακής πορείας είναι ο φυσικός πλούτος, ο 

τουρισµός αλλά και ίδια η γεωγραφική θέση της περιφέρειας, η οποία θέση αυτή τη 

φορά δεν εξετάζεται ως στοιχείο αποµόνωσης αλλά άµεσης γειτνίασης µε τον 

Βαλκανικό χώρο που αποτελεί κατά επέκταση την πύλη επικοινωνίας και σύνδεσης 

µε τα υπόλοιπα κράτη – µέλη της ΕΕ στο χώρο της Κεντρικής Ευρώπης. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο αναπτυξιακής στρατηγικής, αναπόσπαστο κοµµάτι αποτελεί η 

ενσωµάτωση της αειφορικής διάστασης µέσω της προστασίας της τοπικής 

ταυτότητας και της διατήρησης της ισορροπίας µεταξύ της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας, κοινωνικής ισότητας και περιβαλλοντικής µέριµνας. 

 

Επιπλέον στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αρχική αναφορά στις βασικές υποθέσεις που 

καλούµαστε να επαληθεύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο µε την χρήση των 

στατιστικών µεθόδων και των αποτελεσµάτων που θα συγκεντρωθούν µέσω των 

ερωτηµατολογίων.  
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Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου γίνεται µια θεωρητική προεπισκόπηση των 

στατιστικών µεθόδων καθώς και συνδυασµό αυτών µέσω των οποίων θα προκύψει 

ποιοτική και ποσοτική-όσο είναι δυνατόν αφού οι µεταβλητές είναι στην πλειοψηφία 

τους ποσοτικές- περιγραφή και ανάλυση προκειµένου να καταλήξουµε στην 

επαλήθευση των υποθέσεων. Η ερευνητική µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί είναι η 

µέθοδος Delphi. Συµπερασµατικά µε την χρήση αυτών των µεθόδων προκύπτουν τα 

πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης τα 

προβλήµατα και οι προοπτικές των φορέων υλοποίησης καθώς και των µηχανισµών 

αξιολόγησης παρακολούθησης και ελέγχου των αναπτυξιακών προγραµµάτων που 

εφαρµόζονται στις περιοχές παρέµβασης. 
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5.4 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 

Ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια της συγκεκριµένης διατριβής είναι το 4ο 

κεφάλαιο όπου αναλύεται το σύνολο της έρευνας που έχει γίνει µε την συµµετοχή 

των φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Επιπλέον γίνεται µια 

εκτεταµένη παρουσίαση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσµάτων της έρευνας 

µε την χρήση πολλών στατιστικών µεθόδων τόσο περιγραφικών όσο και θεωρητικών.  

 

Προηγουµένως στο τρίτο κεφάλαιο του οποίου η ανάλυση έχει προηγηθεί 

παρουσιάζονται θεωρητικά η µέθοδος Delphi τα πλεονεκτήµατα και οι ιδιαίτερες 

αδυναµίες από τις οποίες χαρακτηρίζεται έτσι ώστε η εφαρµογή της στο 4ο κεφάλαιο 

µέσω της χρήσης των εµπειρικών απόψεων των φορέων. Έτσι µε αυτό τον τρόπο 

γίνεται πιο οµαλή µετάβαση από το θεωρητικό πεδίο της µεθόδου Delphi στην 

εµπειρική του πλευρά προκειµένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των φορέων 

υλοποίησης σχετικά µε τους µηχανισµούς διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης 

των προγραµµάτων ανάπτυξης και στη συνέχεια µέσω των στατιστικών 

αποτελεσµάτων να γίνει µια προσπάθεια επαλήθευσης των ερευνητικών υποθέσεων 

της διατριβής.  

 

Η εµπειρική ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου ξεκινάει µε την δόµηση 

εξειδικευµένων ερωτηµατολογίων που θα αποσταλούν στους φορείς της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκειµένου να αποτυπώσουν τις απόψεις σχετικά 

µε την πλειοψηφία των υποθέσεων που είναι απαραίτητο να επαληθευτούν στην 

πορεία της διατριβής. Έχοντας επιλέξει το σύνολο των ερωτήσεων της διατριβής µε 

γνώµονα την λειτουργία που εκτελούν στην διαδικασία υλοποίησης των 

προγραµµάτων ανάπτυξης, την περιοχή παρεµβάσεως στην οποία βρίσκονται οι 

τελικού δικαιούχοι, το µέγεθος των περιοχών παρέµβασης καθώς και τα ιδιαίτερα 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που παρουσιάζει η συγκεκριµένη περιοχή. 

 

Μετά την συλλογή των ερωτηµατολογίων που δηµιουργήθηκαν σε πρώτη φάση 

γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων και παρουσίαση αυτών µέσω διαγραµµάτων και 

πινάκων. Εν συνεχεία δηµιουργείται ένα δεύτερο ερωτηµατολόγιο βασιζόµενο στο 

πρώτο όπου συλλέγονται οι απόψεις των φορέων για τα συγκεντρωτικά 



284 

 

αποτελέσµατα της ανάλυσης. Στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου Delphi γίνεται µια 

δεύτερη ανάλυση των αποτελεσµάτων και βγαίνουν τα βασικότερα συµπεράσµατα. 

