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1. Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα νέα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία της Ε.Ε. όπως αυτά διαµορφώθηκαν µε βάση τους νέους στρατηγικούς 

στόχους της Ε.Ε. στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Οι νέες 

χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα. Η φιλοσοφία αυτών αλλά και οι στόχοι τους εµφανίζουν διαφοροποιήσεις 

σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους.  Για να γίνει όµως κατανοητή η ανάλυση 

των εργαλείων αυτών, θα πρέπει πρώτα να περιγραφεί το γενικότερο πλαίσιο εντός 

του οποίου διαµορφώνονται και υλοποιούνται αυτά, ώστε µετά να κριθεί και η 

χρησιµότητα των νέων αυτών µέσων χρηµατοδότησης. 

Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. όπως διαµορφώθηκε από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ και µετά αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιµους τοµείς της Ε.Ε. µε 

ιδιαίτερα σηµαντικές προοπτικές για το µέλλον. Κατά την πολυετή περίοδο ύπαρξής 

της η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική έχει υποστεί σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

µέσων, στόχων αλλά και προοπτικών. Έτσι, αρχικά θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση 

του λόγου εµφάνισής της, των σηµαντικότερων γεγονότων στις τέσσερις περιόδους 

ύπαρξής της και τέλος, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σε όλες τις περιόδους. 

Αρχές, όπως η αρχή της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της εταιρικής 

σχέσης που διέπουν την πολιτική αυτή, και θεσµοθετούνται επίσηµα µέσω των 

Συνθηκών, θα αποτελέσουν µια ακόµη ενότητα, καθώς µε αυτό τον τρόπο θα γίνει 

κατανοητή και η δοµή της και η σηµασία της πολιτικής συνοχής, µίας πολιτικής µε 

στρατηγικό χαρακτήρα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης.  

Η ανάλυση του πλαισίου αυτού αλλά και του δικτύου εφαρµογής της, θα 

βοηθήσει στην κατανόηση της σηµερινής µορφής και ρόλου της, καθώς σε αυτή την 

πολιτική της Ένωσης δε µιλάµε µόνο για σχέσεις Ε.Ε. και κρατών, αλλά 

περισσότεροι δρώντες λαµβάνουν µέρος τόσο στη χάραξη, εφαρµογή αλλά και 

αξιολόγηση. Κύριο χαρακτηριστικό της Περιφερειακής Πολιτικής στις τέσσερεις 

περιόδους ανάπτυξης της αποτελεί η προσαρµογή της στα νέα δεδοµένα µέσω των 

τροποποιήσεων των κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων και των στόχων της 

καθώς, οι απαιτήσεις της Ένωσης αλλάζουν και νέες προκλήσεις εµφανίζονται, 

ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες διευρύνσεις.  
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Η περιγραφή του σηµαντικότερου εργαλείου της, των διαρθρωτικών ταµείων 

και του τρόπου χρηµατοδότησης προς τα κράτη θα αποτελέσει έναν ακόµη άξονα της 

ανάλυσης στην παρούσα εργασία. Οι στόχοι και τα προγράµµατα κατά τις διάφορες 

περιόδους διαφοροποιούν και τους τρόπους χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά 

ταµεία προς τα κράτη µέλη (Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) άρα µέσω αυτών και τους 

τρόπους χάραξης των πολιτικών εντός των κρατών σε όλα τα επίπεδα.  

 Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να γίνει αναφορά του τι συµβαίνει σε επίπεδο 

κρατών αφού χαραχθούν κεντρικά οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της 

Ένωσης. Έτσι, θα γίνει µια µικρή παρουσίαση του πως γίνεται ο έλεγχος, η 

διαχείριση και η παρακολούθηση των Προγραµµάτων και πως αξιολογούνται τα 

αποτελέσµατα τους. Επιπλέον, µια υποενότητα σε αυτό το σηµείο θα απασχολήσει 

την χώρα µας. Στην υποενότητα αυτή, θα γίνει µια σύντοµη ανάπτυξη της δοµής, του 

τρόπου υλοποίησης και  του τρόπου χρηµατοδότησης αλλά και των δικαιούχων του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. 

Τέλος, φτάνοντας στο σηµαντικότερο άξονα της εργασίας θα ξεκινήσει η 

ανάλυση των τεσσάρων νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών, της ιδιαίτερης φιλοσοφίας 

τους, των χαρακτηριστικών τους και των αρχών που τις διέπουν, της διάρθρωσης 

τους και του τρόπου εφαρµογής τους από τα κράτη. Τα τέσσερα νέα αυτά 

χρηµατοδοτικά µέσα θα περιγραφούν ξεχωριστά καθώς καθένα εξυπηρετεί µια 

διαφορετική πτυχή του στόχου της Ένωσης για αποτελεσµατική διαχείριση των 

κεφαλαίων που παρέχονται στα κράτη και βέλτιστη χρησιµοποίηση των νέων 

χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. 

Η περίπτωση της Ελλάδας θα αποτελέσει µία ξεχωριστή ενότητα της 

εργασίας, καθώς θα γίνει µία προσπάθεια αξιολόγησης µε βάση τα στατιστικά 

στοιχεία των προγραµµάτων της περιόδου 2000-2006 να βρεθούν οι ελλείψεις αυτών 

και οι προοπτικές των νέων χρηµατοδοτικών µέσων. Η Ελλάδα αποτελεί µία χώρα µε 

ιδιαίτερες ανάγκες και η αναζήτηση του πώς µπορεί να βοηθηθεί από τις νέες 

χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες και αν µπορεί να συµµετέχει φυσικά σε αυτές, θα 

οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα για το µέλλον της ίδιας αλλά και των 

προοπτικών των επιµέρους περιφερειών της. 
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1.1.  Σχεδιάγραµµα εργασίας 

1. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω κάποια γενικά πράγµατα για την Περιφερειακή 

πολιτική: 

A. Λόγοι άσκησης της Περιφερειακής Πολιτικής 

B. Βασικά χαρακτηριστικά της από το πρώτο στάδιο εµφάνισης της µέχρι 

σήµερα. (σηµαντικότερα γεγονότα, όπως η εµφάνιση της Επιτροπής 

Περιφερειών, σταδιακή εµφάνιση  διαρθρωτικών ταµείων και Ταµείου 

Συνοχής, αναθεωρήσεις συνθηκών, αναθεωρήσεις κανονισµών κτλ.) 

C. Αρχές που διέπουν την Περιφερειακή πολιτική. (Αρχή 

επικουρικότητας, αναλογικότητας αρχή εταιρικής σχέσης κτλ.) µε 

αναφορά και στα κείµενα των Συνθηκών. 

D. Μία µικρή ανάπτυξη του δικτύου δρώντων που λαµβάνουν µέρος σε 

αυτή: πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (Ε.Ε.-κράτη-περιφέρειες-Ο.Τ.Α. 

ποια η σχέση αυτών των δρώντων στο δίκτυο εφαρµογής, χάραξης, 

ελέγχου της Ευρωπαικής Περιφειακής Πολιτικής). 

 Στη συνέχεια θα ήθελα να επιχειρήσω τη συγκεκριµενοποίηση εννοιών που 

έχω αναφέρει παραπάνω σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής 

Πολιτικής: 

2. Ποια είναι τα διαρθρωτικά ταµεία, (αναφορά στις προηγούµενες τρείς 

περιόδους της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής σε σχέση µε την περίοδο 

2007-2013) ποιες οι αρχές που τα διέπουν. 

3. ∆ιαρθρωτικοί Στόχοι έως 2000 και από το 2000 µέχρι σήµερα και η σηµασία 

τους στη χάραξη και υλοποίηση της Περιφεριεακής Πολιτικής 

4. Πώς λαµβάνει χώρα η χορήγηση χρηµατοδοτήσεων από την Ε.Ε. προς τα 

κράτη µέλη - Κοινοτικές πρωτοβουλίες - περίοδος πριν το 2000 (πολύ µικρή 

αναφορά) 2000-2006, 2007-2013.  

5. Σε επίπεδο κρατών πως γίνεται ο έλεγχος, η διαχείριση και η παρακολούθηση 

και πως αξιολογούνται τα αποτελέσµατα (π.χ. διαχειριστικές αρχές κτλ.). 

Συγκεκριµένη αναφορά για την Ελλάδα. 

6. Ελλάδα: ∆ηµιουργία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Τι 

είναι αυτό, πως υλοποιείται, πως χρηµατοδοτείται, ποιοι οι δικαιούχοι. 
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7. Ποια είναι τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα, ποιoι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία 

τους, ποια τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

8. Ανάλυση των τεσσάρων J, -JASMINE, JESSICA, JASPERS, JEREMIE. 

A. Ποια είναι η φιλοσοφία καθεµίας από αυτές 

B. Ποιοι συµµετέχουν στην υλοποίηση τους (Ταµεία, άλλα χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα) 

C. Ποιοι µπορούν να συµµετέχουν και να ευνοηθούν από αυτές (π.χ. µικρές 

επιχειρήσεις) 

D.  Ποιες χώρες/επιχειρήσεις/περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να 

συµµετέχουν ή συµµετέχουν ήδη. 

9. Ποια προγράµµατα και ποια τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων που έλαβαν 

χώρα για την περίοδο 2000-2006 και συγκεκριµένα στην Ελλάδα. Είναι 

ικανοποιητικά; Εκπλήρωσαν τους επιδιωκόµενους στόχους; 

10.  Ποια η µελλοντική βελτίωση που µπορούν να προσφέρουν σε σύγκριση µε 

εκείνα τα αποτελέσµατα οι νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ποιες οι διαφορές 

των δύο. Και πώς η Ελλάδα µπορεί να ευνοηθεί από αυτές. Εάν δε µπορεί από 

κάθε χρηµατοδοτικό εργαλείο από ποια θα µπορούσε και γιατί. 

11.  Γενικές παρατηρήσεις, συµπεράσµατα και ερωτήµατα προς απάντηση µε 

βάση τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί. 

 

1.1.1. Ποιοι λόγοι κάνουν σηµαντική την ανασχόληση µε αυτό το θέµα 

Ποικίλες αλλαγές εµφανίζονται στην πολιτική συνοχής περνώντας από την 

προγραµµατική περίοδο 2000-2006 στην περίοδο 2007-2013. Η πολιτική συνοχής 

πλέον αποτελεί όπως αναφέρεται σηµαντικό µέσο για τον εκσυγχρονισµό της 

οικονοµίας της Ε.Ε. Η απλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής, η θέση σε 

ισχύ του Κανονισµού 1083/2006 που καταργεί τους προηγούµενους, η συγκέντρωση 

της χρηµατοδότησης σε δράσεις που απορρέουν από τη στρατηγική της Ε.Ε. για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελούν παράγοντες που δηλώνουν τη διάθεση της 

Ε.Ε. για ενίσχυση της πολιτικής αλλά και αλλαγή των υπαρχουσών συνθηκών που 

πολλές φορές κρίθηκαν ως ανεπαρκής. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρµόδια 

να επιβλέπει και να επιτηρεί ότι οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν προς τις 

κατευθυντήριες γραµµές που η Ένωση έχει θέσει.  
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Ακόµη, οι αρµοδιότητες των τοπικών αλλά και εθνικών αρχών ενισχύονται, 

ακολουθούν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας και χαράζουν 

τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς µε τρόπο που να µεταφέρουν τις κοινοτικές 

προτεραιότητες σε εθνικές διατηρώντας τις ιδιαιτερότητες τους και καλύπτοντας τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συνεπώς, όλα τα ανωτέρω αποτελούν τα νέα χαρακτηριστικά 

της περιόδου και προσδίδουν τις καλύτερες προοπτικές στην πολιτική συνοχής ώστε 

να πετύχει τους στόχους της.  

Επιπλεόν, η ανάπτυξη η οποία αποτελεί το ζητούµενο για την περίοδο που 

εξετάζουµε, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από συντονισµένες και 

αλληλένδετες δράσεις. Τέλος, η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα 

έχουν αναλάβει από κοινού συγκεκριµένες πρωτοβουλίες  οι οποίες θα βοηθήσουν τα 

κράτη και τις περιφέρειες να καθιερώσουν µια πιο υγιή και αποτελεσµατική 

διαχείριση των κεφαλαίων και να χρησιµοποιήσουν καλύτερα τα µέσα 

χρηµατοοικονοµιής τεχνικής1. 

Για τους ανωτέρω λόγους, πιστεύω ότι αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για την 

επίτευξη των επιθυµητών στόχων η ανάπτυξη και εφαρµογή των τεσσάρων νέων 

πρωτοβουλιών Jaspers, Jessica, Jeremie, Jasmine καθώς και τα τέσσερα, έχοντας 

διαφορετική στοχοθεσία, συµβάλλουν το καθένα µε τον δικό του τρόπο στην 

επιθυµητή ενίσχυση της ανάπτυξης, απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και στην πιο βιώσιµη αξιοποίηση των κεφαλαίων που 

παρέχονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

1.1.2. Στόχος της εργασίας και σπουδαιότητα του θέµατος για την Ελλάδα 

Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των τεσσάρων νέων πρωτοβουλιών 

και συγκεκριµένα πως αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν από την χώρα µας, την 

Ελλάδα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να γίνει µία σύντοµη αλλά 

περιεκτική αναφορά στις προηγούµενες περιόδους, τρόπους χρηµατοδότησης αλλά 

και προγράµµατα της Ε.Ε. προς τα κράτη µέλη, ώστε φτάνοντας στον κύριο άξονα 

της εργασίας που είναι τα τέσσερα J να µπορέσουµε να κάνουµε µία σύντοµη 

αξιολόγηση όλων των ανωτέρω αλλά και να να καταλήξουµε στο τι το ιδιαίτερο 
                                                           
1http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide20
07_el.pdf, 25/06/2012 
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έχουν να µας προσφέρουν αυτές οι νέες πρωτοβουλίες. Κατά την άποψη µου, η 

οικονοµική κρίση την οποία βιώνει η Ευρώπη οδηγεί σε περιορισµό των διαθέσιµων 

χρηµάτων που παρέχονται από την Ε.Ε. προς τα κράτη µέλη, δυσκολίες στον 

τραπεζικό τοµέα των µελών ώστε να στηρίξουν τις επιχειρήσεις αλλά και δηµιουργία 

δυσβάστακτων προϋποθέσεων για να παρέχουν τα επιθυµητά κεφάλαια που οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται σήµερα παρά ποτέ και κατά συνέπεια αυξηµένα ποσοστά 

ανεργίας, δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές εταιρίες οι οποίες µη 

έχοντας τις απαραίτητες ευκαιρίες δεν µπορούν πλέον εύκολα να διαχειριστούν τον 

παγκόσµιο ανταγωνισµό.  

Η Ελλάδα αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγµα όλων των ανωτέρω αλλά 

µε τη σωστή διαχείριση των διαθέσιµων µέσων µπορεί να κερδίσει ή ακόµη και να 

δηµιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες όσον αφορά τις επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται στην περιοχή της ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές, να προωθηθεί η 

καινοτοµία που έλειπε από την ελληνική αγορά αλλά και να µειωθούν τα ποσοστά 

ανεργίας που πλήτει την χώρα µας. Η πρωτοβουλία Jeremie παρέχει τα απαραίτητα 

εφόδια ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανωτέρω συνθήκες και παρέχει τις απαραίτητες 

λύσεις προς τις ΜΜΕ οι οποίες αναµφισβήτητα αποτελούν την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο και αποτελούν και τον τοµέα που έχει πληγεί 

περισσότερο από την παρούσα κρίση.  Από την άλλη πλευρά η πρωτοβουλία Jessica 

αφορά ολοκληρωµένα προγράµµατα αστικής ανάπτυξης και ανάπλασης, η 

αξιοποίηση της µπορεί να βοηθήσει τις ελληνικές περιφέρεις ή/και πόλεις µέσα από 

συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στον σχεδιαµσό αλλά και την υλοποίηση 

βιώσιµων και αναγκαίων σχεδίων καθώς τα δηµόσια χρήµατα που παρέχονται προς 

αυτόν τον τοµέα δεν επαρκούν ή δεν αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Επίσης, η τεχνογωσία του ιδιωτικού τοµέα κρίνεται απαραίτητη έως και 

αναγκαία για την υλοποίηση στοχευµένων δράσεων αλλά και για τη βιωσιµότερη 

αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιµων κεφαλαίων. Τέλος, οι άλλες δύο 

πρωτοβουλίες δυστυχώς είτε δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη (Jasmine) είτε η χώρα µας 

δεν µπορεί να ευνοηθεί από αυτές (Jaspers), αλλά αναµφίβολα µπορεί να διδαχθεί η 

χώρα µας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναπτύξει τις ανωτέρω 

πρωτοβουλίες ώστε να προσαρµόσει τις δράσεις βάσει των δικών τους πρακτικών 

αλλά και να διδαχθεί από την εµπειρία τους. 
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Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν όλα τα ανωτέρω µε οδήγησε στην 

ενασχόληση µε το θέµα καθώς θεωρώ ότι αποτελούν µια σηµαντική ευκαιρία αλλά 

και βιώσιµη λύση που µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση του 

ανταγωνισµού των ευρωπαϊκών και συγκεκριµένα ελληνικών ΜΜΕ, στη µείωση της 

ανεργίας µέσω της παροχής θέσεων εργασίας αλλά και στη σωστή διαχείριση και 

αξιοπόιηση των διαθέσιµων κεφαλαίων που η Ελλάδα όπως αποδείχθηκε 

αντιµετώπιζε ιδιαίτερα προβληµατα και κατά συνέπεια πίεση για διαρθρωτικές 

αλλαγές που αποτελούν τη βάση για την εφαρµογή τους. 

1.2. Γενικά περί περιφερειακής πολιτικής 

Η περιφερειακή πολιτική αφορά τις παρεµβάσεις που γίνονται από το κράτος 

προς τις περιφέρειες µε σκοπό τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την 

ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών.2 Το πρωταρχικό στοιχείο για την 

άσκηση µίας τέτοιας πολιτικής είναι να κατανοήσουµε τα αίτια του πρόβληµατος και 

ύστερα να αποφασίσουµε για το µέσον ή τα µέσα που θα το εξαλείψουν ή θα το 

αντιµετωπίσουν σε ικανοποιητικό βαθµό.  

Επίσης, όσον αφορά τους στόχους της είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν 

και πολύ πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Μια άποψη θεωρεί την περιφερειακή 

πολιτική ως µια αναπτυξιακή πολιτική που έχει ως στόχο την οικονοµική ανάπτυξη 

µιας χώρας, µία άλλη άποψη θεωρεί ότι ο µοναδικός στόχος της περιφερειακής 

πολιτικής είναι η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στις ευκαιρίες 

απασχόλησης, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι η πολιτική αυτή έχει διπλό στόχο την 

οικονοµική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και τη µείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων3.  

Το µόνο σίγουρο είναι ότι η επιλογή των στόχων γίνεται µε βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της χώρας αλλά και των περιφερειών της, έτσι είναι πολύ δύσκολο 

µια χώρα να ακολουθήσει το παράδειγµα µιας άλλης ή µια πολιτική που έφερε 

αποτελέσµατα σε µία περιφέρεια δεν σηµαίνει ότι θα φέρει τα ίδια και σε µία άλλη, 

το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως προκύπτει όταν ανοµοιογενείς περιοχές ως προς την 

παραγωγική ταυτότητα, το µέγεθος και την ένταση του προβλήµατος οµοδοποιούνται 

                                                           
2
 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαικών θεµάτων,  
3 ΠετράκοςΓ.-Ψυχάρης Γ. παραποµπή Αrmstrong και Taylor( 1993) σελ.216/σελ. 188  
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και αντιµετωπίζονται µε ενιαίες πολιτικές.4 Το πρόβληµα όµως διογκώνεται όταν δεν 

µιλάµε πια για ένα κράτος αλλά για µία ένωση κρατών µε πολύ µεγάλες διαφορές 

µεταξύ τους.  

2. Περιφερειακή πολιτική και Ε.Ε. 

Η Ε.Ε. απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ότι αποτελεί µια κρατική οντότητα, οι 

περιφερειακές διαφορές εντός της παίρνουν ποικίλες µορφές. Υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών που εκδηλώνονται ως 

διαφορές στην πληθυσµιακή πυκνότητα, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στα επίπεδα 

εισοδήµατος, στα οικονοµικά πρότυπα κ.α. 

Οι διαφορές εµφανίζονται τόσο σε επίπεδο ένωσης όσο και σε επίπεδο 

κράτους, δεδοµένου ότι όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν περιφερειακά προβλήµατα, 

κάποια λιγότερα και άλλα περισσότερο έντονα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι 

περιφερειακές ανισότητες έχουν µεγαλύτερη ένταση σε κοινοτικό παρά σε εθνικό 

επίπεδο, αυτό είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς την έκταση της Κοινότητας αλλά και 

την ανοµοιoγένεια που παρουσιάζει, άρα λογικό επακόλoυθο είναι και οι διαφορές 

µεταξύ των περιφερειών στο σύνολο της να είναι πολύ µεγαλύτερες από ότι στο 

εσωτερικό των κρατών.  

Αυτό δεν οφείλεται σε απλά γεωγραφικά αίτια, δηλαδή σε µεγάλη 

γεωγραφική έκταση όπου είναι αναµενόµενες και οι µεγαλύτερες αποκλίσεις, αλλά 

και στο ότι τα κράτη-µέλη έχουν διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, διαφορετική 

οικονοµική διάρθρωση, άλλο επίπεδο υποδοµών, διαφορετικής εκπαίδευσης 

ανθρώπινο δυναµικό ακόµη και διαφορετικής απόδοσης διοικητικό σύστηµα.5  

Eπίσης, οι περιφερειακές ανισότητες ήταν περιορισµένες στα έξι ιδρυτικά 

µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού το αναπτυξιακό επίπεδο των αρχικών 

µελών ήταν παρεµφερές και όπως έχει ειπωθεί αποτελούσαν µια οµοιογενή οµάδα. 

Όµως, οι ανισότητες αυξάνονται όσο αυξάνονται και τα µέλη της Ένωσης.  Έτσι, ήδη 

από την πρώτη διεύρυνση του 1973, όπως και οι διευρύνσεις της δεκαετίας του 1980, 

                                                           
4 Πετράκος Γ.- Ψυχάρης Γ., «Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004 
5 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 208 
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οι νέες χώρες µέλη µε βάση το εισόδηµα έλαβαν τις τελευταίες θέσεις στην 

κατάταξη.6  

∆εν αρκεί απλά η παρατήρηση ότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες, για να 

δικαιολογήσει την παρέµβαση για την ανατροπή τους. Είναι απαραίτητο να 

αναρωτηθούµε αν είναι δυνατή η αυτόµατη επίλυση τους µε την πάροδο του χρόνου. 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατή 

µια τέτοια λύση. Το πρόβληµα στην Ένωση διογκώνεται µέσω της διεύρυνσης καθώς 

τα νέα µέλη εµφανίζουν αναπτυξιακό επίπεδο κατά πολύ χαµηλότερο του κοινοτικού 

µέσου όρου. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται από τη δυναµική της ολοκλήρωσης της 

εσωτερικής αγοράς, της οποίας τα οικονοµικά οφέλη δεν έχουν οµοιόµορφη 

κατανοµή στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και συνήθως επιδοτούν τις ήδη ανεπτυγµένες. 

Προκειµένου να καλύψουν την απόσταση, οι λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες θα 

έπρεπε να αναπτύξουν ρυθµούς ανάπτυξης πολλαπλάσιους από τους ρυθµούς των 

υπολοίπων περιφερειών παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της τάσης των δυνάµεων 

της αγοράς να ενισχύουν τις περιφέρειες που έχουν ήδη υψηλό επίπεδο ανάπτυξης.7 

Οι φορείς άσκησης περιφερειακής πολιτικής πριν από τη δηµιουργία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έως το 1975 ήταν µόνο τα κράτη8. Στη φάση αυτή για να 

χαρακτηριστεί µια περιφέρεια ως προβληµατική χρησιµοποιούταν ως γνώµονας 

σύγκρισης ο εθνικός µέσος όρος. Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

διαφοροποίησε τα δεδοµένα χωρίς όµως να καταργεί τις εθνικές παρεµβάσεις. Έτσι, 

όταν φορέας άσκησης περιφερειακής πολιτικής έγινε και η Κοινότητα, τότε σηµείο 

αναφοράς για την ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων έγινε το σύνολο του κοινοτικού 

χώρου. Ως συνέπεια µια περιφέρεια που δεν χαρακτηρίζεται ως προβληµατική µε 

βάση τα εθνικά δεδοµένα µπορεί να παρουσιάζει τιµές µεταβλητών που απέχουν από 

το συνολικό επίπεδο ανάπτυξης της κοινότητας. Ένα τρίτο επίπεδο φορέων 

εµπλεκόµενων στην άσκηση περιφερεικής πολιτικής έχει επίσης προκύψει. Πρόκειται 

για το υποεθνικό επίπεδο των ίδιων των περιφερειών οι οποίες δραστηριοποιούνται 

πλέον στοχεύοντας στην ανάπτυξη τους. Οι τοπικές αυτές πολιτικές ενισχύονται 

                                                           
6 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (87) 230. 
7 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 208-209 
8 Την εποχή εκέινη ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
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έµµεσα από την Κοινότητα στα πλαίσια της εµβάθυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ολοκήρωσης.  

Η εµπλοκή των περιφερειών στη χάραξη και εφαρµογή της πολιτικής αυτής 

αναβαθµίστηκε µετά το 1989 και τη θεσµοθέτηση της «εταιρικής σχέσης» ανάµεσα 

στην Επιτροπή, το ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος αλλά και την ενδιαφερόµενη 

περιφέρεια. Η τάση αυτή ενισχύεται ακόµη από την επικράτηση θεωρίων 

περιφερειακής πολιτικής που επιδιώκουν την κινητοποίηση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας «εκ των κάτω». Το βασικό επιχείρηµα της προσέγγισης αυτής είναι ότι οι 

τοπικές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήµατα, έχουν καλύτερη γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων της δικής τους περιφέρειας άρα µπορούν πιο αποτελεσµατικά να 

προωθήσουν το ενδογενές παραγωγικό δυναµικό.9  

Ο µετασχηµατισµός της περιφερειακής πολιτικής συνδέεται µε την 

οικονοµική συγκυρία που ακολούθησε την κρίση της δεκαετίας του ’70 και 

συγκεκριµένα µε δύο φαινόµενα που επηρρέασαν ιδιαίτερα τις συνθήκες άσκησης της 

περιφερειακής πολιτικής: 

• Η αλλαγή στη µορφή των περιφερειακών προβληµάτων που οφείλεται στην 

υποχώρηση του προηγούµενου τρόπου ανάπτυξης 

• Η αλλαγή στο χαρακτήρα της κρατικής παρέµβασης που οφείλεται σε µία 

ευρύτερη αλλαγή του ρόλου και των λειτουργιών του κράτους. 

 Αυτή η δυναµική σηµατοδοτεί µια σειρά από αλλαγές, όχι µόνο στο επίπεδο 

λήψης αποφάσεων αλλά και στις στρατηγικές επιλογές και τα µέσα εφαρµογής της 

περιφερειακής πολιτικής. Η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών και η αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που δηµιουργεί η άνιση περιφερειακή ανάπτυξη, αποµακρύνονται 

από τα κύρια αντικείµενα των κρατικών πολιτικών στα πλαίσια του εθνικού κράτους 

και συχνά δεν εντάσσονται στους βασικούς στόχους των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

 Παράλληλα, η Eυρωπαϊκή Κοινότητα οδηγήθηκε σταδιακά στη διαµόρφωση 

µιας κοινής περιφερειακής πολιτικής, µέσω της οποίας επιδιώκεται η µειώση των 

υπαρχουσών περιφερειακών ανισοτήτων και η πρόληψη της δηµιουργίας νέων µέσω 

                                                           
9 Βλπ. όπως παραπάνω σελ. 211 
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της µεταβίβασης κοινοτικών πόρων στις µειονεκτούσες περιοχές.10 Η πολιτική αυτή 

έχει ως κεντρικό στόχο τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και της 

καθυστέρησης των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών στο σύνολο του ευρωπαϊκού 

χώρου. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, αν και θέτει τους ίδιους στόχους 

µείωσης των περιφερειακών διαφορών σε κοινοτικό επίπεδο, παρουσιάζει ορισµένες 

ιδιοµορφίες σε σχέση µε την κλασσική εθνική περιφερειακή πολιτική. Καταρχήν, η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν αποτελεί το αντίστοιχο µιας κρατικής οντότητας άρα δεν 

έχει και τα αντίστοιχα εργαλειά, εξουσίες, αρµοδιότητες και µέσα πολιτικής που θα 

µπορούσε να έχει µια οµοσπονδιακού χαρακτήρα κρατική δοµή. Η περιφερειακή 

πολιτική ειδικότερα θεωρούνταν και θεωρείται ακόµη σε κάποιο βαθµό 

συµπληρωµατική των εθνικών περιφερειακών πολιτικών και άρα είναι δέσµια των 

στόχων και των προτεραιοτήτων που τα ίδια κράτη µέλη θέτουν. 

 Μια ακόµη ουσιαστική διαφορά αφορά τη µορφή που παίρνουν οι 

περιφερειακές ανισότητες στον κοινοτικό χώρο. Οι περιφέρειες της Κοινότητας που 

έχουν χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης, µπορεί να περιλαµβάνουν ολόκληρες χώρες, όπως 

συνέβει στην περίπτωση της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν µιλάµε για περιφερειακές παρεµβάσεις αλλά για µια εθνική 

αναπτυξιακή πολιτική που αφορά το σύνολο των χωρών και όχι σε µεµονοµένες 

περιφέρειες στο εσωτερικό τους. Οι σχέσεις άρα που αναπτύσσονται µεταξύ των 

κρατών µελών και µεταξύ των εθνικών οικονοµιών δεν είναι οι κλασσικές σχέσεις 

µεταξύ περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών. 11 

2.1. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

 Οι περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης εκφράζονται πρακτικά 

µε τις διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδηµα και άρα στο επίπεδο διαβίωσης µεταξύ 

των περιφερειών. Τα τελευταία χρόνια βέβαια και το πρόβληµα της ανεργίας έχει 

αποκτήσει σηµαντικές διαστάσεις και αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβληµα το οποίο 

σηµατοδοτεί την ύπαρξη σοβαρών αναπτυξιακών αδιεξόδων. Μεχρι ενός βαθµού ο 

τρόπος παρουσίασης και το είδος των στοιχείων επηρεάζουν και τα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τις περιφερειακές ανισότητες. Τα µεθοδολογικά προβλήµατα της 
                                                           
10 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο οικονοµία, πολιτική», 12η αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 215 
11 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών 
θεµάτων,σελ 16-17 
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ανάλυσης εµφανίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες: τα στατιστικά δεδοµένα, τα 

µεγέθη των περιφερειών και την επιρροή των διευρύνσεων της Κοινότητας. 

1. Τα στατιστικά δεδοµένα 

 Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται από την Κοινότητα προέρχονται από τα 

στατιστικά δεδοµένα που συγκεντρώνει µέσω των περιοδικών εθνικών εκθέσεων για 

την κατάσταση των περιφερειών. Ως δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης 

χρησιµοποιείται το ακαθάριστο εγχώριο προιόν κάθε χώρας ή και περιφέρειας. Η 

σύγκριση της σχετικής θέσης των χωρών αλλά και των περιφερειών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο γίνεται µε την αναγωγή των δεικτών στον αντίστοιχο συνολικό µέσο όρο της 

Κοινότητας. Θεωρείται δεδοµένα ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και 

στέλνονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Το 

πρόβληµα που προκύπτει όµως δεν εµφανίζεται λόγω των διαφορετικών συστηµάτων 

καταγραφής αλλά λόγω του ότι πολλές φορές ένα µεγάλο µέρος της οικονοµικής τους 

δραστηριότητας δεν καταγράφεται π.χ. παραοικονοµία και άρα οι περιφέρειες αυτές 

εµφανίζουν µειωµένο εισόδηµα που έχει ως αποτέλεσµα να φαίνεται ότι εµφανίζουν 

και πρόβληµα υπανάπτυξης µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες σε κοινοτικό επίπεδο και 

να παραµορφώνεται η σχετική θέση των περιφερειών αυτών σε σχέση µε τον 

κοινοτικό µέσο όρο. 

2. Οι χωρικές διαιρέσεις σε περιφέρειες 

 Ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζονται οι ανισότητες και η έκταση του 

περιφερειακού προβλήµατος επηρεάζονται από τη χωρική µονάδα µέτρησης και τη 

συγκεκριµένη διαίρεση σε περιφέρειες. Ο αριθµός, η επιφάνεια, το µέγεθος των 

περιφερειών αποτελούν τις βασικές µονάδες πάνω στις οποίες γίνονται οι µετρήσεις 

και οι οποίες επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Η κοινότητα χρησιµοποιεί µια 

διαίρεση των περιφερειών σε τρία επίπεδα, η ονοµατολογία «NUTS» υποδιαίρεί κάθε 

κράτος µέλος σε ένα σύνολο περιφερειών επιπέδου 1, η κάθε µία από τις οποίες 

υποδιαιρείται σε ένα σύνολο περιφερειών επιπέδου 2 και αυτές σε ένα σύνολο 

περιφερειών επιπέδου 3. Η διαίρεση αυτή όµως, έχει δύο προβλήµατα: 

1) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών στην έκταση και τον 

πληθυσµό των περιφερειών 
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2) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών στη διοικητική και 

θεσµική οργάνωση των περιφερειών, καθώς δεν υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα 

οι αντίστοιχες περιφερειακές ή τοπικές αρχές µε προγραµµατικές ή 

διοικητικές αρµοδιότητες. 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που υπάρχει σε αυτή την ανάλυση είναι η έλλειψη 

οµοιογένειας στο εσωτερικό των περιφερειών. Το πρόβληµα ενισχύεται όταν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα µεγέθη των περιφερειών. Οι δείκτες που 

χρησιµοποιούνται δεν εκφράζουν παρά τους µέσους όρους, όταν εµφανίζονται 

έντονες ανισότητες στο εσωτερικό των περιφερειών.  

3. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Κοινότητας. 

 Ο συνολικός χώρος αναφοράς και οι µεταβολές του επίσης επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα των στατιστικών δεδοµένων. Μέσω των διευρύνσεων ο συνολικός µέσος 

όρος µεταβάλλεται και κατά συνέπεια αλλάζουν και οι σχετικές θέσεις των 

συγκεκριµένων περιφερειών. Το φαινόµενο καθιστά άρα αδύνατη τη διερεύνηση της 

διαχρονικής εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων σε όλη τη διάρκεια ύπαρξής της 

αφού ο συνολικός χώρος έχει µεταβληθεί µαζί µε τους µέρους όρους των δεικτών.12 

2.2. Κοινωνική και οικονοµική συνοχή 

 Στην περίπτωση της ευρωπαϊκής κοινότητας τα θετικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα της τελωνιακής ένωσης αρχικά και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 

αγοράς στη συνέχεια ενίσχυσαν την αίσθηση της κοινότητας συµφερόντων και 

βοήθησαν στην επέκταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης µε την εγκαθίδρυση κοινών 

πολιτικών, όπως και την υιοθέτηση νέων κοινών στόχων για την Ευρώπη. Όµως για 

να επιτευχθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συνοχής 

στο συνόλο της Ένωσης. Οι διαδοχικές διευρύνσεις που επιδεινώνουν το πρόβληµα  

ενισχύουν τις ανισότητες τόσο µεταξύ των κρατών-µελών όσο και µεταξύ των 

περιφερειών που τα απαρτίζουν.13 

                                                           
12 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών θεµάτων, 
σελ 78-84 
13 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 170 
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Μέχρι την δεκαετία του 1980 πολλοί τοµείς ήταν αποκλειστική αρµοδιότητα 

των κρατών έτσι και η επίσηµη υιοθέτηση του στόχου της οικονοµικής και 

κοινωνικής συνοχής γίνεται µε την ψήφιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (άρθρο 

130 Α). Η έννοια της συνοχής σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 1991 ορίζεται ως «µια κατάσταση στην οποία οι διαφορές µεταξύ 

περιοχών και οµάδων πληθυσµού στην Κοινότητα κρίνονται ως αποδεκτές από 

οικονοµική και κοινωνική άποψη». Το άρθρο 174 ΣΛΕΕ (πρώην αρθρο 158 της ΣΕΚ) 

αναφέρει ότι προς ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της, η 

Κοινότητα αποσκοπεί στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 

των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτουσών 

περιοχών ή νησιών, συµπεριλαµβανόµενων των αγροτικών περιοχών. Η Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει στη συνέχεια στο άρθρο 3 της Ενοποιηµένης 

απόδοσης της Συνθήκης για την Ε.Ε. (πρώην  2 ΣΕΕ) ότι η οικονοµική και κοινωνική 

συνοχή είναι ένας από τους θεµελιώδεις στόχους της Ένωσης.14 H οικονοµική συνοχή 

µπορεί να επιτευχθεί µε προσέγγιση του βασικού εισοδήµατος µεταξύ των 

περιφέρειων. Η κοινωνική συνοχή µπορεί να επιτευχθεί µε περιορισµό των 

ανισοτήτων που προκύπτουν από την άνιση πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης, 

την άνιση αµοιβή και τις αδυναµίες που προκύπτουν από τις δυνάµεις της αγοράς. 

