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Περίληψη 

     Η παρούσα εργασία, ως σκοπό έχει να καταδείξει την σημασία των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την Ελλάδα, τόσο όσον αφορά την 

οικονομία της, όσο και τον τομέα της ανάπτυξης της. Τα βασικά ερωτήματα 

που τίθενται είναι, αφενός το "κατά πόσο βοήθησαν τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης την Ελλάδα και αφετέρου, αν η Ελλάδα απορρόφησε και αξιοποίησε 

σωστά αυτούς τους πόρους;". Από το 1981 και έπειτα, οι εισροές χρημάτων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αποτιμηθεί με θετικό πρόσημο στο 

ελληνικό ΑΕΠ, αλλά πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι "χάθηκαν" πολλά 

χρήματα.  

     Σίγουρα, θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει αξιοποιήσει με πολύ καλύτερο 

τρόπο τους πόρους από τα Κοινοτικά Ταμεία, καθώς τα χρήματα που 

δόθηκαν ήταν πολλά, ενώ η απορρόφηση τους ήταν σε πολλές περιπτώσεις 

πολύ μικρή. Παρόλα αυτά και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που 

μαστίζει την χώρα από το 2008 και έπειτα, φαίνεται ότι οι Κοινοτικοί πόροι 

έχουν βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Χωρίς τους Κοινοτικούς Πόρους, δεν θα είχαν γίνει ούτε τα μεγάλα έργα 

υποδομής αλλά και η οικονομία της Ελλάδας θα παρέμενε σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα.  

     Παρακάτω, γίνεται μια σχετική αναφορά στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, 

τα οποία ξεκίνησαν με την μορφή των Μεσογειακών Προγραμμάτων Στήριξης 

το 1981, και τα οποία συνεχίστηκαν με τα γνωστά Α΄ και Β΄ Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης, μέχρι το 1999. Επιπλέον, υπάρχει μια πιο λεπτομερής αναφορά 

όσον αφορά το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006, ενώ υπάρχουν και 

αναφορές για το Ε.Σ.Π.Α., του οποίου η αποτίμηση θα μπορεί να γίνει 

μελλοντικά, καθώς οι πόροι του αναμένεται να απορροφούνται και να έχουν 

αποτελέσματα μέχρι το 2020. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στην Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, η οποία αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι των Κοινοτικών 

εμβασμάτων στην ελληνική οικονομία. 
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Abstract  

     The purpose of the present dissertation is to evince the importance of the 

Community Support Framework for Greece, as far as it concerns its economy 

and also the sector of its development. The main questions that occur are 

firstly, “whether the Community Support Framework helped Greece and 

secondly, if Greece has finally absorbed and reclaimed correctly these 

resources”. Since 1981 and thereafter, the inflow of money from European 

Union has been valued with positive sign to the Greek GDP, however there 

are many views who believe that a lot of money have been lost. 

     Certainly, Greece would reclaim much better the recourses given from the 

Community Funds, as the money that had been given were too much, and its 

absorption to the most of the cases was very low. However, in combination 

with financial crisis that infests the country since 2008, it occurs that the 

Community Resources have helped significantly Greece to all the sectors of 

its economy. Without, Community Resources, Greece wouldn’t have any 

infrastructure project and its economy would stay in the lowest level. 

     Below, there is a reference to the Community Support Framework that had 

been started as the Integrated Mediterranean Programmes in 1981, and 

continued as the commonly known 1st & 2nd Community Support 

Frameworks, until 1999. Furthermore, there is a detailed reference to the 3rd 

Community Support Framework 2000 - 2006, and also there are references to 

National Strategic Reference Framework (NSRF), which will be valued in the 

future, as its resources are absorbing and its results are expected, appear 

until 2020. Finally, there is a reference to the Common Agricultural Policy, 

which constitutes a separate part of the Community Transfers to the Greek 

economy. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια ιδιότυπη μορφή οικονομικής και πολιτικής 

συνεργασίας η οποία αποτελείται από 27 χώρες. Οι βασικοί στόχοι, από την 

δημιουργία της ακόμα, είναι η εξασφάλιση της ειρήνης, η σταθερότητα και η  

ευημερία των χωρών μελών της. Παράλληλα, με την οικονομική ενοποίηση, 

θέλησε να  συμβάλλει και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

λεγόμενων χωρών "δεύτερης ταχύτητας", δημιουργώντας ένα κοινό 

ευρωπαϊκό νόμισμα, το Ευρώ και οικοδομώντας μια ενιαία ελεύθερη 

ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι πολίτες, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια, 

μπορούν να κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών ελεύθερα, έτσι όπως 

συμβαίνει και στο εσωτερικό της κάθε χώρας ξεχωριστά.  

     Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα1, ξεκίνησε το 1950 με έξι 

κράτη, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Γερμανία και 

την Ολλανδία. Το ξεκίνημα χαρακτηρίζεται ως δύσκολο όπως είναι λογικό, 

αλλά με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Το 1957, με την υπογραφή της 

συνθήκης της Ρώμης2,  δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(Ε.Ο.Κ.) αλλά και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ). 

Με την συνθήκη της Ρώμης, τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία μιας κοινής 

αγοράς με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας. Έτσι, το όνειρο για την ελεύθερη διακίνηση 

αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, την ελεύθερη 

μετακίνηση κεφαλαίου αλλά των εταιρειών, μέσω της θέσπισης της 

τελωνειακής ένωσης, μεταξύ των χωρών μελών της τότε Κοινότητας, είχε 

πλέον αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. 

                                            
1Πηγή:http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.ht
m, ημερομηνία ανάκτησης 11.03.2014 
2Πηγή:http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_el.htm
, ημερομηνία ανάκτησης 11.03.2014 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_el.htm
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     Το 1973, γίνονται πλέον μέλη της Ένωσης, η Δανία, η Ιρλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο3, ενώ το 1981 γίνεται μέλος η Ελλάδα4. Εν συνεχεία, το 

1986, γίνονται μέλη η Ισπανία και η Πορτογαλία5. 

     Φτάνοντας, στην χρονιά ορόσημο, το 1992, υπογράφεται η συνθήκη του 

Μάαστριχτ, με την οποία θεσπίζονται πλέον σαφείς κανόνες για το μελλοντικό 

ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, καθώς επίσης και για την κοινή εξωτερική πολιτική 

και την πολιτική ασφάλειας αλλά και για την στενότερη συνεργασία σε θέματα 

δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, η 

«Ευρωπαϊκή Κοινότητα» μετονομάζεται επίσημα σε "Ευρωπαϊκή Ένωση"6. Το 

αποτέλεσμα με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, είναι ότι,  

θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός για την ολοκλήρωση της ενιαίας 

αγοράς με την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(Ο.Ν.Ε.)7. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικονομική 

ολοκλήρωση στην Ε.Ε. αλλά και σε κάθε κράτος, είναι η αύξηση του 

μεγέθους, η εσωτερική αποδοτικότητα και η ευρωστία της οικονομίας, τα 

οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν αντίστοιχα στην ενίσχυση της 

οικονομικής σταθερότητας, την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, αποτελέσματα που ωφελούν άμεσα τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Στην πράξη, η Ο.Ν.Ε. σημαίνει συντονισμός των οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών, συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, 

κυρίως με τον περιορισμό του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, 

ανεξάρτητη νομισματική πολιτική την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) με ενιαίο νόμισμα και ευρωζώνη. 

     Η επόμενη διεύρυνση της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε το 1995, με την ένταξη 

της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, ενώ το 2004, εντάσσονται η 

Τσεχία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η  Μάλτα, 

                                            
3 Πηγή: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 
19.03.2014 
4 Πηγή: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 
19.03.2014 
5 Πηγή: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 
19.03.2014 
6Πηγή:http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht
_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 19.03.2014 
7 Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 
19.03.2014 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm
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η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Αντίστοιχα, το 2007 εντάσσονται η 

Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενώ το 2013 εντάχθηκε η Κροατία. Τέλος, οι 

χώρες, οι οποίες είναι προς ένταξη στην Ε.Ε., είναι το Μαυροβούνιο, η 

Σερβία, η Ισλανδία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Τουρκία, ενώ οι εν δυνάμει υποψήφιες 

χώρες είναι η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Πηγή: http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 19.03.2014 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η έννοια της συνοχής μέσα στην Κοινότητα 

     Την Περιφέρεια ως έννοια, θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε σαν έναν 

οργανισμό με δυναμική έννοια. Με τον όρο «Περιφερειακή Ανάπτυξη», 

εννοούμε όλο εκείνο το σύνολο των πολιτικών και των διαδικασιών που 

σκοπό έχει την κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ανάπτυξη των 

περιφερειών μιας χώρας. Το μέσο επίτευξης αυτών των πολιτικών, είναι οι 

διαρθρωτικές αλλαγές, οι αναδιαρθρώσεις και εν τέλει η αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας των περιφερειών. Η αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας και οι αναδιαρθρώσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια συνεχή και 

αυτοσυντηρούμενη αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, έτσι 

ώστε να υπάρξει και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού. 