Μέσω αυτών των βασικών συµπερασµάτων θα προκύψει εάν οι υποθέσεις της 

διατριβής που έχουν γίνει από την αρχή της ανάλυσης ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα και κατά συνέπεια επαληθεύονται. 

 

Συµπερασµατικά το 4ο κεφάλαιο παρουσιάζει την σφαιρική και συνολική εικόνα που 

έχει σχηµατιστεί από το σύνολο των φορέων υλοποίησης που αποτελούνται από τους 

∆ήµους τις Νοµαρχίες καθώς και άλλους φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης. Επιπλέον αυτές οι γνώµες των φορέων θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν και υλικό βελτίωσης των µηχανισµών παρακολούθησης, 

ελέγχου και διαχείρισης των προγραµµάτων ανάπτυξης προκειµένου να βελτιωθεί το 

επίπεδο σχεδιασµού, οργάνωσης και υλοποίησης προγραµµάτων ανάπτυξης στην 

περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 
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5.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι περιορισµοί στην επιστηµονική έρευνα παρουσιάστηκαν σε δύο επίπεδα το πρώτο 

είναι σε επίπεδο βιβλιογραφίας τόσο εµπειρικής όσο και θεωρητικής σχετικά µε τα 

άρθρα που χρειάστηκαν στην έρευνα καθώς δεν υπάρχει ανάλογη επιστηµονική 

εργασία σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το δεύτερο επίπεδο ήταν η δυσκολία στην πρωτογενή έρευνα καθώς οι 

φορείς και οι µηχανισµοί υλοποίησης δεν ήταν πρόθυµοι να συµµετάσχουν στην 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, πιθανόν κουρασµένοι από πάµπολλες έρευνες 

που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.  

 

Ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο στις περισσότερες ενότητες όπου 

χρησιµοποιήθηκε είτε εµπειρική είτε θεωρητική βιβλιογραφία υπήρχαν κάποια 

σηµεία όπου χρειάστηκε να αφιερωθεί σηµαντικός χρόνος και έρευνα σε πολλά 

βιβλία και περιοδικά προκειµένου να αποµονωθούν τα κοµµάτια που είναι σχετικά 

και απαραίτητα στις υποενότητες της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον 

παρατηρήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός ελλείψεων στην βιβλιογραφία που 

παρουσιάζει τη σηµασία των µηχανισµών διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης 

των προγραµµάτων ανάπτυξης. ∆ηλαδή δεν υπήρχε µια εµπεριστατωµένη έρευνα για 

την αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανισµών σε περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε 

να καταγράφονται ευρήµατα από τις αδυναµίες και τις ελλείψεις καθώς και πως οι 

φορείς-µηχανισµοί συµµετέχουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Επίσης δεν 

υπάρχουν άρθρα για τις καλές πρακτικές ή άλλη βιβλιογραφία που να µπορεί να 

διευκολύνει την έρευνα για την λειτουργία των µηχανισµών υλοποίησης σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις όταν κάποιος αναλυτής ξεκινάει µια έρευνα τόσο 

εξειδικευµένη, και σε εύρος χρόνου είναι λογικό να παρατηρηθούν στην πορεία του 

προς την ολοκλήρωση της ανάλυσης µια σειρά περιορισµών που θα δυσκολέψουν το 

έργο του θα τον αναγκάσουν να αναθεωρήσει και να µετατρέψει τον αρχικό σκελετό 

της έρευνάς του αρκετές φορές. Ειδικότερα στην περίπτωση της παρούσας διατριβής 

οι δυσκολίες ήταν ακόµα περισσότερες καθώς ήταν απαραίτητη η συνεργασία µε ένα 

αριθµό δηµοσίων φορέων, αναπτυξιακών εταιριών και άλλων οργανισµών οι οποίοι 
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ήταν σε µεγάλο βαθµό συνεργάσιµοι αλλά υπάρχει και ένα µεγάλο ποσοστό το οποίο 

ήταν δύσκολο να συντονιστεί και δεν ήταν εφικτή η απαραίτητη συνεργασία στην 

έρευνα πεδίου.  

 

Ο κάθε φορέας προσεγγίστηκε ξεχωριστά για να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο που 

καταρτίστηκε και να συµπληρώσει τις απαντήσεις που µας χρειαζόταν για την 

έρευνα. Χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις στην έδρα των φορέων σε 

όλη την Περιφέρεια.   

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η συνεργασία µε τους φορείς υλοποίησης της 

περιφέρειας -οι οποίοι αποτελούν το δείγµα µας για την ανάλυση –δεν ήταν η πλέον 

εύκολη και οµαλή. Από τους ογδόντα εφτά φορείς (δήµοι, κοινότητες, επιµελητήρια, 

αναπτυξιακές εταιρίες και άλλοι οργανισµοί) που επιλέχθηκαν ως δείγµα και τους 

είχε αποσταλεί το ερωτηµατολόγιο στην πρώτη φάση της µεθόδου Delphi είκοσι εφτά 

φορείς δηλαδή ποσοστό 40%, επέλεξαν να συµµετάσχουν στην έρευνα µας και αυτό 

µετά από πολλές προσπάθειες επί τόπου σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους φορείς καθώς και µε συνεχή τηλεφωνική 