Ένα ακόµη ερµηνευτικό σηµείο της έννοιας της συνοχής είναι ότι δεν πρέπει να 

συγχέεται µε την εναρµόνιση ή την πολυµορφία. Η συνοχή αφορά µόνο τις 

οικονοµικές και κοινωνικές ευκαιρίες και δεν αποκλείει την πολυµορφία.15 Για την 

επίτευξη  όλων των ανωτέρω  στόχων, η Συνθήκη προβλέπει τόσο το συντονισµό των 

οικονοµικών πολιτικών, την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, ιδίως της 

εσωτερικής αγοράς όσο και τη χρήση των υπαρχόντων διαρθρωτικών ταµείων 

(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Τµήµα 

Προσανατολισµού· Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο· Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και τη δηµιουργία ενός Ταµείου Συνοχής.16 Τέλος, οι 

                                                           
14 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο οικονοµία, πολιτική», 12η αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 220 
15 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 172 
16http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesion/article_7258_el.htm, 
10/10/2011 
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πολιτικές που είναι επιφορτισµένες µε την ενίσχυση της συνοχής είναι η κοινωνική 

και περιφερειακή πολιτική.17 

3. Η Περιφερειακή πολιτική µέσα από τις Συνθήκες 

 Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική δεν έχει απλά ως στόχο να εξαλέιψει τις 

ανισότητες µε την ανακατανοµή των πόρων προς τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες ή 

περιφέρειες αλλά επιδιώκει κάτι παραπάνω, να συντονίσει τις εθνικές και τις κοινές 

πολιτικές. Σχετικά µε το πρώτο σκέλος της πολιτικής, αφορά στο συντονισµό και την 

επιτήρηση των περιφερειακών πολιτικών των κρατών. Το άρθρο 107 ΣΛΕΕ (πρών 

άρθρο 87 της ΣΕΚ) αναφέρει ότι είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά όλες οι 

ενισχύσεις υπό οποιαδήποτε µορφή που χορηγούνται από τα κράτη και που µπορούν 

να νοθεύσουν ή να απειλήσουν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό λόγω κάποιας µορφής 

ευνοϊκής µεταχείρισης. Όπως στη συνέχεια µε το άρθρο 113 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 92) 

διευκρινίζεται ότι οι ενισχύσεις που προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη περιοχών ή 

οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τρόπο όµως που να µην αντίκειται στο κοινό 

συµφέρον.18 Μέσω αυτών των ελέγχων από την Επιτροπή εξασφαλίζεται η 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον στο δεύτερο σκέλος, θα πρέπει να 

εναρµονίσει τις δράσεις και τις πολιτικές της µε τις δράσεις των ταµείων σεβόµενη 

τους κανόνες του ανταγωνισµού και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Αν η περιφερειακή ανάπτυξη δεν αναφερόταν ως ένας από τους στόχους της 

ΕΟΚ, παρόλα αυτά, οι όροι όµως «αρµονική» και «ισόρροπη ανάπτυξη», όπως και 

νυν άρθρα 112-113 (πρώην τα άρθρα 92 και 93 ΣΕΚ) που αναφέρονται στις κρατικές 

ενισχύσεις, αποτέλεσαν στη συνέχεια τη νοµική βάση στήριξης για το συντονισµο 

των εθνικών περιφερειακών πολιτικών, που υπήρξε το πρώτο βήµα δηµιουργίας της 

Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 είχαν παρουσιαστεί προτάσεις για θέσπιση 

µιας Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης ( Έκθεση  Werner). H επίτευξη µίας 

οικονοµικής Ένωσης θα µπορούσε να υποβοηθηθεί από τη βελτίωση των 

διαρθρωτικών και περιφερειακών ανισορροπιών της Κοινότητας. Έτσι, οι βάσεις για 

µια κοινή πολιτική στον τοµέα αυτό τέθηκαν στις ∆ιασκέψεις Κορυφής στο Παρίσι 

                                                           
17 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 117 
18 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο οικονοµία, πολιτική», 12η αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 226 
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το 1972 και στην Κοπεγχάγη το 1973. Φυσικά και στο παρελθόν είχε ξανατεθεί µία 

τέτοια άποψη, την δεκαετία του ΄60, στο θέµα της περιφερειακής πολιτκής όµως η 

∆ιάσκεψη του ’72 ήταν που καθόρισε την περιφερειακή πολιτική ως θεµελιώδη 

παράγοντα για την ενίσχυση της Κοινότητας. Επίσης, ενόψει της επικείµενης 

διεύρυνσης, η Επιτροπή έπρεπε να συντάξει µια έκθεση για τα περιφερεικά 

προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν από αυτήν και τότε το πρόβληµα φάνηκε 

στον πραγµατικό βαθµό του αφού οι χώρες προς ένταξη εµφάνιζαν περιφέρειες µε 

χαµηλή ανάπτυξη άρα σίγουρα οι ανισότητες επρόκειτο να αυξηθούν.19  

Την ίδια δεκαετία, η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Παρισίου πήρε µια ακόµη 

σηµαντική απόφαση για το µέλλον της πολιτικής, το 1975 ιδρύθηκε το ΕΤΠΑ για 

τριετή αρχικά δοκιµαστική περίοδο, όµως πριν τη λήξη της περιόδου η Επιτροπή 

υπέβαλε προτάσεις σχετικά µε τη µελλοντική πολιτική της Κοινότητας και σε αυτές 

ως κύριοι αντικειµένικοί σκοποί αναφερόταν η ελάττωση των υφιστάµενων 

ανισορροπιών και η παρεµπόδιση της εµφάνισης νέων. 

 Έως την περίοδο αυτή, η δραστηριότητα της κοινότητας στον τοµέα της 

περιφεριεκαής πολιτικής περιοριζόταν στην κατάρτιση µελετών περιφερειακής 

ανάπτυξης µε πρωτοβουλία της Επιτροπής και χάραξη κατευθυντήριων γραµµών 

προς τις κυβερνήσεις που αποφάσιζαν να χορηγήσουν βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. 

 Το 1977 ιδρύεται ενας νέος θεσµός, το Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια 

συνθηκών την δεκαετία του ’70 που στόχο είχαν την συγχώνευση των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σε µία Ευρωπαϊκή Κοινότητα και της συνθήκης επί του προϋπολογισµού 

που στόχο είχε να αυξήσει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου σε αυτόν.20 Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Φοντενεµπλό, τον Ιούνιο του 1984, δεσµεύτηκε για την 

εφαρµογή κάποιων προγραµµάτων για την ενίσχυση των µεσογειακών περιοχών της 

Κοινότητας ώστε να ενισχυθεί η οικονοµία τους και να µπορέσουν να 

αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της επόµενης διεύρυνσης. Η διεύρυνση αυτή 

αφορούσε τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου και προξένησε ιδιαίτερη αµηχανία 

στις µεσογειακές χώρες της Κοινότητας οι οποίες ήδη αντιµετώπιζαν οικονοµικά 

προβλήµατα και η στήριξη της Κοινότητας προς αυτές θεωρούνταν ανεπαρκής. Έτσι, 
                                                           
19 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 213 
20 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών 
θεµάτων,σελ. 132 
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λόγω του νέου κύµατος διευρύνσεων τα ενδιαφερόµενα µελη πίεζαν για πιο 

δραστικές λύσεις.21  

 Η Επιτροπή τελικά υπέβαλε νέα πρόταση στο Συµβούλο το οποίο υπήρξε η 

βάση του κανονισµού 2088/85 του Συµβουλίου της 23/7/85 και η πολιτική που 

επιλέχθηκε είχε τη µορφή ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης. Η στρατηγική 

αυτή είχε χωρική και κλαδική διάσταση, δηλαδή επιδίωκε ανάπτυξη κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας και κατά χωρική µονάδα. Τα ΜΟΠ αναφέρονταν σε 

περιφέρειες της Ιταλίας, της Γαλλίας και σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες.22 Η 

περίοδος τους ήταν επταετής ξεκινώντας από την 1/07/1985 και η χρηµατοδότηση 

τους προήλθε από: 

• Tα διαρθρωτικά ταµεία της Κοινότητας ( 2,5 δις ECU) 

• Από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( 2,5  δις  ECU) 

• Aπό πρόσθετους ειδικούς πόρους του κοινοτικού προυπολογιµσού (1,6 δις 

ECU) 

 Η χρηµατοδότηση από την Κοινότητα δεν έπρεπε να ξεπερνά το 70% του 

κόστους των έργων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έπρεπε να καλυφθεί από το 

ενδιαφερόµενο κράτος, όµως στη χρηµατοδότηση µπορούσε να συµµετέχει και η 

ενδιαφερόµενη περιφέρεια ενώ υπήρχε και δυνατόητα συµµετοχής και άλλων 

φορέων. Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο υλοποίησης µίας ολοκληρωµένης 

µεσοπρόθεσµης προσπάθειας για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων 

περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µέσω πολυετών επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, επίσης έθεσαν τις βάσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης. 

Άλλωστε για κάποιους θεωρούνται η αφετηρία άσκησης µίας Ευρωπαϊκής 

Περιφεριακής Πολιτικής.23 Βέβαια τα αποτελέσµατα των ΜΟΠ δεν κρίθηκαν ως 

                                                           
21 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 216-218 
22 Βλπ. για Ελλάδα http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15&L2=1, 12/10/2011 
23 Βλπ. σχετικά µε την Ελλάδα και τα ΜΟΠ (1986-1993) 
http://www.observatory.gr/files/meletes/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%9

9%CE%9A%CE%91_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE

%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91.pdf, 12/10/2011 
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ικανοποιητικά από τη στιγµή που οι πόροι κρίθηκαν ανεπαρκέις να καλύψουν τις 

ανάγκες.24 

 Στην έκθεση Thompson, στην οποία στηρίχθηκε η ίδρυση του ΕΤΠΑ 

θεµελιώνεται η ανάγκη ύπαρξης µιας κοινής περιφερειακής πολιτικής καθώς 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: καµία Κοινότητα δεν µπορεί να υπάρχει, ούτε και να 

έχει σηµασία για τους λαούς που ανήκουν σε αυτή, εφόσον µερικοί έχουν πολύ 

διαφορετικό επίπεδο ζωής και έχουν λόγους να αµφιβάλλουν για το ότι υπάρχει κοινή 

βούληση όλων να βοηθήσουν το κάθε µέλος να καλυτερεύσει τις συνθήκες του λαού 

του. ∆εύτερον, αναφέρει ότι το κεφάλαιο δε µετακινείται προς τις λιγότερο 

ανεπτυγµένες περιφέρειες, ώστε το εργατικό δυναµικό να έχει τη δυνατότητα να βρει 

απασχόληση υπό συνθήκες συγκρίσιµες µε εκείνες που επικρατούν στις περισσότερο 

ανεπτυγµένες περιφέρειες. Έτσι, οι εργαζόµενοι δεν έχουν πρακτική επιλογή στην 

οποία να στηρίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας στην Κοινότητα. Επιπλέον, 

στις προτάσεις της, η έκθεση Thompson δίνει το στίγµα του χαρακτήρα που θα 

πρέπει να έχει µια κοινή περιφερειακή πολιτική και αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να 

υποκαθιστά, αλλά να συµπληρώνει και να συντονίζει τις εθνικές περιφερειακές 

πολιτικές.25 Ακριβώς αυτή όµως θα έπρεπε να είναι η ελπίδα και η λογική µιας 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής η οποία όπως φαίνεται στη συνέχεια σε µεγάλο 

βαθµό και θεσµοθετήθηκε.  

 Στη συνέχεια, µια ακόµη σηµαντική «στάση» στην πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης αποτελεί η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία είναι η νοµική και 

θεσµική έκφραση της νέας ισορροπίας που διαµορφώθηκε µε την έγκριση της Λευκής 

Βίβλου της Επιτροπής λίγους µήνες πρίν, τον Ιούνιο του 1985. Η Λευκή Βίβλος 

περιέχει το πρόγραµµα της εσωτερικής αγοράς γνωστό ως «Σχέδιο 1992 για την 

Ευρώπη χωρίς σύνορα» και θέτει το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης µέχρι το τέλος 

του 1992. Έτσι το Φεβρουάριο του 1986 υπογράφεται η ΕΕΠ, η οποία τροποποιεί τις 

τρείς Συνθήκες των Ε.Κ. και θέτει ως στόχο την πολιτκή ολοκλήρωση της 

                                                           
24 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ.217-218 
25 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών θεµάτων, 
σελ. 149 
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Κοινότητας αλλά επίσης εισάγει ως στόχο την ενίσχυση της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Συνοχής ενόψει της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς.26  

 Έτσι, προστίθεται στη Συνθήκη της ΕΟΚ ο Τίτλος V,  ο οποίος αναφέρει ότι 

«ο σκοπός της µείωσης του χάσµατος µεταξύ των διαφόρων περιοχών και της 

µείωσης της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών» (άρθρο 130Α) και 

πλέον επίσηµα περιλαµβάνεται στη Συνθήκη. Όµως, η λογική αυτού δεν ήταν η 

ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής η οποία ήταν σε εµβρυακή µορφή ακόµη αλλά 

η ενδυνάµωση της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

δώδεκα τότε κρατών µελών της Κοινότητας. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

έπρεπε να συνοδεύεται από την υπόσχεση προς εκείνους που βρίσκονται στο 

χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης ότι υπάρχει προοπτική βελτίωσης των συνθηκών. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η κοινωνική και οικονοµική συνοχή περιλήφθηκε ως 

στόχος στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρα 158-162). 

 Η πραγµατοποίηση της συνοχής γίνεται µέσω της µεταρρύθµισης των 

κανονισµών και την ενίσχυση των δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων αλλά και τον 

συντονισµό των παρεµβάσεων όλων των χρηµατοδοτικών µηχανισµών της 

Κοινότητας. Η µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αποφασίστηκε το 1988 και 

άρχισε να ισχύει από την 1/1/1989. Η δέσµη των µέτρων που αποτελούν τη νέα 

αντίληψη της διαρθρωτικής πολιτικής, είναι γνωστή ως «πακέτο Delors» παίρνοντας 

το όνοµα του από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Η µεταρρύθµιση αυτή αποτέλεσε µια 

συνολική προσπάθεια ώστε η πολιτική συνοχής να µπορεί να αντιµετωπίζει πιο 

αποτελεσµατικά τις αναπτυξιακές ανάγκες των µειονεκτουσών περιοχών. 

 Η πολιτική βασίζεται σε πέντε αρχές που αν και διαφορετικές η µια 

συµπληρώνει την άλλη και όλες µαζί αποτελούν ένα σύνολο: 

1. Η συγκέντρωση των παρεµβάσεων σε συγκεκριµενους στόχους 

προτεραιότητας. Η συγκέντρωση έχει τριπλή όψη, γεωγραφική, 

χρηµατοδοτική και ο καθορισµός των επιδιωκόµενων στόχων. 

2. Η εταιρική σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από τη «στενότερη συνεννόηση 

ανάµεσα στην Επιτροπή, το ενδιαφερόµενο κράτος και τις αρµόδιες αρχές που 

έχουν οριστεί από αυτό, σε εθνικό, περιφερειακό ή άλλο επίπεδο, όπου όλα τα 

                                                           
26 Βλπ. όπως παραπάνω 



23 

 

µέρη είναι εταίροι και επιδιώκουν ένα κοινό στόχο». Με βάση την αρχή της 

επικουρικότητας, η δράση της Κοινότητας πρέπει να είναι συµπληρωµατική 

και η πρωτοβουλία δράσεων να ανήκει στους τοπικούς φορείς. Η αρχή αυτή 

συγκεκριµενοποιείται στην κατάρτιση των προγραµµάτων, στη 

διαπραγµάτευσή τους µε την Επιτροπή, στην εφαρµογή των λειτουργικών 

προγραµµάτων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που 

έχουν αναληφθεί. 

3. Η συνοχή, σηµαίνει ότι τα χρηµατοδοτούµενα από την Κοινότητα 

προγράµµατα πρέπει να συνδέουν τις προτεραιότητες παρέµβασης των 

διαρθρωτικών ταµείων µε τις επιλογές των κρατών µελών. 

4. Η καλύτερη διαχείριση των Ταµείων. Οι πόροι  των τριών διαρθρωτικών 

ταµείων αυτης της περιόδου διπλασιάζονται. Με στόχο την καλύτερη χρήση 

των πόρων επιβάλλετα η χάραξη πολυετών δηµοσιονοµικών προγραµµάτων. 

Ο προγραµµατισµός επιτρέπει την κοινή δράση των ταµείων, της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων χρηµατοδοτικών οργάνων. Ο 

προγραµµατιµσός υλοποιείται στα «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης» τα οποία 

αποτελούν προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ της Επιτροπής και των αρµόδιων 

εθνικών φορέων. Τα ΚΠΣ προκύπτουν µετά από έγκριση από την Επιτροπή 

των υποβαλλόµενων από τα κράτη µέλη σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Η 

καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, επιβάλλει ο χαρακτήρας των κοινοτικών 

κεφαλαίων σε σχέση µε τις άλλες δηµόσιες παρεµβάσεις που εξυπηρετούν 

διαρθρωτικούς στόχους να είναι προσθετικός. 

5. Η απλοποίηση, η παρακολούθηση και η ευελιξία. Η απλοποίηση της 

διαρθωτικής δράσης µπορεί να βοηθήσει την αποτελεσµατικότητα της 

προσπάθειας. Η ενοποίηση των διαδικασιών παρέµβασης των τριών ταµείων 

αποτελεί µια θετική συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση.27 

 Με τη Συνθήκη του Maastricht στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 ξεκινά µια νέα 

φάση στη διαδικασία ολοκλήρωσης µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει 

νέους στόχους, πολιτικές και µορφές συνεργασίας. Η θέση της περιφερειακής 

πολιτικής ενισχύεται και επεκτείνεται. Πρώτον, η οικονοµική και κοινωνική συνοχή 

εντάσσεται στους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εύτερον, τα 

                                                           
27 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004, σελ. 222-223 
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σχετικά µε τη συνοχή άρθρα επαναδιατυπώνονται και δηµιουργούνται νέα όργανα, 

όπως η Επιτροπή Περιφερειών28 και το Ταµείο Συνοχής29, ενώ πολλές από τις 

πολιτικές που προστίθενται έχουν χωρική διάσταση ή περιφερειακές επιπτώσεις, 

όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 

 Στους αρχικούς στόχους της αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης, της 

σταθερότητας και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, των στενών σχέσεων µεταξύ 

των κρατών µελών, έχουν προστεθεί η µη πληθωριστική και σεβόµενη το περιβάλλον 

ανάπτυξη, η σύγκλιση των οικονοµικών επιδόσεων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 

η κοινωνική προστασία, η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη µεταξύ 

των κρατών µελών.30 Το ∆εκέµβριο του 1992, το Συµβούλιο του Εδιµβούργου έκανε 

δεκτή την πρόταση της Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση των Ταµείων, το λεγόµενο 

«δεύτερο πακέτο Delors» και αναφέρει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται θα πρέπει να 

έχουν µεγαλύτερη χρονική ισχύ. Η προσπάθεια ήταν σηµαντικότατη και ο 

προϋπολογισµός που προβλέφθηκε για το σύνολο των διαρθρωτικών δράσεων για την 

εξαετία 1994–1999 ορίστηκε σε 208 δισ. ECU.  

 Τέλος, τον Ιούνιο του 1993 εγκρίθηκαν οι νέοι κανονισµοί των ∆ιαρθωτικών 

Ταµείων.31 Η µεταρρύθµιση αυτή, που εγκρίθηκε µε απόφαση του Συµβουλίου του 

Ιουλίου του 1993 [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 για την τροποποίηση του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88], είχε δύο στόχους: α) την ενσωµάτωση όλων των 

διαρθρωτικών παρεµβάσεων στη συνολική στρατηγική για την καταπολέµηση της 

ανεργίας και β) την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών.  

 Οι αλλαγές που περιλαµβάνονται αφορούν τη προσαρµογή των στόχων 

προτεραιότητας των ταµείων στις οικονοµικές µεταβολές και αναθεώρηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, την αναθεώρηση της διαδικασίας συγκρότησης 

καταλόγων περιοχών επιλέξιµων στα πλαίσια των στόχων 2 και 5β της περιόδου 

καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών προγραµµατισµού, την ενίσχυση της 

«εταιρικής σχέσης», µε ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία µε τους οικονοµικούς και 

                                                           
28 Βλπ. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_el.htm 
29 Η ίδρυση του προβλέπεται στο άρθρο 130∆ της Συνθήκης 
30 Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Η εξέλιξη της περιφερεικής πολιτικής 
από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχτ, Εκδόσεις θεµέλιο, Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών 
θεµάτων,σελ. 160-161 
31http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesion/article_7258_el.htm, 

12/10/2011 
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κοινωνικούς εταίρους, ενίσχυση της εκ των προτέρων ανάλυσης, της 

παρακολούθησης και της εκ των υστέρων ανάλυσης των διαρθρωτικών δράσεων. 

Επίσης, µεγαλύτερη έµφαση στην αρχή της προσθετικότητας, µεγαλύτερη εστίαση 

στην προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την αρχή της  προσθετικότητας και 

τέλος, την αυξηµένη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρµογή της 

διαρθρωτικής πολιτικής.32 

 Επίσης, τον Μάρτιο του 1994 ιδρύθηκε το Ταµείο Συνοχής, που προβλέπεται 

στη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η προσχώρηση της Σουηδίας και της Φιλανδίας 

ανάγκασε την Ένωση να αναπροσαρµώσει την πολιτική συνοχής. Όµως, λόγω της 

επικείµενης προσχώρησης κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε. 

το ζήτηµα τέθηκε ως θέµα πρώτης προτεραιότητας καθώς υπήρξε αύξηση των 

επιλέξιµων τότε περιφερειών για τους στόχους 1, 2, 5β, και τον Ιούλιο του 1997 η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την «Αgenda 2000».33 Επιπλέον, το Συµβούλιο ενέκρινε κατά 

τη σύνοδό του στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 1999 µια νέα µεταρρύθµιση των 

διαρθρωτικών ταµείων34. Η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση έχει ως στόχο τη 

µεγαλύτερη συγκέντρωση των ενισχύσεων, την απλοποίηση και αποκέντρωση της 

λειτουργίας των ταµείων, την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους και µέσω 

αυτού και της αξιολόγησης και του ελέγχου και τέλος, την εµπέδωση της αρχής της 

προσθετικότητας. Επιπλέον, το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας 

(ΧΜΠA) µετατράπηκε στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.  

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου, ενέκρινε τη χορήγηση 

213 δισ. ευρώ για διαρθρωτικές δράσεις για την περίοδο 2000–2006, από τα οποία 7 

δισ. ευρώ προορίζονται για το νέο «Μέσο Προενταξιακών ∆ιαρθρωτικών 

Πολιτικών», η δηµιουργία του οποίου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 

∆εκεµβρίου του 1997 στο πλαίσιο της Ατζέντας 200035 µε στόχο, µεταξύ άλλων, την 

ευκολότερη προσαρµογή των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης. Η συνθήκη που υπεγράφη στη Λισσαβόνα στις 13 

∆εκεµβρίου 2007 επιφέρει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

                                                           
32 Βλπ. όπως παραπάνω 
33
Λιαργκοβας Π.- Ανδρέου Γ., «Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα», 
ελληνικό κέντρο ευρωπαϊκών µελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 34  
34 Βλπ. κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου. 
35 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34002_en.htm, 
15/10/2011 
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— την εισαγωγή της έννοιας της «εδαφικής συνοχής» και την αναγνώρισή της ως 

στόχου της Ένωσης (άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ)· 

— τη συµπερίληψη της «εδαφικής συνοχής» στις συντρέχουσες αρµοδιότητες της 

Ένωσης [άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ] 

— την αντικατάσταση της σύµφωνης γνώµης µε τη διαδικασία της συνήθους 

νοµοθετικής διαδικασίας —συναπόφαση (άρθρο 177 ΣΛΕΕ) κατά την ψήφιση του 

γενικού κανονισµού που ισχύει για τα διαρθρωτικά ταµεία· 

— την αναγνώριση από το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (ακόµα και αν ο 

τελευταίος δεν αποτελεί µέρος της Συνθήκης) της «εθνικής ταυτότητας των κρατών 

µελών και της οργάνωσης της δηµόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο»· 

— την ισχύ της αρχής της επικουρικότητας όχι µόνο στον καθορισµό των σχέσεων 

µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών αλλά και στις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές (άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ)· 

— τη θέσπιση µιας διάταξης σχετικά µε τις προσφυγές ενώπιον του ∆ικαστηρίου για 

παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας η οποία προβλέπει ότι οι προσφυγές 

«µπορούν να ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά 

νοµοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίων η συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διαβούλευση µε αυτήν» (άρθρο 8 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και 

της αναλογικότητας)· 

— την ενίσχυση των διατάξεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (άρθρο 107 

παράγραφος 3  της ΣΛΕΕ). 

Πλέον, µε βάση τους στρατηγικούς προσανατολισµούς για την πολιτική 

συνοχής από το 2007 και µετά αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισµός 

ανέρχεται στα 308 δισ. ευρώ. Η αλλαγή αφορά και τις διαρθρωτικές δράσεις της 

Ένωσης οι οποίες είναι περισσότερο επικεντρωµένες στις στρατηγικές της 

Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, αποκεντρωµένες, αλλά όσον αφορά την εφαρµογή 
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τους αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνεται µε πιο απλό, διαφανή και αποτελεσµατικό 

τρόπο.  

Τέλος, η περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2007-2013 περιλαµβάνει 

επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ,  µε βάση τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». Η στρατηγική περιλαµβάνει πέντε στόχους, που χαράζονται 

κεντρικά και στη συνέχεια µετατρέπονται σε εθνικούς µε βάση τις διαφορετικές 

συνθήκες σε κάθε κράτος µέλος. Επίσης, απεικονίζουν την πρόοδο που θα πρέπει να 

σηµειώσει η Ε.Ε σε σηµαντικούς τοµείς µέχρι το 2020. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους είναι ότι κάθε κράτος µπορεί να ελέγχει τη δική του πρόοδο αφού µετατρέπονται 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε εθνικούς στόχους, δεν προϋποθέτουν 

καταµερισµό των υποχρεώσεων καθώς αποτελούν κοινούς στόχους που 

υλοποιούνται µε συνδυασµό εθνικής δράσης και δράσης σε επίπεδο ΕΕ. και είναι 

αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόµενοι.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_el.htm, 15/10/2011 
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Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει την εξέλιξη του µεριδίου που αναλογεί 

στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στις τέσσερεις περιοδους της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 

πολιτικής.37 

 
(1) Ένταξη Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας το 1995. 

(2) Ένταξη Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λεττονίας, 
Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας το 2004. 

(3) Ένταξη Βουλγαρίας και Ρουµανίας το 2007. 

 

 

 

                                                           
37 Βλπ. Για περισσότερες πληροφορίες:  IvanaKatsarova (7/2008), 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesion/articl e_7258_el.htm, 
11/10/2011 
 

Περίοδοι 
1988–1992 

(ΕE-12) 

1993–1999 

[ΕE-12- 

ΕE-15 

([1])] 

2000–2006 

[ΕE-15–

ΕE-25  

([2])] 

2007–2013 

[ΕE-25–

ΕE-27  

([3])] 

Προϋπολογισµός 

ΕΕ (δισ. ευρώ) 
481 683 687 862 

Προϋπολογισµός 

διαρθρωτικών 

ταµείων 

(δισ. ευρώ) 

111 208 213 308 

Προϋπολογισµός 

διαρθρωτικών ταµείων σε 

σύγκριση µε τον 

προϋπολογισµό της ΕΕ (%) 

24 31 31 35,7 
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4. Τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

4.1. Κανονισµοί για τα διαρθρωτικά ταµεία και στόχοι για την περίοδο 2000-

2006 και 2007-2013 

Για την αποτελεσµατική προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 

η Επιτροπή δηµιούργησε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Τέσσερις 

είναι οι κανονισµοί που αφορούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ο Κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ.1260/199938 και οι εξής τροποποιητικές πράξεις του: ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1447/2001, ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1105/2003, ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.173/2005, 

αλλά και ο Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 

2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 

Συνοχής και καταργεί πλέον τον κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.39
 Τα ταµεία 

αυτά χρησιµεύουν για συγχρηµατοδότηση στα κράτη µέλη, των περιφερειακών ή 

οριζοντίων παρεµβάσεων.40 Με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

διαρθρωτικών δράσεων, ο κανονισµός 1260/99 προβλέπει τη µείωση του αριθµού 

των στόχων παρέµβασης από 7 κατά την περίοδο 1994-1999 σε 3 κατά 

προτεραιότητα στόχους για την περίοδο 2000-200641. Οι στόχοι για την περίοδο 

1994-1999 είναι οι εξής:  

Στόχος 1: ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων 

περιφερειών.  

Στόχος 2: ανασυγκρότηση των βιοµηχανικών περιφερειών και περιοχών που 

πλήττονται από παρακµή.  

Στόχος 3: µακροχρόνια ανεργία και επαγγελµατική ένταξη.  

                                                           
38 Ο κανονισµός αυτός έχει ως στόχο τη µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων και την αύξηση της 
αποτελσµατικότητας των διαρθωρτικών δράσεων (συγκέντρωση και απλούστευση λειτουργίας τους 
µέσω µείωσης των προτεραιοτήτων. Παρέχει ακριβή προσδιορισµό των δράσεων των κρατών µελών 
σε όλα τα στάδια (προγραµµατισµό, εφαρµογή, παρακολούθηση,αξιολόγηση, έλεγχος) 
39 http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_el.htm, 
11/10/2011 
40 http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_el.htm, 
11/10/2011 
41 Λιαργκοβας Π.- Ανδρέου Γ., «Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 25-26  
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Στόχος 4: προσαρµογή στις βιοµηχανικές µεταβολές.  

Στόχος 5α: προσαρµογή των γεωργικών διαρθρώσεων και των διαρθρώσεων της 

αλιείας.  

Στόχος 5β: ανάπτυξη των ευαίσθητων αγροτικών περιοχών.  

Στόχος 6: (που δηµιουργήθηκε για ιδιαίτερες ανάγκες µετά την πράξη προσχώρησης 

της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας που αντιµετωπίζουν οι 

συγκεκριµένες χώρες): ανάπτυξη των ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένων περιφερειών. 

 Όµως, το τέλος, του 20ου αιώνα έφερε την Κοινότητα αντιµέτωπη µε νέα 

προβλήµατα και προκλήσεις όπως είναι η απόφαση για την υιοθέτηση του κοινού 

νοµίσµατος, η απόφαση για µελλοντική διεύρυνση της αλλά και οι συνθήκες 

παγκόσµιας οικονοµίας πιέζουν ιδιαίτερα τις περιοχές της ηπείρου που έχουν 

σηµαντικά προβλήµατα ανάπτυξης, καθώς αυτές είναι πολύ πιο δύσκολο να 

συµµετέχουν στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Με βάση τα ανωτέρω, η ευρωπαϊκή 

περιφερειακή πολιτική χρειάζεται να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα και να 

αναπροσαρµόσει τα εργαλεία και τους στόχους της. Για αυτό το λόγο, νέοι 

κανονισµοί ψηφίζονται, οι αρχές αναπροσαρµόζονται, αλλά η βάση τους παραµένει 

ίδια όπως απορρέει από τη µεταρρύθµιση του 1988. Τέλος, σηµαντική αλλαγή 

παρατηρείται στην αρχή της συγκέντρωσης των παρεµβάσεων σε συγκεκριµένους 

τοµείς
42. Η αρχή αυτή δεν καταργείται αλλά πλέον αφορά τρείς στόχους-

προτεραιότητες όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί γα την περίοδο 2000-2006 και 

αναλύονται ακολούθως43: 

• Ο στόχος 1 αποσκοπεί στην προώθηση και τη διαρθρωτική προσαρµογή των 

αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιοχών44. Επιλέξιµες ήταν οι περιφέρειες των 

οποίων  το κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν χαµηλότερο του 75% του µέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ίσχυε και πριν, τα 2/3 των µέτρων των διαρθρωτικών 

                                                           
42 Γιώτη-Παπαδάκη Ο., «Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης», Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα 2004,σελ. 246 
43 Περισσότερες πληροφορίες για την κατανοµή ανα κράτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του στόχου 1,2,3, των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2000-2006: Αποφάσεις 
Επιτροπής 1/07/1999 µε αριθµ. 1999/502/ΕΚ, 1999/502/ΕΚ, 1999/505/ΕΚ αντίστοιχα 
44
Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες,   

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24203_el.htm, 
18/10/2011 
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Ταµείων εστιάζονται στο στόχο 1 και τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτού 

του στόχου αφορούν περίπου το 20% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. 

(συγκεντώνει το 74% των διαρθρωτικών πόρων). 

• Ο στόχος 2 συµβάλλει στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης 

των περιοχών που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα. Ο στόχος αυτός 

συγκεντρώνει τους παλαιούς στόχους 2 και 5β καθώς και άλλες περιοχές που 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα οικονοµικής διαφοροποίησης. Γενικότερα, αφορά τις 

ζώνες εκείνες όπου σηµειώνονται οικονοµικές αλλαγές, τις παρακµάζουσες αγροτικές 

περιοχές, τις περιοχές που αντιµετωπίζουν κρίση και εξαρτώνται από την αλιεία 

καθώς και τις αστικές συνοικίες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες (οι περιοχές αυτές 

έπρεπε να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια και να µην εντάσσονται στο στόχο 1).  

Κατ' ανώτατο όριο το 18%, του πληθυσµού της Ένωσης καλύπτεται από τον εν λόγω 

στόχο. (συγκεντρώνει το 13% των πόρων). 

• Ο στόχος 3 αφορά στην  προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό των πολιτικών και των 

συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, εκτός των περιοχών που 

επιλέγονται για το στόχο 1. Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει τους παλαιούς στόχους 3 

και 4. Αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς όλων των µέτρων, που λαµβάνονται για τη νέα 

ρύθµιση της απασχόλησης στο πλαίσιο της συνθήκης του Άµστερνταµ και της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.  

 

Ο Κανονισµός (Ε.Κ.) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου του 

2006 περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αναφέρει πως στόχος του 

Κανονισµού είναι η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ώστε να 

ευνοηθεί η αρµονική, ισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη για την περίοδο 2007-

2013. Οι δράσεις της Ένωσης πλέον επικεντρώνονται σε περιορισµένο αριθµό 

προτεραιοτήτων όπως αυτές διαµορφώνονται µέσω των στόχων της Λισσαβόνας και 

του Γκέτεµποργκ, δηλαδή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και 

περιβάλλον αντίστοιχα.45 

 

Οι δαπάνες για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής αυξήθηκαν 

περίπου κατά 31% από την περίοδο 2000 - 2006  για την περίοδο 2007-2013. Οι έξι 

                                                           
45http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:EL:PDF, 
17/10/2011 
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προτεραιότητες
46 της δηµοσιονοµικής περιόδου 2000 - 2006 (Ταµείο Συνοχής, 

Στόχος 1,2,3, Interreg, Urban, Leader + αγροτική ανάπτυξη και αλιεία) 

αντικαταστάθηκαν από τρείς νέους στόχους: Σύγκλιση, Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση και Εδαφική Συνεργασία.  

Ο πρώτος στόχος (Σύγκλιση) απορροφά το 80% του συνολικού 

προϋπολογισµού που αφορά τη συνοχή. Η σύγκλιση αφορά: α) χώρες συνοχής, όπου 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαµηλότερο του 90% του κοινοτικού µέσου όρου. Θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των νέων 

κρατών µελών. Οι µεταφορές και οι υποδοµές παραµένουν ως βασικές 

προτεραιότητες του Ταµείου Συνοχής, β) οι περιφέρειες που υστερούν, στις οποίες το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαµηλότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου, γ) 

περιφέρειες που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτω του κοινοτικού µέσου όρου 

των 15 και πάνω του κοινοτικού µέσου όρου των 25, δ) ένα ειδικό πρόγραµµα για τις 

«αποµακρυσµένες περιοχές», επτά περιοχές ανήκουν στην κατηγορία αυτή, τέσσερις 

στη Γαλλία (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion) µια στην Ισπανία (Κανάρια 

Νησιά) και δύο στην Πορτογαλλία (Azores, Madeira)47. 

O δεύτερος στόχος (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) 

αντιστοιχεί στους στόχους 2 και 3 της προηγούµενης περιόδου και αντιστοιχεί σε 

αυτόν το 16% του συνολικού προϋπολογισµού. Ο στόχος αυτός καλύπτει περιφέρειες 

σε 19 κράτη µέλη.48 Στόχος είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας των σχετικών περιφερειών και της προσέλκυσης 

επιχειρήσεων και επενδυτών. Ο στόχος αυτός αφορά όλες τις περιφέρειες της 

Ευρώπης που δεν καλύπτονται από τον πρώτο στόχο. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

επιδιώκει τη βελτίωση των επιδόσεων των πλουσιότερων περιφερειών µε στόχο τη 

δηµιουργία αλυσιδωτών συνεπειών στο σύνολο της ΕΕ και την ενθάρρυνση µιας πιο 

ισόρροπης ανάπτυξης στις περιφέρειες αυτές.49 Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

παλαιά προγράµµατα Urban II και Equal έχουν ενσωµατωθεί στους στόχους 

«σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». 