     Η «περιφερειακή ανάπτυξη» ως έννοια, θα λέγαμε ότι είναι πολυδιάστατη 

και καλύπτει ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, συντελείται με τον κατάλληλο προγραμματισμό και 

συνδυασμό όλων εκείνων των μέσων και των φορέων που συμμετέχουν σε 

ένα πρόγραμμα, με σκοπό την επίτευξη ισορροπημένης και διαχρονικής 

μεταβολής της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονομίας. Όπως είναι 

φυσικό, η οικονομική περιφέρεια μπορεί να διαφέρει στην εφαρμογή της από  

την διοικητική. Όμως, κατά την διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής 

ανάπτυξης, η οικονομική περιφέρεια συνδέεται αναγκαστικά με την διοικητική 

περιφέρεια. Η «Περιφερειακή Οικονομική», είναι ένας κλάδος της οικονομικής 

επιστήμης, η οποία μελετά την επίδραση της διάστασης του χώρου στις 

οικονομικές δραστηριότητες. Δηλαδή, ως σκοπό έχει την μελέτη των 

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και συμπεριφορικών φαινομένων που 

έχουν χωρική διάσταση. Με άλλα λόγια, η περιφερειακή ανάλυση έχει ως 
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κύριο αντικείμενο όλες τις στρατηγικές που βοηθούν την ανάπτυξη του 

χώρου9. 

     Ο κύριος στόχος της περιφερειακής πολιτικής, είναι η αρμονική ανάπτυξη 

όλων των χωρών μελών της Κοινότητας, σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες. Η βασική επιδίωξη της 

Κοινότητας, πέρα από την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των μελών, είναι 

και η ανάπτυξη των υπανάπτυκτων μελών της, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το 

χάσμα μεταξύ των μελών, σε όσο γίνεται μικρότερο χρόνο. Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος, το κλειδί βρίσκεται στην ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η 

Κοινότητα, θεωρεί πως η ανάπτυξη δεν είναι μόνο εθνικός στόχος, αλλά και 

κοινοτικός, καθώς, μέσω της ανάπτυξης όλων των χωρών, θα λειτουργήσει 

καλύτερα η ενιαία αγορά, η κατάργηση των συνόρων και η ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίου και εργαζομένων, για να θεωρείται ως μια Κοινότητα 

ίσων ευκαιριών και όχι μια Κοινότητα δύο ταχυτήτων. Τέλος, η Κοινότητα 

θεωρεί δεδομένο το γεγονός ότι, οι περιφερειακές ανισότητες είναι 

μεγαλύτερες και εντονότερες σε Κοινοτικό,  από ότι σε εθνικό επίπεδο.  

     Τα βασικά στάδια του περιφερειακού προγραμματισμού είναι τρία και είναι 

εξίσου σημαντικά για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρώτο στάδιο αφορά 

στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το δεύτερο 

στάδιο αφορά στη διαμόρφωση του Περιφερειακού Προγράμματος. Τέλος, το 

τρίτο στάδιο αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και έπειτα, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στο τρίτο στάδιο10. 

 

 

 

 
                                            
9 Κόνσολας, Ν., 1997. Σύγχρονη Οικονομική Περιφερειακή Πολιτική. Αθήνα, Εκδόσεις     
  Παπαζήση.  
10 Παπαδασκαλόπουλος, Α. & Χριστοφάκης, Μ., 2003. Το πλαίσιο και η εφαρμογή   
   του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα. Αγορά Χωρίς Σύνορα,   
   Ιούνιος – Ιούλιος - Αύγουστος 2003, 9 (1), σελ. 58 – 59. 
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1.2 Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα Διαρθωτικά Ταμεία 

    Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αποτελούν το μέσο συντονισμού μεταξύ 

των εθνικών και των κοινοτικών πολιτικών. Το Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 

είναι στην ουσία, το έγγραφο που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το  

ενδιαφερόμενο μέλος, κατόπιν εξέτασης και εκτίμησης της αίτησης ένταξης 

του, έτσι ώστε να σχεδιαστεί η στρατηγική, οι προτεραιότητες δράσης των 

ταμείων, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής των κοινοτικών ταμείων. 

Αυτό το έγγραφο, εφαρμόζεται µέσω των λεγόμενων Επιχειρησιακών 

προγραμμάτων. Στην Ελλάδα, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, άρχισαν να 

εφαρμόζονται από το 1988 και έπειτα και αποτελούνται από δύο μέρη, το 

εθνικό, στο οποίο ανήκουν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το 

περιφερειακό, στο οποίο ανήκουν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. 

     Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Ελλάδα, 

διαδραματίζουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οποία αποτελούν τα 

χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση της 

Περιφερειακής Πολιτικής, μέσω της παρέμβασης τους για την 

χρηματοδότηση των στόχων. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που έχουν επιτρέψει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε πολυετή 

προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης είναι τέσσερα, των οποίων η 

κατανομή γίνεται μεταξύ των περιφερειών, των κρατών μελών και της 

Επιτροπής, καθώς και σε ειδικές πρωτοβουλίες και κοινοτικές ενέργειες. Τα 

τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι τα εξής:  

     1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το οποίο προωθεί την 

προσαρμογή του ενεργού πληθυσμού στις μεταβολές της αγοράς εργασίας, 

καθώς και την επαγγελματική ένταξη των ανέργων και των μειονεκτικών 

ομάδων, ιδίως χρηματοδοτώντας δράσεις κατάρτισης και συστήματα 

ενισχύσεων για προσλήψεις.  
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     2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το οποίο  

χρηματοδοτεί υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, έργα τοπικής ανάπτυξης και ενισχύσεις στις ΜΜΕ.  

     3. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Προσανατολισμού), το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις 

αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης στους γεωργούς, ιδίως στις περιοχές 

που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη καθώς επίσης και στο 

πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.) στην υπόλοιπη Ένωση.  

     4. Το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.), το 

οποίο χρηματοδοτεί τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τομέα της αλιείας.  

Τέλος, το Ταμείο Συνοχής, το οποίο ιδρύθηκε το 1993, εξυπηρετεί και αυτό 

επίσης στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής της Ένωσης11. 

 

Πίνακας  1:  Χρηματοδοτικός Πίνακας  Συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών  
Προγραμμάτων  στην Ελλάδα (σύμφωνα με τις αρχικές εγκριτικές αποφάσεις) 

 

  

ΜΟΠ. 

(1986-1989) 

σε χιλ ECU* 

σε τιμές 1986 

 

Α’ ΚΠΣ. 

(1989-1993) 

σε χιλ ECU* 

σε τιμές 1989 

 

Β’ ΚΠΣ. 

(1994-1999) 

σε χιλ ECU* 

σε τιμές 1994 

 

Γ’ ΚΠΣ. 

(2000-2006) 

σε χιλ ECU* 

σε τιμές 2000 
 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
 

2.101.933 
 

14.342.054 
 

29.721.300 
 

44.363.540 
 
Εθνική Δημόσια Συμμετοχή 

 
695.740 

 
5.802.196 

 
7.069.900 

 
11.126.075 

 
Κοινοτική Συμμετοχή 

 
2.576.000 

 
7.193.241 

 
13.980.000 

 
22.707.000 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
210.193 

 
1.346.617 

 
8.671.400 

 
10.730.465 

 

Ταμείο Συνοχής 
 

(Κοινοτική Συμμετοχή) 

   

3.061.200 
 

χιλ. ECU 

 

3.320.000 
 

χιλ. € 
 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
 

* 1 ECU = 1 Ευρώ (ισοτιμία της 01.01.1999) 

 

 

                                            
11 Πηγή: http://www.3kps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 26.07.2014. 

http://www.3kps.gr/2000-2006.htm
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1.3  Η έναρξη των Κοινοτικών Εμβασμάτων 

     Οι εισροές κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησαν από την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., το 1981, αλλά εντάθηκαν με εντυπωσιακό 

τρόπο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έπειτα. Εξαιτίας των 

ανισοτήτων των κρατών, τα οποία εισέρχονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για δημιουργία μιας περιφερειακής πολιτικής, η 

οποία και θα άμβλυνε αυτές τις ανισότητες. Η πολιτική αυτή, στόχευε στην 

οικονομική και κοινωνική συνοχή, μέσα από την συνολική αρμονική ανάπτυξη 

όλων των κρατών που ήταν μέλη της Κοινότητας, με απώτερο σκοπό την 

μείωση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της Κοινότητας και την 

ανάπτυξη των αδύναμων περιφερειών.  