επικοινωνία. Έτσι µετά από την δύσκολη συλλογή των ερωτηµατολογίων 

ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της ανάλυσης. Στη συνέχεια, και στο δεύτερο 

στάδιο παρατηρήθηκαν παρόµοια προβλήµατα.  
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5.6 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Καθώς διανύουµε την περίοδο ολοκλήρωσης του IV Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

στη διάρκεια του οποίου έχουν εφαρµοστεί µια σειρά αναπτυξιακών προγραµµάτων 

στο σύνολο της χώρας και ένας µεγάλος αριθµός από αυτά έχουν εφαρµοστεί στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Με αποτέλεσµα να συµβάλει 

σηµαντικά στην άµβλυνση των ιδιαίτερων προβληµάτων της Περιφέρειας αλλά και 

στην οικονοµική πρόοδο της περιφέρειας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δούµε πως θα 

µπορέσει να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η αποτελεσµατική απορρόφηση των 

πόρων από τα νέα προγράµµατα.  

 

Στη νέα προγραµµατική περίοδο δροµολογούνται µια σειρά νέων προγραµµάτων 

ανάπτυξης τα οποία θα δράσουν υποστηρικτικά στην περιοχές που είχαν αναπτυχθεί 

µε τα προηγούµενα προγράµµατα για να υπάρξει οικονοµική σύγκλιση. 

 

Το περιεχόµενο της παρούσας διατριβής αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στην 

θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία του πεδίου έρευνας της λειτουργίας και της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων ανάπτυξης, από την ορθή λειτουργία των 

µηχανισµών που εµπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

 

Κυρίως το 3o και 4o κεφάλαιο αλλά και τα υπόλοιπα κεφάλαια της διατριβής 

εξετάζουν και δίνουν προτάσεις. 

 

• Μέσω των ερωτηµατολογίων στα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί στοχευόµενες 

ερωτήσεις και έχει επιλεγεί ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγµα να 

συµµετάσχει στην έρευνα. Τονίζονται έτσι οι αδυναµίες και τα µειονεκτήµατα 

της µέχρι σήµερα λειτουργίας των µηχανισµών διαχείρισης, ελέγχου και 

παρακολούθησης των προγραµµάτων οι οποίοι είναι Νοµαρχίες, ∆ήµοι, 

Κοινότητες, Επιµελητήρια αλλά και ηµιδηµόσιοι φορείς όπως Αναπτυξιακές 

Εταιρείες και Ινστιτούτα. Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώνεται ένας 

σηµαντικός αριθµός ευρηµάτων για την υλοποίηση των προγραµµάτων 

ανάπτυξης και µε αυτό τον τρόπο µπορεί να γίνει µελλοντική τους χρήση για 

άλλες έρευνες ή να παρθούν µέτρα για την βελτίωση των µηχανισµών.  
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• Η συγκέντρωση όλων των θεωρητικών και εµπειρικών απόψεων µιας 

πλειάδας ερευνητών και συγγραφέων αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό κοµµάτι 

στην επιστηµονική έρευνα που προσθέτει η διατριβή στον τοµέα της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Καταγράφονται οι απόψεις των αναλυτών 

ξεχωριστά παρουσιάζοντας µια διαφορετική άποψη και όπως είναι γνωστό οι 

αντικρουόµενες απόψεις και η ποικιλία στις διαφορετικές θεωρίες προάγουν 

ακόµα περισσότερο την γνώση και την ανάπτυξη συγκεκριµένων τοµέων της 

οικονοµίας.  

 

• Τα στελέχη που συµµετέχουν στην διοίκηση και την εφαρµογή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν την 

διδακτορική διατριβή για να βελτιώσουν τις αδυναµίες του συστήµατος, να 

αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τους και να αυξήσουν ακόµα 

περισσότερο τις επιδόσεις των προγραµµάτων ανάπτυξης. Η εκτεταµένη 

καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης έδωσε στους φορείς 

που πήραν µέρος στην έρευνα σηµαντικές πληροφορίες για να 

χρησιµοποιηθούν στον σχεδιασµό της εφαρµογής των προγραµµάτων στην 

νέα περίοδο.  
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5.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ένα πιο εξειδικευµένο επίπεδο έρευνας, αλλά και συνέχισης της διατριβής είναι η 

περαιτέρω έρευνα στο επίπεδο των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι 

ήταν και θα συνεχίσουν να είναι οι πυρήνες των αναπτυξιακών προσπαθειών της 

χώρας. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν την τελευταία 

βαθµίδα διοικητικού οργάνου και είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν και θα 

διαχειριστούν τα έργα και τους πόρους που θα επενδυθούν µέσω των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων σε κάθε περιοχή της χώρας.  

 

Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν 914 ∆ήµοι και 120 Κοινότητες. Οι ΟΤΑ αποτελούν 

Ν.Π.∆.∆.(Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου) και έχουν διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις, δική τους 

περιουσία, δικό τους προϋπολογισµό και απασχολούν δικούς τους υπαλλήλους. Η 

οικονοµική τους αυτοτέλεια είναι βασικός παράγοντας για την ουσιαστική λειτουργία 

τους. Γι’ αυτό, το κράτος µεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων τους. Η 

µέριµνα αυτή πραγµατώνεται µε ρυθµίσεις εκ µέρους του κράτους που να 

εξασφαλίζουν έσοδα, όπως π.χ. από τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Η πολιτεία ασκεί 

διοικητική εποπτεία στους ΟΤΑ µε τρόπο, όµως, που να µην εµποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, δηλαδή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των 

πράξεων τοπικής αρµοδιότητάς τους και όχι έλεγχο σκοπιµότητας (δεν εξετάζει αν οι 

πράξεις τους εξυπηρετούν κάποιο σκοπό ή όχι). 