                                                           
46
Βλπ.http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/irgu_el.pdf,18/10/2011, 
κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για τα προγράµµατα Περιφερειακής ανάπτυξης 2000-2006 
47 Λιαργκοβας Π.- Ανδρέου Γ., «Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 88-89 
48 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm, 17/10/2011 
49 http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_el.cfm#2, 17/10/2011 
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Ο τρίτος στόχος (Εδαφική Συνεργασία), έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

διασυνορειακής συνεργασίας. Απορροφά περίπου το 2,5 του συνολικού 

προυπολογισµού.50
Η Εδαφική συνοχή εντάσσεται στη συνθήκη της Λισαβώνας και 

αναφέρεται στην στη νέα στρατηγική της Ε.Ε (Ευρώπη 202051) µε σκοπό να 

συµπληρώσει τους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε., αφορά 

κοινούς στόχους όπως η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη, προσθέτει όµως σηµαντικές 

διαστάσεις των προβληµάτων οι οποίες δεν λαµβάνονται ικανοποιητικά υπόψη από 

τις άλλες δύο διαστάσεις της συνοχής.52 Τοµείς στους οποίους µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν έργα από το στόχο αυτό αποτελούν η κοινή διαχείριση των 

φυσικών πόρων, η βελτίωση των µεταφορικών συνδέσεων, η προστασία από 

κινδύνους και η δηµιουργία δικτύων πανεπιστηµίων. Θα µπορούσε να πεί κανείς ότι  

αντικαθιστά και µοιάζει µε την κοινοτική πρωτοβουλία Ιnterreg III. Επίσης, αν και 

όπως αναφέρεται πολύ µικρό ποσοστό αντιστοιχεί σε αυτόν, στο µέλλον εκτιµάται 

ότι αυτό θα αλλάξει λόγω του ότι θα γίνει κατανοητή η σηµασία του στόχου αυτού 

από τα κράτη µέλη ή της περιφέρειες τους.  

Η κατανοµή των πόρων53 προτάθηκε να βασιστεί στις βασικές αρχές της 

πολιτικής συνοχής η οποίες συνοψίζονται ως εξής: πολυετής προγραµµατισµός, 

κοινωνικότητα, συγχρηµατοδότηση, επιµέρους ευθύνη και αξιολόγηση. Τέλος, το 

σύστηµα πληρωµών θα παραµείνει ίδιο (προκαταβολές και αποζηµιώσεις) καθώς και 

η βασική αρχή του αυτόµατου κανόνα ν+254. 

4.2. Αρχές που διέπουν τα διαρθρωτικά Ταµεία 

Οι αρχές που διέπουν τα διαρθρωτικά ταµεία ενισχύονται και εξειδικεύονται 

και προέκυψαν ως εξής: α) προγραµµατισµός των ενισχύσεων, β) εταιρική σχέση 

µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, γ) προσθετικότητα της ευρωπαϊκής ενίσχυσης σε 

                                                           
50 http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_el.cfm#3, 17/10/2011 
51 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες για την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»:   
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_el.htm 
52 Λιαργκοβας Π.- Ανδρέου Γ., «Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 91 
53 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατανοµή των πόρων των Ταµείων για την περίοδο 
2007-2013: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.pdf, 
27/10/2011, “Financial Perspective 2007-2013”, 19-12-2005, 15915/05, Cadrefin 268 
54 Βλπ. Ανακοίνωση C (2002) 1942 της Επιτροπής µε βάση το άρθρο παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθµ. 1260/1999 (∆ιαρθρ. Ταµεία), Ανακοίνωση C(2003) 2982, Ανακοίνωση C(2002) 1870 της 
Επιτροπής σχετικά µε την αυτεπάγγελτη αποδέσµευση πιστώσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα 
πλαίσια πολυταµειακών προγραµµάτων για την Περίοδο 2000-2006 
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σχέση µε τις εθνικές επιδοτήσεις, δ) διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

χρησιµοποίησης των Ταµείων, ε) πληρωµές και δηµοσιονοµικοί έλεγχοι. 

Προγραµµατισµός  

 Ο προγραµµατισµός αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία των µεταρρυθµίσεων 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων των ετών 1988 και 1993, και παραµένει στο επίκεντρο 

της µεταρρύθµισης του 1999. Συνίσταται στην κατάρτιση πολυετών αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και υλοποιείται σύµφωνα µε µία διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει 

εταιρικής σχέσης, σε περισσότερα στάδια, µέχρι την ανάληψη της ευθύνης των 

δράσεων από τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς των έργων. 

 Στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία, η καλυπτόµενη περίοδος είναι επταετής για όλους τους στόχους (2000-2006), 

αλλά υπάρχει δυνατότητα προσαρµογών σε συνάρτηση µε την ενδιάµεση αξιολόγηση 

η οποία ορίζεται ως το τέλος του 2003. 

 Σε πρώτη φάση, υποβάλλονται από τα κράτη µέλη προγράµµατα ανάπτυξης 

και ανασυγκρότησης. Αυτά θεµελιώνονται σε εθνικές και περιφερειακές 

προτεραιότητες και περιλαµβάνουν την επακριβή περιγραφή της κατάστασης που 

επικρατεί στην περιφέρεια (ανισότητες, καθυστερήσεις, αναπτυξιακό δυναµικό), την 

περιγραφή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των επιδιωκόµενων 

στόχων και τις ενδείξεις σχετικά µε την προβλεπόµενη χρησιµοποίηση και τη µορφή 

της χρηµατοδοτικής συµµετοχής των Ταµείων. 

 Τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν στη συνέχεια στην Επιτροπή τα έγγραφα 

προγραµµατισµού που περιλαµβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής 

διοίκησης. Τα έγγραφα αυτά µπορούν να λάβουν τις παράκατω µορφές : 

• Κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) που αποτελούνται από επιχειρησιακά 

προγράµµατα (ΕΠ): είναι έγγραφα που εγκρίνονται από την Επιτροπή, σε 

συµφωνία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, τα οποία περιέχουν τη 

στρατηγική και τις προτεραιότητες δράσης των Ταµείων και του κράτους 

µέλους, τους ειδικούς στόχους τους, τη συµµετοχή των Ταµείων και τους 

λοιπούς χρηµατοδοτικούς πόρους. 
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• Ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (DOCUP/EEΠ): αποτελούνται από ένα 

µοναδικό έγγραφο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή και στο οποίο 

συγκεντρώνονται τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα κοινοτικό πλαίσιο 

στήριξης και σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα (ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ανά περιφέρεια, που περιλαµβάνει τους άξονες προτεραιότητας του 

προγράµµατος, συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόµενων µέτρων, ενδεικτικό 

σχέδιο χρηµατοδότησης)· 

 Τα έγγραφα προγραµµατισµού που αφορούν τον στόχο 1 είναι κατά γενικό 

κανόνα ΚΠΣ που αποτελούνται από ΕΠ, ωστόσο, τα ΕΕΠ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση προγραµµατισµού ενός ποσού κατώτερου από 1 

δισ. Ευρώ. Για τον στόχο 2, τα έγγραφα αυτά είναι όλα ΕΕΠ. Αντίθετα, η φύση των 

εγγράφων προγραµµατισµού σχετικά µε τον στόχο 3 αφήνεται στην διάκριση των 

περιφερειών και των κρατών µελών. Τέλος, η Επιτροπή διαπραγµατεύεται µε τα 

κράτη µέλη βάσει των εν λόγω εγγράφων προγραµµατισµού και πραγµατοποιεί µία 

ενδεικτική κατανοµή των ταµείων για κάθε παρέµβαση και για κάθε κράτος µέλος. 

Εταιρική σχέση  

 Η νέα νοµοθεσία συνεχίζει και επεκτείνει την εταιρική σχέση στις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, στους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους και 

τους λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Οι ανωτέρω φορείς  συµµετέχουν σε όλα τα 

στάδια, ήδη από την έγκριση του αναπτυξιακού σχεδίου. 

Προσθετικότητα  

 Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις έρχονται να 

προστεθούν στις εθνικές ενισχύσεις και σε καµία περίπτωση να τις υποκαταστήσουν. 

Τα κράτη οφείλουν να διατηρούν, για κάθε στόχο, τις δηµόσιες δαπάνες τους 

τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της προηγούµενης περιόδου. 

 Μεταξύ των ετών 2000 και 2006, το γεωγραφικό επίπεδο ελέγχου της 

προσθετικότητας θα απλουστευθεί. Για το στόχο 1, πρόκειται για το σύνολο των 

επιλέξιµων περιφερειών και για τους στόχους 2 και 3 µαζί, για το σύνολο της χώρας. 

Επιπλέον, τα κράτη θα υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες κατά 
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την έγκριση των προγραµµάτων, στο µεσοδιάστηµα της εφαρµογής τους και στο 

τέλος. 

∆ιαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση  

 Στο πλαίσιο του νέου κανονισµού για τα διαρθρωτικά Ταµεία, ορίζεται από τα 

κράτη µέλη, για κάθε πρόγραµµα, µια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα καθήκοντα 

καλύπτουν την υλοποίηση, την κανονικότητα της διαχείρισης και την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος (συγκέντρωση στατιστικών και 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, κατάρτιση και αποστολή στην Επιτροπή των 

ετησίων εκθέσεων εκτέλεσης, διοργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης κλπ.). 

Επιπλέον, συγκροτούνται Επιτροπές Παρακολούθησης που βρίσκονται κάτω από τον 

έλεγχο των κρατών µελών. Οι επιτροπές αυτές, στις οποίες προεδρεύει ένας 

εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής, διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα και 

την ποιότητα της υλοποίησης των διαρθρωτικών δράσεων. 

 Οι υφιστάµενοι τρεις τύποι αξιολόγησης διατηρούνται. Έτσι, η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση υπάγεται στην ευθύνη των αρµοδίων αρχών των κρατών 

µελών, η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος πρέπει να πραγµατοποιείται από 

την αρχή που το διαχειρίζεται, σε συνεργασία µε την Επιτροπή  (πριν από τις 31 

∆εκεµβρίου 2003). Η εκ των υστέρων αξιολόγηση υπάγεται στην ευθύνη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος και τη διαχειριστική 

αρχή. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.55 

 Από την άλλη πλευρά, το Ταµείο Συνοχής και το Προενταξιακό ∆ιαρθρωτικό 

Μέσο δεν συγχρηµατοδοτούν προγράµµατα, αλλά έργα ή στάδια έργων, τα οποία 

προσδιορίζονται εκ των προτέρων. Αυτά τα έργα υποβάλλονται από τα κράτη µέλη 

στην Επιτροπή, η διαχείριση τους βρίσκεται στις εθνικές αρχές και αρµόδια για την 

επίβλεψη τους είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Τέλος, για τις τέσσερις 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες της περιόδου 2000-2006 ( Interreg, Urban, Leader και 

Equal) υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία προγραµµατισµού.56 

                                                           
55 http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_el.htm, 
12/10/2011 
56 Λιαργκοβας Π.- Ανδρέου Γ., «Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 39- 40 
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 Τέλος, µια ακόµη σηµαντική αρχή  η οποία επαναπροσδιορίζεται για την 

περίοδο 2007-2013 είναι η αρχή της επικέντρωσης. Η αρχή έχει τρείς διαφορετικές 

µορφές
57: 

1. Επικέντρωση πόρων: Σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των πόρων των 

διαρθρωτικών ταµείων (81,9% για την περίοδο 2007-13) επικεντρώνεται στις 

φτωχότερες περιφέρειες αλλά και χώρες. 

2. Επικέντρωση προσπαθειών: Η επενδυτική προσπάθεια επικεντρώνεται σε 

συγκεκριµένους τοµείς. Για την περίοδο 2007-13 στο επίκεντρο βρίσκεται η 

οικονοµία της γνώσης: έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία, 

µεταφορά τεχνολογίας, τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών, ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναµικού και ανάπτυξη επιχειρήσεων.  

3. Επικέντρωση δαπανών: στην αρχή κάθε περιόδου προγραµµατισµού, σε κάθε 

πρόγραµµα διατίθενται ετήσια κονδύλια. Τα κονδύλια αυτά πρέπει να έχουν 

δαπανηθεί µέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από τη διάθεσή τους, αυτό 

συχνά παρουσιάζεται ως κανόνας « ν+2». 

4.3. ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

Στην περίοδο 2000-2006, χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα ταµεία. ∆ύο από αυτά, 

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Γεωργικού Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (EAGGF) και το 

Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (FIFG) δεν αποτελούν 

χρηµατοδοτικά µέσα για την επόµενη περίοδο 2007-2013. Τον Ιούλιο του 2006 το 

Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο δηµιούργησαν ένα νέο σύνολο από πέντε 

κανονισµούς για τη χρήση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τα οποία περιλάµβαναν τις 

αναθεωρηµένες εκδόσεις των δύο ταµείων που είχαν αποµείνει από τα αρχικά 

τέσσερα ∆ιαρθρωτικά (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο 

Αλληλεγγύης της Ε.Ε. και το Μηχανισµό Προενταξιακή Βοήθεια και κάποια ειδικά 

µέσα στήριξης. Τα τελεύταία θα αποτελέσουν αντικείµενο ανάλυσης σε επόµενη 

ενότητα της παρούσης εργασίας αφού αποτελούν καινούργια χρηµατοδοτικά µέσα 

της ένωσης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στόχους. 

 

                                                           
57 http://ec.europa.eu/regional_policy/how/principles/index_el.cfm, 18/10/2011 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο 

 Ένα από τα αποτελέσµατα της Συνθήκης ΕΚΑΧ, το Ταµείο ΕΚΑΧ για τον 

Επαγγελµατικό Αναπροσανατολισµό και την Επανεγκατάσταση των Εργαζοµένων, 

υπήρξε πρόδροµος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ).  Το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε., το οποίο 

ιδρύθηκε µε σκοπό τη µείωση των διαφορών ευηµερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη 

µέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονοµική και κοινωνική 

συνοχή.58 Έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης στην Ε.Ε. και βοηθάει τα 

κράτη µέλη να προσαρµόσουν το εργατικό δυναµικό και τις εταιρίες τους, ώστε να 

µπορέσουν αντιµετωπίσουν τις νέες, παγκόσµιες προκλήσεις.  

Οι δύο βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

είναι η αρχή της συγχρηµατοδότησης και η αρχή της από κοινού διαχείρισης. Η 

πρώτη αρχή σηµαίνει ότι η οικονοµική υποστήριξη της Ε.Ε. πάντοτε συµβαδίζει µε 

την εθνική δηµόσια ή ιδιωτική χρηµατοδότηση. Φυσικά, ο βαθµός παρέµβασης της 

Ε.Ε. συνδέεται και µε την κατάσταση στον συγκεκριµένο τοµέα. Ανάλογα µε µια 

σειρά κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων, η συγχρηµατοδότηση κυµαίνεται µεταξύ 

50% και 85% του συνολικού κόστους των παρεµβάσεων. Η αρχή της από κοινού 

διαχείρισης σηµαίνει ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις δράσεις του ΕΚΤ 

σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ την υλοποίηση διαχειρίζονται οι αρµόδιες 

εθνικές ή περιφερειακές αρχές κάθε κράτους µέλος. Οι αρχές αυτές καταρτίζουν τα 

Λειτουργικά Προγράµµατα, επιλέγουν και παρακολουθούν τα σχέδια.59 

 Το ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 παρέχει υποστήριξη σε πέντε βασικούς 

τοµείς δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια τόσο του στόχου σύγκλισης όσο 

και του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης60: 

• Ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής εργαζοµένων και επιχειρήσεων, 

• Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη συµµετοχή στην αγορά 

εργασίας, 

                                                           
58 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el, 17/10/2011 
59 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el, 17/10/2011 
60 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_el.htm, 17/10/2011 
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• Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µε την καταπολέµηση των διακρίσεων και 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τα µη προνοµιούχα 

άτοµα, των αέργων, των γυναικών και των µεταναστών. 

• Προώθηση των εταιρικών σχέσεων για µεταρρύθµιση στους τοµείς 

απασχόλησης και ένταξης, 

• Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικότερα 

µε τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 Το άρθρο 160 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι το ΕΤΠΑ συµβάλει στο να 

µειωθούν οι ανισότητες στην Κοινότητα. Από το 1975 που δηµιουργήθηκε έχει 

υποστεί πέντε µεταρρυθµίσεις που δηλώνουν την ανάγκη προσαρµογής στα νέα 

δεδοµένα. Πλέον διέπεται από τον κανονισµό 1083/2006 αλλά και από τον ειδικό 

κανονισµό που αφορά την αποστολή του, το πεδίο εφαρµογής της χρηµατοδότησης 

που χορηγεί σχετικά µε τους καθορισµένους στόχους και τους κανόνες για την 

επιλεξιµότητα των περιοχών που θα λάβουν τη συνδροµή από αυτό.61  

 Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της µείωσης των περιφερειακών ανισορροπιών. 

Συγκεκριµένα, το ΕΤΠΑ χρηµατοδοτεί: 

• άµεσες ενισχύσεις για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε επιχειρήσεις 

(ειδικότερα σε ΜΜΕ) προκειµένου να δηµιουργηθούν βιώσιµες θέσεις 

εργασίας 

• έργα υποδοµής που αφορούν κυρίως την έρευνα και την καινοτοµία στους 

τοµείς των τηλεπικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των 

µεταφορών  

• χρηµατοδοτικά µέσα (επιχειρηµατικά κεφάλαια, ταµεία τοπικής ανάπτυξης, 

κλπ.) µε στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και 

την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των πόλεων και των περιφερειών 

• τεχνική βοήθεια 

                                                           
61 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο οικονοµία, πολιτική», 12η αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 231 
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 Το ΕΤΠΑ συµβάλλει στην αρµονική, ισορροπηµένη και διαρκή ανάπτυξη των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, στον υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας, στην 

προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος του είναι εκτός των άλλων η αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Το 

ΕΤΠΑ αποτελεί σηµαντικό εργαλείο και για την υλοποίηση των τριών νέων στόχων 

της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής: Σύγκλιση, Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση και  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Στις 

περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», το Ταµείο αυτό χρηµατοδοτεί δράσεις για τον 

εκσυγχρονισµό και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δοµών, καθώς και για τη 

διατήρηση ή τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας. Όσον αφορά τους άλλους 

δύο στόχους της Ε.Ε., ενισχύσει τις δράσεις που προωθούν την καινοτοµία και την 

επιχειρηµατικότητα, κυρίως για τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε την οικονοµία της 

γνώσης αλλά  συµµετέχει και στην ενίσχυση των νέων χρηµατοδοτικών µέσων. Όσον 

αφορά τον τελευταίο στόχο αποτελεί σηµαντική συνδροµή για την προώθηση της 

διασυνοριακής συνεργασίας, την ανταλλαγή εµπειριών και ανάπτυξη δικτύων µεταξύ 

των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.62  

Ταµείο Συνοχής 

Το Ταµείο Συνοχής είναι ένα διαρθρωτικό µέσο που βοηθά, από το 1994, τα 

κράτη µέλη να µειώσουν τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες και να 

σταθεροποιήσουν τις οικονοµίες τους. Το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί ως και το 

85% των επιλέξιµων δαπανών για σηµαντικά έργα που αφορούν τις υποδοµές, το 

περιβάλλον και τις µεταφορές. Έτσι, ενισχύσει τη συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ 

της Ε.Ε.. Επιλέξιµα είναι τα κράτη µέλη της Ένωσης των οποίων το κατά κεφαλή 

ΑΕΠ είναι µικρότερο από το 90% του κοινοτικού µέσου όρου.63 Για το Ταµείο 

Συνοχής για την προγραµµατική περίοδο 2004-2006 διατέθηκαν 15,9 δισ.ευρώ του 

προϋπολογισµού και περισσότερο από το ήµισυ της χρηµατοδότησης (8,49 δισ. ευρώ) 

απευθύνεται αποκλειστικά στα νέα κράτη µέλη.  

                                                           
62 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_el.htm, 12/10/2011 
63 από την 1η Μαίου του 2004 επιλέξιµα κράτη είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η  Κύπρος, η 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η  Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η 
Σλοβακία και η Σλοβενία 
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 Με βάση τον κανονισµό 1164/94 της 16 ης Μαΐου 1994, ένα κράτος µέλος 

µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής µόνο εαν 

το κατά κεφαλή ΑΕΠ, είναι µικρότερο από το 90% του κοινοτικού µέσου όρου και 

εάν διαθέτει ικανοποιητικό µηχανισµό για την ικανοποίηση των κριτηρίων 

οικονοµικής σύγκλισης που ορίζονται στο Άρθρο 104γ της Ιδρυτικής Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (δηλαδή αποφυγή υπερβολικών κρατικών ελλειµµάτων).  

 Τέσσερα κράτη µέλη και συγκεκριµένα η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία 

και η Ιρλανδία, ήταν επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής από την 1 η Ιανουαρίου 2000. 

Η Ιρλανδία (µέσο ΑΕΠ 101%) θεωρήθηκε επιλέξιµη για το Ταµείο Συνοχής από την 

1 η Ιανουαρίου 2004. Από την 1 η Μαΐου 2004, µετά τη νέα διεύρυνση της Ε.Ε., όλα 

πλέον τα νέα κράτη µέλη (Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, 

Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) πληρούσαν τα 

κριτήρια για χρηµατοδότηση τους απο το Ταµείο Συνοχής. 

 Οι ενισχύσεις του Ταµείου Συνοχής δίνονται υπό προϋποθέσεις. Η 

χρηµατοδότηση ενός κράτους µέλους µπορεί να ανασταλεί εάν παρουσιάσει 

υπερβάλλον δηµόσιο έλλειµµα σύµφωνα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Μέχρι να ελεγχθεί το έλλειµµα, µπορεί να µην εγκρίνονται νέα έργα. Τα 

επιλέξιµα έργα για την προηγούµενη περίοδο έπρεπε να εντάσσονται στις εξής δύο 

κατηγορίες: α) περιβαλλοντικά έργα που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

συνθήκης Ε.Ε.. Το Ταµείο δίνει προτεραιότητα σε έργα παροχής πόσιµου νερού, 

επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων. Επίσης, επιλέξιµα είναι τα µέτρα για την 

αναδάσωση, τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους και την προστασία της φύσης. β) 

έργα υποδοµής µεταφορών για τη δηµιουργία ή βελτίωση της υποδοµής µεταφορών. 

Σηµαντικό επίσης είναι και πρέπει να προστεθεί ότι απαιτείται να υπάρχει ισορροπία 

στη χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής µεταφορών και των έργων για το 

περιβάλλον. 

 Όµως, ο Κανονισµός 16/2003 αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης έργων από το 

Ταµείο Συνοχής. Σύµφωνα µε αυτόν τα κράτη µέλη υποβάλλουν αιτήσεις 

χρηµατοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνήθως αποφασίζει εντός 

τριών µηνών. Στις προτάσεις των κρατών µελών θα πρέπει να αναφέρονται ποια η 

χρησιµότητα του έργου καθώς και τί επιπτώσεις  θα έχει αυτό από κοινωνικο-

οικονοµικής και περιβαλλοντικής απόψης. Όλα τα έργα που υποβάλλονται προς 
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έγκριση από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική 

νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε τους κανονισµούς περί ανταγωνισµού, 

περιβάλλοντος και συµβάσεων κρατικών προµηθειών.  

Το συνολικό ποσοστό της βοήθειας της Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85% 

των δηµοσίων ή αντίστοιχων δαπανών και εξαρτάται από το είδος της δράσης που θα 

πραγµατοποιηθεί. Για έργα που θα πραγµατοποιηθούν σε λιγότερο από δύο χρόνια ή 

αν η κοινοτική βοήθεια είναι µικρότερη από 50 εκατ. ευρώ, µπορεί να υπάρξει αρχική 

δέσµευση βοήθειας ύψους 80% όταν η Επιτροπή αποφασίζει να χορηγήσει κοινοτική 

βοήθεια. Η βοήθεια από το Ταµείο µαζί µε τις υπόλοιπες κοινοτικές ενισχύσεις που 

ενδέχεται να δοθούν για ένα έργο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 90% της συνολικής 

δαπάνης. Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή µπορεί να χρηµατοδοτήσει το 100% του 

συνολικού κόστους των προκαταρκτικών µελετών και των µέτρων τεχνικής 

υποστήριξης.  

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε την 

απόφαση της Επιτροπής, για τη διαχείριση των κεφαλαίων, την τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος, τη συµµόρφωση µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης και φυσικά 

για τη διασφάλιση του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

τακτούς ελέγχους, ενώ όλα τα έργα υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση. 

Επιπλεόν, µε βάση τον κανονισµό της Επιτροπής υπ’ αρ. 621/2004 τα κράτη είναι 

αυτά που θα πρέπει να πληροφορούν και να δηµοσιοποιούν τις δραστηριότητες του 

Ταµείου. 

Για την περίοδο 2000-2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περισσότερα από 

28.212 εκατ. ευρώ (σε τιµές 2004) για το Ταµείο Συνοχής. Τέλος, µε βάση την 

πρόταση της Επιτροπής, θα ενσωµατωθεί περισσότερο στη λειτουργία των βασικών 

διαρθρωτικών ταµείων. Σύµφωνα µε αυτή, το Ταµείο Συνοχής διατηρεί τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας (ανώτατο όριο 90% του ΑΕΠ) και το όριο επιδοτήσεων (85%). Πέρα 

από αυτά, θα συνεχίσει να ισχύει η υπό προϋποθέσεις παροχή βοήθειας από το 

Ταµείο Συνοχής. 

Από την άλλη, η Επιτροπή προτείνει µετάβαση από τη βοήθεια µε βάση τα 

έργα στη βοήθεια µε βάση το πρόγραµµα. Έγκριση της Επιτροπής θα απαιτείται µόνο 

σε περίπτωση σηµαντικών έργων (25 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα και 50 
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εκατ. ευρώ για έργα µεταφορών). Κατά συνέπεια, οι διαχειριστικές αρχές του 

Ταµείου Συνοχής θα έχουν µεγαλύτερες αρµοδιότητες σχετικά µε την επιλογή, την 

αξιολόγηση, τη χορήγηση επιδοτήσεων, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη 

διασφάλιση της ταχείας εκτέλεσης ώστε να αποφεύγεται η απώλεια επιδοτήσεων 

αφού θα εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα πειθαρχίας των δαπανών, δηλαδή ο κανόνας 

«ν+2». 

Η βοήθεια δεν θα καλύπτει µόνο τα σηµαντικά έργα µεταφορών και 

προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και έργα στους τοµείς της αποτελεσµατικής 

χρήσης της ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενεργείας και των συνδυασµένων, 

αστικών ή συλλογικών µεταφορών. Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι το 26% των 

συνολικών επιδοτήσεων για τα µέσα διαρθρωτικής πολιτικής παρέχονται στο Ταµείο 

Συνοχής (63 δισ. ευρώ)64 

 Για το διάστηµα 2007-2013, θα κατανεµηθούν στα κράτη µέλη και τις 

περιφέρειες της Ε.Ε. 75 δις ευρώ προκειµένου να επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι 

στόχοι.65  Το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί έργα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα , την 

Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την 

Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία , τη Σλοβενία και την Τσεχία. 

Η Ισπανία είναι επιλέξιµη για µεταβατική στήριξη δεδοµένου ότι το κατακεφαλήν 

εισόδηµα της είναι κατώτερο του µέσου όρου της Ένωσης των 15. Το Ταµείο 

Συνοχής χρηµατοδοτεί δράσεις στους ακόλουθους τοµείς:  

• διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, ιδίως τα έργα προτεραιότητας ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος που καθορίζονται από την Ένωση 

• περιβάλλον: στον τοµέα αυτό, το Ταµείο Συνοχής µπορεί επίσης να 

χρηµατοδοτήσει έργα που συνδέονται µε την ενέργεια και τις µεταφορές, στο 

βαθµό που παρουσιάζουν σαφή πλεονεκτήµατα για το περιβάλλον- 

ενεργειακή απόδοση, χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών, προώθηση των συνδυασµένων 

µεταφορών, ενίσχυση των δηµόσιων µεταφορών, κλπ. 

                                                           
64 Βλπ. όπως παραπάνω 
65 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el, 17/10/2011 
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 Τέλος, όπως ίσχυε και παλαιότερα µπορεί να ανασταλεί η χρηµατοδοτική 

βοήθεια από το Ταµείο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Το Συµβούλιο µπορεί να 

αποφασίσει (µε ειδική πλειοψηφία) την αναστολή της σε περίπτωση που ένα κράτος 

παρουσιάσει υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, αν δεν λάβει µέτρα για την επανόρθωση 

αυτής της κατάστασης ή αν τα µέτρα που λαµβάνονται κρίνονται ανεπαρκή66. 

4.4. Τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει έργα σε όλα τα κράτη µέλη της 

Ε.Ε. και επενδύει σε µελλοντικά κράτη µέλη και χώρες - εταίρους. ∆ανείζεται 

χρήµατα από τις αγορές κεφαλαίων και όχι από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. όπως 

συµβαίνει µε τα ανωτέρω Ταµεία. Τα χρήµατα χορηγούνται στη συνέχεια υπό µορφή 

δανείων µε ευνοϊκούς όρους σε έργα που εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους της 

Ε.Ε.. Το 2008, η ΕΤΕ συγκέντρωσε περίπου 60 δισ. ευρώ. Λειτουργεί σε µη 

κερδοσκοπική βάση και δανείζει χρήµατα µε επιτόκια που πλησιάζουν το κόστος 

δανεισµού της.  

 Οι υπηρεσίες που παρέχει προς τα κράτη µπορεί να έχουν είτε τη µορφή 

δανείων τα οποία χορηγούνται σε βιώσιµα προγράµµατα για κεφαλαιουχικές δαπάνες 

ή σε έργα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Οι δανειολήπτες της ΕΤΕ µπορεί να 

είναι µεγάλες εταιρείες ή µικρές επιχειρήσεις αλλά και δήµοι. Μπορούν όµως να 

έχουν και τη µορφή τεχνικής βοήθειας η οποία παρέχεται από οµάδα ειδικών 

οικονοµολόγων, µηχανικών και γενικά εµπειρογνωµόνων µε στόχο τη συµπλήρωση 

των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΤΕ. Όµως, µπορεί να λάβουν και τη µορφή 

εγγυήσεων, οι οποίες διατίθενται σε ευρύ φάσµα φορέων, όπως τράπεζες, εταιρείες 

οργανισµούς εγγύησης, ταµεία αµοιβαίων εγγυήσεων, φορείς ειδικού σκοπού και 

άλλους. Και τέλος, επιχειρηµατικά κεφάλαια.67 Οι αιτήσεις για αυτά θα πρέπει να 

υποβάλλονται απευθείας σε έναν ενδιάµεσο φορέα. Το 88% περίπου των δανείων της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διατίθεται σε προγράµµατα και σχέδια στο 

                                                           
66 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_el.htm, 17/10/2011 
67 http://www.eib.org/about/strategy/index.htm, 18/10/2011 
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εσωτερικό της Ε.Ε.68. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013 στους εξής τοµείς 69: 

• Συνοχή και σύγκλιση  

• Στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  

• Περιβαλλοντική βιωσιµότητα και βιώσιµες κοινωνίες 

• Εφαρµογή της πρωτοβουλίας "Καινοτοµία 2010"  

• Ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας και επικοινωνιών 

• Βιώσιµη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια  

• Οικονοµία της Γνώσης 

Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

 Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή, 

διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Αντίθετα µε τους φορείς που 

διαχειρίζονταν αυτόν τον τύπο συνεργασίας έως το 2007, τα µέλη του ΕΟΕΣ µπορεί 

να είναι είτε κράτη µέλη ή περιφερειακές ή τοπικές αρχές αυτών, είτε ενώσεις είτε 

άλλοι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου. 

Ο ΕΟΕΣ έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα από την άποψη ότι καθιστά δυνατή 

τη σύσταση οµίλου φορέων από διαφορετικά κράτη µέλη χωρίς προηγουµένως να 

έχει υπογραφεί διεθνής σύµβαση επικυρωµένη από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα κράτη 

µέλη θα πρέπει ωστόσο να συναινέσουν στη συµµετοχή των µελών του ΕΟΕΣ στην 

αντίστοιχη επικράτειά τους. Το δίκαιο που εφαρµόζεται για την ερµηνεία και την 

εφαρµογή της σύµβασης είναι αυτό του κράτους µέλους όπου βρίσκεται η επίσηµη 

έδρα του ΕΟΕΣ.70  

Το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. 

Μετά τις σοβαρές πληµµύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το 

καλοκαίρι του 2002 δηµιουργήθηκε το Ταµέιο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την 

αντιµετώπιση µεγάλων φυσικών καταστροφών και µε σκοπό την εκδήλωση της 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της Ευρώπης. Μέχρι στιγµής έχει 
                                                           
68 http://www.eib.org/about/index.htm?lang=en, 19/10/2011 
69 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_el.htm, 10/10/2011 
 
70 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_el.htm, 12/10/2011 
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χρησιµοποιηθεί σε 45 περιπτώσεις µε σκοπό την αντιµετώπιση καταστροφών όπως 

πληµµύρες, σεισµοί, δασικές πυρκαγές κ.α.  

Χορηγεί οικονοµική βοήθεια σε κράτη µέλη ή σε χώρες που έχουν ξεκινήσει 

ενταξιακές διαπραγµατεύσεις σε περιπτώσεις πολύ σηµαντικών φυσικών 

καταστροφών, δηλαδή σε περιπτώσεις που οι συνολικές ζηµίες ξεπερνούν το 0,6 % 

του ΑΕΕ της χώρας που επλήγηκε ή εάν οι φυσικές καταστροφές ξεπερνούν τα 3 δις 

ευρώ
71, η επιλογή του µέτρου γίνεται ανάλογα µε το χαµηλότερο ποσό. Ενίσχυση σε 

κάποιες περιπτώσεις λαµβάνει και το γειτονικό κράτος-είτε είναι κράτος µέλος είτε 

υπό ένταξη κράτος- από αυτό που έχει πληγεί, ακόµη και αν το µέγεθος των ζηµιών 

είναι χαµηλότερο του κατώτατου ορίου72. 

Κατ’εξαίρεση και εάν πληρούνται πολύ συγκεκριµένες προυποθέσεις το 

Ταµείο µπορεί να παρέχει βοήθεια σε περίπτωσης έκτακτης καταστροφής σε µία 

περιοχή όταν επηρεάζεται η πλειονότητα του πληθυσµού του και έχει σοβαρές 

µακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού του ή στην 

οικονοµική σταθερότητα της χώρας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ακριβώς γιατί οι 

αιτήσεις που υποβάλλονται για την εξαιρετική ανωτέρω περίπτωση εξετάζονται και 

αξιολογούνται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, µόνο το ένα τρίτο των αιτήσεων που 

εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία έχουν γίνει δεκτές. 

 Το ΤΑΕΕ συµπληρώνει τις κρατικές δαπάνες των κρατών σχετικά µε τις 

ακόλουθες δράσεις: α) άµεση αποκατασταση της λειτουργίας των υποδοµών και του 

εξοπλισµού σε τοµείς όπως η ενέργεια, η αποχέτευση, η ύδρευση, οι µεταφορές και οι 

επικοινωνίες, β) παροχή προσωρινής στέγασης και παροχή υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του πληθυσµού της πληγείσας χώρας, 

γ) διασφάλιση των υποδοµών πρόληψης και λήψη µέτρων για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρνοµιάς, δ) καθαρισµός των περιοχών που επλήγησαν από τις 

καταστροφές. Το συγκεκριµένο ταµείο δεν παρέχει αποζηµίωση για προσωπικές 

απώλειες αλλά και για οικονοµική ανασυγκρότηση, αποκατάσταση και πρόληψη, τα 

παραπάνω µέτρα δεν χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο. Εντούτοις, άλλα 

                                                           
71 Υπολογίσιµο σε τιµές 2002 
72 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_el.cfm#4, 19/10/2011 
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χρηµατοδοτικά µέσα όπως τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν τέτοια έργα.73 

Το µέγιστο ποσό ετησίως που µπορέι να χορηγήσει είναι 1δις ευρώ και 

προέρχεται από πόρους εκτός του κοινοτικού προϋπολογισµού της Ε.Ε.. Την 1η 

Οκτωβρίου πρέπει να παραµείνει διαθέσιµο το 1/4 του ετήσιου ποσού ώστε να 

καλύψει τυχόν έκτακτες ανάγκες µέχρι το τέλος του έτους. Οι επιµέρους ενισχύσεις 

που προτείνονται από την Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Το µέγιστο ποσό που διατίθεται ετησίως για έκτακτες 

περιφερειακές καταστροφές περιορίζεται στο 75% του ετήσιου προϋπολογισµού του 

Ταµείου δηλαδή περίου 75 εκ. ευρώ. Σε περίπτωση που οι εναποµείναντες πόροι δεν 

επαρκούν να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει, µπορέι να 

χρησιµοποιηθεί ένα ποσό του προϋπολογισµού του επόµενου έτους. Το συνολικό 

ποσό βοήθειας που έχει παρασχεθεί ανέρχεται στα 2,4 δις ευρώ και αφορά 23 

διαφορετικές χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα στα οποία δόθηκε 

χρηµατοδοτική βοήθεια από το ΤΑΕΕ είναι η ιταλική περιφέρεια του Αµπρούτσο και 

συγκεκριµένα η επαρχία Άκουιλα όπου χορηγήθηκε σχεδόν µισό δις ευρώ αφού ο 

σεισµός που έπληξε την περιοχή το 2009 θεωρήθηκε η σηµαντικότερη καταστροφή 

από την ίδρυση του, και χαρακτηρίστικε ως «µείζων φυσική καταστροφή» µε τους 

όρους του κανονισµού (ΕΚ) 2012/2002 σχετικά µε υο Ταµείο Αλληλεγγύης και έτσι 

αποφασίστηκε η παροχή 493,8 εκ. ευρώ µετά από απόφαση της Επιτροπής.  