 

Για την καλύτερη συνεργασία των ΟΤΑ έχουν συσταθεί οι Ενώσεις ∆ήµων και 

Κοινοτήτων. Οι ενώσεις αυτές είναι ΝΠ∆∆ και διακρίνονται σε τοπικές (κατά 

περιφέρεια νοµού) και την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας και η 

Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Η συµµετοχή των δήµων και 

κοινοτήτων στις ενώσεις αυτές είναι υποχρεωτική. Σκοπός των ενώσεων είναι η 

προαγωγή της αυτοδιοίκησης, η έρευνα και µελέτη σχετικών προβληµάτων, κ.λπ. 

 

Με τον Πρόγραµµα Ιωάννης Καποδίστριας Ι δόθηκε η δυνατότητα στους µεγάλους 

∆ήµους να έχουν την αναγκαία οργανωτική επάρκεια προκειµένου να υλοποιούν και 

να παρακολουθούν µεγαλύτερα έργα.  
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Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος Ιωάννης Καποδίστριας Ι η τοπική 

αυτοδιοίκηση χαρακτηριζόταν από την πολυδιάσπαση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε 5.318 Κοινότητες και περίπου 200 µικρούς ∆ήµους, µε 

αποτέλεσµα:  

 

α) Αδυναµία των Ο.Τ.Α. να αντεπεξέλθουν στην αποστολή τους, όπως αυτή ορίζεται 

από το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία, και ειδικότερα:  

• στον πολιτικό ρόλο τους (αναποτελεσµατική πολιτική εκπροσώπηση των 

µικρών χωριών) 

• στον διοικητικό ρόλο τους (αδυναµία παροχής επαρκών υπηρεσιών στους 

πολίτες)  

• στον αναπτυξιακό ρόλο τους (περιορισµένη συµµετοχή στις διαδικασίες της 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης)  

β) Πολυδιάσπαση και εποµένως µη αποδοτική αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων 

και του ανθρώπινου δυναµικού  

 

Έτσι µε την εφαρµογή του προγράµµατος Ιωάννης Καποδίστριας έγινε προσπάθεια 

ανασυγκρότησης της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ βασικότεροι 

στόχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι:  

 

• Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναµης αποτελεσµατικότητας στους κατοίκους των 

πόλεων και των χωριών και εποµένως ο εκσυγχρονισµός του διοικητικού µας 

συστήµατος 

• Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α. και η αναβάθµιση των αιρετών 

και εποµένως ο εκσυγχρονισµός του τοπικού πολιτικού συστήµατος στη χώρα 

µας και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθµιας Τ.Α.  

• Η δηµιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 

• Ο συντονισµός των τοπικών δηµοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής 

υποδοµής και κοινωνικού εξοπλισµού. 
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• Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναµικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για µια διαρκή και "βιώσιµη" περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη. 

• Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής 

εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νοµιµότητας και της προστασίας 

των πολιτών. 

• Οικονοµίες κλίµακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθµιση του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Συνολικά µπορούν να προταθούν τα εξής για περαιτέρω έρευνα.  

• Πώς συσχετίζεται ο νέος Καποδίστριας µε την διοικητική ικανότητα των ΟΤΑ 

και την αποτελεσµατική διαχείριση του ∆ηµοσίου τοµέα; Γιατί χρειαζόµαστε 

ακόµα µεγαλύτερες δοµές ΟΤΑ;  

• Πώς δεν µειώνεται η συνοχή του κράτους σε µακροοικονοµικό επίπεδο όταν 

υπάρχει υψηλό επίπεδο διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας στην 

Περιφέρεια και στους ΟΤΑ; 
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∆ιδακτορική διατριβή µE τίτλο: Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης. διαχείρισης και 

ελέγχου των Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
 

Μάρτιος 2007 

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία, 
 

Θα παρακαλούσαµε να συµµετάσχετε στην έρευνα που σηµειώνεται παραπάνω. Η µελέτη αυτή 

αναφέρεται στην διδακτορική διατριβή µε τίτλο "Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων Ανάπτυξης - Η περίπτωση της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης" η οποία διεξάγεται στο τµήµα της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αναστάσιου Κάτου. Στα πλαίσια της 

διδακτορικής αυτής διατριβής περιλαµβάνεται και η χρήση του παρακάτω ερωτηµατολογίου. Οι κύριοι 

στόχοι αυτού του ερωτηµατολογίου είναι να αποκτηθεί χρήσιµη πληροφόρηση από τη δική σας σκοπιά 

για τα παρακάτω θέµατα: 

• Αξιολόγηση της επάρκειας και της ποιότητας των διαδικασιών υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, εθνικών και κοινοτικών. 

• Εντοπισµός των διαδικασιών που λειτουργούν ως εµπόδιο για την οµαλή υλοποίηση των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

• Αξιολόγηση των διαδικασιών επιλογής των έργων που εντάσσονται στα αναπτυξιακά 

προγράµµατα, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. 

• Εκτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Η διερεύνηση των διαδικασιών των προγραµµάτων και της λειτουργίας των µηχανισµών υλοποίησης 

τους, θα αναδείξει τη σχέση µεταξύ των µηχανισµών και της αποτελεσµατικότητας αυτών για την 

κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία των απαντήσεων σας είναι αυστηρώς προσωπικά και θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Μετά το τέλος της έρευνας θα σας αποσταλεί ένα 

αντίγραφο της σύνοψης των αποτελεσµάτων, εφόσον το επιθυµείτε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

απορίας ή ερώτησης σας µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου στο τηλέφωνο 2310 535 873 ή στο 

e-mail nqpapadopoulos@qmail.com. 

Νίκος Παπαδόπουλος 

Ερευνητής ∆ιδακτορικού 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 

Πώς να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο 

Α φάση µεθόδου Delphi 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελείται από 11 ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις 

στα τµήµατα αυτά είναι δυνατόν να απαντηθούν σηµειώνοντας απλά τα αντίστοιχα 

κουτιά. Χρησιµοποιείται µια ποικιλία συστηµάτων διαβαθµίσεως ή κατατάξεως. Θα 

χρειαστούν 30 περίπου λεπτά για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  

 

Παρακαλείστε να απαντήσετε τις ερωτήσεις µε την δική σας σκοπιά υπό το φως 

των λειτουργιών στο φορέα σας και µε την εµπειρία που έχετε µέχρι σήµερα.  

 

Σε ορισµένες ερωτήσεις καλείστε να απαντήσετε χαρακτηρίζοντας σαν ικανοποιητική 

ή µη ικανοποιητική κάποια λειτουργία ή διαδικασία, για αυτό σας παρακαλώ να 

δώσετε µια προσεχτική απάντηση.  

 

Το ερωτηµατολόγιο περιέχει σε κάθε ερώτηση χώρο για ανοιχτές απαντήσεις ή 

απόψεις. Γενικά είστε ελεύθεροι να σηµειώσετε παρατηρήσεις σε οποιοδήποτε 

σηµείο του ερωτηµατολογίου εάν θεωρείτε ότι έτσι βελτιώνεται η ποιότητα των 

απαντήσεων ή η τοποθέτηση τους σε ορθότερο περιεχόµενο.  

 

Υ.Γ. Ως φορέας αναφέρεται η υπηρεσία ή ο οργανισµός που συµµετέχει στην 

διαδικασία των αναπτυξιακών προγραµµάτων.  



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων 

Ανάπτυξης. Η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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 Τηλ. : ……………….. Fax : ……………… e-mail : ………………………… 

 



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων 
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Σελίδα 2 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

1. Ποιες διαδικασίες, κατά τη γνώµη σας, παρουσίασαν ή παρουσιάζουν τα περισσότερα 

προβλήµατα που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων; 

∆ιαδικασίες 

Τα 

περισσότερα 

προβλήµατα 

Αρκετά 

Προβλήµατα 

Λίγα 

Προβλήµατα 
Καθόλου Προβλήµατα 

σχεδιασµού     

εξειδίκευσης     

ενεργοποίησης     

ένταξης έργων     

διαχείρισης     

παρακολούθησης 

παρεµβάσεων 

    

ελέγχου 

παρεµβάσεων 

    

 

2. Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, υπάρχει περιθώριο απλοποίησης των 

παραπάνω διαδικασιών (µε την προϋπόθεση της τήρησης των εθνικών και 

κοινοτικών διατάξεων);  

Αν «ΝΑΙ», 

προσδιορίστε: 

 

 

3. Πως αξιολογείτε τη διαδικασία σχεδιασµού των αναπτυξιακών προγραµµάτων; 

∆ιαδικασία Ικανοποιητική Μη ικανοποιητική 

Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράµµατος   

Κριτήρια Ένταξης Έργων   

Προκηρύξεων Έργων   

Ένταξης Έργων   

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων 
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Σελίδα 3 

Εάν απαντήσατε «Μη ικανοποιητική» σε κάποιες από τις παραπάνω διαδικασίες, εξηγείστε 

ποια ήταν τα κυριότερα προβλήµατα; 

∆ιαδικασία: Κύρια Προβλήµατα 

Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράµµατος  

Κριτήρια Ένταξης Έργων  

Προκηρύξεων Έργων  

Ένταξης Έργων  

 

4. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων πιστεύετε ότι:  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

δηµοσιοποιήθηκαν µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εν δυνάµει 

τελικοί δικαιούχοι µπορούσαν να υποβάλουν προτάσεις; 

  

ήταν σαφείς και πλήρεις οι οδηγίες;   

το χρονοδιάγραµµα υποβολής αιτήσεων επέτρεπε επαρκή χρόνο για 

την προετοιµασία και παραλαβή τους; 

  

Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, οι φορείς των προτάσεων 

κατανοούσαν πλήρως τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που τους 

έδινε πιθανή έγκριση της πρότασής τους; 

  

 

5. Σε ποιο βαθµό και ποιες διαδικασίες πιστεύετε ότι λειτουργούν ως εµπόδιο για τη οµαλή 