Ένα παράδειγµα που ανήκει στην εξαιρετική περίπτωση που αναφέρθηκε 

παραπάνω «των εξαιρετικών περιπτώσεων καταστροφών περιφερειακού χαρακτήρα» 

αποτελεί η περίπτωση της Αυστρίας τον Αύγουστο του 2005 όταν σοβαρότατες 

πληµµύρες έπληξαν τη χώρα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αίτηση 

παρείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την κατ΄εξαίρεση ενεργοποίηση του 

Ταµείου Αλληλεγγύης και τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους 14,79 

εκατοµµυρίων ευρώ.74 Άλλες χώρες που έχουν λάβει µικρότερη βέβαια χρηµατική 

βοήθεια είναι η Βουλγαρία το 2005 (Αύγουστο και Μαίο λόγω πληµµύρων), η 

Κύπρος το 2008 (Απρίλιο λόγω ξηρασίας) αλλά και η χώρα µας η Ελλάδα το Μάρτιο 

του 2006 για τις πληµµύρες στην περιοχή του Έβρου η οποία ανήκε στην περίπτωση 

                                                           
73

 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_el.cfm#5,19/10/2011 
74 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_el.cfm#6, 19/10/2011 
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«των εξαιρετικών περιπτώσεων καταστροφών περιφερειακού χαρακτήρα» και έλαβε 

το ποσό των 9,3 εκ. ευρώ και τον Αύγουστο του 2007 για τις δασικές πυρκαγές και 

έλαβε το ποσό των 89,8 εκ. ευρώ. Βέβαια τα παραδείγµατα δεν τελιώνουν εδώ καθώς 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει αντίστοιχη βοήθεια από το ΤΑΕΕ75. 

Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) 

Από τον Ιανουάριο του 2007, ο µηχανισµός αυτός αντικαθιστά τα 

προηγούµενα κοινοτικά προγράµµατα PHARE, PHARE ∆ΣΣ, IPSA, SAPARD, 

CARDS και το χρηµατοδοτικό µέσο για την Τουρκία, τα οποία προορίζονταν για τις 

υποψήφιες ή για τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες της Ε.Ε..76 Οι πέντε άξονες 

παρέµβασής του αφορούν τη βοήθεια για τη µεταβατική περίοδο και τη θεσµική 

ενίσχυση των χωρών αυτών, τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιφερειακή 

ανάπτυξη (σε τοµείς όπως οι µεταφορές, το περιβάλλον και η οικονοµική ανάπτυξη), 

τους ανθρώπινους πόρους και την αγροτική ανάπτυξη. Οι χώρες υπό ένταξη είναι 

επιλέξιµες για χρηµατοδότηση και από τους πέντε άξονες του µηχανισµού ενώ οι 

δυνάµει υποψήφιες χώρες που ανήκουν στα ∆υτικά Βαλκάνια είναι επιλέξιµες για 

χρηµατοδότηση µόνο µε βάση τους δύο πρώτους άξονες.77 

Η νοµική βάση για τον ΜΠΒ έιναι ο Κανονισµός 1085/2006, ο οποίος 

εγκρίθηκε στις 17/7/2006. Οι πιο λεπτοµερής εφαρµογή του καθορίζεται από τον 

Κανονισµό 718/2007 της 12ης Ιουνίου του 2007 και τις τροποποιήσεις που έφερε ο 

εκτελεστικός κανονισµός 80/2010, της 28ης Ιανουαρίου 2010. Οι συµφωνίες πλαίσιο 

που υπογράφηκαν µεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών (Κροατία, 

Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) αποσκοπούσαν στη 

θέσπιση και στην επίτευξη µίας συµφωνίας µε τους κανόνες συνεργασίας για την 

κοινοτική χρηµατοδότηση µε τη δικαιούχο χώρα78. Οι συµφωνίες χρηµατοδότησης 

µεταξύ των ανωτέρω χωρών και της Επιτροπής για κάθε πρόγραµµα, αφορούν το 

τεχνικό, νοµικό και διοικητικό πλαίσιο και περιλαµβάνουν ειδική διάταξη για τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο του κάθε 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

                                                           
75 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_el.cfm#6,  19/10/2011 
76 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/works_en.cfm,19/10/2011 
77 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_el.cfm, 19/10/2011 
78 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/framework_en.cfm, 19/10/2011 
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Το πλάισιο πολιτικής και προγραµµατισµού για την παροχή βοήθειας στο 

πλαίσιο του ΜΠΒ αποτελείται από ένα πολυετές ενδεικτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

(MIFF) και περιλαµβάνεται ως µέρος του πακέτoυ προενταξιακής σταρτηγικής που 

παρουσιάζεται ετησίως από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Αλλά 

και από ένα πολυετές πρόγραµµα ενδεικτικού σχεδιασµού (MIPDs) ανά χώρα ή 

οµάδα χωρών (περιφερειακά και οριζόντια προγράµµατα). 

Τα ακόλουθα δύο έγγραφα έχουν ως στόχο να προετοιµάσουν τις χώρες για τη 

µελλοντική χρήση των µέσων της Πολιτικής Συνοχής µε τη µίµηση εγγράφων 

συνδεδεµένων µε τη στρατηγική της όπως είναι τα Εθνικά Πλαίσια Αναφοράς και τα 

Επιχειρησιακά προγράµµατα αλλά και οι τρόποι διαχείρισης τους.  

Το πρώτο έγγραφο είναι τα Στρατηγικά Πλαίσια Συνοχής, προετοιµάζονται 

ανά χώρα και έχουν τριπλό στόχο: α) να εξασφαλίσουν την συµπληρωµατικότητα και 

τη συνέπεια της βοήθειας της Ε.Ε. µέσω των Ε.Π. µε στόχο τη µεγιστοποίηση των 

αναµενόµενων επιπτώσεων της ανάπτυξης, β) να διασφαλίσει τη συνέπεια από τη µία 

µε τους βασικούς τοµείς παρέµβασης της Ε.Ε. µε τις προτεραιότητες της δικαιούχου 

χώρας που εκφράζονται από τα σχετικά έγγραφα αναφοράς για την ανάπτυξη, γ) να 

εγγυηθεί τη σχετική συγκέντρωση της βοήθειας κλαδικά και γεωγραφικά γύρω από 

συγκεκριµένο αριθµό βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων. Όπως συµβαίνει µε το 

ΕΣΠΑ έτσι και εδώ θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο 2007-2013, και όχι να 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. 

Τα δεύτερα έγγραφα τα πολυετή επιχειρησιακά προγράµµατα, τα οποία 

λειτουργούν ως πρόδροµοι των επιχειρησιακών προγραµµάτων που λειτουργούν στο 

πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Συστήνονται ανά χώρα και ανά θέµα και το 

περιεχόµενο τους αφορά τους σηµαντικότερους τοµείς παρέµβασης και τις 

βασικότερες προτεραιότητες αλλά και τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Τα Ε.Π. 

καθορίζουν, µεταξύ άλλων τους επιδιωκόµενους στόχους, τους τοµείς παρέµβασης, 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τις διαδικασίες διαχείρισης και το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης χρηµατοδότησης. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα που αφορούν στο 

στόχο 3 υλοποιούνται µε βάση το αποκεντρωµένο σύστηµα διαχείρισης,  απαιτούν 
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την εφαρµογή των ενεργειών από τους δικαιούχους αλλά υπόκεινται σε εκ των 

προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχο της Επιτροπής79. 

 

5. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες περιόδου 2000-2006 

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. συγχρηµατοδοτούν, εκτός από τα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης, τα Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα  48 έως 51 

του Κανονισµού 1260/99 (περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) µετά 

από κοινοποίηση προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή εγκρίνει 

τις γενικές κατευθύνσεις που περιγράφουν, για κάθε πρωτοβουλία, τους στόχους, το 

πεδίο εφαρµογής και τις ενδεδειγµένες διατάξεις εφαρµογής.80 Έτσι, διαµορφώνονται 

οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για το 

χρονικό διάστηµα 2000 – 2006 ως εξής:  

- INTERREG III:  έχει ως στόχο τη διασυνοριακή, διεθνική και 

διαπεριφερειακή συνεργασία που αποβλέπει στην προώθηση µίας ισόρροπης 

και αρµονικής ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η 

πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ81 χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ όσον αφορά 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4.875 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-

2006) και από τα προγράµµατα PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS και MEDA 

στις τρίτες χώρες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία.82 

- LEADER+:  στόχος της είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω 

ολοκληρωµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων και µέσω της συνεργασίας µε 

οµάδες σε τοπικό επίπεδο. Με την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 14 

Απριλίου του 2000 αναφερόταν ότι για την πρωτοβουλία LEADER+ 

διατίθενται 2.020 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006 που επιβαρύνουν 

αποκλειστικά το ΕΤΓΠΕ τµήµα Προσανατολισµού83. Η ανακοίνωση περιέχει 

επίσης τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση, την παρουσίαση και 

                                                           
79

 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/strategic_en.cfm,19/10/2011 
80 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=2, 19/10/2011 
81 Βλπ. Επίσηµη Εφηµερίδα C 143 της 23.5.2000 
82http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_el.ht

m,18/10/2011 
83 Βλπ. Επίσηµη Εφηµερίδα C 139 της 18-5-2000 



51 

 

την επιλογή των προγραµµάτων πρωτοβουλίας LEADER+, καθώς και µε τη 

διαχείριση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. 

- EQUAL:  Αφορά τη διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών 

καταπολέµησης των διακρίσεων και των ανισοτήτων σχετικά µε την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία EQUAL84 χρηµατοδοτήθηκε 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ΕΚΤ, µε 2.847 εκατ. ευρώ για το 2000-2006. 

- URBAN II:  έχει ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των 

πόλεων και των συνοικιών που αντιµετωπίζουν κάποιας µορφής κρίση, ώστε 

να προωθηθεί η βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την Κοινοποίηση της 

Επιτροπής
85 προς τα κράτη µέλη στις 28 Απριλίου του 2000, από την 

κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II επωφελούνται 70 γεωγραφικές ζώνες. Οι 

ζώνες αυτές ανήκουν σε περιοχές επιλέξιµες δυνάµει των στόχων 1 και 2. Η 

χρηµατοδότηση σε κοινοτικό επίπεδο προέρχεται από το ΕΤΠΑ (700 εκατ. 

ευρώ για το 2000-2006). 

 Το πεδίο εφαρµογής κάθε κοινοτικής πρωτοβουλίας αναφερόταν ότι θα πρέπει 

να χρηµατοδοτείται από ένα µόνο ∆ιαρθρωτικό Ταµείο, ετσί προέκυψε η έξής 

κατανοµή: η INTERREG III και URBAN II να χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το 

EQUAL από το ΕΚΤ και το LEADER+ από το ΕΓΤΠΕ  (Τµήµα Προσανατολισµού). 

Τα επιλέξιµα µέτρα για κάθε κοινοτική πρωτοβουλία ορίζονται στους 

Προσανατολισµούς της Επιτροπής. Τέλος, τοµείς που ήταν ενταγµένοι στις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες της περιόδου 1994 - 1999 και στη συνέχεια δεν 

κατανεµήθηκαν σε κάποια από τις νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες µπορούσαν να 

συµπεριληφθούν στα προγράµµατα των Στόχων 1, 2 και 3 των παρεµβάσεων των 

∆ιαρθρωτικών Tαµείων για την περίοδο 2000 - 2006. 

 

6. Κοινοτικά Πλάισια Στήριξης 

Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, συγχρηµατοδοτούνται επίσης από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Κάθε ΚΠΣ περιλαµβάνει α) τη στρατηγική και τους άξονες 

προτεραιότητας, τους ειδικούς στόχους τους, την εκτίµηση των αναµενόµενων 

επιδράσεων και ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τη συνάφεια µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της Επιτροπής, την οικονοµική πολιτική, την απασχόληση κλπ., β) τη 
                                                           
84
Βλπ. Επίσηµη Εφηµερίδα C 127 της 5.5.2000 

85 Βλπ. Επίσηµη Εφηµερίδα C 141 της 19.5.2000 
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συνοπτική περιγραφή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, γ) τις διατάξεις 

εφαρµογής του ΚΠΣ, δ) στοιχεία για την εκ των προτέρων επαλήθευση της 

προσθετικότητας και πληροφορίες για τον τρόπο χρηµατοδότησης.86 Το ΚΠΣ 

συνοδέυεται από σχέδια των επιµέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και από τα 

Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού. Τα Σ.Π. καταρτίζονται από το κράτος µέλος, 

εστιάζουν στην εφαρµογή της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας του κάθε 

Ε.Π. και περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοιχέια για το περιεχόµενο και τη 

χρηµατοδότηση του κάθε Ε.Π. Η Επιτροπή διαπραγµατεύεται µε τα κράτη µέλη 

βάσει των εν λόγω εγγράφων προγραµµατισµού και µε βάση αυτά πραγµατοποιείται 

η κατανοµή των πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για κάθε παρέµβαση καθώς 

επίσης, και για κάθε κράτος και στη συνέχεια εγκρίνεται ξεχωριστά το κάθε Ε.Π. Η 

έγκριση σηµαίνει ότι µεταβαίνουµε στη φάση της υλοποίησης του διαρθρωτικού 

προγραµµατισµού.  

Η γενική ευθύνη για την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την 

αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών παρεµβάσεων, καθώς και για τον καθορισµό 

των επιµέρους αρµοδίων φορέων ανήκει στα κράτη. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 

συνάπτουν σύµβαση χρηµατοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή 

αναλαµβάνει τη δέσµευση να καταβάλει ετήσιες πιστώσεις ανάληψης υποχρέωσεων 

βάσει των εγγράφων προγραµµατισµού που έχουν εγκριθεί. Κάθε κράτος ορίζει µια 

αρχή πληρωµής για κάθε πρόγραµµα., η αρχή αυτή παρακολουθεί την εξέλιξη και τη 

συµβατότητα προς τους κοινοτικούς κανόνες των δαπανών των τελικών δικαιούχων 

σε συνεργασία µε την αρχή διαχείρισης.  

Η διαχέιριση του κάθε Ε.Π. ανατίθεται σε µία ∆ιαχειριστική αρχή. Οι 

αρµοδιότητες της είναι να συλλέγει και να διαβιβάζει τα οικονοµικά και τα 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή, τους δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, να εκπονεί την ετήσια έκθεση εκτέλεσης µετά από έγκριση της 

επιτροπής παρακολούθησης, να ελέγχει την κανονικότητα των πράξεων και τη 

συµβατότητα τους µε τις κοινοτικές πολιτικές, να προσαρµόζει τον τρόπο 

παρακολούθησης ή διαχέιρισης µετά από συστάσεις της Επιτροπής µετά την ετήσια 

συνάντηση µε την Επιτροπή, να προσαρµόζει τα Σ.Π. και τέλος, να πληροφορεί και 

να δηµοσιεύει το Ε.Π. 
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Κάθε ΚΠΣ και κάθε Ε.Π. διαθέτει µια Επιτροπή Παρακολούθησης. Πρόεδρος 

της Επιτροπής αυτής είναι είτε εκπρόσωπος κράτους µέλους, είτε της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής και συµµετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι οικονοµικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών φορέων, ενώ ο εκπρόσωπος της Επιτροπής που συµµετέχει έχει 

µόνο συµβουλευτική ιδιότητα. Οι αρµοδιότητες της είναι να εγκρίνει της προτάσεις 

τροποποίησης της παρέµβασης, τα κριτήρια επιλογής των χρηµατοδοτούµενων 

πράξεων εντός 6 µηνών από την έγκριση, να παρακολουθει την υλοποίηση και  την 

αξιολόγηση της προόδου που σηµειώνεται για την επίτευξη των στόχων παρέµβασεης 

και  να προτείνει τροποποιήσεις προς τη διαχειριστική αρχή.  

Τα κράτη µέλη είναι υπέυθυνα να ελέγχουν τις διαρθρωτικές δράσεις. Έτσι, οι 

εθνικές αρχές κάθε κράτους θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι υπάρχουν συστήµατα 

ελέγχου, να διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιγραφή των συστηµάτων αυτών, να 

προλαµβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν παρατυπίες και να 

ενηµερώνουν την Επιτροπή, να συνεργάζονται µαζί της και να ανακτούν τα ποσά που 

έχουν χαθεί λόγω παρατυπιών. Σε περίπτωση σοβαρής παρατυπίας η Επιτροπή 

µπορεί να αναστείλει τις πληρωµές, και εάν µετά το χρονικό διάστηµα που δίνεται 

δεν διορθωθεί προβαίνει σε δηµοσιονοµική διόρθωση εάν ο λόγος εξακολουθεί να 

υφίσταται.  

Τέλος, η αξιολόγηση των δράσεων γίνεται από κοινού από τα κράτη µέλη και 

την Επιτροπή,  οι αρχές κάθε κράτους είναι υπεύθυνες για την προπαρασκευή των 

σχεδίων, των παρεµβάσεων και του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, κάθε 

πρόγραµµα οργανώνεται από τη ∆ιαχειριστική του αρχή, διενεργείται από 

ανεξάρτητο αξιολογητή και αποστέλλεται στην Επιτροπή η οποία κρίνει για την 

ορθότητα του. Τέλος, την κύρια ευθύνη για την εκ των υστέρων αξιολόγηση (η οποία 

γίνεται από ανεξάρτητο αξιολογητή) φέρει η Επιτροπή µε το κράτος µέλος µε βάση 

την εταιρική σχέση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να τίθενται στη διάθεση του 

κοινού.87 
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7. Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) και Ελλάδα 

Την περίοδο 2000-2006 η Ελλάδα ενισχύεται µε σηµαντικούς πόρους από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια 

υψηλότερη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη88. Οι συνολικοί χρηµατοδοτικοί πόροι του 

Γ’ΚΠΣ και του Ταµείου Συνοχής ανέρχονται σε 51,14 δις ευρώ, η κατανοµή τους 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα89: 

(Ο πίνακας παρουσιάζει τιµές σε δισσεκατοµύρια ευρώ) 

 ΚΠΣ 2000-2006 Ταµείο Συνοχής Σύνολο 

Κοινοτική 

συµετοχή 
22,71 3,32 26,03 

Εθνική συµµετοχή 11,56 1,97 13,53 

Ενδεικτική 

ιδιωτική 

συµµετοχή 

10,48 1,10 11,58 

Σύνολο 44,75 6,39 51,14 

 

Το Γ’ ΚΠΣ αποτελεί προϊόν συµφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην 

Ελλάδα για την περίοδο 2000-2006, ακολουθώντας την διαδικασία που έχει 

περιγραφεί παραπάνω. Το κείµενο καταρτίστηκε µε βάση το Σχέδιο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή, υπογράφτηκε το Νοέµβριο του 

2000 και αναθεωρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004. Το Γ’ ΚΠΣ αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέσο επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς το 

63,5% του διαθέσιµου προϋπολογισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα 

χρηµατοδοτεί δράσεις που συµβάλλουν άµεσα στην στρατηγική αυτή.  

 Έτσι, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Γ’ΚΠΣ αφορούν επενδύσεις τόσο 

στο ανθρώπινο, φυσικό αλλά και γνωστικό κεφάλαιο που συµβάλλουν τόσο στην 

ανάπτυξη όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Οι στόχοι του αφορούν επτά 

κύριους άξονες: 
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1. Aνάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 

2. Ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές, αστικές 

µεταφορές, αερολιµένες, λιµένες, κ.α.). 

3.  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 

(περιλαµβάνει τους τοµείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας και 

Τεχνολογίας, Τουρισµού, Ενέργειας – Φυσικών Πόρων). 

4. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 

5. Ποιότητα ζωής (παρεµβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη φυσική 

κληρονοµιά, στον πολιτισµό και στον τοµέα της υγείας – πρόνοιας). 

6.  Κοινωνία της πληροφορίας (παρεµβάσεις σε τοµείς όπως η εκπαίδευση,  ο 

πολιτισµός, η δηµόσια διοίκηση, η υγεία, το περιβάλλον, η απασχόληση, η 

ψηφιακή οικονοµία, οι επικοινωνίες). 

7.  Περιφερειακή ανάπτυξη (µε στόχο την µείωση των αποκλίσεων ανάπτυξης 

µεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την 

αύξηση της απασχόλησης) . 

 

 Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ΚΠΣ υλοποιεί 11 τοµεακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω και αφορούν της 

εθνικές τοµεακές πολιτικές:90 

1. E.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση». Αφορά µέτρα 

για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των υπηρεσιών του, ώστε 

να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες αλλά και να συνδεθεί µε την αγορά 

εργασίας. Σηµαντικά έργα που εντάσσονται στο πρόγραµµα είναι η λειτουργία 

προγραµµάτων στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), 12 νέα τµήµατα 

διεύρυνσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ο εξοπλισµός σχολείων β’ ευκαιρίας, η 

λειτουργία ολοήµερων δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων κ.α. Τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία που χρηµατοδοτουν το πρόγραµµα είναι το ΕΤΠΑ και το 

ΕΚΤ. 

2. Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση». Στόχος του 

προγράµµατος είναι η προώθηση της απασχόληση και η µείωση των 

προβληµάτων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τις µειονεκτούσες οµάδες 

και την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών. Έχουν οφελειθεί από τα έργα 
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περίπου 246.350 άνεργοι και πιο συγκεκριµένα 74.545 άτοµα από ενέργειες 

κατάρτισης, 14.200 γυναίκες από θετικά µέτρα, 55.212 εργαζόµενοι από 

ενέργειες κατάρτισης91. Τέλος, και σε αυτό το πρόγραµµα συµµετέχουν τα 

δύο ανωτέρω ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ. 

3. Ε.Π. «Οδικοί άξονες - Λιµένες - Αστική Ανάπτυξη». Στρατηγικό στόχο του 

προγράµµατος αποτελεί η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της βασικής υποδοµής 

µεταφορών της χώρας (οδικών αλλά και θαλάσσιων), η αστική ανάπτυξη των 

µεγάλων πόλεων και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σηµαντικά έργα 

ζωτικής σηµασίας για τη χώρα που εντάσσονται στο πρόγραµµα είναι η 

βελτίωση στρατηγικών οδικών συνδέσεων της χώρας µε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες µέσω του άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) 

και της Εγνατίας Οδού, που έχουν ενταχθεί στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ρόµων 

(Trans-European Transport Network) και στους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους 

(Pan-European Corridors), η βελτίωση των οδικών µεταφορών και 

µετακινήσεων εκτός της Εγνατίας οδού και του ΠΑΘΕ, η ολοκλήρωση 

λειτουργικών τµηµάτων των σηµαντικών αυτοκινητόδροµων και διασύνδεση 

τους µε κεντρικά λιµάνια και αεροδρόµια ειδικά στις τρείς µεγάλες πόλεις 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα, η επέκταση του Μετρό της Αθήνας και η 

κατασκευή του Μετρό της Θεσαλονίκης, κ.α. Η χρηµατοδότηση προέρχεται 

αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ και σηµαντικά έργα92 που έχουν έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευη είναι η «Ζεύξη Ρίου-Αντιρίου», η 

ολοκλήρωση τµηµάτων του Β’ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη. κ.α. 

4. Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι - Αερολιµένες - Αστικές Συγκοινωνίες. Αφορά στη 

βελτίωση των υποδοµών, στη βελτίωση της σύνδεση της χώρας µέσω του 

εκσυγχρονισµού των αερολιµένων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, της 

ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής και τέλος τον εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ.  Η στρατηγική ανάπτυξη των 

σιδηροδροµικών µεταφορών ως µέσο για την ανάπτυξη της χώρας 

χρηµατοδοτείται µέσω του Ταµείου Συνοχής, των Π.Ε.Π. και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων, το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτείται και από 

το ΕΤΠΑ.  
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5. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα». Στόχος του προγράµµατος είναι η σύγκλιση της 

ανταγωνιστικότητας µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τίθενται και επιπλέον 

εδικοί στόχοι όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπαρχουσών 

αλλά και των νέων επιχειρήσεων µε την χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και µε 

βάση την καινοτοµία, η ανασυγκρότηση και ο εµπλουτισµός των τουριστικών 

πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας, η βελτίωση της συνεισφοράς των φυσικών 

πόρων και της ενέργειας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας, µε σεβασµό στο περιβάλλον. Σηµαντικά έργα που 

έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση αποτελούν η ίδρυση και 

λειτουργία του «Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων», η «Οργάνωση και Λειτουργία της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας» αλλά και έργα που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου93. Τα διαρθωρτικά Ταµεία που χρηµατοδοτούν το πρόγραµµα 

είναι το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. 

6. Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση Υπαίθρου». Τρείς είναι οι 

γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι του, ο πρώτος αφορά στο να γίνουν 

ανταγωνιστικά τα ελληνικά προιόντα της πρωτογενούς και της µεταποιητικής 

ελληνικής γεωργικής παραγωγής, ο δεύτερος αφορά στην ανάπτυξη των 

περιοχών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα καθώς η τοπική οικονοµία τους 

βασίζεται στον πρωτογενή τοµέα, και ο τελευταίος στόχος αφορά τη 

«διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της 

υπαίθρου» ώστε να αντιστραφεί η τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

7. Ε.Π. «Περιβάλλον
94». Το πρόγραµµα λειτουργεί συµπληρωµατικά στις 

υπόλοιπες περιβαλλοντικές παρεµβάσεις που γίνονται από τα υπόλοιπα Ε.Π. 

Σηµαντικά έργα που βρίσκονται στη φάση κατασκευής ή ολοκλήρωσης 

αποτελεί η αναδηµιουγία της λίµνης Κάρλας, η προµήθεια 4 πλοίων 

καταπολέµησης θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά τα περισσότερα µέτρα του 

προγράµµατος αφορούν σε δράσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της 

χώρας από τις Οδηγίες της Ε.Ε. και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις. 

8. Ε.Π. «Αλιεία. Οι στόχοι του είναι να ενισχυθεί η ανταγωνστικότητα και η 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, να εφαρµόζονται οι αρχές της 

υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η τοπική ανάπτυξη των περιοχών 
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94 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.epper.gr, 22/10/2011 



58 

 

που στηρίζονται στην αλιεία, η επίτευξη κατά βιώσιµο τρόπο ισορροπίας 

µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους κ.α.  

9. Ε.Π. «Πολιτισµός». Χωρίζεται σε τρείς αξονες προτεραιότητας: α) προστασία 

και ανάδεξη πολιτιστικής κληρονοµίας, β) ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµόυ, γ) 

τεχνική βοήθεια. Βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί έργα όπως η 

δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη, µελέτη κατασκευή 

νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυµπίας κ.α.  

10. Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια. Το πρόγραµµα χωρίζεται σε τέσσερεις τοµείς: α) 

υγεία, β) ψυχική υγεία, γ) πρόνοια, δ) ανθρώπινο δυναµικό. Σηµαντικά έργα 

που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό ολοκλήρωση είναι τα τέσσερα νέα 

Αστικά Κέντρα Υγείας που δηµιουργούνται στην Αττική (Αχαρνές, Καλύβια, 

Νέα Μάκρη και Μαρκόπουλο) κ.α. 

11. Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». ∆ύο είναι οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι 

του και παρουσιάζονται ως εξής: α) η Εξυπηρέτηση του πολίτη και η 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής και β) η Ανάπτυξη και το Ανθρώπινο ∆υναµικό.  

Σηµαντικά έργα95 στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος που έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό ολοκλήρωση είναι η προµήθεια και 

εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισµού εργαστηρίων πληροφορικής σε 

Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ, η εφαρµογή του συστήµατος «Αριάδνη» το 

οποίο αποτελεί σύστηµα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών 

προς τους πολίτες, το πρόγραµµα   «∆ικτυωθείτε», η εγκατάσταση   κέντρων 

πληροφόρησης πολιτών στις Περιφέρειες και Νοµαρχίες.  

 

Επιπλέον, εκτός των τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων κάθε 

περιφέρεια της Ελλάδας γίνεται αντικείµενο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων
96 τα οποία αξιοποιούν τα τοπικά πλεονεκτήµατα. Τα Π.Ε.Π είναι 

δεκατρία όσα και οι  Περιφέρειες στην ελληνική επικράτεια. Το κοινό τους σηµείο  

είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών να 

εφαρµόσουν ένα πλήρες φάσµα δράσεων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που 

περιλαµβάνουν όχι µόνο έργα υποδοµής αλλά και την στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και 

                                                           
95 Βλπ. περισσότερες πληροφορίες : 
http://www.hellaskps.gr/documents/ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ_ΚΠΣ_2000-2006.htm, 22/10/2011 
96

 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2, 22/10/2011 
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της καινοτοµίας, των ανθρώπινων πόρων και της δηµιουργίας τοπικών θέσεων 

εργασίας ή και ακόµα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος 

των αποµονωµένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συµβάλουν στη µείωση των 

εσωτερικών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών. 

 

8. Eθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς και Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

2007-2013 

Όπως αναφέρεται στο «general report on the activities of the E.U. για το έτος 

2007» από το έτος αυτό εφαρµόζεται µια νέα γενιά τοµεακών και περιφερειακών 

προγράµµατων για την πολιτική συνοχής, χωρίς όµως αλλαγή του γενικού σχεδίου 

χρηµατοδοτήσης µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Τα προγράµµατα αυτά 

βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας και η χρηµατοδότηση τους 

ανέρχεται στα 347,4 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Σύµφωνα µε την 

ανανεωµένη στρατηγική της Λισαβόνας σκοπός των προγραµµάτων είναι η 

ανάκαµψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης µέσω επενδύσεων για τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης, προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας, των νέων 

τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, των ανθρωπίνων πόρων και 

την προώθηση περισσότερων ατόµων στη δηµιουργία επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη 

µέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε..  

Στις 18/2/2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την 3η έκθεση για την 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή «µια νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή στη 

διευρυµένη Ευρώπη: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία» στην οποία 

παρουσιάζει το όραµα για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2007-2013. Η Ε.Ε. το 

2004 αναφέρει ότι θέλει τους πολίτες της ενήµερους και να συµµετέχουν στην 

ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη να 

προετοιµάσουν πολυετή προγράµµατα επικοινωνίας και όχι µεµονοµένες 

πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη διεύρυνση των εµπλεκόµενων σε 

αυτήν αλλά και την βούληση να ενισχυθεί σηµαντικά η έννοια της «εταιρικής 

σχέσης» και στην πράξη. 

 Η Επιτροπή ενέκρινε τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς, τα οποία 

έχουν καταρτίσει τα 27 κρατη µέλη λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές 

κατευθυντήριες γραµµές για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στις 31/12/2007 
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εγκρίθηκαν επίσηµα συνολικά 302 επιχειρησιακά προγράµµατα, δηλαδή το 96% των 

προβλεπόµενων για την περίοδο 2007-2013 προγραµµάτων τα οποία 

χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής97. 

 Το 2008 αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής στις 14 Μαίου ότι 

έχουν εγκριθεί 450 προγράµµατα και συµπεραίνεται ότι τα κράτη µέλη έχουν 

πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα, την 

απασχόληση και την ανάπτυξη σύµφωνα µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας.  

 Μετά την έγκριση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας, 

στις 16 ∆εκεµβρίου του 2008 η Επιτροπή παρουσίασε µια ανακοίνωση που δείχνει 

τον τρόπο µε τον οποίο η πολιτική συνοχής µπορεί να βοηθήσει στην αναζωογόνηση 

της πραγµατικής οικονοµίας στην Ευρώπη. Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκαν 

και τα νέα µέτρα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων αλλά και µια σειρά µέτρων προς τα κράτη µελη ώστε 

να εκµεταλλευτούν γρήγορα και µε τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζει η πολιτική για τη συνοχή. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε άλλο σηµείο 

της ίδιας ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τα χρήµατα που διατίθενται για την περίοδο 

αυτή για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις, επιχειρείται να τονωθεί η οικονοµία ενώ 

µπορούν να τεθούν τα θεµέλια µιας µακροπρόθεσµης ανάπτυξης98. 

 Οι Κοινοτικοί Στρατηγικοί Προσανατολισµοί περιλαµβάνουν τις αρχές και τις 

προτεραιότητες για την πολιτική συνοχής και προτείνουν τους τρόπους µε τους 

οποίους οι περιφέρειες της Ευρώπης µπορούν να επωφεληθούν από τα χρήµατα που 

διατίθενται για εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα ενισχύσεων κατά την τέταρτη 

προγραµµατική περίοδο (2007-2013). Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της 

Κοινότητας θα χρησιµοποιηθούν από τις εθνικές αρχές στη συνέχεια για να 

καταρτίσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες και σχεδιασµούς, τα 

γνωστά Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς.  

 Οι Κοινοτικοί  Προσανατολισµοί επιχειρούν να αναπτύξουν την ισορροπία 

µεταξύ της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τη µία πλευρά και της εδαφικής 

συνοχής από την άλλη.99 Τον Μάρτιο του 2005 το Συµβούλιο επεσήµανε την ανάγκη 

                                                           
97

 http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2007_el.pdf,20/10/2011 
98 http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2008_el.pdf, 20/10/2011 
99 http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=364, 24/10/2011 
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να δωθεί νέα ώθηση στη Στρατηγική της Λισαβόνας καθώς κατά την ενδιάµεση 

αναθεώρησή της διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζαν ενιαία εικόνα. 

Έτσι αναφέρθηκε ότι πλέον «η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα 

εθνικά και κοινοτικά µέσα περιλαµβανοµένης της πολιτικής συνοχής»100. Από το 

Μάρτιο του 2005 που συνήλθε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο η Επιτροπή είχε εγκρίνει τις 

ενιαίες κατευθυντήριες γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση101 ώστε να 

βοηθήσει τα κράτη µέλη µε βάση αυτές να καταρτίσουν τα Εθνικά Προγράµµατα 

Μεταρρυθµίσεων. 

 Όπως αναφέρθηκε σε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα 

προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της συνοχής θα πρέπει να 

επιδιώκουν την διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρείς προτεραιότητες, οι οποίες 

αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής συνοχής για τη περίοδο 2007-

2013102: 

1. Βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών µελών, των περιφερειών και των 

πόλεων µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και διατήρησης των περιβαλλοντικών τους 

δυνατοτήτων. 

2. Ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξη της 

οικονοµίας της γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, 

περιλαµβανοµένων νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

3. ∆ηµιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την 

προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την 

ενθάρρυνση για την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών βελτίωσης της 

προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση των 

επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 Οι κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν περισσότερο από ένα απλό πλαίσιο 

που καλούνται να χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες όταν 

καταρτίζουν τα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα για να εκτιµήσουν τη 

                                                           
100 Συµπεράσµατα Προεδρίας Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Μάρτιος 2005. 
101
Ανακοινωση Επιτρoπής 5/7/2005, «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της απασχόλησης-

Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές», COM (2005) 299 
102
Κατευθυντήριες γραµµές της Πολιτικής συνοχής 2007-201, όπως αναφέρονται στην Απόφαση του 

Συµβουλίου 6/10/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 291 της 21/10/2006) 
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συνεισφορά των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή, την ανάπτυξη και την 

απασχόληση
103. 

 Στην παραπάνω αναφερόµενη Ανακοίνωση της Επιτροπής104 προτάθηκε να 

αυξηθεί η συνολική χρηµατοδοτική προσπάθεια για την ενίσχυση της έρευνας, της 

καινοτοµίας και του ανθρωπίνου κεφαλαίου αλλά ακόµη, τα κράτη θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν τις καλύτερες πρακτικές «best practices» που έχουν αποφέρει θετικά 

αποτελέσµατα για την απασχόληση και την ανάπτυξη ώστε να υπάρχει συνεχής και 

ενιαία βελτίωση. Τέλος, ο στόχος της ενίσχυσης της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας και της υλοποίησης των 

προγραµµάτων και των έργων θα πρέπει να επιδιώκεται από τα κράτη105. 

  

9. ΕΣΠΑ και Ελλάδα 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005 οι οποίες αναφέρονται στους πόρους της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής που αντιστοιχούν στην Ελλάδα  έως το 2013, τους 

νέους Κανονισµους των Ταµείων της Ε.Ε., το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, καταρίστηκε το Εθνικό 

Αναπτυξιακό Πλαίσιο Αναφοράς της Ελλάδας, γνωστό ως ΕΣΠΑ.  Η στοχοθεσία του 

ΕΣΠΑ αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα, στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του, στο 

επίπεδο των 5 θεµατικών και 3 χωρικών προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το 

Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους 

οποίους αναλύεται κάθε θεµατική προτεραιότητα και στο επίπεδο των ειδικών 

στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης106. 