υλοποίηση ενός αναπτυξιακού Προγράµµατος; 

Παρεµβάσεις όπου 

λειτούργησαν ως αντικίνητρο 

Σε µεγάλο 

βαθµό 
Σηµαντικά Μέτρια Λίγο Καθόλου 

      
      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων 
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Σελίδα 4 

6.1. Πως κρίνετε τις διαδικασίες επιλογής των έργων τα οποία εντάχθηκαν στα αναπτυξιακά 

προγράµµατα σχετικά µε: 

 Ικανοποιητική Μη ικανοποιητική 

Την ταχύτητα ένταξης των έργων   

 

6.2.Πόσο αυστηρές ήταν οι διαδικασίες επιλογής έργων; 

Πολύ αυστηρές Αυστηρές 
Κατά 

περίπτωση 
Χαλαρές Πολύ χαλαρές 

(5) (4) (3) (2) (1) 

     

 

6.3. Ποια µέθοδος αξιολόγησης είναι κατά τη γνώµη σας η καλύτερη; 

 

Άµεση αξιολόγηση  

Συγκριτική αξιολόγηση  

 

7. Υπάρχουν περιοχές στο υφιστάµενο σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων όπου έχετε διαπιστώσει ασαφώς οριοθετηµένες αρµοδιότητες ή/και 

επικάλυψη ρόλων µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων;  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Αν «ΝΑΙ», 

προσδιορίστε:: 
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Σελίδα 5 

 

 

 

8. Ο ρόλος του φορέα που εκπροσωπείτε είναι σαφώς οριοθετηµένος; Πώς αξιολογείτε την 

επάρκεια του φορέα σας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων;  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

Αν «ΝΑΙ», 

προσδιορίστε:: 

 

 

9. Κατά την άποψή σας, πόσο πλήρης είναι η στελέχωση του φορέα σας για την 

αποτελεσµατική υλοποίηση των προγραµµάτων που αναλαµβάνει να υλοποιήσει; 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

πληρότητα στελεχών       

επίπεδο εκπαίδευσης      

 

10. Τα στελέχη λαµβάνουν µέρος σε προγράµµατα καταρτίσεως για την υλοποίηση 

προγραµµάτων;  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

 

 

Αν απαντήσατε ναι, σηµειώστε πόσες µέρες ή πόσες φορές κατά µέσο όρο το χρόνο 

συµµετέχουν τα στελέχη σε προγράµµατα καταρτίσεως µε θέµα το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ............. 

 

 



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων 
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Σελίδα 6 

 

11. Πως αξιολογείται το βαθµό στο οποίο οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Για τις απαντήσεις, χρησιµοποιείστε 

την κλίµακα τιµών από "1" ως 'λιγότερο σηµαντικός' έως "5" ως 'πολύ σηµαντικός' 

Παράγοντες Βαθµός 

Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η 

εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Η ενδυνάµωση της διοικητικής αποκέντρωσης  

Η σαφήνεια του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές 

και εκτελεστικές αρµοδιότητες) των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Η πιστοποίηση της λειτουργίας των µηχανισµών και των φορέων 

υλοποίησης 

 

Η εταιρική σχέση των φορέων που εµπλέκονται στη διάρκεια 

σχεδιασµού και υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων 

 

Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη των έργων στα αναπτυξιακά 

προγράµµατα 

 

Η επαρκής στελέχωση και η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναµικού των µηχανισµών υλοποίησης  

 

 

Υπάρχουν κατά τη γνώµης σας άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα των Προγραµµάτων Ανάπτυξης; 

 

 

 

Αν Ναι προσδιορίστε 

1.  

2.  

3.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  



 

 

 

            

 

∆ιδακτορική διατριβή µε τίτλο: Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης 
διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Η περίπτωση της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  
 
Μάρτιος 2008 
Αγαπητέ Κύριε/ Κυρία, 
 
 
Πριν από ένα χρόνο είχατε συµµετάσχει στην έρευνα που σηµειώνεται παραπάνω  
µέσω της συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου. Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην 
διδακτορική διατριβή µε τίτλο «Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης 
διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Η περίπτωση της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.» η οποία διεξάγεται στο τµήµα της 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη 
του καθηγητή Αναστάσιου Κάτου. Η έρευνα  πραγµατοποιείται µέσω της µεθόδου 
Delphi, η οποία γίνεται σε δύο στάδια στο πρώτο έχετε ήδη συµµετάσχει µέσω του 
πρώτου ερωτηµατολογίου ενώ στο δεύτερο στάδιο αναλύονται τα αποτελέσµατα του 
πρώτου ερωτηµατολογίου και σας ζητείται να συµπληρώσετε ένα δεύτερο µικρότερο 
παραθέτοντας τις απόψεις σας και σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα. 
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία των απαντήσεών σας είναι αυστηρώς 
προσωπικά και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε απορίας ή ερώτησης σας µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου 
στο τηλέφωνο 2310 535 873 ή στο e-mail ngpapadopoulos@gmail.com. 
 
 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.  
 
Με εκτίµηση, 
Νίκος Παπαδόπουλος 
 
 
 
 
 
Ερευνητής ∆ιδακτορικού      



 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 

Πώς να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο 

Β φάση µεθόδου Delphi 

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελείται από 8 ερωτήσεις οι οποίες ενσωµατώνουν το 

σύνολο των απαντήσεων που δώσατε στην πρώτη φάση της έρευνας.  

 

Τώρα καλείστε να απαντήσετε αν συµφωνείτε µε τα ευρήµατα της έρευνας και αν όχι 

να σχολιάσετε τις απαντήσεις που δεν σας βρίσκουν σύµφωνο. Θα χρειαστείτε 

περίπου 20 λεπτά για να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο.  

 

Σας παρακαλώ να απαντήσετε µε βάση τη γνώση και την εµπειρία που έχετε από 

την συµµετοχή σας σε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα και µε τον τρόπο που 

βλέπετε ότι µπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε όλα τα επίπεδα εφαρµογής των 

προγραµµάτων.  

 

Είστε ελεύθεροι να σηµειώσετε όποιες παρατηρήσεις νοµίζετε ότι είναι χρήσιµες 

 



Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 
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 Σελίδα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΤΜΗΜΑ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 Επωνυµία φορέα : …………………………………………………………………………. 

 ∆ραστηριότητα φορέα: ……………………………………………………………………. 

 Έδρα και δ/νση φορέα:  ……………………………………………………………........... 

Α2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Ονοµατεπώνυµο:  …………………………………………………………………………… 

 Ειδικότητα : ………………………………………………………………………………….. 

 Θέση στο  φορέα: …………………………………………………………….................... 

 Τηλ. : ……………….. Fax : ……………… e-mail : ………………………… 
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 Σελίδα 2 

 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσµατα του πρώτου ερωτηµατολογίου για κάθε 
ερώτηση µετά από ανάλυση και επεξεργασία. Και παρουσιάζονται µέσω της χρήσης 
διαγραµµάτων. 
 
Ερώτηση 1 
Ποιες διαδικασίες, κατά τη γνώµη σας, παρουσίασαν η παρουσιάζουν τα περισσότερα 
προβλήµατα που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων; 
 
Απάντηση 1 
 

26%

39%

26%

9%

Σχεδιασµού

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 

17%

46%

29%

8%

Εξειδίκευσης

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 

4%

54%

42%

0%
Ενεργοποίησης

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα
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 Σελίδα 3 

 

21%

42%

33%

4%
Ένταξης έργων

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 

17%

33%46%

4%

∆ιαχείρισης

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 

8%

33%
51%

8%

Παρακολούθησης παρεµβάσεων

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 

8%

33%
51%

8%

Έλεγχος παρεµβάσεων

Περισσότερα προβλήµατα

Αρκετά προβλήµατα

Λίγα προβλήµατα

Καθόλου προβλήµατα

 
Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί η συγκριτική πλειοψηφία των φορέων 
θεωρεί ότι οι διαδικασίες σχεδιασµού, εξειδίκευσης, ενεργοποίησης και ένταξης 
έργων παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα µε ποσοστά που κυµαίνονται από 39% έως 
54% και επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης 
παρεµβάσεων και ελέγχου παρεµβάσεων παρουσιάζουν λίγα προβλήµατα µε ποσοστά 
που κυµαίνονται από 46% έως 51% ασκώντας αρκετά θετική επιρροή στην 
υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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 Σελίδα 4 

 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Ερώτηση 2 
 Πως αξιολογείτε τη διαδικασία σχεδιασµού των αναπτυξιακών προγραµµάτων; 
 
Απάντηση 2 
 

67%

33%

Κατάρτιση αναπτυξιακού προγράµµατος

ικανοποιητική

µη ικανοποιητική

 

67%

33%

Κριτήρια ένταξης έργων

ικανοποιητική

µη ικανοποιητική

 

83%

17%
Προκήρυξης έργων

ικανοποιητική

µη ικανοποιητική

 
Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των φορέων 
θεωρεί ικανοποιητική τη διαδικασία σχεδιασµού των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
αναφορικά µε την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράµµατος, τα κριτήρια ένταξης 
των έργων, την προκήρυξη των έργων καθώς επίσης και την ένταξη των έργων µε τα 
συγκεκριµένο ποσοστό να κυµαίνεται από 67% έως 83%. 
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 Σελίδα 5 

 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος.  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 3 
Πόσο αυστηρές ήταν οι διαδικασίες επιλογής έργων; 
 
Απάντηση 3  
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0%

50%

100%
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Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί η συγκριτική πλειοψηφία των φορέων 
θεωρεί ότι ο βαθµός αυστηρότητας των διαδικασιών επιλογής έργων εξαρτάται κάθε 
φορά από ένα σύνολο παραγόντων και άρα η επιλογή γίνεται ανάλογα µε την 
περίπτωση που παρουσιάζεται κάθε φορά, το ποσοστό των φορέων σε αυτή την 
περίπτωση είναι ίσο µε 66%. Ενώ ένα επίσης αρκετά µεγάλο µέρος των φορέων 
παρουσιάζει ως αυστηρές τις διαδικασίες επιλογής έργων µε ποσοστό 30%.  
 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος.  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Ερώτηση 4 
Υπάρχουν περιοχές στο υφιστάµενο σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων όπου έχετε διαπιστώσει ασαφώς οροθετηµένες 
αρµοδιότητες ή/και επικάλυψη ρόλων µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και 
φορέων. 
 