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαµορφώθηκε και µε γνώµονα 

εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και 

εικοσαετίας», Εθνική Λιµενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής 

                                                           
103
Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση για 

µια καινούργια αρχή για τη στρατηγική της Λισαβόνας», COM (2005) 24, 2.2.2005 
104 Ανακοινωση Επιτροπής 5/7/2005, COM(2005) 299, 
105 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0299:FIN:EL:PDF, 26/10/2011 
106 http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx, 24/10/2011 
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Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ.. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω µπορούµε 

εύκολα να συµπεράνουµε ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ των Κοινοτικών 

Προτεραιοτήτων και του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. 

Καταρτίστηκε µέσω µίας ευρύτατης διαβούλευσης η οποία έδωσε τη 

µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή στη διαµόρφωση των στρατηγικών επιλογών που θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος. ∆ιέπεται 

τόσο από την αρχή της διαφάνειας όσο και από την αρχή της αποτελεσµατικότητας, 

αλλά σηµαντικό ρόλο παίζει και η ενδυναµωµένη σε σχεση µε την προηγούµενη 

περίοδο αρχή της «εταιρικής σχέσης» όπως διαµορφώνεται από το άρθρο 28 του 

Γενικού κανονισµού των ∆ιαρθωρτικών Ταµείων αλλά και µέσω της συνθήκης της 

Λισαβόνας και των εγγράφων της Ε.Ε. γενικότερα107. 

Όπως αναφέρεται το ΕΣΠΑ στοχεύει «στη διεύρυνση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων της χώρας, τη διατήρηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και την 

αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδο υψηλότερο του µέσου κοινοτικού όρου, για 

την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς», κατ’ 

επέκταση αυτού, όπως αναφέρεται στο επίσηµο κείµενο του αφορά έµµεσα ή άµεσα 

όλους τους Ελληνες πολίτες καθώς µέσω των δράσεων του θα ευνοηθεί αντίστοιχα 

κάθε πολίτης της χώρας108. Την κύρια ευθύνη για το συντονισµό του σχεδιασµού και 

της υλοποίησης του ΕΣΠΑ έχει το Υπουργείο Οικονοµίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

Όσον αφορά τους πόρους που θα εξασφαλίσει η Ελλάδα από την κατανοµή 

της Πολιτικής Συνοχής το ποσό ανέρχεται στα 20,4 δις ευρώ, το σύνολο των 

κοινοτικών αυτών κονδυλίων θα χρηµατοδοτήσουν παρεµβάσεις µέσω του ΕΤΠΑ, 

του ΕΚΤ και του Ταµείου Συνοχής. 

Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, όπου το σύνολο των 

ελληνικών περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, στη νέα προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισµένα 

επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης. 

                                                           
107http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf, 24/10/2011 
108 http://www.ggea.gr/ap.htm, 2/11/2011 
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Πλεόν, το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανοµή τους 

ορίζονται µε διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες 

του αµιγούς Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ.ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) κατανέµονται 6,5 

δισ. ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράµµατα του Στόχου 3 διατίθενται 

κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

από το ανωτέρω συνολικό ποσό των 16,7 δισ. ευρώ, τα 12,36 δισ. ευρώ θα 

κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω του ΕΤΠΑ ενώ από το 

ΕΚΤ 4,36 δισ. ευρώ. Επιπλέον, µέσω του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα 

κοινοτικά κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Τέλος, µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (τα οποία δεν 

ανήκουν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές 

περιφέρειες, µέσω διαφόρων Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης
109. 

 

9.1. Η διάρθρωση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ110 

 

Τα Ε.Π. καταρτίστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές 

επιλογές της χώρας λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα σχεδιασµού και υλοποίησης 

που προέκυψαν κατά την περίοδο 2000-2006, όσο και τα νέα δεδοµένα για τη χώρα 

για την περίοδο 2007-2013 σχετικά µε την διαφορετική κατανοµή των Περιφερειών, 

καθώς στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο το 63% του πληθυσµού της χώρας 

βρίσκεται σε καθεστώς µεταβατικής πλέον στηριξης111. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ε.Π. του ΕΣΠΑ συνοψίζονται ως εξής: 

- Μικρότερος αριθµός Ε.Π.(8 τοµεακά, 5 περιφερειακα και 12 Ε.Π. Εδαφικής 

Συνεργασίας). Το σύνολο των υποδοµών προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί 

στο πλαίσιο ενός τοµεακού Ε.Π. σε αντίθεση µε την προηγούµνη περίοδο 

αλλά και στον τοµέα της υγείας και του πολιτισµού δεν θα υπάρξει διακριτό 

                                                           
109http://www.espa.gr/el/Pages/staticFinancialFrameworkEuropeanFundsForCohesionPolicy.aspx, 
24/20/2011 
110
Βλπ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς/Επιχειρησιακά Προγράµµατα, σελ. 112 - 

http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf, 31/10/2011 
111 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ggea.gr/ap.htm, 2/11/2011 
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Ε.Π. αλλά οι δράσεις στους ανωτέρω τοµείς θα υλοποιηθούν µέσω των ΠΕΠ 

και των τοµεακών Ε.Π. 

- Ο ρόλος των περιφερειών διαφοροποιείται. Καθώς οι 5 περιφέρειες 

µεταβατικής στήριξης και ιδιαίτερα οι 2 σταδιακής εισόδου διαφοροπιούνται 

σε σχέση µε τις 5 που ανήκαν στον αµιγή στόχου 1. Οι 5 περιφέρειες 

εισέρχονται σε καθεστώς σταδιακής «απεξάρτησης» από τους κοινοτικούς 

πόρους, το οποίο σηµαίνει, ότι µειώνεται η αναλογούµενη χρηµατοδότηση 

προς αυτές ώστε σταδιακά να σταθούν αυτοδύναµα µεταξύ των υπολοίπων 

ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι περιφέρειες όµως σταδιακής 

εισόδου προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν µε επιπρόσθετους εθνικούς πόρους 

ώστε να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Στρατηγική 

της Λισαβόνας και την αναθεώρησή της. Έτσι, στα νέα Ε.Π. υπάρχει 

διαφορετική αντιµετώπιση για τις δύο κατηγορίες περιφερειών (περιφέρειες 

µεταβατικής στήριξης και περιφέρειες αµιγούς στόχους 1). 

 

 Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται τόσο στη χρηµατοδοτική κατανοµή 

των πόρων µεταξύ των Ε.Π. όσο και στο είδος των δράσεων που θα υλοποιηθούν από 

τα Π.Ε.Π. Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι η Ε.Ε. επιβάλλει υποχρεωτικές 

πιστώσεις για τις περιφέρειες σταδιακής εισόδου και ξεχωριστή παρακολούθηση τους 

στα Ε.Π.. Από τη στιγµή βέβαια που το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασµού στις 

περιφέρειες αυτές θα υλοποιηθεί µέσω των Π.Ε.Π. µε την επιφύλαξη του ΕΚΤ λόγω 

του ότι τα νέα Ε.Π. θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται από ένα µόνο ταµείο. 

 

 Όµως, οι ανάγκες των περιφερειών αµιγούς στόχου 1 θα καλυφθούν µέσω των 

τοµεακών όσο και µέσω των Π.Ε.Π. µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις. Αν και τα 5 

Π.Ε.Π. θα κληθούν να καλύψουν περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετικές 

κατηγορίες (αµιγούς στόχου 1, phasing out, phasing in) και θα υπάρξει 

διαφοροποίηση των παρεµβάσεων ανά κατηγορία. Από την άλλη, όλα τα Π.Ε.Π. θα 

πρέπει να καλύψουν κοινές παρεµβάσεις σε τοµείς όπως είναι οι κοινωνικές 

υποδοµές, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισµός, έργα 

προσπελασιµότητας και περιβαλλοντικά θέµατα σε τοπικό όµως επίπεδο, πολιτικές 

αστικής ανάπτυξης και πολιτικές ενίσχυσης των ορεινών, µειονεκτικών και 

νησιωτικών περιοχών. 
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 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται σχηµατικά τόσο η κατανοµή των Ε.Π. όσο 

και ο τρόπος χρηµατοδότησης τους ανά στόχο112: 

α/α 
Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Ταμείο Στόχος 

1 
Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

ΕΤΠΑ και Ταµείο 

Συνοχής 
Σύγκλιση 

2 Ενίσχυση Προσπελασιµότητας 
ΕΤΠΑ και Ταµείο 

Συνοχής 
Σύγκλιση 

3 
Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα 
ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

4 Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

5 
Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

∆υναµικού 
ΕΚΤ 

Σύγκλιση και 

Ανταγωνιστικότητα 

6 
Εκπαίδευση και ∆ια βίου 

Μάθηση 
ΕΚΤ 

Σύγκλιση και 

Ανταγωνιστικότητα 

7 
Βελτίωση ∆ιοικητικής 

Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΕΚΤ 

Σύγκλιση και 

Ανταγωνιστικότητα 

8 
Τεχνική Υποστηρικτική 

Εφαρµογή 
ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

9 Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

10 
∆υτικής Ελλάδας - 

Πελοπονήσου - Ιονίων Νήσων 
ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

11 Κρήτης και Νησιών Αιγαίου ΕΤΠΑ 
Σύγκλιση και 

Ανταγωνιστικότητα 

12 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - 

Ηπείρου 
ΕΤΠΑ 

Συγκλιση και 

Ανταγωνιστικότητα 

13 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

14-25 

(12) 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΤΠΑ 

Εδαφική 

Συνεργασία 
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 http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf, 11/07/2012 
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Τέλος για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 η Ελλάδα διαθέτει ένα 

επιπλέον εθνικό πρόγραµµα, το Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων113 (ΕΑΑ), το 

οποίο αναφέρεται ως ένα επιπλέον Ε.Π. της χώρας για την περίοδο 2007-2013. Το 

ΕΑΑ καλύπτει 11 Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας που ανήκουν στον στόχο 

«Σύγκλιση», δηλαδή τις 8 Περιφέρειες που πληρούν τους στόχους του στόχου 

Σύγκλισης και τις 3 Σταδιακής Εξόδου.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ και το 75% αυτής 

καλύπτεται από το ΕΚΤ, ενώ το 25% αφορά εθνικούς πόρους. Το πρόγραµµα αυτό θα 

χρηµατοδοτηθεί µε πόρους που αντιστοιχούν στο 1% των πιστώσεων για την 

περιφερειακή σύγκλιση. Στόχος του είναι να καλύψει τοµεακές / τοπικές κρίσεις που 

ενδέχεται να προκύψουν στην αγορά εργασίας, που συνδέονται µε την οικονοµική και 

κοινωνική αναδιάρθωση ή µε τις συνέπειες απελευθέρωσης του εµπορίου. Σε 

περίπτωση που υπάρξει ανάγκη αλλαγής του χρηµατοδοτικού µέσου για το 

πρόγραµµα τότε αυτό θα αποφασιστεί από κοινού µε την Επιτροπή, όπως αναφέρεται 

στο επίσηµο κείµενο του ΕΣΠΑ. Η στρατηγική του Προγράµµατος έχει 

βραχυπρόθεσµο και µέσο-µακροπρόθεσµο, ολοκληρωµένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας 

σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη και αντιµετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου 

δυναµικού και των πληθυσµών που πλήττονται από την κρίση και στη συνέχεια την 

κοινωνική και παραγωγική ενσωµάτωση τους σε µία προσπάθεια αναστροφής των 

δυσµενών τάσεων. 

9.2. Ποιες διαφορές εντοπίζονται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ σε σχέση µε τη 

διαχείριση του Γ’ΚΠΣ  

 Στο κείµενο του ΕΣΠΑ κανείς µπορεί να εντοπίσει δύο σηµαντικά καινούρια 

συστήµατα διαχείρισης ιδιαίτερης σηµασίας και χρησιµότητας: 

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 θα πρέπει κάθε φορά να 

επιβεβαιώνεται η επάρκεια των δικαιούχων. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

επιβεβαιώνεται από αρµόδια αρχή εάν οι φορείς εφαρµόζουν σύστηµα 

τεκµηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγράµµατος, της 

παρακολούθησης του, της πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και της 
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 http://www.espa.gr/elibrary/Perilipsi_EP_Athniko_Apothematiko_Aprovleptwn.pdf, 31/10/2011 



68 

 

οικονοµικής διαχείρισης για το κάθε έργο που αναλαµβάνουν και 

συχρηµατοδείται στα πλάισια των Ε.Π. για την περίοδο 2007-2013 

2. Στο άρθρο 24 του ανωτέρω νόµου γίνεται αναφορά στα νέα µέσα 

χρηµατοδότησης. Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι είναι δυνατή η 

δηµιουργία Ταµείων που ενισχύουν δράσεις αστικής ανάπτυξης στα οποία 

µπορούν να µετέχουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού αλλά και φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Στο πλαίσιο των Ε.Π. 

αστικής ανάπτυξης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν πράξεις για την ίδρυση 

ταµείου/ταµείων χαρτοφυλακίου114. Ίσως έµµεσα πρώτη φορά γίνεται 

αναφορά στη δυνατότητα χρησιµοποίησης και αξιοπόιησης των νέων 

χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ένωσης από τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού στο 

πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης115.  

 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο κείµενο του ΕΣΠΑ γίνεται αναλυτική 

αναφορά σε δύο από αυτά τα µέσα, του Jeremie και του Jessica. ∆εν θα γίνει όµως 

κάποια παραιτέρω αναφορά σε αυτό το σηµείο, καθώς θα µας απασχολήσουν 

εκτενέστατα στη συνέχεια της εργασίας. 

 

 Τέλος, µε βάση όλα τα ανωτέρω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

περνώντας από την τρίτη προγραµµατική περίοδο προς την τέταρτη έγινε µεγάλη 

προσπάθεια για αφοµοίωση των µη οκοκληρωµένων δράσεων της περιόδου 2000-

2006 στα Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 αλλά ακόµη καθώς Γ’ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 

εξελίσσονται παράλληλα, επιθυµητό στόχο αποτέλεσε η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση 

των δράσεων για την µέγιστη δυνατή ανάπτυξη της χώρας. Για να διαπιστώσουµε αν 

αυτό επιτεύχθηκε ή θα επιτευχθεί θα πρέπει να ανατρέξουµε στα ποσοτικά δεδοµένα 

και στα υλοποιήσιµα µέχρι τώρα έργα για να κρίνουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  

 

 Το σηµαντικότερο ζήτηµα είναι η αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων 

διαθέσιµων για την περίοδο 2007-2013, τα οποία έρχονται να καλύψουν τα όποια 

κενά και ελλείψεις στη χρηµατοδότηση και τα οποία αναλύονται εκτενώς παρακάτω. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα νέα αυτά µέσα χρηµατοδότησης δεν 

έρχονται να αντικαταστήσουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αλλά να ενισχύσουν τα 
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 Βλπ. Κανονισµός 498/2007 άρθρα 35, 36, 37 και Κανονισµός 1974/2006 άρθρα 51 και 52 
115 Βλπ. http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf, 29/10/2011 (σελ. 137) 
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διαθέσιµα χρήµατα προς τα κράτη µέλη. ∆εν στηρίζονται πλέον όµως στη λογική των 

εφάπαξ χρηµατοδοτήσεων που ισχύουν µέχρι το 2005 αλλά µε τη συνδροµή του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων σε 

συµφωνία µε την Επιτροπή και άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα παρέχουν στοχευµένες 

δράσεις µέσω των Ε.Π. και των Π.Ε.Π.που έχουν καταρτιστεί από τα κράτη µέλη116. 

 

10. ∆ιαχείριση - εφαρµογή - παρακολούθηση - συντονισµός - έλεγχος για την 

περίοδο 2007-2013117  

 

Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς118 και όπως 

προκύπτει από το Ν. 3614/2007119 για τη διαχείριση και εφαρµογή των αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 έχουν θεσπιστεί 

συγκεκριµένες υπηρεσίες για την διαχείριση, την παρακολούθηση και των έλεγχο των 

Ε.Π. όπως άλλωστε έχουν προβλεφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αναλυθούν 

παρακάτω. Στο κεφάλαιο II παρ. 2 του Ν. 3614/2007 αναφέρεται ότι κύριο όργανο 

για το συντονισµό του προγραµµατισµού και την εφαρµογή των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ είναι η Εθνική Αρχή Συντονισµού, η οποία είναι η 

Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Στα καθήκοντα της ανήκει η καθοδήγηση 

τιων ∆ιαχειριστκών αρχών ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η 

νοµιµότητα της διαχείρισης της εφαρµογής των Ε.Π., αλλά έχει και την ευθύνη για το 

σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε).  

 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού αποτελεί τον κύριο συνοµιλητή της Ελλάδας µε 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα του ΕΣΠΑ. Επίσης, συγκεντρώνει και υποβάλει 

τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των Ε.Π. που  συγχρηµατοδοτούνται 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ ώστε να συµπεριληφούν στην 

ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του. 
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 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_en.cfm, 31/10/2011 
117 Βλπ. για περισσοτερες πληροφορίες: 
http://www.espa.gr/el/Pages/staticCoordinationAuthority.aspx 
118 Βλπ. http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf,29/10/2011 
119 Βλπ. http://www.espa.gr/elibrary/N3614_031207_fek267.pdf, 29/10/2011 
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Η διαχείριση του κάθε Ε.Π.του ΕΣΠΑ ασκείται µέσω µιας ειδικής υπηρεσίας 

που ονοµάζεται ∆ιαχειριστική Αρχή. Η Αρχή αυτή παρέχει στην αρχή πιστοποίησης 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις, 

προβαίνει στην εξειδίκευση του Ε.Π., παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του και 

µπορεί να προτείνει την αναθεώρηση του προς την Επιτροπή παρακολούθησης του 

Ε.Π. Συντάσσει και µετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλει 

στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του Ε.Π. Τέλος εξετάζει 

όλα τα θέµατα σχετικά µε τους δικαιούχους και διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις 

απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας. 

 

Οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου 

Υπουργού µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής και αναλαµβάνουν 

µέρος των αρµοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. ενεργώντας σε σχέση µε τους 

δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό της ∆ιαχειριστικής Αρχής και υπό 

την ευθύνη της. Τα ονόµατα τους και οι πόροι που διαχειρίζονται θα πρέπει να 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας ∆ιαχειριστικής Αρχής. Οι αποφάσεις για τον 

ορισµό τους κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Συντονισµού και στην Αρχή 

Πιστοποίησης.  Μπορεί να είναι υπηρεσία που συστάθηκε βάσει του Ν. 2860/2000 ή 

δηµόσια υπηρεσία/νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό 

πρόσωπο που ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει κανονιστικής ή νοµοθετικής 

ρύθµισης.  

 

Επίσης, µετά από πρόσκληση του αρµόδιου Υπουργού ως ενδιάµεσος φορέας 

διαχείρισης µπορεί να είναι και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον
120. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως ενδιάµεσος φορέας µπορεί να επιλέγεί 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακή 

ανώνυµη εταιρία ΟΤΑ όταν πληρεί τα εξής κριτήρια: α) να έχει φερεγγυότητα και να 

παρέχει εγγυήσεις για την ικανότητα του σχετικά µε την διοικητική και οικονοµική 

διαχείριση του έργου που θα αναλάβει, β) να έχει εµπειρία στον τοµέα του 

προγράµµατος ή τµήµατος του. Σε αυτή την τελευταία κατηγορία που αναφέρεται 

παραπάνω θα πρέπει να υπογράψει σύµβαση ανάθεσης µε την οικεία διαχειριστική 

αρχή κάτι που δεν συµβαίνει στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η ∆ιαχειριστική του Ε.Π. 
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 Βλπ. Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) 
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συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων και 

έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Ε.Π. παρακολουθεί την 

αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα υλοποίησής του, είναι αυτή που εξετάζει και 

εγκρίνει τις πράξεις που θα χρηµατοδοτήθουν στα πλαίσια του κάθε Ε.Π. Κρίνει 

ακόµη, µε βάση τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητά της βάσει των εθνικών 

και κοινοτικών πολιτικών τη συµβολή της πράξης στους στόχους του Ε.Π., τη φύση 

και το είδος της πράξης, την πληρότητα και την ωριµότητα της. Τέλος, εξετάζει την 

επίτευξη των στόχων και τα αποτελέσµατα υλοποίησης και εξετάζει την έκθεση πρίν 

σταλεί στην Επιτροπή. Επιπλεόν, σχετικά µε την παρακολούθηση της εκπλήρωσης 

των στόχων των Ταµείων και των προγραµµάτων στο σύνολο τους αρµόδια είναι η 

∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, 

του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 11 του Ν. 

3614/2007.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. έχει ως Πρόεδρο τον Γενικό 

Γραµµατέα που επιτηρεί τη διαχείριση του Προγράµµατος, αποτελείται από 

εκπροσώπους όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών όπως επκρόσωποι της 

διαχειριστικής αρχής του Ε.Π., της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, της Αρχής 

Πιστοποίησης, εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ, της ΚΕ∆ΚΕ, της ΜΟ∆ Α.Ε., εκπρόσωποι των 

κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, αντιπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανισµών 

κ.α. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου εκπρόσωποι της Αρχής 

Ελέγχου, της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. 

 

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ορίζεται η ειδική υπηρεσία 

Αρχή Πληρωµών του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής 

που συστάθηκε µε την υπ’αριθµ. 43491.∆ΙΟΕ. 789/29.12.2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1639 Β’). 

Η Αρχή αυτή έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηµατοδοτήσεων από το ΕΤΠΑ, 

το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ.  

 

 Ως Αρχή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 1(γ) του Κανονισµού 

1083/2006 και του άρθρου 58 παρ. 1(γ) ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) για όλα τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και του Ε.Π. Αλιείας. Αποτελείται από 
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επτά µέλη, τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Ελέγχου των 

Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πρόεδρο, 

τον προιστάµενο των ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων, Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης, Ελέγχων και ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ε.Ε., τον Υπουργό 

Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΓΛΚ) και τρείς εµπειρογνώµονες σε θέµατα 

εφαρµογής κοινοτικού δικαίου και ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων και ∆ηµοσίων Έργων. Η Ε∆ΕΛ έχει την γενική ευθύνη για τον έλεγχο 

της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π. του 

ΕΣΠΑ και του Ε.Π. Αλιείας. 

11. Αλλαγές περνώντας στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο στον τρόπο 

χρηµατοδότησης προς τα κράτη 

Το 2005 ήταν η χρονοά που έπρεπε να γίνουν εντατικές προσπάθειες για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων της τρίτης προγραµµατικής περιόδου 

(2000-2006), αλλά και η προετοιµασία της νέας γενιάς προγραµµάτων για την 

πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Κατά το έτος αυτό µετάβασης προς την 

τέταρτη προγραµµατική περίοδο, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της συνεισφοράς των 

προγραµµάτων που έλαβαν στήριξη από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, κατά πόσο αυτά 

συνέβαλλαν ουσιαστικά στην εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας που είχαν τεθεί 

από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση κρίθηκε ικανοποιητική παρά το γεγονός ότι ο 

επίσηµος συντονισµός ήταν περιορισµένος, εκτός του ΕΚΤ.  

Όπως αναφέρεται στις Αξιολογήσεις της Επιτροπής121, σε πολλές περιφέρειες 

περισσότερα από τα 2/3 των δαπανών επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες που 

αφορούν άµεσα τους στόχους της Λισαβόνας και διαπιστώνεται ο σαφής αντίκτυπος 

σε σχέση µε τους ποσοτικούς στόχους που επιτυγχάνονται. Σε κάποιες περιφέρειες οι 

οι δαπάνες για τους στόχους της Λισαβόνας αφορούν ένα µικρό ποσοστό, καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος της στήριξης πηγαίνει προς έργα βασικής υποδοµής, γεγονός που 

αντικατοπρίζει τις ιδιαίτερες επενδυτικές ανάγκες των λιγότερων ευνοηµέρων 

περιφερειών.    

                                                           
121 Βλπ. COM (2006), 638 τελικό, 27/10/2006, Έκθεση Επιτροπής «17η Ετήσια Έκθεση Eκτέλεσης των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων (2005)», Bλπ. για περισσότερες πληροφορίες: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0638:FIN:EL: PDF,  4/11/2011 



73 

 

Την χρονιά αυτή ακόµη, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι ξεκινά 

διαπραγµατεύσεις µε την ΕΤΕπ και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα για να αναλάβουν από 

κοινού πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να 

καθιερώσουν µια υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κεφαλαίων και να 

χρησιµοποιήσουν καλύτερα τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, για την επίτευξη 

των στόχων της πολιτικής συνοχής. Στην προηγούµενη περίοδο 2000-2006 εκτός του 

συντονισµού των Ταµείων ΕΤΠΑ και Ταµείου Συνοχής σε πολλά προγράµµατα 

συµµετείχε και η ΕΤΕπ. Αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και αφορά όλα τα στάδια 

των εργασιών προγραµµατισµού αλλά και τη συντονισµένη παρακολούθηση της 

εφαρµογής των σχεδίων και των προγραµµάτων. Στην ίδια Έκθεση της Επιτροπής122 

αναφέρεται ότι ξεκίνησε η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και του οµίλου της 

ΕΤΕπ για 2 πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της νέας χρηµατοδοτικής στήριξης από την 

Ε.Ε. Η Japsers (κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), 

αφορά την παροχή βοήθειας στους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής για την 

εκπόνηση σχεδίων υψηλής ποιότητας και η Jeremie (κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις 

µικροεπιχειρήσεις και τις µεσαίες επιχειρήσεις) αφορά τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. 

   Επιπλέον, ο Κανονισµός 1260/1999123 στα άρθρα 29 και 36 αναφέρει ότι 

διευκολύνει το συντονισµό µεταξύ των επιχορηγήσεων των Ταµείων και των δανείων 

της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, ιδίως για τις σύνθετες 

χρηµατοδοτήσεις και τις εταιρικές σχέσεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Αντίστοιχα 

στον Κανονισµό 1083/2006124 στο άρθρο 40 αναφέρεται ότι ο προγραµµατισµός θα 

πρέπει να εξασφαλίζει το συντονισµό των Ταµείων µεταξύ τους, µε άλλα υφιστάµενα 

µέσα, µε την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Ο συντονισµός αυτός θα 

πρέπει να καλύπτει επίσης την εκπόνηση πολύπλοκων χρηµατοδοτικών συστηµάτων 

και εταιρικών σχέσεων δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα. 

Η Ε.Ε. ενισχύοντας την πεποίθηση ότι θα πρέπει να καλυφθούν τα κενά της 

προηγούµενης περιόδου και να αναπροσαρµόσει τα µέσα και τις δυνατότητες της στις 

προκλήσεις που παρουσιάζονται, θέτει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης 
                                                           
122 Βλπ. παραπάνω COM (2006), 638 τελικό, 27/10/2006 
123 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:161:0001:0042:EL:PDF, 4/11/2011 
124
Ο οποίος καταργεί τον κανονισµό 1260/1999,και παρουσιάζεται από το Συµβούλιο της Ε.Ε. στις 

11/7/2006, περισσότερες πληροφορίες:  
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:EL:PDF, 4/11/2011 
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και της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020125» που θα ενισχύσει την ανάπτυξη εντός της Ε.Ε. (στην οποία συµφώνησε και 

το Συµβούλιο στις 26/3/2010), και εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) έξυπνη: 

προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας, β) διατηρήσιµη: βασισµένη στην 

προώθηση µιας πράσινης οικονοµίας, πιο ανταγωνιστικής και οι πόροι της οποίας θα 

χρησιµοποιούνται πιο αποδοτικά, γ) χωρίς αποκλεισµούς: µε στόχο την ενίσχυση της 

απασχόλησης, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.  

  Στην Ανακοίνωση126 της η Επιτροπή στις 3/3/2010, προτείνει δράση για την 

ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων χρηµατοδότησης µε στόχο τη στήριξη των στόχων της 

«Ευρώπης 2020», καθώς αυτή αποτελεί σηµαντική κατευθυντήρια γραµµή της Ε.Ε. 

βάσει της οποίας τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν τα ΕΠΜ και τα επιµέρους 

Ε.Π. τους, η οποία θα προβλέπει σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας: 

1. Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας του ισχύοντος προυπολογισµού µε τους στόχους της 

Ευρώπης 2020 ώστε να αντιµετωπίστεί ο καταµερισµός των χρηµατοδοτικών 

µέσων που υπάρχει. Μέσω της αναθεώρησης του δηµοσίου κανονισµού που 

προτείνεται πρέπει να αναπτυχθεί το δυναµικό των καινοτόµων µέσων και να 

διασφαλιστεί η υγιής δηµοσιονοµική διαχείριση. 

2. Σχεδιασµό νέων χρηµατοδοτικών µέσων, ιδίως σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ 

και το ΕΤαΕ και τον ιδιωτικό τοµέα, τα οποία θα κληθούν να καλύψουν όπως 

αναφέρεται τις ανάγκες επιχειρήσεων που δεν ικανοποιούνται µέχρι στιγµής. 

Από τη στιγµή που στόχο αποτελεί η καινοτοµία και η έρευνα η Επιτροπή 

συντονίζει σειρά πρωτοβουλίων µε την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ ώστε να δοθούν 

πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων και αναπτυσσόµενων 

επιχειρήσεων.  

3. Υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό σηµαντικά την πρόσβαση των 

επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές και δίνοντας τα κίνητρα ώστε ιδιωτικά 

                                                           
125 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-

targets/index_el.htm, 4/11/2011 
126
Βλπ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020 «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020, 3/3/2010, περισσότερες πληροφορίες βλπ.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF, 4/11/2011 
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κεφάλαια να διατεθούν για τη χρηµατοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων και 

καινοτόµων ΜΜΕ. 

 Τέλος, στην ίδια λογική αλλαγής των παραλήψεων και των σφαλµάτων της 

προηγούµενης περιόδου και ενίσχυσης των στρατηγικών στόχων «Ευρώπη 2020» 

κινείται και η 5η Έκθεση για την Οικονοµική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή127. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται οι επιχορηγήσεις προς την επιχειρηµατικότητα 

παρέχουν πολύτιµη υποστήριξη, όµως στο παρελθόν η υπερβολική εξάρτηση από 

αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονη. Πλέον, παρουσιάζεται ένα πιο ισορροπηµένο µίγµα, το 

οποίο περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική τεχνική (δάνεια και επιχειρηµατικά 

κεφάλαια) και έµµεσα µέτρα όπως η παροχή συµβουλών και η καθοδήγηση. Έτσι, 

προτείνεται και στηρίζεται η διαφοροποίηση των µέτρων στήριξης µέσω των εξής 

πρωτοβουλιών: Jeremie, Jasmine, Jaspers  και Jessica.  

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κατά 

την περίοδο 2007-2013 ξεπερνώντας την παραδοσιακή χρηµατοδότηση µέσω 

επιδοτήσεων υιοθετούνται καινοτόµοι τρόποι συνδυασµού επιδοτήσεων και δανείων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα βοηθούν στη δηµιουργία ανακυκλώσιµων µορφών 

χρηµατοδότησης, µε αποτέλεσµα να θεωρηθούν βιώσιµες σε µια πιο µακροπρόθεσµη  

προοπτική. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Επιτροπή σε Ανακοίνωση 

της για την επανεξέταση του προϋπολογισµού της Ε.Ε. υποστηρίζει την αύξηση του 

αποτελέσµατος µόχλευσης του προϋπολογισµού. Συνεπώς όλες αυτές οι ενέργειες, 

αποτελούν µια επιπλέον βοήθεια για την Ένωση ώστε να αυξήσει πρώτα η ίδια τους 

πόρους για επενδύσεις και κατ’ επέκταση να χορηγηθούν επιπλέον χρήµατα για 

αυτόν τον τοµέα προς τα κράτη µε διαφοροποιηµένο όµως τρόπο128. 

 Όπως αναφέρεται στην 5η Έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή η Ε.Ε. ανοίγει νέες αγορές µε διαφορετικές µορφές εταιρικής σχέσης 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε τη χρήση των ειδικών γνώσεων των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Όπως αναφέρεται ακόµη στην ίδια Έκθεση, για να 

βελτιωθούν τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής, θα µπορούσαν να εξεταστούν τα εξής µέτρα: 
                                                           
127
Βλπ:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_el.pdf, 

4/11/2011 
128 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guid

e207_el.pdf, 4/11/2011 
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• Σαφήνεια και διαφοροποίηση στους κανόνες που διέπουν τις επιστρεπτέες 

µορφές ενίσχυσης, για την επιλεξιµότητα των δαπανών και τους λογιστικούς 

ελέγχους. 

• ∆ιοχέτευση γενικής οικονοµικής στήριξης στις επιχειρήσεις κυρίως µέσω των 

µορφών χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και χρησιµοποίησης επιδοτήσεων για 

τη συγχρηµατοδότηση στοχοθετηµένων προγραµµάτων στήριξης (π.χ. 

καινοτοµία) 

• Επέκταση του πεδίου εφαρµογής για να συµπεριληφθούν και άλλες 

δραστηριότητες (π.χ. ενέργειες δια βίου µάθησης ή κινητικότητας) και 

κλίµακας για να συνδυάσουν τις επιδοτήσεις επιτοκίου µε δάνεια ή άλλα είδη 

επιστρεπτεών χρηµατοδοτήσεων. 

12. Τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

Έτσι, για να καταστεί η πολιτική συνοχή περισσότερο αποδοτική και βιώσιµη 

κατά την τέταρτη προγραµµατική περίοδο προτάθηκαν τέσσερις νέες κοινοτικές 

πρωτοβουλίες (Jeremie, Jessica, Jaspers, Jasmine) από την Επιτροπή (Γεν. ∆ιεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής) σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

και άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα129. Οι τέσσερις αυτές πρωτοβουλίες θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω, όµως πρώτα θα πρέπει να αναφερθεί η νέα 

λογική που τις διέπει αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. 

12.1. Κύρια χαρακτηριστικά 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη µετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην 

παροχή δανεισµού µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης 

ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιµότητας των αναλαµβανόµενων επενδύσεων 

σε συνεργασία µε τον Όµιλο της ΕΤΕπ και οδηγείται στην εφαρµογή νέων 

χρηµατοδοτικών µηχανισµών. Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο 

πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέµενων κεφαλαίων, η αποπληρωµή των 

οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυση τους σε νέες δράσεις130. Tα κύρια 

χαρακτηριστικά των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων είναι τα εξής: 
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 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_en.cfm, 2/11/2011 
130

http://www.meletes-kps.gr/espa-programme/tropos-xrhmatodothshs/xrhmatodotika-

ergaleia.html, 13/11/2011 
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• Ανακύκλωση ( Revolving): Αφορά τη δυνατότητα χορήγησης δανείων µε 

ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωµής των οποίων επαναχρηµατοδοτείται 

σε νέα έργα (δηλαδή αφορά τη δυνατότητα µελλοντικής επαναξιοποίησης 

πόρων). 

• Μόχλευση (Leverage): Αφορά τη δυνατότητα συνδυασµού δανείων µε 

ιδιωτικούς πόρους (δηλαδή αφορά τη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων), το 

οποίο θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό που 

προωθεί η Επιτροπή για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο. 

• Πηγές Κεφαλαίου (Sources of Funding): Αφορά τη διάθεση πόρων από τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα είτε σε εθνικό έιτε σε περιφερειακό επίπεδο και 

συνδυασµός τους µε πρόσθετη χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ. 

• ∆ιαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική µονάδα διαχείρισης 

περισσότερων του ενός ταµείου 

 Οι τέσσερις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή είναι οι εξής: 

α) Jeremie και Jessica που αφορούν την προώθηση µέσων χρηµατοοικονοµικής 

τεχνικής και β) οι Jaspers και Jasmine που αποτελούν τα µέσα παροχής τεχνικής 

βοήθειας προς τα κράτη. 

12.2. Ποια είναι τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα και ποιος ο ρόλος τους 

Α. JASPERS (Τhe Joint Assistance to support Projects in European Regions)131:  

 Η κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Είναι 

ένα µέσο παροχής τεχνικής βοήθειας στις δώδεκα χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. 

από το 2004 έως το 2007. Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί προϊόν συνεργασίας της 

Επιτροπής, της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης (ΕΤΑΑ) και του 

Kreditanstalt für Wiederaufbau. Μέσω του Jaspers παρέχεται στα δώδεκα αυτά κράτη 

µέλη η απαιτούµενη υποστήριξη για την προετοιµασία µεγάλων έργων υποδοµής 

υψηλής ποιότητας, τα οποία θα συχρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 

το Ταµείο Συνοχής132.  

 Η πρωτοβουλία Jaspers προσφέρει ανεξάρτητες συµβουλές προς τις δώδεκα 

νεοεισαχθείσες χώρες τις Ε.Ε. Οι συµβουλές που παρέχονται αφορούν: 
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 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jaspers-europa-info.org, 13/11/2011 
132

 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jaspers_el.cfm#1, 13/11/2011 
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• Την προετοιµασία του έργου (την ανάλυση κόστους - ωφέλειας, την 

οικονοµική ανάλυση, περιβαλλοντικά ζητήµατα κ.α.) 

• Τον έλεγχο των εγγράφων (τις µελέτες σκοπιµότητάς του, αιτήσεις 

επιχορήσης) 

• Συµβουλές σχετικά µε τη συµµόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο. 

 Έτσι, όπως φαίνεται και παραπάνω, η βοήθεια που παρέχεται αφορά όλα τα 

στάδια ενός έργου, από τον αρχικό προσδιορισµό του έως και την απόφαση για την 

παροχή κοινοτικής επιχορήγησης. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως, οι συµβουλές 

µπορεί να παρέχονται έως και την έναρξη της φάσης κατασκευής του έργου. 

 Η Jaspers επικεντρώνει τη βοήθεια της προς µεγάλα έργα υποδοµής, όπως 

είναι τα έργα που αφορούν δρόµους, αποχέτευση, ενέργεια και αστικές µεταφορές. Η 

συνολική κοστολόγηση του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 εκατοµµύρια ευρώ 

και να υποστηρίζεται από τα κοινοτικά ταµεία. Στην περίπτωση των µικρών χωρών, 

όπου δεν υπάρχουν πολλά έργα τέτοιου µεγέθους η πρωτοβουλία εστιάζει στα 

µεγαλύτερα εξ αυτών. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στόχος της δηµιουργίας της 

ήταν η επιτάχυνση της απορρόφησης των διαθέσιµων κονδυλίων, έτσι δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι τα έργα που σχεδιάζονται µε τη βοήθεια της Jaspers 

εγκρίνονται συνήθως πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα έργα. 

 Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας την Κύπρο, καθώς ανήκει στα δώδεκα νέα 

κράτη µέλη που µπορούν να ωφεληθούν από τη Jaspers, θα δωθούν παραδείγµατα 

των έργων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από αυτή. Στην Κύπρο, από την 

εµφάνιση της νέας αυτής πρωτοβουλίας έχουν ενταχθεί ή επίκειται να ενταχθούν στο 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης της χώρας (έως της 24/10/2011) και τα οποία κατ’ επέκταση 

θα ξεκινήσουν να λαµβάνουν ή έχουν λάβει συµβουλές βοήθειας στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας είναι τα εξής133: στον τοµέα της οικονοµίας της γνώσης, της ενέργειας 

και των αποβλήτων 4 έργα είναι σε εξέλιξη (υγειονοµικός τόπος ταφής Λευκωσίας 

και Λεµεσσού, το πολιτιστικό κέντρο Κύπρου στην Λευκωσία και τα «Πράσινα 

Σηµεία»134 που αφορούν χώρους ανακύκλωσης σε δήµους και κοινότητες της 

Κύπρου) και 5 έχουν ήδη ξεκινήσει να λαµβάνουν βοήθεια: α) κλείσιµο ΧΥΤΑ, 

κλείσιµο µη συµµορφούµενων ΧΥΤΑ στις περιφέρειες της Λάρνακας, της 
                                                           
133 Βλπ. http://www.jaspers-europa-info.org/index.php/cyprus.html, 13/11/2011 
134 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: Project Fiche No. 2010n 069 CY SWE SLW, Green Points/  
στην ιστοσελίδα της Jaspers http://www.jaspers-europa-info.org, 13/11/2011 
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Αµµόχωστου και χώρων υγειονοµικής ταφής στην Πάφο, εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σε δηµόσια κτίρια ή εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων ψύξης και 

σεµινάρια για υποβολές αιτήσεων έργων προς τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία), β) στον 

τοµέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, δύο έργα προς εξέλιξη, η ιδέα για τη 

σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στην αφαλάτωση νερού και η ενίσχυση της 

ικανότητας για την διαχείριση των λιµάτων και στον τοµέα των δρόµων, ο 

αυτοκινητόδροµος της Λεµεσού, γ) στον τοµέα του αέρα, της θάλασσας και της 

δηµόσιας µεταφοράς που έχει ολοκληρωθεί ένα έργο, η δηµόσια µεταφορά στη 

Λευκωσία.   

12.2.1. Ποια η διαφορά του Ε.Π. Τεχνική βοήθεια και της πρωτοβουλίας Jaspers 

H Τεχνική βοήθεια, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ 

αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου, αποτελεί µία µορφή παρέµβασης µέσω της οποίας 

µπορούν να χρηµατοδοτούνται δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των Ε.Π. αλλά και 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των 

δράσεων των ταµείων. 

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες που οδήγησαν στη δηµιουργία του ειδικού Ε.Π. 

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» όσο και του εθνικού Ε.Π. « Τεχνική 

βοήθεια 2007-2013», αλλά και των δράσεων γενικά τεχνικής βοήθειας µέσω του 

σχεδιασµού τους στο επίπεδο τοµεακών και περιφερειακών Ε.Π. αφορούν την ανάγκη 

συνολικής αναβάθµισης και ποιοτικής ενίσχυσης των δοµών και των λειτουργιών του 

συστήµατος διοίκησης. Αυτό συνεπάγεται µεταρρυθµίσεις και δηµόσια πολιτική που 

να εναρµονίζεται µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισαβόνας. Επίσης, 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και πιστοποίησης της επάρκειας των 

δικαιούχων φορέων για το σχεδιασµό, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση 

των συχρηµατοδοτούµενων δράσεων. Τέλος, την ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας 

και της αποτελεσµατικότητας στη δηµοσιότητα και στην πληροφόρηση των 

παρεµβάσεων, ώστε να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναµική της χώρας135.  

  Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» συχγρηµατοδοτείται 

από το ΕΤΠΑ είτε σε κάποιες περιπτώσεις από το ΕΚΤ και αφορά έναν άξονα 

                                                           
135

 Βλπ για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Texniki_Ypostirixh.pdf, 8/12/2011 
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προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις οριζόντιου 

χαρακτήρα για όλες τις ελληνικές περιφέρειες έχοντας άµεσες επιπτώσεις µε φυσικά 

και άϋλα αποτελέσµατα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας καθώς περιλαµβάνει 

αποκλειστικά  δράσεις εθνικής εµβέλειας. Χρηµατοδοτικά το παρών Ε.Π. καλύπτει 

µόνο το τµήµα δαπανών των δράσεων «οριζόντιου» χαρακτήρα που αντιστοιχεί στις 

οκτώ περιφέρειες του αµιγή στόχου «Σύγκλιση», ενώ το τµήµα των δαπανών που 

αφορούν τις πέντε µεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και 

«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» θα καλυφθούν αποκλειστικά 

από εθνικούς πόρους.    

 Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. εκφράζεται µέσω δύο γενικών στόχων: 

• Την ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και 

συντονισµού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, µέσω της χρηµατοδότησης 

δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, 

αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των Ε.Π. αλλά και των 

δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για υλοποίηση 

των δράσεων που εµπίπτουν στους στόχους των Ταµείων. 

• Την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να 

βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα και να πληρούν τα 

κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση 

των συχρηµατοδοτούµενων δράεων. 

 Όµως οι κίνδυνοι που µπορούν να υπάρξουν κατά την υλοποίηση του Ε.Π. 

είναι τόσο το µειωµένο ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων, τα προβλήµατα 

πιστοποίησης της τεχνικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, ο αργός ρυθµός 

ολοκλήρωσης των έργων και η έλλειψη επαρκών παρεµβάσεων για την προβολή και 

τη δηµοσιότητα136.  

 Παρόλο που η νέα πρωτοβουλία Jaspers δεν µπορεί να εφαρµοστεί στη χώρα 

µας, όµως ο εφαρµογή της θα µπορούσε να κάλυψει τα κενά του πολύπλοκου αυτού 

Ε.Π. καθώς, µέσω της παρεχόµενης βοήθειας της πρωτοβουλίας, έργα που 

εντάσσονται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης υλοποιούνται γρηγορότερα και 
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 Βλπ. όπως παραπάνω http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Texniki_Ypostirixh.pdf, 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους δικαιούχους προς ανάληψη, καθώς η 

βοήθεια για τα χρηµατοδοτούµενα έργα αφορά σε όλα τα στάδια τους, κάτι που 

βοηθάει να αποφευχθούν παραλέιψεις και αδυναµίες των ενδιάµεσων φορέων. 

Επιπλέον, λόγω της διαφορετικής κατανοµής των ελληνικών περιφερειών 

συναντώνται δυσκολίες που είναι εµφανείς κατά την εφαρµογή των κατά τόπους Ε.Π. 

είτε και του συγκεκριµένου ειδικού Ε.Π.. Κατά την εφαρµογή της Jaspers όµως, 

αναφερόµαστε σε συγκεκριµένα έργα, κάτι που απλοποιεί την όλη διαδικασία και για 

αυτούς που διενεργούν τους ελέγχους αλλά και για αυτούς που τα υλοποιούν. 

 Το ΕΣΠΑ αναµφίβολα παρουσιάζει µία δαιδαλώδη δοµή και είναι πολύ 

δύσκολο στην πράξη ακόµη και στα πλαίσια του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια» να 

ξεπεραστούν τα εµπόδια  υλοποίησης λόγω της πολυπλοκότητας και οι δικαιούχοι 

συνεχίζουν να συναντούν προβλήµατα γραφειοκρατίας και αργοπορείες που είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του πως θα µπορούσε να εφαρµοστεί η 

Jaspers στην Ελλάδα, εάν η χώρα δικαιούταν συµµετοχή, είναι η εξής περίπτωση: 

όπως αναφέρεται µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ στις 30/11/11 µε 

απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και στο 

πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασµού της Ειδικής Γραµµατείας για την 

επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» και του αντίστοιχου «Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τεχνικής 

Βοήθειας της ΜΟ∆ Α.Ε»137, παρέχεται τεχνική βοήθεια σε όλους τους ∆ήµους της 

χώρας προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους για την υλοποίηση 

συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

 Οι ενέργειες αφορούν υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης 

(ειδικότητες όπως µηχανικοί, λογιστές, νοµικοί, γεωτεχνικοί κλπ.) για την ωρίµανση 

έργων που απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα που δεν µπορούν 

να καλυφθούν από το υφιστάµενο προσωπικό του δήµου. Η υποστήριξη προς τους 

φορείς, για τέτοιου είδους ενέργειες, δεν θα µπορεί να ξεπεράσει συνολικά το κόστος 

των 50.000 ευρώ. Η λογική της ανακοίνωσης έγκειται στην επιτάχυνση απορρόφησης 

κονδυλίων στα πλαίσια του Καλλικράτη και στην ολοκλήρωση έργων αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, εάν υπήρχε η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί η Jaspers. Σε αυτή την 

περίπτωση οι δήµοι θα µπορούσαν απευθείας να στραφούν στους εµπειρογνώµονες 

                                                           
137 Βλπ. http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=314, 9/12/2011 
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και να δεχτούν βοήθεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων τους ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργου τέτοιου χαρακτήρα το 

οποίο θα µπορούσε να πάρει έγκριση για ένταξη και χρηµατοδότηση από το 

αντίστοιχο Ε.Π..  

Β. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investments in City Areas)138 

 Η Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Επενδύσεις σε αστικές περιόχες. Η 

πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB)139. Προωθεί τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και 

ανάπλαση µέσω µηχανισµών χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. Τα έργα που 

υποστηρίζονται από αυτήν αφορούν τους ακόλουθους τοµείς140: 

� Αστικές υποδοµές: υποδοµές, ύδρευση, επεξεργασία λυµάτων, ενέργεια 

� Χώρους πολιτιστικής κληρονοµιάς ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

� Αποκατάσταση υποβαθµισµένων βιοµηχανικών περιοχών, 

συµπεριλαµβανοµένης της εκκαθάρισης και απορρύπανσης των χώρων για 

παράδειγµα δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων 

� ∆ηµιουργία νέων επιφανειών για εµπορική χρήση, για τους τοµείς των ΜΜΕ 

� Κοινωνικές υποδοµές όπως πανεπιστηµιακά κτίρια, εγκαταστάσεις ιατρικές, 

βιοτεχνικές κ.α. 

� Βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα 

 Η νέα λογική της ανακύκλωσης των πόρων εµφανίζεται στην πρωτοβουλία 

Jessica.  Κατά αυτόν τον τρόπο οι αποδόσεις των επενδύσεων να επανεπενδύονται σε 

νέα έργα αστικής ανάπτυξης. Έτσι, οι χρηµατοδοτήσεις από το ΕΤΠΑ χορηγούνται 

στα ταµεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και τα χρήµατα αυτά τα επενδύουν σε 

συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα ή σε άλλα έργα τα οποία 

                                                           
138 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm#1, 27-11-2011 
139 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: Μνηµόνιο συννενόησης µεταξύ της Ευρωπακής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συµβουλίου της 
Ευρώπης: «Μια συντονισµένη προσέγγιση στη χρηµατοδότηση της αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης 
για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 των ευρωπαικών διαρθρωτικών ταµείων»: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/urban_mou_signed.pdf, 27/11/2011 
140 Βλπ για περισσόετρες πληροφορίες: Conclusions of EU JESSICA Expert Working Group (EWG)/4-
3-2009,  
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/20090304_presentation_ewg.
pdf 
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συµπεριλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Οι 

επενδύσεις αυτές µπορεί να λάβουν είτε τη µορφή εισφοράς κεφαλαίων, είτε τη 

µορφή δανείων ή/και τη µορφή εγγυήσεων.  

 Τα ΤΑΑ µπορούν να δηµιουργηθούν τόσο σε εθνικό ή περιφερειακό αλλά και 

τοπικό επίπεδο, για να ανταποκριθούν σε ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, 

συγκεκριµένα έργα ή σε ανάγκες επενδυτών. Τη διαχείριση των Ταµείων αυτών θα 

αναλάβουν επαγγελµατίες του τραπεζικού ή του ιδιωτικού τοµέα, αξιοποιώντας την 

χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή διαχειριστική τους εµπειρία για τη διαχείριση έργων 

που συχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές του Jessica θα 

προκηρύσουν πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή ΤΑΑ. Τα 

κριτήρια για την επιλογή ΤΑΑ θα αφορούν µεταξύ άλλων την επενδυτική πολιτική, 

τα προγραµµατισµένα έργα, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα τα 

χρηµατοδοτήσουν, τον τρόπο και το ποσοστό µόχλευσης από ιδιώτες επενδυτές και 

την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας αξιοπόιησης των πόρων του ΕΤΠΑ141. 

 Το επόµενο βήµα µετά την αξιολόγηση θα είναι η υπογραφή της σύµβασης 

ανάµεσα στη ∆ιαχειριστική Αρχή ή άλλη Αρχή όπως το Ταµείο Χαρτοφυλακίου και 

τα ΤΑΑ που θα έχουν επιλεγεί, η οποία θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας του Ταµείου. Χωρίς να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη αλλά ιδιαίτερα 

ωφέλιµο, υπάρχει η δυνατότητα σύστασης ενός Ταµείου Χαρτοφυλακίου, το οποίο 

είναι ένα ταµείο που δηµιουργείται για να επενδύσει σε περισσότερα του ενός ΤΑΑ. 

Για τη δηµιουργία του όπως αναφέρθηκε και για τα ΤΑΑ απαιτείται η υπογραφή µιας 

συµφωνίας, που αφορά τη χρηµατοδότηση µεταξύ του κράτους µέλους ή της 

∆ιαχειριστικής Αρχής και του Ταµείου Χαρτοφυλακίου που και σε αυτή την 

περίπτωση θα παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύσταση του και τη λειτουργία 

του. 

 Τα πλεονεκτήµατα της σύστασης ενός τέτοιου ταµείου συνοψίζονται ως 

εξής
142: 

• Επιτρέπει στις ∆ιαχειριστικές Αρχές να µεταβιβάσουν σε επαγγελµατίες την 

εφαρµογή του Jessica. Τα καθήκοντα αυτά αφορούν τον καθορισµό κριτηρίων 

                                                           
141

 Βλπ. http://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/how-it-works, 12-12-2011 
142

 Βλπ. όπως παραπάνω: http://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/how-it-works, 12-12-

2011 
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για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ΤΑΑ, την αξιολόγηση των ταµείων 

αυτών, την υπόδειξη των ταµείων που είναι κατάλληλα για επενδύσεις, τη 

διαπραγµάτευση των συµβατικών ρυθµίσεων µε τα ΤΑΑ και την 

παρακολούθηση αλλά και αναφορά των επιδόσεων των ΤΑΑ. 

• Στα κράτη µέλη στα οποία δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος ο τοµέας των 

αστικών επενδύσεων πλεόν δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των 

χρηµατοδοτήσεων του Jessica µέσω των ταµείων έως τη σύσταση των ΤΑΑ 

και της κατάρτισης επιλέξιµων σχεδίων αστικών επενδύσεων. 

• Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου επιτρέπει τη χρησιµοποίηση δηµόσιων ή/και 

ιδιωτικών πόρων για να επενδυθούν σε ΤΑΑ. 

 Όµως, υπάρχει και η δυνατότητα οι διαχειριστικές αρχές να αποφασίσουν τη 

διοχέτευση των κεφαλαίων στα ΤΑΑ µέσω των Ταµείων Συµµετοχών (ΤΣ), τα οποία 

συστήνονται για να επενδύσουν σε πολλά ΤΑΑ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 

υποχρεωτική όµως δίνει τη δυνατότητα στις διαχειριστικές αρχές να αναθέτουν την 

εκτέλεση ορισµένων εργασιών για την υλοποίηση της πρωτοβουλία Jessica σε 

έµπειρους επαγγελµατίες143. Ο ρόλος της συµµετοχής της ETEπ στο Jessica είναι 

τριπλός
144: 

� Συµβουλεύει και επικουρεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για 

την εφαρµογή της πρωτοβουλίας 

� Προωθεί τη χρήση των Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης και των βέλτιστων 

πρακτικών σε όλη την Ευρώπη 

� Ενεργεί ως Ταµείο Συµµετοχών όταν ζητείται από τα κράτη µέλη ή τις 

διαχειριστικές αρχές. 

 Μέχρι τώρα έχει διαθέσει η ΕΤΕπ περίπου 30 δις ευρώ σε δάνεια για τη 

στήριξη των αστικών µεταφορών και έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µετά 

από πέντε χρόνια πλέον έχει την εµπειρία για την προετοιµασία και τη 

χρηµατοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Ακολουθώντας τη 

συµφωνία του Συµβουλίου (άτυπη Υπουργική Σύνοδος στις 24/25 Μαίου του 2007) 

για την αναβάθµιση των αστικών περιοχών ως µία µεγάλη κοινή πολιτική, 

                                                           
143 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_el.cfm#3, 12-12-2011 
144 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/27-

11-2011 



85 

 

αποφασίστηκε ότι  η ΕΤΕπ θα ενισχύσει τη συµµετοχή της στον τοµέα. Η ΕΤΕπ µετά 

από αίτηµα του διαχειριστή του έργου θα µπορεί πλέον να εξετάζει τη δυνατότητα 

µόχλευσης των ιδίων πόρων της χρηµατοδότησής της για έργα αστικής ανάπτυξης 

που υποστηρίζει το Jessica145. 

 Καταρχήν, τα χρηµατοδοτικά µέσα όπως το Jessica βασίζονται, όπως 

αναφέρθηκε και ανωτέρω, στην παροχή επιστρεπτέων ενισχύσεων από τα 

διαρθρωτικά ταµεία σε επενδύσεις που αναµένεται ότι θα αποφέρουν αποδόσεις, µε 

τις οποίες θα εξοφληθούν οι επενδυτές. Αυτό αποτελεί µία πιο βιώσιµη εναλλακτική 

σε σχέση µε τις ενισχύσεις µέσω επιχορηγήσεων που παρέχονται µέχρι τώρα. 

Επιπλεόν, συνδυάζοντας τα χρήµατα που προέρχονται από τα διαρθωτικά ταµεία µε 

άλλες πηγές χρηµατοδότησης η Jessica αυξάνει τους πόρους της, διευκολύνοντας την 

χρηµατοδότηση σε µεγάλο αριθµό έργων. Η Jessica επίσης, προσφέρει ευελιξία τόσο 

όσον αφορά τη δοµή, όσο και τη χρήση των χρηµατοδοτήσεων µε επενδύσεις 

εισφοράς κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν 

στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας και περιφέρειας.  

 Ακόµη, σηµαντική είναι η δυνατότητα που παρέχεται στις διαχειριστικές 

αρχές των διαρθρωτικών ταµείων και σε πόλεις να συµπράττουν µε τον ιδιωτικό και 

τραπεζικό τοµέα. Αυτό οδηγεί στη µόχλευση για περαιτέρω επενδύσεις, καθώς και 

την αναβάθµιση των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών ικανοτήτων υλοποίησης και 

διαχείρισης των έργων. Τέλος, µέσω του Jessica, ενισχύεται η εταιρική σχέση της 

κοινότητας από τη µία, της ΕΤΕπ και της CEB από την άλλη, αλλά και άλλων 

επενδυτών ώστε να αντιµετωπιστούν µε τον βέλτιστο τρόπο τα προβλήµατα των 

αστικών περιοχών. 

 Προγράµµατα στα πλαίσια του JESSICA έχουν ξεκινήσει από το 2009 στην  

Εστονία, στη Γερµανία (Brandenburg), στη Λιθουανία, στην Πολωνία (Wielkopolska 

και Western Pomerania), στην Πορτογαλία (2011) στην Ισπανία (Aνδαλουσία) και 

στο Ηνωµένο Βασίλειο (Λονδίνο)146. 

                                                           
145 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm#4/ 27-11-2011 

146 Βπλ. για περισσότερες πληροφορίες: IP/09/1565, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1565&type=HTML 
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12.2.2. Η πρωτοβουλία Jessica και η εφαρµογή της στην Ελλάδα147 

Στις 11 Ιουλίου του 2010 υπέγραψαν τη σύµβαση χρηµατοδότησης η ΕΤΕπ η 

Ελλάδα, µέσω της τότε Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Το συγκεκριµένο έγγραφο συνυπέγραψαν και οι Γ.Γ. των 13 ελληνικών περιφερειών 

αλλά και ο Γ.Γ. Περιβάλλοντος. Παρόντες στην υπογραφή της σύµβασης µεταξύ 

άλλων ήταν και η Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και ο 

Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού καθώς  η υπογραφή ενδιέφερε και τους δύο. 

Η εφαρµογή της Jessica στην Ελλάδα έχει ως στόχο τη στήριξη επενδυτικών 

προγραµµάτων και έργων αστικής ανάπτυξης, µε παράλληλη κινητοποίηση 

κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων δράσεων Aστικής Ανάπτυξης. Η 

χρηµατοδότηση παρέχεται βάσει ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης 

το οποίο θα διαµορφώνει το πλαίσιο υλοποίησης των έργων (π.χ. κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις, δίκτυα ενέργειας κτλ.) 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω κατά τη λειτουργία της Jessica 

χρησιµοποιούνται τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία υποστηρίζουν επενδύσεις 

για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε., 

µοχλέυοντας δηµόσιους πόρους από τα επιχειρησιακά προγράµµατα µε ιδιωτικούς 

πόρους. 

Μέσω της σύναψης της Σύµβασης Χρηµατοδότησης για τη σύσταση του 

Χαρτοφυλακίου Jessica, η ΕΤΕπ ορίζεται ως συνδιαχειριστής του και το Ταµείο 

Χαρτοφυλακίου έχει ως ρόλο τη διαµόρφωση του σχεδιασµού εφαρµογής της 

πρωτοβουλίας και τη συγκέντρωση πόρων από τα Ε.Π. για τη πραγµατοποίηση 

δράσεων αστικής ανάπτυξης.  

 

 

 

                                                           
147 Βπλ. Υπουργείο Οικονοµίας , Ανταγωνστικότητας και Ναυτιλίας:http://www.mindev.gov.gr/?p=1693, 

3.11.2011 
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Το συνολικό ποσό ανήλθε στα 258 εκ. ευρώ τα οποία κατανέµονται ως 

εξής
148: 

ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ 

∆ΡΑΣΕΙΣ JESSICA 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 50.000.000 

ΠΕΠ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 

10.000.000 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10.000.000 

ΠΕΠ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
20.000.000 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 15.000.000 

ΠΕΠ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
15.000.000 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10.000.000 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 15.000.000 

                                                           
148

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατανοµή: 
http://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/action-plan/allocation-of-resource, 15-12-
2011 
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ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 28.000.000 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20.000.000 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗ 15.000.000 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 40.000.000 

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

- ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΑ 

ΝΗΣΙΑ, ∆ΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑ∆Α, ΚΡΗΤΗ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

10.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 258.000.000 

 

Όπως προκύπτει, οι αρχικοί πόροι προέρχονται από τα Π.Ε.Π. και από το Ε.Π. 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», µε βλέψεις για το µέλλον να προστεθούν και 

άλλοι πόροι από τον τοµέα του πολιτισµού και του τουρισµού. 

Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της υπογραφής αναφέρεται ότι στο 

άµεσο µέλλον θα εκδοθούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σύστασης του Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου και του Επενδυτικού Συµβουλίου, θα διαµορφωθεί το Σύστηµα 

διαχείρισης και ελέγχου σύµφωνα µε τους κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

και θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες του προγράµµατος ∆ηµόσιων 
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Επενδύσεων, ώστε να ενταχθούν οι πράξεις του Jessica στα Ε.Π. και να ολοκληρωθεί 

η διαθεσιµότητα των πόρων. Αναφέρεται επίσης ότι επιθυµητό στόχο αποτελεί η 

σύσταση των ΤΑΑ έως τα τέλη του 2010 ή το  αργότερο έως τις αρχές του 2011. 

Όπως προκύπτει από τη σύµβαση ο τρόπος λειτουργίας θα είναι ο εξής: το 

Ταµείο Χαρτοφυλακίου θα επιλέξει µέσα από διαγωνισµό τα ΤΑΑ µε βάση τα 

επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν προταθεί. Τα σχέδια αυτά θα αφορούν 

αναπτυξιακές παρεµβάσεις αστικών αναπλάσεων και αστικής ανάπτυξης.  

Η επιλογή των ΤΑΑ θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την επενδυτική 

στρατηγική, να εναρµονίζεται µε τους στόχους των Ε.Π. και να εγκρίνεται από το 

επενδυτικό Συµβούλιο, το οποίο προβλέφθηκε ότι θα συσταθεί. 

 Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου διοχετεύει σταδιακά τους διαθέσιµους πόρους από 

τα Ε.Π. προς τα ΤΑΑ για την εκτέλεση των προγραµµάτων που θα έχουν ήδη 

υποβληθεί. Τα ΤΑΑ µοχλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο τους διαθέσιµους πόρους και 

τους επενδύουν για την εκτέλεση συγκεκριµένων ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Μέσω των Ταµείων αυτών, θα µπορούν να 

χορηγούνται χρηµατοδοτήσεις για έργα µε τη µορφή δανείων ή ιδιών κεφαλαίων. 

 Λόγω της ευελιξίας που παρέχει η Jessica, τα οφέλη της σύµβασης 

συνοψίζονται ως εξής: 

• ∆ίνεται η δυνατότητα για άµεση απορρόφηση των κονδυλίων των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

• Η διαχείριση γίνεται από την ΕΤΕπ, άρα είναι πιο εφικτή η αποφυγή 

διαχειριστικών προβληµάτων και δυσλειτουργιών 

• Η µόχλευση των πόρων βοηθάει στην υλοποίηση έργων που λόγω 

ανεπάρκειας πόρων θα ήταν δύσκολο να ολοκληρωθούν, µιλάµε για δάνεια 

µε πολύ ευνοϊκό επιτόκιο, τα οποία θα χρηµατοδοτήσουν ολοκληρωµένες 

αναπτυξιακές παρεµβάσεις σε επίπεδο περιφερειών, πόλεων και δήµων. 

• Μία καινοτοµία που συναντάται είναι ότι οι δήµοι µπορούν να παρέχουν γη ή 

ακίνητα, τα οποία µέχρι τώρα ήταν αναξιοποίητα και να θεωρηθούν ως 

δηµόσιοι πόροι ώστε να συµπεριληφθούν σε ένα συνολικό αναπτυξιακό 

σχεδιασµό. 
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• Η εµπειρία της συνεργασίας ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα θα αποφέρει 

µελλοντικά οφέλη για τους εµπλεκόµενους φορείς, αλλά και µέσω της 

µόχλευσης των πόρων θα ξεπεραστούν οι παρεµβάσεις που εµπίπτουν στον 

κανόνα «ν+2» και θα υπάρξουν αναπτυξιακές παρεµβάσεις διαρκείας που θα 

ξεπερνούν την χρονική διάρκεια του ΕΣΠΑ. 

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής συνεισέφερε στο 

πρόγραµµα 10 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε 

της υπογραφής, αναφέρθηκε στη δυνατή χρησιµοποίηση της Jessica για τη προώθηση 

της Πράσινης Ανάπτυξης. Καθώς και ότι σε συνεργασία µε τις περιφέρειες µπορούν 

να υλοποιηθούν δράσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και έργα υδροδότησης των 

Περιφερειών, εκτός της συµµετοχής του Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», 

στο Ταµείο χαρτοφυλακίου Jessica σε συνεννόηση µε τις Περιφέρειες να 

προωθηθούν τα ανωτέρω έργα και να επιτευχθούν οι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι του 

ΕΣΠΑ στο πρόγραµµα Σταθερότητα και Ανάπτυξη. 

 Ενάµιση χρόνο µετά, στις 9 ∆εκεµβρίου του 2011, ο Υπουργός Ανάπτυξης, 

Αναταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πραγµατοποίησε την υπογραφή της σύστασης 

ΤΑΑ στο πλαίσιο του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Jessica, για τις Περιφέρειες Αττικής, 

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων149. Στο Ταµείο χορηγούνται 85 εκ. ευρώ, όπως 

αναφέρεται από το ποσό αυτό θα επενδυθούν 50 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής, 

15 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και 10 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων. Τα υπόλοιπα 10 εκ. ευρώ θα επενδυθούν µέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον 

- Αειφόρος Ανάπτυξη» σε οποιοεσδήποτε από τις περιφέρειες της χώρας που 

υπάγονται στον Στόχο 1, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Κρήτη150. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω το ποσό του ΤΑΑ θα επενδυθεί στους 

κύριους στόχους της Jessica, δηλαδή σε δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

ελληνικών περιφερειών.  

                                                           
149 Βλπ. http://www.mindev.gov.gr/?p=6031, 10/12/2011 
150 Βλπ. όπως παραπάνω: http://www.mindev.gov.gr/?p=6031, 10/12/2011 
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Στις 24 Νοεµβρίου του 2011 επίσης, είχε υπογραφεί η πρώτη σύµβαση για την 

ενεργοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου Jessica, στην Περιφέρεια Κρήτης151. Η 

ΕΤΕπ υπέγραψε τη σύµβαση για την ίδρυση του ΤΑΑ µε την κοινοπραξία της 

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (TT 

Hellenic Postbank) µε στόχο την προώθηση έργων αστικής ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια της Κρήτης. Το ΤΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου Jessica στο πλαίσιο της ΕΤΕπ που ιδρύθηκε το 2010 σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αναταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, µε στόχο τη χρησιµοποίηση των χρηµάτων των διαρθρωτικών 

Ταµείων για επενδύσεις σε αστικές περιοχές.  

Η ΕΤΕπ και σε αυτή την περίπτωση συµµετέχει ως διαχειριστής του Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου Jessica στην Ελλάδα. Με στόχο πιο ανταγωνιστικές και βιώσιµες 

αστικές περιοχές στην Περιφέρεια της Κρήτης, το ΤΑΑ θα επενδύσει περίπου 15 εκ. 

ευρώ τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο µπορεί να 

περιλαµβάνει έργα σε αστικές περιοχές, όπως η αποκατάσταση υποβαθµισµένων 

περιοχών, βασικά έργα υποδοµής, ανάπτυξη συνεταιριστικών σχηµατισµών υψηλής 

τεχνολογίας, υποδοµών προστιθέµενης αξίας, δίκτυα ενέργειας και διαχείριση 

υδάτων.   

Στις 9 ∆εκεµβρίου του 2011 η Ελλάδα προχώρησε σε µία ακόµη πράξη που 

ενδέχεται να συνεισφέρει στην επιθυµητή ενίσχυση της ανάπτυξης, υπογράφθηκε η 

χορήγηση 50 εκ. ευρώ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για τη 

χρηµατοδότηση επενδύσεων µικροµεσαίων επιχειρήσεων και επενδύσεων µικρής και 

µεσαίας κλίµακας στους τοµείς της βιοµηχανίας, του τουρισµού, των υπηρεσιών, των 

υποδοµών, της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, της 

παιδείας στο σύνολο της χώρας152.  

12.3.Mικροδάνεια-Μικροπιστώσεις 

Όπως αναφέρθηκε ήδη η Ε.Ε. εκτός της λογικής των επιχορηγήσεων που 

παρέχονται προς τα κράτη µέλη, πλέον χρησιµοποιεί και άλλους τρόπους 

χρηµατοδότησης. Ξεφεύγοντας από τη λογική των δύο προηγούµενων 

                                                           
151
Βλπ.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/11/176&type=HTML, 

10/12/2011 
152 Βλπ. http://www.mindev.gov.gr/?p=6031, 10/12/2011 
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πρωτοβουλιών, όπου το αντικειµενό τους είναι συγκεκριµένο και προσανατολισµένο 

στην πρώτη στην παροχή τεχνικής βοήθειας και στη δεύτερη στη βιώσιµη ανάπτυξη 

των αστικών περιοχών περνάµε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση αυτή 

προωθείται µέσα από δύο διακριτές πρωτοβουλίες (Jeremie και Jasmine). Πριν γίνει 

όµως η ανάλυση αυτών θα πρέπει πρώτα να ερµηνευτεί το γενικότερο πλαίσιο που 

προωθείται από την Ε.Ε. καθώς οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν τρόπους για την 

παροχή βοήθειας σε επίπεδο κρατών µελών. 

Έτσι, η Ε.Ε. προωθεί το πρόγραµµα µικροπιστώσεων, το οποίο αντιστοιχεί 

στην ικανότητα της για παροχή δανείων προς αυτοαπασχολούµενους και επιχειρήσεις 

µε λιγότερους από δέκα υπαλλήλους. Τα δάνεια αυτά δεν έχουν τη διαδεδοµένη 

µορφή του όρου, αλλά αφορούν την παροχή εγγυήσεων, δανείων ή ιδιών κεφαλαίων 

σε ενδιάµεσους φορείς οι οποίοι στη συνέχεια χορηγούν δάνεια σε µικρές 

επιχειρήσεις ή συνεισφέρουν σε αυτές ίδια κεφάλαια. Τα µικροδάνεια όµως αυτά δεν 

θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 25.000 ευρώ153.  

Η λειτουργία του προγράµµατος είναι ως εξής, ο εν δυνάµει επιχειρηµατίας ή 

ο επιχειρηµατίας που θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητα του απευθύνεται σε 

φορείς παροχής µικροπιστώσεων στη χώρα του για την παροχή βοήθειας, όµως ο 

φορέας αυτός θα πρέπει να συµµετέχει µε τη σειρά του σε µια από τις ακόλουθες 

πρωτοβουλίες της Ε.Ε.: 

1. Στο Πρόγραµµα - Πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία, το 

οποίο εµφανίζεται µε το ακρώνυµο CIP (Competitiveness and Innovation 

Framework Programme154). Το πρόγραµµα CIP στηρίζει µικροεπιχειρηµατίες 

ώστε να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρηση τους155.  

2. Στον ευρωπαϊκό µηχανισµό Progress, ο οποίος χορηγεί µικροδάνεια σε άτοµα 

που έχουν χάσει τη δουλειά τους και επιδιώκουν να ανοίξουν µία δική τους 

επιχείρηση ή σε άτοµα που θέλουν να επεκτείνουν την επιχείρηση τους αλλά δεν 

έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο από κάποιο τραπεζικό ίδρυµα. Ο 

µηχανισµός δεν χρηµατοδοτεί απευθείας τους επιχειρηµατίες, όµως δίνει τη 

                                                           
153 Βλπ. http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_el.htm, 15/12/2011 
154

 Βλπ. http://ec.europa.eu/cip/eip/access-finance/index_en.htm, 15/12/2011 
155

 Βλπ. http://ec.europa.eu/environment/sme/funding/funding_en.htm#8, 05/01/2012 
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δυνατότητα σε επιλεγµένους παρόχους µικροχρηµατοδοτήσεων στην Ε.Ε. να 

αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν µέσω των ακόλουθων ενεργειών156: 

- Μέσω εγγυήσεων στους παρόχους και κατά συνέπεια αναλαµβάνει από 

κοινού τον κίνδυνο ζηµιάς. 

- Μέσω χρηµατοδότησης για την αύξηση των ποσών που µπορούν να 

διατεθούν για µικροδάνεια. 

Οι πάροχοι µικροπιστώσεων µπορεί να είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες τράπεζες, µη 

τραπεζικά ιδρύµατα µικροπιστώσεων και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις157. Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιος πάροχος που να δικαιούται να λάβει µέρος στο 

πρόγραµµα Progress, αντίστοιχα στην Κύπρο είναι η Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα ΛΤ∆158.  

3. Στη πρωτοβουλία Jeremie. Όπως αναλύεται και πιο κάτω τα κράτη µέλη έχουν 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για τη 

στήριξη των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Σε κάποιες χώρες οι φορείς 

χορήγησης µικροπιστώσεων επωφελούνται από την παροχή τόσο των 

εγγυήσεων, όσο και των δανείων ή/και των ιδίων κεφαλαίων.  

4. Στην πρωτοβουλία Jasmine, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε µη 

τραπεζικούς φορείς χορήγησης µικροπιστώσεων. Η Jasmine θα αναλυθεί 

διεξοδικά πιο κάτω, όµως σε αυτό το σηµείο θα πρέπει απλώς να αναφερθεί ότι 

ενισχύει την ικανότητα των φορέων αυτών και τους βοηθά να αποκτήσουν 

βιωσιµότητα στην πιστωτική αγορά. Η παροχή της πρωτοβουλίας 

διαφοροποιείται από τις ανωτέρω καθώς αφορά σε χρηµατοδοτική στήριξη όσο 

και σε τεχνική βοήθεια. 