Απάντηση 4 
 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 
Θετική απάντηση 7 
Αρνητική απάντηση 17 
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Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί η συγκριτική πλειοψηφία των φορέων 
θεωρεί ότι το υφιστάµενο σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων παρουσιάζει σαφή οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων ή/και επικάλυψη 
των ρόλων µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων µε ποσοστό ίσο µε 
71%. Ενώ θα πρέπει να αναφερθεί και ένα αρκετά µικρότερο αλλά πολύ σηµαντικό 
ποσοστό φορέων ίσο µε 29% που έχει διαπιστώσει ασαφώς οροθετηµένες 
αρµοδιότητες µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων.  
 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος.  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 5  
Ο ρόλος του φορέα που εκπροσωπείτε είναι σαφώς οροθετηµένος; Πως αξιολογείτε 
την επάρκεια του φορέα σας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων; 
Απάντηση 5  
 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 
Θετική απάντηση 15 
Αρνητική απάντηση 9 
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Ο ρόλος του φορέα που εκπροσωπείται είναι σαφώς οριοθετηµένος;

62%
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ναι

όχι

 
 
Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των φορέων 
ίσο µε 62% θεωρεί τον ρόλο του φορέα που εκπροσωπείτε σαφώς και επαρκή να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Ενώ 
ένα αρκετά µικρότερο αλλά όχι αµελητέο ποσοστό ίσο µε 38% τον θεωρεί ως µη 
επαρκή.  
 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψή σας επί του 
θέµατος. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 6 
 
Κατά την άποψή σας, πόσο πλήρης είναι η στελέχωση του φορέα σας για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση των προγραµµάτων που αναλαµβάνει να υλοποιήσει; 
 
Απάντηση 6 
 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 

 Πληρότητα Στελεχών  Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Πάρα πολύ 1 2 

Πολύ 4 14 

Αρκετά 8 4 

Λίγο 10 3 

Καθόλου 1 1 
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Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί όσον αφορά την πληρότητα 
στελέχωσης των µηχανισµών υλοποίησης η πλειοψηφία των φορέων µε ποσοστό 
42% θεωρεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ελλιπής ως προς την πληρότητα 
των στελεχών που χρησιµοποιούνται για την αποτελεσµατική υλοποίηση των 
προγραµµάτων. Ενώ παρουσιάζεται πολύ µεγάλη επάρκεια στο επίπεδο εκπαίδευσης 
των εν λόγω στελεχών µε ποσοστό 58%.  
 
Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος. 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 7  
Τα στελέχη λαµβάνουν µέρος σε προγράµµατα καταρτίσεως για την υλοποίηση 
προγραµµάτων; 
 
Απάντηση 7 
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Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί η πλειοψηφία των στελεχών του κάθε 
φορέα που συµµετέχουν στην συγκεκριµένη έρευνα έχουν λάβει µέρος σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για την υλοποίηση προγραµµάτων µε 
ποσοστό 83%, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό φορέων ίσο µε 17% αποτελείται από 
στελέχη που δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα καταρτίσεως. 
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Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 8 
Πως αξιολογείτε το βαθµό στον οποίο οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Για  τις απαντήσεις, 
χρησιµοποιείστε την κλίµακα τιµών από “1” ‘ λιγότερο σηµαντικός’ έως “5” ‘ πολύ 
σηµαντικός’ 
Απάντηση 8 
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Παράγοντας 2:Ενδυνάµωση διοικητικής αποκέντρωσης
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Παράγοντας 3:Σαφήνεια Συστήµατος ∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης
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Παράγοντας 4: Πιστοποίηση λειτουργίας µηχανισµών και φορέων 
υλοποίησης
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Παράγοντας 5: Εταιρική Σχέση Φορέων
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Παράγοντας 7: Επαρκής Στελέχωση -∆ιαρκής Εκπαίδευση
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Η συγκεκριµένη ερώτηση αναφέρεται στην αξιολόγηση της σηµαντικότητας των 
παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων βαθµολογώντας τους µε κλίµακα τιµών από το “1” ‘ λιγότερο 
σηµαντικός’ έως “5” ‘ περισσότερο σηµαντικός’. Σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει 
προηγηθεί οι παράγοντες που θεωρούνται πολύ σηµαντικοί µε ποσοστά που 
κυµαίνονται από 63% έως 50% από τους περισσότερους φορείς που έλαβαν µέρος 
στην έρευνα είναι ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου, η ενδυνάµωση της 
διοικητικής αποκέντρωσης, η σαφήνεια του συστήµατος ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης, η 
πιστοποίηση της λειτουργίας µηχανισµών και φορέων υλοποίησης, η επαρκής 
στελέχωση και η διαρκής εκπαίδευση. Ενώ παράγοντες όπως η εταιρική σχέση 
φορέων και τα κριτήρια επιλογής αξιολογήθηκαν από µεγάλα ποσοστά των φορέων 
που κυµαίνονται από 33% έως 9% ως αρκετά σηµαντικοί. 
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Παρακαλώ σχολιάστε την ανάλυση και αναφέρετε την άποψη σας επί του 
θέµατος. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Παρακαλώ επιστρέψατε το ερωτηµατολόγιο µε τον εσώκλειστο φάκελο.  
 
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. 
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