 H Ευρωπαική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την ύφεση που πλήττει τα 

ευρωπαϊκά κράτη και την χρηµατοπιστωτική κρίση, προωθεί µεταξύ άλλων, τρόπους 

ενίσχυσης των ΜΜΕ, καθώς θεωρεί ότι είναι ένας από τους πιο ευάλωτους τοµείς 

όταν µειώνονται οι πιστώσεις. Επίσης, η δυσκολία εξέυρεσης πιστώσεων οφείλεται 

αρχικά στην κρίση του τραπεζικού τοµέα, αλλά στη συνέχεια και στην αναµενόµενη 

απροθυµία των πιστωτικών ιδρυµάτων για ανάληψη κινδύνων. Οι δύο ανωτέρω λόγοι 

                                                           
156 Βλπ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836, 15/12/2011 
157

 Βλπ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el, 15/12/2011 
158

 Βλπ. http://www.ccb.coop.com.cy/content/BankingOperations/finaletep.pdf, 15/12/2011 
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οδήγησαν στη µείωση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ και στη µείωση των 

επενδύσεων ιδίως στην καινοτοµία, κάτι που η Επιτροπή προσπαθεί να αποφύγει159. 

 Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση ιδίως για τις νεοσύστατες και ΜΜΕ έχει 

τεράστια σηµασία. Η Επιτροπή στην Ανακοίνωση της (COM(2008) 876 τελικό) 

αναφέρει ότι στηρίζει τη χρήση των εξελισσόµενων χρηµατοδοτικών µέσων κατά 

τρόπο συµπληρωµατικό στο πλαίσιο-πρόγραµµα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα 

και την καινοτοµία όσο και της πολιτικής για την συνοχή. Για την περαιτέρω 

ενίσχυση των επιχειρήσεων άλλωστε σύναψε και έθεσε σε εφαρµογή το σχέδιο 

Jeremie, καθώς θεωρεί ότι σε µια περίοδο τόσο σοβαρής οικονοµικής κρίσης και 

περιορισµού των δηµοσιονοµικών πόρων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η στροφή από 

τα παραδοσιακά µοντέλα προς τα ανταποδοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.  

 Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό το ρόλο των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων και των µορφών χρηµατοδότησης που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, 

για αυτό και στις 10/09/2008 σύναψε και έθεσε σε εφαρµογή το πρόγραµµα Jasmine. 

 Μέσω αυτού µπορεί να υπάρξει εφαρµογή διαφόρων µορφών τεχνικής και 

χρηµατοοικονοµικής βοήθειας κατά κύριο λόγο προς µη τραπεζικά ιδρύµατα που 

παρέχουν πιστώσεις µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, την 

επέκταση τους και να καταφέρουν να γίνουν πιο βιώσιµα. Τέλος, για την εφαρµογή 

του Jasmine υπάρχει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο 3 ετών (2009-2011) µε 

συνολικό προυπολογισµό 50 εκ. ευρώ160. Στη συνέχεια, θα γίνει εκτενής ανάλυση 

της πρωτοβουλίας Jeremie και Jasmine, καθώς αποτελούν τα νέα χρηµατοδοτικά 

µέσα της Ε.Ε. που µας ενδιαφέρουν. 

Γ. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)161  

 Οι κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις. Η 

πρωτοβουλία δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού µε την ΕΤΕπ 

µε στόχο τη χρήση µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για τη βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση µέσω των παρεµβάσεων των 

                                                           
159 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες : «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών - Πολιτική για τη συνοχή: επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία», 
COM(2008) 876 τελικό 
160 Βλπ.  http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0876, 6/01/2012 
161 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm#1, 10/12/2011 
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∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουν ενα µέρος των χρηµατοδοτήσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για 

να τα επενδύσουν σε ανακυκλούµενα µέσα, όπως είναι τα Ταµεία κεφαλαίων 

επιχειρηµατικού κινδύνου, δανειοδοτήσεων ή εγγυήσεων162. Τα Ταµεία αυτά 

στηρίζουν
163: 

• Τη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση των υφιστάµενων. 

• Πρόσβαση (ιδιαίτερα ΜΜΕ) επιχειρήσεων σε επενδυτικά κεφάλαια, µε σκοπό 

είτε τον εκσυγχρονισµό, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, είτε 

την ανάπτυξη νεων προϊόντων, την εξασφάλιση και τη διεύρυνση της 

πρόσβασης τους στην αγορά. 

• Προσανατολισµένη έρευνα και ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, µεταφορά 

τεχνολογίας, καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα 

• Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των παραγωγικών δοµών, για µείωση του 

ποσοστού άνθρακα 

• Παραγωγικές επενδύσεις που δηµιουργούν αλλά και που διασφαλίζουν θέσεις 

εργασίας. 

 Ο τρόπος λειτουργίας της πρωτοβουλίας Jeremie ξεκινά από τη χρήση των 

χρηµατοδοτήσεων του ΕΤΠΑ, οι οποίες καταβάλλονται σε Ταµεία δανειοδοτήσεων, 

εγγυήσεων ή κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, ώστε αυτά να επενδυθούν σε 

επιχειρήσεις. Οι αποδόσεις των επενδύσεων επανεπενδύονται σε επιχειρήσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο υπάρχει µια «δεξαµενή» χρηµάτων που χρησιµοποιείται αρκετές 

φορές, ανακυκλώνοντας δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις, µοχλεύοντας κεφάλαια και 

αυξάνοντας τη βιωσιµότητα και τον αντίκτυπο των δηµόσιων πόρων που διατίθενται 

προς τις ΜΜΕ. 

 Από την άλλη, µπορεί να δοθεί η δυνατότητα στις διαχειριστικές αρχές να 

διοχετεύσουν πόρους του προγράµµατος µέσω Ταµείων Συµετοχών (ΤΣ), τα οποία 

συστήνονται για να επενδύσουν σε πολλά επενδυτικά ταµεία. Η επιλογή αν και δεν 

είναι υποχρεωτική δίνει παρόλα αυτά το πλεονέκτηµα στις διαχειριστικές αρχές να 

αναθέσουν σε έµπειρους επαγγελµατίες την εκτέλεση ορισµένων εργασίων για την 

                                                           
162 Βλπ. http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm, 10/12/2011 
163 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm#2, 10/12/2011 
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υλοποίηση της πρωτοβουλίας164. Με τον τρόπο αυτό, οι διαχειριστικές αρχές 

µπορούν να αξιοποιήσουν την εµπειρογνωµοσύνη του ιδιωτικού ή/και του 

τραπεζικού τοµέα, αναβαθµίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων τους σε 

επιχειρήσεις. 

 12.3.1. Η χρήση του Jeremie στην Ελλάδα 

Η πρωτοβουλία χρησιµοπoιείται στην χώρα µας µέσω της παροχής ευνοϊκών 

δανείων επιµερισµού ρίσκου για νεοϊδρυθείσες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, 

οι οποίες έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό µέχρι πενήντα άτοµα165. 

Το ποσό που µπορεί να διατεθεί για την Ελλάδα µέσω της πρωτοβουλίας ανέρχεται 

στα 120.000.000 (60 εκ. ευρώ ιδιωτική και 60 εκ. ευρώ δηµόσια συµµετοχή). Οι 

επιλεγέντες Ενδιάµεσοι Οργανισµοί για την Ελλάδα έχουν οριστεί οι εξής τράπεζες:  

Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, οι οποίες θα συνεισφέρουν αντίστοιχο µε τη 

δηµόσια δαπάνη ποσό (60 εκατ. ευρώ), ώστε να επιµεριστεί ο κίνδυνος και να 

µειωθούν οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των 

δανείων.  

Η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις µπορούσε να ξεκινήσει από τις 

22/2/2011 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Η χρηµατοδότηση µέσω της 

πρωτοβουλίας γίνεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και Αττικής µε τη 

συγχρηµατοδοτήση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης166. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρωτοβουλία δεν αφορά όλες 

ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν τα κάτωθι κριτήρια. Υπάρχουν και κάποιοι 

περιορισµοί, έτσι εξαιρούνται συµµετοχής οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε µία 

από τις παρακάτω κατηγορίες167: 

• έχουν υποστεί κυρώσεις για παραβίαση κανόνων είτε κοινοτικής είτε εθνικής 

νοµοθεσίας κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης, αλλά και 

                                                           
164

 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm#3, 10/12/2011 
165 Βλπ. http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546, 5/01/2012 
166

 Βλπ. http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546, 5/01/2012 
167 Βλπ. http://epixeirein.gr, 2011/05/23/jeremie, 07/01/2012 
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καθόλη τη διάρκεια των δανείων δεν θα πρέπει να έχουν διαπράξει 

οποιαδήποτε παρατυπία, σύµφωνα µε τις κοινοτικές προβλέψεις της 

νοµοθεσίας περί διαρθρωτικών ταµείων 

• έχουν χαρακτηριστεί ως προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων 

γραµµών για τις προβληµατικές επιχειρήσεις (ΕΕC244/1.10.2004) 

• εκκρεµεί σε βάρος τους απόφαση ανάκτησης 

• να έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε Τράπεζες 

 Τα δάνεια τα οποία παρέχονται προς τις επιχειρήσεις µέσω της συµµετοχής 

στην πρωτοβουλία Jeremie θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για απόκτηση 

επαγγελµατικής στέγης ή επαγγελµατικού εξοπλισµού ή ως κεφάλαια κίνησης 

επέκτασης δραστηριοτήτων, δηλαδή για αγορά πρώτων υλών και εµπορευµάτων. ∆εν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παρεχόµενα χρήµατα για λειτουργικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων π.χ. για τη µισθοδοσία του προσωπικού ή για πληρωµή του ενοικίου 

της επιχείρησης. 

 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δανείων αυτών είναι ότι έχουν πολύ χαµηλό 

επιτόκιο (το πολύ 4%) και δίνεται µε βάση τους όρους δανεισµού της κάθε τράπεζας 

αλλά και τους όρους της πρωτοβουλίας Jeremie. Όπως αναφέρεται στο wedsite της 

Εθνικής Τράπεζας το επιτόκιο των δανείων ξεκινά από 2,93%, λόγω της 

συγχρηµατοδότησης µε το ΕΤΠΑ (σε ποσοστό 50%), και διαµορφώνεται ανάλογα µε 

τις εξασφαλίσεις και τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης168. Αντίστοιχα, το 

επιτόκιο της Αlpha Bank είναι κυµαινόµενο και ορίζεται από το Alpha Προνοµιακό 

Επιτόκιο, σήµερα 5,90%, µε ένα περιθώριο διαφοροποίησης ανάλογα µε τις  

εξασφαλίσεις της επιχείρησης. Λόγω της συµµετοχής της Τράπεζας στην 

πρωτοβουλία JEREMIE το επιτόκιο αυτό αφορά µόνο  το 50% του δανείου, καθώς το 

υπόλοιπο είναι άτοκο λόγω της συµµετοχής πόρων του ΕΤΠΑ. Συνεπώς η τελική 

επιτοκιακή επιβάρυνση της επιχειρήσης ανέρχεται σήµερα στο 3,95%, πλέον 

εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)169.  Όσον αφορά την περίοδο αποπληρωµής, αυτή 

κυµαίνεται από 36 έως 72 µήνες, στην περίοδο αυτή συµπεριλαµβάνεται και η 

                                                           
168
Βλπ.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIw

MDDx8zAyMfswAjZz83I28XI_3g1Bz9gmxHRQDGJM_r/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm
/connect/NBGgr/nbg+site/business/small+and+medium+enterprises/financing/sygxrhmatodotoymena_
daneia_jeremie#, 07/01/2012 
169
Βλπ. για περισσότερες πηροφορίες:  http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=8218, 07/01/2012 
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περίοδος χάριτος170. Η Εθνική Τράπεζα ορίζει ότι θα πρέπει να γίνεται τρίµηνη 

καταβολή των δόσεων, κάτι που δεν ισχύει στην Alpha Bank, καθώς η καταβολή 

δόσεων διαµορφώνεται µετά από συµφωνία. 

 Το ποσό που διατίθεται από την Εθνική Τράπεζα θα διατεθεί σύµφωνα µε την 

εξής γεωγραφική κατανοµή όπως παρουσιάζεται στον πίνακα171: 

Περιφέρειες Ποσό δανείων σε εκατοµύρια ευρώ 

Αττική 9,325 

Κεντρική Μακεδονία 7,35 

∆υτική Μακεδονία 3,475 

Νότιο Αιγαίο 0,75 

Στερεά Ελλάδα 3,10 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 

Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, 

∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

36,00 

Σύνολο 60,00 

 Αντίστοιχη κατανοµή δεν υπάρχει στην Alpha Bank, η οποία ακολουθεί έναν 

άλλο διαχωρισµό. Τα συγχρηµατοδοτουµενα δάνεια που παρέχονται µέσω της 

συµµετοχής στην πρωτοβουλία Jeremie µπορούν να παρασχεθούν στις εξής 

κατηγορίες
172: 

1. προς µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις έως 100.000 ευρώ  

2. (Jeremie II) προς πολύ µικρές έως 25.000 ευρώ - Microfinance) 

3. (Jeremie ΙΙ) προς µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις έως 500.000 

ευρώ όµως που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ICT - Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 

                                                           
170
Βλπ.http://epixeirein.gr/2011/05/23/jeremie, 07/01/2012 

171
Βλπ.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIw

MDDx8zAyMfswAjZz83I28XI_3g1Bz9gmxHRQDGJM_r/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm
/connect/NBGgr/nbg+site/business/small+and+medium+enterprises/financing/sygxrhmatodotoymena_
daneia_jeremie#, 07/01/2012 
172

 Βλπ. http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=9632, 07/01/2012 
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12.3.2.Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Το ΕΤαΕ παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της τέταρτης 

πρωτοβουλίας, Jasmine. Πριν περάσουµε στην ανάλυση της πρωτοβουλίας θα 

αναφερθούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ταµείου και ο ρόλος του προς τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο ρόλος του έγκειται στο να τις βοηθήσει να βρούν 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που χρειάζονται. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει 

κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου και µέσα εγγυήσεων, που απευθύνονται στον 

ανωτέρω κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕταΕ προωθεί τους στρατηγικούς στόχους 

της Ε.Ε. για την υποστήριξη της καινοτοµίας, της ανάπτυξης, της 

επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης.  

Η συνολική δέσµευση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων στον τοµέα των 

Ιδιωτικών Μετοχικών Κεφαλαίων ανήλθε στα 4,5 δις ευρώ µέχρι το τέλος του 2008. 

Με επενδύσεις σε πάνω από 290 ταµεία, αναδείχθηκε ως ο κύριος παράγοντας στα 

ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, λόγω της κλίµακας και του σκοπού 

των επενδύσεών του ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας και σε τοµείς πρώιµου 

σταδίου.  

 Η συνολική του δέσµευση σε εγγυήσεις ανήλθε στα 11,6 δις ευρώ σε 190 

δραστηριότητες µέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2008, χαρακτηρίζοντας το ως τον 

κύριο ευρωπαϊκό εγγυητή των ΜΜΕ και κορυφαίο εγγυητή µικροχρηµατοδοτικών 

εγγυήσεων. 

Από τότε που ξεκίνησαν οι δραστηριότηες του στον τοµέα των ΜΜΕ έχει 

έµµεσα βοηθήσει πάνω από 810.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις και επίσης, συνέβαλε 

σηµαντικά στην οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη της Ευρώπης173. 

∆. JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe)174  

 Η κοινή  δράση για τη στήριξη µικροχρηµατοπιστωτικών οργανισµών στην 

Ευρώπη έχει ως στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά και χρηµατοοικονοµικής 

υποστήριξης σε µη τραπεζικούς φορείς µικροπιστώσεων. Επίσης, τους παρέχει 

βοήθεια ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους (π.χ. χρηστή 

                                                           
173

 Βλπ. http://www.european-
microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-flysheet. pdf, 
15/01/2012 
174

 Βλπ.http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm#2 
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διακυβέρνηση, συστήµατα πληροφορικής, διαχείριση κονδυλίων και στρατηγικός 

σχεδιασµός), να επεκταθούν αλλά και να γίνουν βιώσιµοι. Ως πάροχοι 

µικροπιστώσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Jas-BE/2011/06 θεωρούνται175: 

�  Greenfield οργανισµοί µικροχρηµατοδοτήσεων  

� Έµπειροι οργανισµοί µικροχρηµατοδοτήσεων 

� Εξουσιοδοτηµένες τράπεζες. 

 Ως οργανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων θεωρείται κάθε µη τραπεζικός 

οργανισµός καταβολής µικροπιστώσεων. Και τέλος, ως µικροπίστωση θεωρείται 

κάθε δάνειο κάτω από 25.000 ευρώ που καταβάλλεται για να υποστηρίξει κυρίως 

δραστηριότητες αύξησης εισοδήµατος σε άτοµα που δεν έχουν πρόσβαση γενικά σε 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και συγκεκριµένα σε δάνεια. 

 Με ένα συνολικό ποσό περίπου 50 εκ. ευρώ, το Jasmine  χρηµατοδοτείται από 

την ΕΤΕπ και άλλες ενδεχόµενες τράπεζες - συνεργάτες µε πρόσθετη χρηµατοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Jasmine διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων, το οποίο παρέχει στα µικροχρηµατοδοτικά ιδρύµατα πηγές 

χρηµατοδότησης µε τη µορφή δανείων ή ιδίων κεφαλαίων αλλά και τεχνικής 

βοήθειας. Μια οµάδα του ΕΤαΕ επεξεργάστηκε την εφαρµογή της πρωτοβουλίας και 

ανέπτυξε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της: παροχή τεχνικής βοήθειας, διάδοση 

βέλτιστων πρακτικών, χρηµατοδότηση µικροχρηµατοδοτικών ιδρυµάτων176.  

 Έτσι,  η νέα πρωτοβουλία Jasmine αποσκοπεί, στην προώθηση ορθών 

πρακτικών στο πεδίο των µικροπιστώσεων και στην εκπόνηση ενός κώδικα 

δεοντολογίας για τους οργανισµούς µικροπιστώσεων177. Όπως ανέφερε ο Philippe 

Delvaux, συντονιστής της Jasmine στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής 

«Αντί να δηµιουργούµε άχρηστο ανταγωνισµό µε τα τραπεζικά ιδρύµατα που 

παρέχουν µικροπιστώσεις, προσπαθούµε να επιτύχουµε συνέργειες και να καλύψουµε 

τα κενά, όπου οι τράπεζες αδυνατούν να παρέµβουν εξαιτίας του υψηλού κόστους 

που απαιτεί η συνεργασία µε µικροεπιχειρηµατίες» και επίσης αναφέρει «Αξίζει να 
                                                           
175
Βλπ.http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/calls-for-expression-of-interest/jasmine-2011-

006-call-eoi-beneficiaries.pdf, 13/01/2012 
176 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες : http://www.european-
microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-flysheet.pdf, 
13/01/2012 

177 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_el.cfm, 08/01/2012 
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σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία µας […] προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον από τον 

τραπεζικό κλάδο». Επιθυµητό στόχο µέσω της εφαρµογής το Jasmine αποτελεί η 

αύξηση του αριθµού και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων και η αξιοπιστία των 

υφιστάµενων µη τραπεζικών πιστωτικών ιδρυµάτων178.  

 Η πρωτοβουλία Jasmine, αποτελεί µια πιλοτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 

2008 µέσω της συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οµίλου της ΕΤΕπ και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσµα της Ανακοίνωσης 

(COM (2007)708) της Ε.Ε. το Νοέµβριο του 2007, «Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για 

την προώθηση των µικροπιστώσεων µε σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης»179. Στόχος της Ανακοίνωσης ήταν να προάγει την ανάπτυξη των 

µικροπιστώσεων στην Ε.Ε.. Η ανακοίνωση προωθεί τέσσερα διαφορετικά σκέλη: 

1. Να βελτιωθεί το νοµικό και θεσµικό περιβάλλον στα κράτη µέλη 

2. Να αλλάξει το κλίµα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα 

3. Να προαχθεί η διάδοση των καλών πρακτικών  

4. Να παρασχεθούν επιπλέον κεφάλαια για τα µκροπιστωτικά ιδρύµατα. 

 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων είναι καθοριστικός, καθώς 

αναλαµβάνει τόσο την οργάνωση της τεχνικής βοήθειας µε τη συχρηµατοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της ανάπτυξης µικροχρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών όσο και την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης για την παροχή δανείων 

(πόροι ΕΤΕ) και κεφαλαίου εκκίνησης (πόροι Ε.Ε.)180. Μέσω των υπηρεσιών που 

παρέχει, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε περισσότερους επιχειρηµατίες και ιδιαίτερως 

σε µικρές επιχειρήσεις, να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια που θα τους επιτρέψουν 

να µετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιµες επιχειρήσεις. 

  Η συνεισφορά της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνδυάζεται µε συχρηµατοδότηση 

κατά 50% και από άλλες τράπεζες. Οι επενδύσεις θα έχουν τη µορφή µεσοπρόθεσµων 

ή µακροπρόθεσµων δανείων ή/και οιονεί µετοχικού κεφαλαίου. Η µορφή των 

δανείων και η επιλογή της επενδυτικής στρατηγικής γίνεται σε συνεργασία µε τις 

                                                           
178
Βλπ.http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_el.pdf, 

12/01/2012 
179 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 
(2007)708):   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF,  
08/01/2012 
180 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_el.cfm#3, 08/01/2012 
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συνεργάτιδες τράπεζες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρωτοβουλά Jasmine 

δεν παρέχει απευθείας ούτε επιχορηγήσεις ούτε απευθείας χρηµατοδότηση σε πολύ 

µικρές επιχειρήσεις181. Το παρακάτω διάγραµµα περιγράφει τον κύκλο εργασιών της 

πρωτοβουλίας
182: 

 

 

 

 Το ΕΤΕπ παρέχει Τεχνική Βοήθεια σε επιλεγµένους οργανισµούς 

µικροχρηµατοδότησης και µικροχρηµατοπιστωτικούς παρόχους στην Ε.Ε. µε σκοπό 

να αυξήσει την ποιότητα των εσωτερικών εργασιών τους. Οι υπηρεσίες Τεχνικής 

Βοήθειας περιλαµβάνουν183: 

1. Την αξιολόγηση (τη διάγνωση της δοµής, της οργάνωσης και του τρόπου 

λειτουργίας) των επιλεγµένων µικροχρηµατοπιστωτικών οργανισµών, είτε την 

                                                           
181 Βλπ. http://www.european-
microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-flysheet.pdf, 
08/01/2012 
182

 Bλπ. όπως παραπάνω: http://www.european-

microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-flysheet.pdf, 

11/07/2012 
183

 Βλπ. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm, 09/01/2012 
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αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας από εξειδικευµένους 

οργανισµούς. (Microfinanza Rating184 και Planet Rating185) 

2. Tην παροχή εξατοµικευµένης εκπαίδευσης για το υπαλληλικό και διευθυντικό 

προσωπικό του επιλεγµένου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού από 

εξειδικευµένους συµβούλους186 µετά από την αναγνώριση των αδύναµων 

σηµείων τους στο στάδιο της διάγνωσης/αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας τους. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Τεχνική Βοήθεια παρέχεται δωρεάν προς όλους 

τους δικαιούχους οργανισµούς και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Γενική ∆ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική.  

Μια πρώτη επένδυση υπογράφηκε στο πλαίσιο της Jasmine το Σεπτέµβριο του 

2009. Το ίδρυµα Coopest στο Βέλγιο, χορηγεί µικροπιστώσεις σε µη τραπεζικά 

ιδρύµατα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, το ποσό κονδυλίων που έλαβε 

ανέρχεται στα 1,8 εκ. ευρώ187. Στη συνέχεια, το 2010 µετά από διαγωνισµό που 

προκηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων επιλέχθηκαν 15 µη τραπεζικοί 

πάροχοι µικροπιστώσεων, οι οποίοι έλαβαν τεχνική βοήθεια µέσω της αξιολόγησης 

και της εκπαίδευσης τους σε 12 µέρες. Οι δικαιοούχοι του 2010 παρουσιάζονται στον 

σχετικό πίνακα. Ακόµη, το 2011, τον τελευταίο χρόνο της εφαρµογής του Jasmine, 

διενεργήθηκε ένας ακόµη διαγωνισµός και επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων τα παρακάτω 10 µη τραπεζικά µικροπιστωτικά ιδρύµατα ως πάροχοι 

µικροπιστώσεων οι οποίοι θα λάβουν τεχνική βοήθεια µέσω του JASMINE.188: 

 

 

 

                                                           
184 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.microfinanzarating.com, 09/01/2012 
185 Βλπ. για περισσοότερες πληροφορίες: http://www.planetrating.com/EN/index.php, 09/01/2012 
186 Οι σύµβουλοί παρέχονται από το Μicrofinance Center, ένα δίκτυο µε βάση την Πολωνία και ενεργό 
σε Ασία και Αφρική αλλά και στην Ευρώπη. 
187
Βλπ.http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_el.pdf, 

12/01/2012 
188 Βλπ. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm, 09/01/2012 
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Για το έτος 2010 

Χώρες Πάροχοι µικροπιστώσεων 

Βουλγαρία 

USTOI 

Nachala 

Mikrofond 

Γαλλία Creasol 

Ουγγαρία 

PRIMOM 

Mikrohitel 

FEA 

Ιταλία PerMicro 

Ηνωµένο Βασίλειο (Σκωτία) PSYBT 

Ρουµανία 

FAER 

OMRO 

EXPRESS FINANCE 

LAM 

Ισπανία CPPAC 

 

 

Για το έτος 2011 

Χώρες Πάροχοι Μικροπιστώσεων 

Βέλγιο Credal 

Bουλγαρία 

 

Nachala 

Mikrofond 

Bulgarian Development Bank JOBs MFI 

Ιταλία Fondazione Risorsa Donna 

Ρουµανία 

Patria Credit 

ROMCOM 

Agency for Implementing Projects and 

Programs for SMEs 

Ολλανδία Qredits 

Ηνωµένο Βασίλειο 
Manchester Credit Union 

Business Finance Solutions 



105 

 

Η επιλογή των παρόχων έγινε λαµβάνοντας υπόψη: i) τον κοινωνικό 

αντίκτυπο που επιτεύχθηκε από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην 

περιφέρεια/χώρα λειτουργίας τους, ii) τη βιωσιµότητα του χρηµατοπιστωτικού 

οργανισµού. Άλλα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη ήταν η κοινωνική 

ευαισθητοποίηση τους, η µη τραπεζική κατάσταση τους και ο στρατηγικός 

σχεδιασµός που να αποδεικνύει τη θέληση τους για οικονοµική βιωσιµότητα. 

Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως το πρώτο στάδιο για τη µετέπειτα δυνατότητα 

χρηµατοδότησης από το ΕΤαΕ - διαχείριση εντολών χρηµατοδότησης, στηρίζοντας 

µη τραπεζικούς µικροχρηµατοδοτικούς οργανισµούς ώστε να αναβαθµίσουν τις 

δραστηριότητες τους και να µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των χρηµατοδοτικών 

προιόντων τους στην ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων και στη µείωση της ανεργίας 

εντός της Ε.Ε.189. 

Επίσης, στα πλαίσια της Jasmine, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

αναπτύσσονται υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης, όπως η ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων, συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα ορθών πρακτικών και υπηρεσία 

πληροφόρησης σχετικά µε την Jasmine και τις µικροπιστώσεις (Jasmine Helpdesk)190. 

Eπίσης, έχει αναπτυχθεί ένας εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας για τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, γνωστός µε την ονοµασία Jasmine Code of Good 

Conduct for Microcredit Provision191. Όπως αναφέρει ο Philippe Delvaux σχετικά µε 

τον εθελοντικό αυτό κώδικα δεοντολογίας, «Αν και µη υποχρεωτικός, επιθυµούµε να 

καταστεί ένα εγχειρίδιο λειτουργίας των µικροπιστωτικών ιδρυµάτων»192. 

Το Jasmine λειτουργεί συµπληρωµατικά στις χορηγήσεις µικροπιστώσεων 

µέσω της πρωτοβουλίας Jeremie αλλά και τα δύο επίσης λειτουργούν 

συµπληρωµατικά του Μηχανισµού Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress (που 

συστάθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 

ίσων ευκαιριών). Στόχος και των τριών αποτελεί η αύξηση της πρόσβασης ατόµων 

στη χρηµατοδότηση και εντάσσονται στη γενικότερη επιθυµία της Ε.Ε. για την 

                                                           
189 Βλπ. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm, 09/01/2012 
190 Βλπ. http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_el.cfm#3, 09/01/2012 
191 Βλπ. για περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα δεοντολογίας για τους µικροχρηµατοδοτικόυς 
οργανισµούς: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/code_bonne_conduite.pdf  και 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_cgc_en.cfm, 09/01/2012 
192
Βλπ.http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_el.pdf, 

12/01/2012 
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας. Το Progress 

συµπληρώνει το χρηµατοδοτικό µέσο Jasmine, καθώς αυξάνει την προσφορά δανείων 

για ανέργους, που επιθυµούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, είτε για 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες είτε για ανθρώπους που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 

χάσουν τη δουλεία τους. Οι διαφορά όµως των δύο έγκειται στο ότι το Progress είναι 

ανοιχτό και σε τραπεζικά ιδρύµατα ένω το Jasmine µόνο σε µη τραπεζικους 

οργανισµούς. 

Για το 2012 θα επιλεγούν άλλοι 30 ευρωπαϊκοί µη τραπεζικοί πάροχοι 

µικροπιστώσεων οι οποίοι θα ωφεληθούν από το Jasmine. Η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ξεκίνησε στις 16 Νοεµβρίου του 2011 και αναµένεται να λήξει στις 15 

Απριλίου του 2012. Όπως αναφέρεται στο website του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Επενδύσεων, µέσω της Τεχνικής Βοήθειας που παρέχεται στα πλαίσια της Jasmine 

διευκολύνεται η µελλοντική πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από τα υπάρχοντα και 

επικείµενα ευρωπαϊκα προγράµµατα. Οι πάροχοι, ακόµη και µετά την επιλογή τους 

για συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνική Βοήθεια από 

το Jasmine, δεν έχουν αυτόµατα δικαίωµα πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, αλλά θα 

πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων
193. Φορείς που συµµετείχαν σε περασµένα έτη ως δικαιούχοι του 

Jasmine µπορούν να συµµετέχουν ξανά, αρκεί να έχει περάσει ένα έτος από την 

τελευταία τους συµµετοχή. Ακόµη µία προϋπόθεση όµως για αυτούς που έχουν 

συµµετάσχει ξανά είναι ότι αν έχουν λάβει εκτίµηση στο παρελθόν, θα πρέπει επί της 

ευκαιρίας της δεύτερης συµµετοχής τους στο Jasmine να λάβουν αξιολόγηση. 

Τέλος, η πιλοτική αυτή πρωτοβουλία εκτός από όλα τα ανωτέρω που 

αναφέρθηκαν, στην ερώτηση πώς µπορεί να βοηθήσει µη τραπεζικά χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα που είτε βρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης είτε όχι, να γίνουν βιώσιµα. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι, λόγω της εκτεταµένης ετερογένειας της ευρωπαϊκής 

αγοράς η Jasmine µπορεί να διευρύνει τον σκοπό των επενδύσεων της. Θα µπορούσε 

να επεκταθεί σε µικροχρηµατοδοτικά ιδρύµατα που επιθυµούν να δράσουν σε 

περιοχές που υποεξυπηρετούνται ή για επέκταση τέτοιων ιδρυµάτων. Επιπλέον, θα 

µπορούσε να διευρυνθεί προς µικροχρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τα οποία βρίσκονται 

στη διαδικασία µετατροπής τους σε τράπεζες και τα οποία χρειάζονται κεφάλαια 

                                                           
193

 Βλπ. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/calls-for-expression-of-interest/jas-be-2011-

06.htm, 13/01/2012 
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συµµετοχής, αλλά θα µπορούσε ακόµη, να βοηθήσει καθιερωµένα 

µικροχρηµατοδοτικά ιδρύµατα που επιθυµούν να ανοίξουν νέα καταστήµατα για να 

αναπτύξουν τα καινοτόµα προιόντα τους194. 

Συµπεράσµατα 

Στην τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσω να κάνω µία 

προσωπική αξιολόγηση των τεσσάρων πρωτοβουλίων και πιθανές συµπληρωµατικές 

πρακτικές εφαρµογές ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica µέσα από 

την έρευνα που έκανα. Αρχικά η φιλοσοφία των τεσσάρων πρωτοβουλιών, 

(µόχλευση, ανακύκλωση, πηγές κεφαλαίου, διαχείριση κεφαλαίων) τις διαφοροποιεί 

από τη µέχρι τώρα λογική των επιχορηγήσεων, η οποία πολλές φορές κρίθηκε ως 

ανεπαρκής. Τα προγράµµατα που ίσχυαν πριν από τη συγκεκριµένη προγραµµατική 

περιόδο ειδικά για την Ελλάδα ηταν δαιδαλώδη, δεν επικεντρωνόταν σε στοχευµένες 

και συγκεκριµένες παρεµβάσεις και η υλοποίηση τους περνούσε µέσα από µια 

δηµόσια γραφειοκρατική διαδικασία που καθιστούσε την υλοποίηση τους και την 

αξιοποίηση των διαθέσιµων χρηµάτων όχι τόσο εύχριστη και εφικτή. 

 Η ανακύκλωση των πόρων και η µόχλευση τους βοηθάει στην σωστότερη 

διαχείριση των χρηµάτων και στην καλύτερη αξιοποίηση τους, καθώς ο έλεγχος των 

διαθέσιµων χρηµάτων είναι πιο αποτελεσµατικός και αναµφισβήτηττα 

ενδελεχέστερος.  

Επίσης, η µόχλευση είναι µια πρακτική που δεν εµφανίστηκε τα τελευταία 

χρόνια, αλλά είναι µια πρακτική που χρησιµοποιούν οι τράπεζες και συγκεκριµένα οι 

επενδυτικές τράπεζες και θεωρώ ότι στην παρούσα περίοδο µπορεί να φανεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική, διότι δεν χρειάζεται να παρέχουµε ξανά και ξανά χρήµατα όπως 

συνέβαινε µε τις επιχορηγήσεις αλλά έχουµε µία δεξαµενή χρηµάτων που 

επανεπενδύεται, άρα ως εργαλείο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ευέλικτο για όλους τους 

συµµετέχοντες.  

Ξεκινώντας από την πρωτοβουλία Jaspers, η οποία αναφέρεται στις 

νεοεισχωρήσες χώρες, δίνει µια αποτελεσµατική βοήθεια µε παροχή εξειδικευµένου 

προσωπικού για την πιο γρήγορη ένταξη των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν από 

                                                           
194

 Βλπ. http://www.european-

microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-flysheet.pdf, 
13/01/2012 
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την Ε.Ε. και από την άλλη πλευρά, βοηθάει στην πιο αποτελεσµατική απορρόφηση 

των διαθέσιµων κονδυλίων. Η χώρα µας δεν µπορεί να ευνοηθεί άµεσα από την 

πρωτοβουλία, παρόλα αυτά θεωρώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ότι η βοήθεια θα 

ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για την Ελλάδα, καθώς αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα 

απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως έχει αποδειχθεί.  

Παρόλο που δεν είναι µια νεοεισαχθείσα χώρα στους κύκλους της Ε.Ε. θα 

µπορόυσε να ωφεληθεί µέσω της σωστής καθοδήγησης για την χάραξη και ένταξη 

έργων που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν και να κερδίσει από την εµπειρία των 

ειδικών που προσφέρει η πρωτοβουλία, διότι όπως φαίνεται από τα προηγούµενα έτη, 

υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για αξιοποίηση των διαθέσιµων κονδυλίων (βλπ. 

περίπτωση µη απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ).  

Περνώντας στη δεύτερη πρωτοβουλία, η Jessica θεωρείται ιδιαίτερα 

εξειδικευµένη και αφορά έργα αστικής ανάπτυξης.  Έτσι,  κατά την άποψη µου, οι 

δήµοι και οι περιφέρειες της Ελλάδας θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει, ώστε να ωφεληθούν σε µία ιδιαίτερα δύσκολη 

οικονοµικά περίοδο για την χώρα µας, καθώς οι περιφέρειες της χώρας χρειάζονται 

ανάπτυξη η οποία µπορεί να δοθεί µέσω αυτού του τρόπου.  

Οι κανονισµοί που ισχύουν για την επιλεξιµότητα των έργων στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τη χρήση των διαρθρωτικών ταµείων, 

ενώ λαµβάνονται υπόψη και οι ειδικοί περιορισµοί που υφιστανται σε εθνικό επίπεδο 

από τους σχετικούς άξονες προτεραιότητας των Ε.Π. που συνεισφέρουν στο Jessica.  

Το χρηµατοδοτικό αυτό µέσο, µπορεί να επιτρέψει ιδιαίτερη ευελιξία στη διαχείριση 

των έργων, µε τήρηση όµως και των κανόνων επιλεξιµότητας υπό τον όρο ότι τα έργα 

που εντάσσονται σε αυτό ανήκουν σε ολοκληρωµένα και βιώσιµα σχέδια αστικής 

ανάπτυξης.  

Μέσω της έρευνας που έκανα και σύµφωνα µε το “Final Report. Jessica 

evaluation study for Greece” που δηµοσίευθηκε το 2008, αναφέρεται ότι σε πολλά 

έργα που αφορούσαν την αστική ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα αργός ο ρυθµός 

υλοποίησης τους λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας, των διαδικαστικών εµποδίων 

και του ελλειπούς νοµικού πλαισίου. Επίσης, άλλοι λόγοι που εµπόδιζαν την γρήγορη 

υλοποίηση τέτοιου τύπου ήταν η µη συνοχή, το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση τους 

ήταν µόνο κρατική και δεν ήταν δυνατόν να παράγουν χρηµατικά οφέλη ώστε να 
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λειτουργούν αυτόνοµα και να είναι βιώσιµα µετά από τη λήξη της εξωτερικής 

κρατικής χρηµατοδότησης τους.  

Η σηµασία δηµιουργίας τους είναι η συστηµατοποίηση αλληλένδετων 

ενεργειών που αποσκοπεί στην επίτευξη µακροχρόνιας βελτίωσης των οικονοµικών, 

υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε µία περιοχή. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας είναι ότι για τον προσδιορισµό των σχεδίων 

επιβάλλεται να ακολουθείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε τοµείς όπως οι 

αστικές υποδοµές, ενέργεια, ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης, επαναξιοποίηση 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, χώροι ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς για 

τουρισµό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.  

Η Jessica αναµένεται ότι µπορεί να αποτελέσει ένα καινοτόµο εργαλείο, το 

οποίο µπορεί να παράγει νέους χρηµατοδοτικούς πόρους, να προάγει περισσότερες 

κοινοπραξίες δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (PPS) και επιπλέον µόχλευση κεφαλαίων 

από νέες πηγές. Οι κοινοπραξίες δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα θεωρούνται ζωτικά 

µέσα για τη δηµιουργία δηµοσίων project στον τοµέα των κατασκευών κι στην 

παροχή υπηρεσιών σε πολλές χώρες παγκοσµίως. Συνδυάζοντας τις καλύτερες 

προοπτικές δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µπορούν να παρέχουν υπεραξία χρηµάτων, 

µεγαλύτερη αποδοτικότητα και επιτάχυνση της παράδοσης των έργων.  

Κατά την άποψη µου, η εµπειρία του ιδιωτικού τοµέα και η διαχειριστική 

ικανότητα του µπορεί να συνεισφέρει ώστε τα έργα που εντάσσονται στην 

πρωτοβουλία να αποδίδουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, και τέλος, ας µη 

λησµονούµε ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τραπεζικού τοµέα µπορεί να καλύψει 

πολλά διαχειριστικά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στα υπάρχοντα έργα.    

Παρόλο που η χώρα µας ήταν το δεύτερο κράτος µέλος της Ε.Ε. µετά την 

Πορτογαλία που συνεργάστηκε µε την ΕΤΕπ για την προώθηση αειφόρου αστικής 

ανάπτυξης, αποτέλεσε τότε (2007) µια καινοτοµία της χώρας µας λαµβανοµένου 

υπόψη ότι το 60% του ελληνικού πληθυσµού κατοικεί σε πόλεις. Επίσης, τα ελληνικά 

αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν αρκετά και ποικίλα προβλήµατα σχετικά µε τους 

περιορισµούς και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους. Παρόλες τις διαφορές τους όµως, 

παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες σχετικά µε τους δυνατούς µηχανισµούς ανάπτυξής 

τους, σε σχέση µε την οικονοµική και τη χωρική ανάπτυξη. Μέσω εθνικών και 

κοινοτικών πολιτικών υπήρξε κάποια ανάπτυξη και βελτίωση των υποδοµών και 
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επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και οι ενέργειες µέσω του Εθνικού Πλαισίου για 

τον Χωρικό Προγραµµατισµό και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (National Framework for 

Spatial Planning and Sustainable Development) αποτέλεσαν σηµαντικότατες 

παρεµβάσεις όµως παρόλα αυτά τα µεγάλα αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν σηµαντικό 

και µε ελεγχόµενο βαθµό αστικοποίησης και έλλειψη από χώρους πρασίνου.   

Για να µπορέσει η Jessica να λειτουργήσει στην Ελλάδα θα πρέπει οι  

Περιφέρειες και οι ∆ήµοι να ενισχύσουν την διαχειριστική τους ικανότητα, να 

ειδικευτεί συγκεκριµένο προσωπικό στην προετοιµασία και να εκπαιδευτεί σχετικά 

µε τη δοµή των νέων χρηµατοδοτικών σχηµάτων και πώς αυτά µπορούν να 

λειτουργήσουν. Άρα δεν χρειάζεται µόνο να υπάρχει η θέληση και να υπάρχει 

κάποιας µορφής καινοτοµία αλλά απαιτείται και η γρήγορη απόκτηση της  σωστής 

και επαρκούς διαχειριστικής ικανότητας, όλα τα ανωτέρω αποτελούν επιτακτική 

ανάγκη εάν θέλουµε να λειτουργήσει η πρωτοβουλία.  

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες µπορεί να 

χρηµατοδοτηθούν από πόρους του Jessica είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα και 

ΑΠΕ σε δηµόσια κτίρια, οι «Καθαρές» αστικές µεταφορές, οι ποδηλατόδροµοι, οι 

πολυτροπικές µεταφορές, η αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, οι χώροι στάθµευσης 

και πρασίνου, τα «ευφυή» συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, οι 

δράσεις οικολογικής καινοτοµίας και τέλος, οι δράσεις ανάπτυξης τοπικής 

καινοτοµίας.  

Θεωρώ ότι µέσω του Καλλικράτη έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες, η 

αποκέντρωση υπηρεσιών και η ανάθεση πολλών καθηκόντων προς τους ∆ήµους δίνει 

τη βάση για την ανάπτυξη της διαχειριστικής τους ικανότητας. Επιπλέον, η ανάληψη 

έργων και ευθυνών από τις κατά τόπους υπηρεσίες των ∆ήµων που παλαιότερα 

ανήκαν στις Νοµαρχίες θα βοηθήσει ώστε να δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε έργα 

αστικής ανάπτυξης καθώς αυτοί είναι γνώστες των τοπικών προβληµάτων και πλέον 

έχουν την εξουσία που χρειάζεται για να κάνουν τις απαραίτητες παρεµβάσεις.  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα πιστεύω ότι είναι η περιοχή του ιστορικού 

κέντρου της Αθήνας, όπου µέσω της χρήσης της πρωτοβουλίας µπορεί να 

προχωρήσει η αλλαγή της όψης του και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη του 

ώστε να καταστεί ένα πολυσύχναστο, εµπορικό αλλά και τουριστικό κέντρο και πάνω 

απ’όλα µε µία πιο «ανθρώπινη όψη». Εκτός από την υλοποίηση των 
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ποδηλατόδροµων και των πεζόδροµων, τα κίνητρα για µεταφορά καταστηµάτων σε 

εκείνη την περιοχή θα µπορούσαν να µετατρέψουν το κέντρο της Αθήνας σε µία 

περιοχή που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για µία περιοχή «υψηλών 

προδιαγραφών». Εν συνεχειά, η εφαρµογή  κοινοπραξιών δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα θα µπορούσε να προάγει καινοτόµες ιδέες ώστε η ανάπτυξη να είναι πιο 

ουσιαστική, καθώς τα κρατικά χρήµατα δεν θα ήταν αρκετά για µία πραγµατική 

αναµόρφωση.  

Όλα τα αναφερόµενα παραπάνω, χρειάζονται αναµφίβολα χρόνο αλλά 

προσωπικά πιστεύω ότι πάνω απ’όλα χρειάζονται σωστό προγραµµατισµό και ο 

ιδιωτικός τοµέας µπορέι να συνεισφέρει ακριβώς σε αυτό το σηµείο καθώς έχει 

σηµαντική εµπειρία σε αυτό τον τοµέα.  

Επίσης, περιοχές υποβαθµισµένες είτε περιοχές που παλαιότερα αποτελούσαν 

βιοµηχανικές ζώνες και πλέον παρακµάζουν κοντά στα αστικά κέντρα µπορούν να 

ωφεληθούν και να αναπτυχθούν µέσω του Jessica, αλλά και σε αυτή την περίπτωση 

χρειάζεται η σύσταση του απαραίτητου πλαισίου για τη δηµιουργία των απαραίτητων 

κοινοπραξιών ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Χωρίς αυτά,  δεν µπορεί να είναι εφικτή 

µια ριζική αλλαγή των περιοχών αυτών µόνο µε κρατική χρηµατοδότηση, που στην 

παρούσα χρονική στιγµή είναι σχεδόν αδύνατη αλλά αναµφίβολα απαιτείται 

ανάπτυξη των παρακµαζουσών αυτών περιοχών. 

Η πρωτοβουλία Jasmine είναι η πιο καινούρια από τα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία και είναι αρκετά δύσκολο να κάνουµε µία ολοκληρωµένη αξιολόγηση της 

και για αυτό το λόγο θα πρέπει να περιµένουµε να δούµε τα αποτελέσµατα του στο 

άµεσο µέλλον. Όσον αφορά το τι µπορούµε να περιµένουµε από το συγκεκριµένο 

εργαλείο, µη τραπεζικοί χρηµατοδοτικοί οργανισµοί µπορούν να ωφεληθούν και να 

τους παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνική βοήθεια και στη συνέχεια να λάβουν 

χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του Jasmine 

θεωρώ ότι είναι ότι δεν παρέχει άµεση χρηµατοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά οι 

χρηµατοδοτήσεις πηγαίνουν σε µη τραπεζικούς οργανισµούς και από εκεί 

προωθούνται στους δικαιούχους.  

Για να υπάρξει εφαρµογή του στην Ελλάδα χρειάζεται πολύ περισσότερο από 

τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες να δηµιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο 

σύµφωνα µε την γνώµη µου ακόµη δεν είναι διαθέσιµο. Παρόλα αυτά, καθώς µπορεί 
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να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το Jeremie, θα µπορούσε να βοηθήσει ευάλωτες 

κοινωνικά οµάδες. Αναµφίβολα στην ελληνική επικράτεια είναι αρκετοί οι «εν 

δυνάµει» δικαιούχοι αυτό το διάστηµα που χρειάζονται στήριξη. Άρα, αρχικά µε την 

κατάλληλη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου και την άµεση αντίδραση της 

Πολιτείας θα µπορέσει να φέρει θετικά αποτελέσµατα για αυτές τις οµάδες και να 

αντικαταστήσει ή να ενισχύσει τα υπάρχοντα προγράµµατα που απευθύνονται προς 

αυτά τα άτοµα. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην παρούσα εργασία, οι 

µικροπιστώσεις εκτός από τα µικροδάνεια µπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον 

εργαλείο το οποίο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και να παρέχει σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Οι µικροπιστώσεις απευθύνονται στις µικρές επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα (το 91% του συνόλου των ευρωπαϊκων 

επιχειρήσεων) και σε ειδικές οµάδες όπως άτοµα µε πολύ χαµηλό εισόδηµα, γυναίκες 

και άνεργοι που επιθυµούν να αυτοαπασχοληθούν αλλά δεν έχουν πρόσβαση στις 

παραδοσιακές πηγές χρηµατοδότησης όπως είναι οι τράπεζες. Οι µικροπιστώσεις 

κρίνονται συµβατές µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για ενίσχυση της ανάπτυξης και 

της απασχόλησης και η προώθηση τους θα µπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα σε µια 

περίοδο όπως η παρούσα.  

Όµως και σε αυτή την περίπτωση η δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού 

πλαισίου από πλευράς κρατών µελών κρίνεται ως το απαραίτητο πρώτο βήµα για την 

υλοποίηση του µέσου και στη συνέχεια η καθοδήγηση των ειδικών προς τους 

δικαιούχους θα πρέπει να συνοδευτεί µε τη δηµιουργία των κατάλληλων µη 

τραπεζικών φορέων  που θα παρέχουν τις γνώσεις αυτές προς τους ενδιαφερόµενους. 

∆υστυχώς, στην περίπτωση της Ελλάδας ακόµη δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως η 

σηµασία του  ανωτέρω φορέα και η χρησιµοποίηση του εργαλείου γενικότερα. 

Όσον αφορά την πρωτοβουλία Jeremie και στην ερώτηση στο πως οι 

ελληνικές ΜΜΕ µπορούν να ευνοηθούν από αυτήν. Θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε µία 

ιδιαίτερα δύσκολη συγχυρία, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτοµία είναι δύο έννοιες 

οι οποίες αποτελούν σηµεία κλειδιά σε αυτήν την περίοδο. Τα νέα χρηµατοδοτικά 

µέσα της Ένωσης µε έναν ξεχωριστό τρόπο το καθένα συµβάλλουν και στα δύο και 

σε αυτή την ενότητα στόχος µου είναι να αναφερθώ για ποιους λόγους. 
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  Σχετικά µε το Jeremie, για να δωθεί ένα δάνειο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 

λόγω του χαµηλού επιτοκίου του η τράπεζα θέλει να εξασφαλίσει ότι θα λάβει τα 

χρήµατα της πίσω καθώς εκτός του ποσοστού της ΕΤΕπ συµµετέχει και η ιδιωτική 

τράπεζα σε ένα ποσοστό, άρα η αξιολόγηση πριν τη χορήγηση του είναι ενδελεχής 

για τη διασφάλιση από πλευράς της ιδιωτικής τράπεζας.  

Η αξιολόγηση αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, τόσο την πιστωτική ικανότητα 

της επιχείρησης, τις γνώσεις που υπάρχουν πάνω στον τοµέα του ενδιαφέροντος αλλά 

και την έρευνα αγοράς για το προιόν που θέλει η επιχείρηση να παράγει.  Όµως,  όταν 

το δάνειο προορίζεται για µία νέα επιχείρηση τότε η αξιολόγηση είναι πιο χαµηλή. 

Τις περισσότερες φορές το δάνειο πηγαίνει όχι άµεσα στην εταιρεία αλλά έµµεσα, 

λόγω του ότι τα χρήµατα πηγαίνουν από την τράπεζα προς τους προµηθευτές της 

εταιρείας και όχι άµεσα προς αυτήν, λόγω του ότι η τράπεζα θέλει να διασφαλίσει ότι 

θα αξιοποιηθούν τα χρήµατα ακρίβώς για τον λόγο που ζητήθηκαν. Ετσι, άρα εάν 

µιλάµε για αναπτυξιακού χαρακτήρα επένδυση, δηλαδή για επέκταση µιας εταιρείας 

ή για αγορά εξοπλισµού, τότε τα χρηµατα αντίστοιχα πηγαίνουν κατευθείαν από την 

τράπεζα στην επένδυση.   

  Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το θετικό ως προς τις επιχείρησεις µε τα 

χαµηλότοκα αυτά δάνεια είναι ο µακροπρόθεσµος ορίζοντας τους, λόγω του ότι ο 

πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Όµως, ενώ υπάρχει µια 

περίοδος χάριτος, λόγω της οικονοµικής συγκυρίας της χώρας µας το πλεονέκτηµα 

αυτό µπορεί πολύ εύκολα να µετατραπεί σε µειονέκτηµα, καθώς είναι αρκετά 

επικίνδυνο τόσο για την τραπεζα όσο και για την επιχείρηση. 

  Ένα βραχυπρόθεσµο δάνειο, θα εξυπηρετούσε µεν την τράπεζα, αλλά θα 

ήταν διαίτερα δύσκολη η αποπληρωµή του από την πλευρά της επιχείρηση, όµως η 

αβεβαιότητα είναι ένα έντονο φαινόµενο της εποχής που διανύουµε άρα θεωρώ ότι 

ακριβώς για αυτόν τον λόγο πριν την χορήγηση του ο έλεγχος από την πλευρά της 

τράπεζας είναι δικαιολογηµένα ενδελεχής. Είναι δύο αλληλένδετα πράγµατα που 

παρέχουν εχέγγυα και στα δύο µέλη.  

Στη συνέχεια για να παρουσιάσω τις εναλλακτικές επιλογές που πιστεύω ότι 

µπορεί να έχει µια επιχείρηση ώστε να µπορέσει να ευνοηθεί µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο από το πρόγραµµα µε τη βοήθεια άλλων επενδυτικών εργαλείων. Έτσι, θα 

χρησιµοποιήσω ένα υποθετικό παράδειγµα και τη χρήση των Venture Capital. 
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Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια καινοτόµα επιχέιρηση στον τοµέα του ICT-

πληροφορικής, εάν και τα Venture Capital συνήθως ενδιαφέρονται για µεγάλες 

επιχειρήσεις, παρόλα αυτά η καινοτοµία πιστεύω είναι ένα από τα βασικά στοιχεία 

µιας επιχείρησης ακόµη και µικρής ή µεσαίας που µπορεί να προσελκύσει ένα 

Venture Capital. Έτσι, εάν µια επιχείρηση στον τοµέα αυτό που θέλει να λάβει 

συµµετοχή στο πρόγραµµα Jeremie αντί να αιτηθεί κατευθείαν είσοδου στο 

πρόγραµµα για παροχή δανείου, (που κατά την γνώµη µου αυτό θα είναι πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί καθώς ιδιαίτερα οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ 

δύσκολο να εξασφαλίσουν την καλή αξιολόγηση από την πλευρά της τράπεζας ώστε 

να πάρουν το δάνειο), µπορούν να µοιραστούν αρχικά το ρίσκο µε ένα Vebture 

Capital, και στη συνέχεια να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα Jeremie. 

  Κατά τη γνώµη µου, λογικό είναι µια ιδιωτική τράπεζα να κάνει τους 

ενδελεχείς ελέγχους που ανέφερα παραπάνω για να µπορέσει να σιγουρευτεί ότι θα 

λάβει τα χρηµατα της πίσω, όµως αυτός ο αυστηρός έλεγχος εµποδίζει πολλές µικρές 

ικανές επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερα καινοτόµες ιδέες, να αποκτήσουν πρόσβαση στην 

δανειοδότηση και να αναπτυχθούν παραπάνω.  

Έτσι, το Venture Capital έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. 

Ενδιαφέρεται να επενδύσει σε µια ΜΜΕ  την οποία θεωρεί δυνητικά αναπτυσσόµενη 

επιχείρηση που µπορεί µεσοπρόθεσµα να παρέχει υπεραξία στην αρχική του 

επένδυση. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός Venture Capital, σε µεσοπρόθεσµο 

επίπεδο, είναι ότι ρευστοποιεί τη συµµετοχή του και δηµιουργεί υπεραξία που θα 

αποτελέσει κέρδος για το ίδιο στο τέλος, καθώς και αύξηση των διαθέσιµων 

κεφαλαίων για χρηµατοδότηση και άλλων επιχειρήσεων, όπως ονοµάζεται 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο επιµερισµός του ρίσκου είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα και αποτελεί την πρωταρχική ενέργεια που ενδιαφέρει τους 

εµπλεκόµενους. Ο ρόλος ενός Venture Capital, είναι ακριβώς αυτός, να αναλαµβάνει 

το ρίσκο εάν φυσικά δεί ότι µπορεί να επωφεληθούν από την επιχείρηση και αυτό που 

έχει µεγάλη σηµασία πιστεύω είναι το προϊόν της επιχείρησης. Άρα, ένα καινοτόµο 

προϊόν στον χώρο της πληροφορικής θεωρώ ότι έχει πολλές ελπίδες και µπορεί να 

προσελκύσει ένα τέτοιο ενδιαφέρον.  
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Ακόµη, ένα Venture Capital αποτελεί έναν τρόπο ρευστότητας, συµµετέχει 

στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέσω της αύξησής του, δηλαδή συνεισφέρει σαν 

εταίρος στην γρήγορη ανάπτυξη της επιχέιρησης, στη βελτίωση της 

χρηµατοοικονοµικής της δοµής και στην ανάπτυξη της κερδοφορίας της. ∆εν θα 

πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός ότι ο ρόλος ενός Venture Capital, δεν 

περιορίζεται µόνο σε αυτόν τον τοµέα, αλλά βοηθάει επίσης στην στρατηγική και 

στην ανάπτυξη των προϊόντων, στη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις και στην 

δηµιούργια θέσεων εργασίας λόγω της επέκτασης της επιχείρησης και της αύξησης 

της ανταγωνιστικότητας της.  

Έχοντας πετύχει τους ανωτέρω στόχους µία επιχείρηση και έχοντας ενισχύσει 

την ανταγωνιστικότητας της, µπορεί σε µία δέυτερη φάση να ωφεληθεί από το 

χρηµατοδοτικό εργαλείο Jeremie και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της, να 

εκσυχρονίσει τον εξοπλισµό της και να ωφεληθεί γενικότερα από τα πλεονεκτήµατα 

του και το σηµαντικότερο να µπορέσει να «περάσει» µε ευκολία τους οικονοµικούς 

ελέγχους της τράπεζας που θα της παρέχει το δάνειο (µέσω της πρωτοβουλίας 

Jeremie)  για να τα επιτύχει όλα τα παραπάνω. 

Σε µία δύσκολη οικονοµική περίοδο για την Ελλάδα, η Ελληνική Πολιτεία 

θεωρώ ότι οφείλει να προωθήσει τέτοιου είδους επιχειρηµατικά πλαίσια, καθώς η 

ανεργία σηµειώνει πρωτοφανή ποσοστά και µέσω της τόνωσης των ΜΜΕ µέσω των 

αναπτυξιακών και επενδυτικών αυτών προγραµµάτων µπορούν να προσφερθούν 

περισσότερες θέσεις σε µία περίοδο που αναµφίβολλα αυτό αποτελεί άµεση ανάγκη. 

Άρα, η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να προσαρµόσει αντίστοιχα την νοµοθεσία της, 

να γίνει πιο φιλική µε τέτοια επενδυτικά σχήµατα αλλά και να βοηθήσει στη 

χρηµατοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, έστω στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους, 

διότι πιστεύω ότι ιδέες υπάρχουν και ιδιαίτερα καινοτόµες όπως έχει αποδειχθεί, 

αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη στήριξη ώστε να ευδοκιµίσουν οι ιδέες αυτές και 

επιπλέον, δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης καθώς οι 

ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται όλο και πιο σκεπτικές και δυστακτικές.  

Εν συνεχεία, πιστεύω ότι η καινοτοµία είναι κάτι που λείπει από την ελληνική 

αγορά και αναµφίβολα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και από την πλευρά του κράτους 

για τέτοιες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό ανέφερα το παράδειγµα µίας επιχείρησης 

στον τοµέα της πληροφορικής, καθώς διαθετεί όλα τα πλεονεκτήµατα ώστε να 
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πετύχει στο βέλτιστο βαθµό τα δυνατά αποτελέσµατα µέσω της χρησιµοποίησης των 

ανωτέρω εργαλειών. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η ανάπτυξη αποτελεί µοναδικό δρόµο εξόδου 

από την κρίση και για να µπορέσει να αποφύγει τη συνέχιση αυτής της κατάστασης η 

χώρα µας θα πρέπει να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιοδήποτε 

επενδυτικό και αναπτυξιακό εργαλείο.  

Όσον αφορά τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία αποτελούν κατά τη γνώµη µου 

πολλά υποσχόµενα εργαλεία που εάν αξοποιηθούν σωστά και µετά από σωστή 

δηµιουργία του απαιτούµενου θεσµικού πλαισίου µπορούν να αποδόσουν την 

πολυαναµενόµενη «ανάσα» που χρειάζεται η ελληνική οικονοµία στον τοµέα των 

ΜΜΕ, λόγω του ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία, αυτή τη στιγµή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του κράτους.  

Τέλος, ένα αρνητικό συµπέρασµα όσον αφορά την αξιοποίηση των ανωτέρω 

εργαλείων που παρατηρείται είναι όχι µόνο η έλλειψη του απαραίτητου θεσµικού 

πλαισίου και ο αργός ρυθµός εφαρµογής τους, αλλά και η έλλειψη ενηµέρωσης είναι 

ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας. Άρα, εάν η Ελλάδα θέλει να κερδίσει από τα 

οφέλη των πρωτοβουλιών αυτών θα πρέπει άµεσα να ξεκινήσει όλες τις απαιτούµενες 

διαδικασίες εφαρµογής τους, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και πρώτα απ’όλα 

ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη τους αλλά κυρίως για τις δυνατότητες τους.  

Επίσης, τα εργαλεία αυτά ενώ προσφέρουν πλεονεκτήµατα, για να µπορέσει 

µία χώρα να ωφεληθεί από αυτά θα πρέπει και αυτή µε τη σειρά της να ακολουθήσει 

κάποια συγκεκριµένα βήµατα για τη δηµιουργία του πλαισίου µέσα στο οποίο θα 

εφαρµοστούν. Αυτό αποτελεί καινοτοµία σε σχέση µε τις παλαιότερες µορφές 

χρηµατοδότησης από πλευράς της Ε.Ε. που επί της ουσίας δεν ζητούσαν από τις 

χώρες µέλη να αλλάξουν το θεσµικό τους πλαίσιο ή να εντάξουν σε αυτό νέες 

διαδιακασίες ώστε να λάβουν τα αναλογούµενα χρήµατα. Θεωρώ όµως, ότι αυτό 

αποτελεί το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των εργαλείων αυτών, από τη στιγµή που 

ξεφεύγουν από τις εφάπαξ επιδοτήσεις και µιλάµε πλέον για «επενδυτικά» κεφάλαια 

µε πολλά υποσχόµενα πλεονεκτήµατα.  

Επίσης, η ανακύκλωση των πόρων έρχεται σε µία δύσκολη στιγµή να καλύψει 

τις όποιες ελλείψεις του τραπεζικού τοµέα καθώς τα χρήµατα επανεπενδύονται άρα 
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µειώνεται το ποσοστό χρηµάτων που δίνονται στους δικαιούχους και τη θέση τους 

παίρνει µία δεξαµενή χρηµάτων που απλά επανεπενδύεται και προσφέρει 

πλεονεκτήµατα προς όλες τις πλευρές. 

Όσον αφορά την χώρα µας αυτό που µένει είναι να δόυµε πως θα καταφέρει 

να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία αυτά και πως θα εφαρµοστούν στην πράξη διότι µέχρι 

στιγµής η αξιοποίηση τους δεν θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνεται µε τον βέλτιστο 

τρόπο (µιλώντας πάντα για τα εργαλεία Jeremie και Jessica καθώς το Jaspers δεν 

αφορά την χώρα µας και το Jasmine είναι αρκετά καινούριο για να µπορούµε να 

µετρήσουµε τα αποτελέσµατα του). Όσον αφορά τα δύο που δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, πιστεύω ότι η εµπειρία άλλων κρατών µελών που ήδη τα έχουν 

αξιοποιήσει θα µπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες για την χώρα µας και θα 

µπορούσαµε να λάβουµε χρήσιµες πληροφορίες αξιοποίησης. 
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περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων»: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/urban_mou_signed.pdf 

[πρόσβαση 27/11/2011] 

Συµπεράσµτα της οµαδας εργασίας ειδικών της Ε.Ε. για την πρωτοβουλία Jessica: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/20090304_presenta

tion_ewg.pdf [πρόσβαση 27/11/2011] 

Jessica-Τρόπος λειτουργίας: http://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/how-it-works 

[πρόσβαση 12/12/2011] 

Jessica: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_el.cfm#3 και 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_el.cfm#1 [πρόσβαση 

12/12/2011] 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η πρωτοβουλία Jessica: 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica [πρόσβαση 27/11/2011] 

Jeremie και Jessica: Καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλέια που βοηθούν τις περιφέρειες και τις 

πόλεις να ξεπεράσουν τις επενδυτικες τους ανάγκες: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1565&type=HTML 

[πρόσβαση 3/11/2011] 
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Υπουργείο Ανάπτυξης, Αναγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπογραφή σύµβασης 

χρηµατοδότησης από την ΕΤΕπ του χρηµατοδοτικού εργαλέιου Jessica  για τη στήριξη 

επενδυτικών προγραµµάτων και έργων αστικής ανάπτυξης: 

http://www.mindev.gov.gr/?p=1693 [πρόσβαση 3/11/2011] 

Κατανοµή πόρων στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου Jessica: 

http://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/action-plan/allocation-of-resource 

[πρόσβαση 15/12/2011]  

Υπουργείο Ανάπτυξης, Αναγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπογραφή σύµβασης για την 

σύσταση του ΤΑΑ στο πλαίσιο του Jessica για τις περιφέρειες Αττικής, ∆. Ελλάδας και 

Ιονίων Νήσων:  http://www.mindev.gov.gr/?p=6031 [πρόσβαση 10/12/2011] 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συνέντευξη τύπου: Υπογραφή σύµβασης δηµιουργίας 

ΤΑΑ στην Ελλάδα µε την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. το Ελληνικό Ταχυδροµείο και 

την ΕΤΕπ για επενδύσεις σε Σχέδια Αστικής Ανλαπτυξης στις Περιφέρεις της Κρήτης 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/11/176&type=HTML 

[πρόσβαση 10/12/2011] 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ηµόσιες Συµβάσεις και Χρηµατοδοτήσεις- Μικροχρηµατοδοτησεις: 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_el.htm [ πρόσβαση  15/12/2011] 

(CIP) Πρόγραµµα –Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία-Πρόσβαση στη 

Χρηµατοδότηση: http://ec.europa.eu/cip/eip/access-finance/index_en.htm [πρόσβαση 

15/12/2011] 

Πρωτοβουλία Jeremie και Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων: 

http://ec.europa.eu/environment/sme/funding/funding_en.htm#8 [πρόσβαση 5/01/2012] 

Μικροχρηµατοδοτήσεις Progress: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836 

[πρόσβαση 15/12/2011] 

Φορείς χορήγησης Μικροπιστώσεωναπό τον Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el [πρόσβαση 15/12/2011] 

Σχέδιο Συνεργατισµού για τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρίσεων σε συνεργασία 

και µε τη στήριξη της ΕΤΕπ: 

http://www.ccb.coop.com.cy/content/BankingOperations/finaletep.pdf [πρόσβαση 

15/12/2011] 

Πρωτοβουλία Jaspers: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0876 [6/01/2012] 

Μέσα Ειδικής Στήριξης: Πρωτοβουλία Jessica: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm#1 και 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm#2 [πρόσβαση 

10/12/2011] 
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων -Jeremie: http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm 

[πρόσβαση 10/12/2011] 

ΕΣΠΑ (2007-2013)-Προσκλήσεις-Προκυρήξεις: Ευνοϊκά δάνεια επιµερισµού ρίσκου για 

πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου JEREMIE / 

Παρουσίαση προϊόντος και Υποβολή παρατηρήσεων: 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546 [πρόσβαση 5/01/2012] 

Πρόγραµµα Jeremie: http://epixeirein.gr, 2011/05/23/jeremie [πρόσβαση 7/01/2012] 

Επίσηµο wedsite Εθνική Τράπεζα-Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις-Επαγγελµατίες:  

IwMDDx8zAyMfswAjZz83I28XI_3g1Bz9gmxHRQDGJM_r/?WCM_GLOBAL_CONTEX

T=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/business/small+and+medium+enterprises/financing/sy

gxrhmatodotoymena_daneia_jeremie# [πρόσβαση 7/01/2011] 

Επίσηµο wedsite ALPHA BANK - Πρόγραµµα Jeremie Επιχειρηµατικοτητα: 

http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=8218     [πρόσβαση 07/01/2012] 

Επιχειρείν-πρόγραµµα Jeremie: http://epixeirein.gr/2011/05/23/jeremie [πρόσβαση 

7/01/2012] 

Επίσηµο wedsite ALPHA BANK - Πρόγραµµα Jeremie Τεχνολογίες Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών: http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=9632 [πρόσβαση 7/01/2012]  

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μικροχρηµατοδοτήσεων – Πρόγραµµα Jasmine: 

http://www.europeanmicrofinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinanc

e/jasmine-flysheet. pdf [πρόσβαση 15/01/2012] 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

δικαιούχων για Τεχνική Βοήθεια στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Jasmine (JAS-BE/2011/06) 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/calls-for-expression-of-interest/jasmine-2011-

006-call-eoi-beneficiaries.pdf  και http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/calls-for-

expression-of-interest/jas-be-2011-06.htm [πρόσβαση 13/01/2012] 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Περιφερειακή Πολιτική – Ταµεία - Ειδικά Mέσα Στήριξης: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_el.cfm [πρόσβαση 8/01/2012] 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Inforegio) – Περιφερειακή Πολιτική Panorama (Φθινόπωρο 2010), 

“Προς µια καλύτερη κοινωνική ένταξη, η συµβολή της περιφερειακής πολιτικής»: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_el.pdf 

[πρόσβαση 12/01/2012] 

Ανακοίνωση Επιτροπής 13/11/2007 [COM (2007) 708 Τελικό]. «Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

για την ανάπτυξη των µικροπιστώσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανεργίας»: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF 

[πρόσβαση 8/01/2012]   
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μέσα Ειδικής Στήριξης - Πρωτοβουλία Jasmine: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_el.cfm#3 [πρόσβαση 

8/01/2012] 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων-Jasmine (Μία πιλοτική ∆ράση που προάγει τις 

Μικροπιστώσεις στην Ευρωπαική Ένωση): http://www.european-

microfinance.org/data/file/section_microfinance_europe/ue_microfinance/jasmine-

flysheet.pdf [πρόσβαση 8/01/2012] 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων- Jasmine-Τεχνική Βοήθεια στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας 

Jasmine: http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm[πρόσβαση 

9/01/2012] 

Επίσηµο wedsite Microfinanza Rating:  http://www.microfinanzarating.com [πρόσβαση 

9/01/2012] 

Επίσηµο wedsite Planet Rating (Παγκόσµιος Οργανισµός Αξιολόγησης Μικροπιστώσεων): 

http://www.planetrating.com/EN/index.php [πρόσβαση 9/01/2012] 

Επίσηµο Κείµενο - Εθελοντικός Κώδικας ∆εοντολογίας για τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/doc/jasmine_code_de_bonne_condu

ite.pdf  [πρόσβαση 9/01/2012]  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Περιφερειακή Πολιτική – Πρωτοβουλία Jasmine- Εθελοντικός 

Κώδικας ∆εοντολογίας για τους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_cgc_en.cfm [πρόσβαση 

9/01/2012] 
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Λοιπά Έγγραφα: 

Kανονισµός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί 

γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (L/161/1). 

Κανονισµός (ΕΚ) υπ’αριθµ. 1083/06 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 

 «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών - Πολιτική για τη συνοχή: επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία», 

COM(2008) 876 Τελικό. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Πολιτικής συνοχής 2007-201, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση του Συµβουλίου 6/10/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 291 της 21/10/2006). 

Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Συνεργασία για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για µια καινούργια αρχή για τη στρατηγική της Λισαβόνας», COM 

(2005) 24, 2.2.2005. 

 

Κανονισµός 498/2007 άρθρα 35, 36, 37 και Κανονισµός 1974/2006 άρθρα 51 και 52 

Συµπεράσµατα Προεδρίας Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Μάρτιος 2005. 

 

Ανακοίνωση COM (2006), 638 τελικό, 27/10/2006, Έκθεση Επιτροπής «17η Ετήσια 

Έκθεση Eκτέλεσης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (2005)».  

 

Ανακοίνωση Επιτρoπής 5/7/2005, «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της 

απασχόλησης-Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές», COM (2005) 299 Τελικό. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές της Πολιτικής συνοχής 2007-201, όπως αναφέρονται στην 

Απόφαση του Συµβουλίου 6/10/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 291 της 21/10/2006) 
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Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Συνεργασία για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για µια καινούργια αρχή για τη στρατηγική της Λισαβόνας», COM 

(2005)  

 

Ανακοίνωση Επιτροπής 5/7/2005, «Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης:  Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της 

Κοινότητας, 2007-2013, COM(2005) 299 Τελικό.  

 

Επίσηµη Εφηµερίδα C 143 της 23.5.2000. Κοινοποίηση σύστασης κοινής επιχείρησης. 

 

Επίσηµη Εφηµερίδα C 139 της 18-5-2000. Απόφαση C(2000)1220 της 12.05.2000 της 

Επιτροπής για τον καθορισµό ενδεικτικής κατανοµής ανά κράτος µέλος των πιστώσεων 

αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ για την περίοδο 

2000-2006. 

 

Επίσηµη Εφηµερίδα C 127 της 5.5.2000. Κοινοποίηση της Επιτροπής στα κράτη µέλη, της 

14ης Απριλίου 2000, για τον καθορισµό των κατευθυντήριων γραµµών των προγραµµάτων 

κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL σχετικά µε τη διεθνική συνεργασία για την προώθηση 

νέων πρακτικών για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων κάθε είδους σε 

σχέση µε την αγορά εργασίας. 

 

Επίσηµη Εφηµερίδα C 141 της 19.5.2000. Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη, της 

28ης Απριλίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για την ανάληψη 

κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και κοινωνική ανάπλαση πόλεων και 

προαστίων σε κρίση, έτσι ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη 

 

Ανακοίνωση C (2002) 1942 της Επιτροπής µε βάση το άρθρο παρ. 2 του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθµ. 1260/1999 (∆ιαρθρ. Ταµεία), Ανακοίνωση C(2003) 2982, Ανακοίνωση 

C(2002) 1870 της Επιτροπής σχετικά µε την αυτεπάγγελτη αποδέσµευση πιστώσεων 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα πλαίσια πολυταµειακών προγραµµάτων για την 

Περίοδο 2000-2006. 

 

Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄). Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις  

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
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2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 