     Έτσι, η πρώτη εφαρμογή περιφερειακής πολιτικής ξεκίνησε το 1975 με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτούσε 

έργα και ενέργειες των κρατών μελών, χωρίς όμως να μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα. Από το 1984 και έπειτα, ο ρόλος του πλέον αλλάζει και μπορεί να 

σχεδιάζει, να χρηματοδοτεί αλλά και να κατευθύνει προγράμματα 

περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και να εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα των 

κρατών μελών. Εν συνεχεία,  εμφανίζεται και στη κοινοτική περιφερειακή 

πολιτική η έννοια της ενδογενούς ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών των 

περιφερειών. Την περίοδο 1985-1988, ξεκίνησε η εφαρμογή του πλαισίου ου 

αφορούσε τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στην Ελλάδα, την 

Νότιο Γαλλία και την Ιταλία. Ως ενέργεια, ήταν η αποτελεσματικότερη από την 

Κοινότητα και η οποία αφορούσε την περιφερειακή ανάπτυξη και την 

χρηματοδότηση της. Η Ελλάδα υπέβαλλε το 1982 Μνημόνιο, το οποίο 

εγκρίθηκε μέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων το 1985, 

με αίτημα αυτό της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση 

της ελληνικής οικονομίας, το οποίο όμως ήταν ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη της χώρας.  

     Το 1989, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, διαδέχεται το Α΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το γνωστό ως Πακέτο Ντελόρ, το οποίο 

κατανείμει τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων στήριξης στοχευμένα σε 

τομεακούς και περιφερειακούς επιχειρησιακούς άξονες.  Έπειτα ακολουθεί το  
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Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή αλλιώς Β΄ Πακέτο Ντελόρ, κατά την περίοδο 

1994 – 1999, το οποίο υιοθετεί τους βασικούς άξονες του Α΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και θέτει παράλληλα και νέους στόχους για την ανάπτυξη. 

Αυτό το πακέτο, συμπίπτει χρονικά με την προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας 

στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) και εν τέλει, η συμβολή του 

είναι εξαιρετικά σημαντική στην  υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.      

     Από το 2000, μπαίνει σε λειτουργία πλέον, το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης το οποίο βασίζεται στα ήδη υλοποιημένα έργα των προηγούμενων 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει σε μεγάλα έργα 

υποδομής πάνω σε τομείς κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η 

αγροτική πολιτική, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Στην ίδια χρονική περίοδο, 

χάρη βέβαια και στις υποδομές για την διοργάνωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από το Β΄ και  το Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η ελληνική οικονομία παρουσίασε έναν 

αλματώδη, αλλά πρόσκαιρο ρυθμό ανάπτυξης.   

     Από το 2007 και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013, υλοποιείται στην 

Ελλάδα, το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το γνωστό Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.). Σε αυτό δίνεται έμφαση σε νέους 

αναπτυξιακούς άξονες, οι οποίοι αφορούν την αύξηση μεγεθών, όπως είναι η 

παραγωγικότητα, η απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο και η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει μια μικρή αναφορά στα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, στο Α΄ και Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, ενώ θα αναλυθούν το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς επίσης 

και το Ε.Σ.Π.Α. 

1.4 Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

     Οι βασικές αρχές του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι, η 

συμπληρωματικότητα και η εταιρική σχέση, πράγμα που σηµαίνει ότι, οι 

κοινοτικές δράσεις είτε συμπληρώνουν, είτε συμβάλλουν στις αντίστοιχες 

δράσεις της Ελλάδας. Για να εξασφαλιστεί η εταιρική σχέση, το κράτος-µέλος 

δηµιουργεί µια ευρεία σύµπραξη όλων των αρµοδίων φορέων, λαµβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
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αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης µέσω των απαιτήσεων για την προστασία 

και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι ο συντονισµός µεταξύ των 

Ταµείων ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο αποτέλεσµα από τις παρεµβάσεις 

των διαρθρωτικών Ταµείων. Τέλος, μια ακόμα βασική αρχή είναι, η 

προσθετικότητα, προκειµένου να εξασφαλιστεί πραγματική οικονοµική 

επίδραση. Δηλαδή, οι πιστώσεις των Ταµείων δεν µπορούν να υποκαθιστούν 

τις δηµόσιες διαρθρωτικές δαπάνες του κράτους – µέλους. 

     Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές εισροές 

κοινοτικών πόρων. Αυτό που έδωσε όμως μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία 

και στην ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα, τα οποία ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993. Από 

πολλούς αναλυτές αλλά και αξιωματούχους, θεωρούνται ως η πρώτη άσκηση 

ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Τα Μεσογειακά 

προγράμματα, έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο υλοποίησης μιας πιο 

ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης προσπάθειας, για την ανάπτυξη των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω 

διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης. Έτσι, με τα προγράμματα 

αυτά, προωθήθηκε η χρηματοδότηση σχεδίων ενταγµένων σε συνολικά 

περιφερειακά προγράμματα, τα οποία διαμορφώθηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν από τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες. Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα καταρτίσθηκαν έξι Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα, στις 

περιφέρειες της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Θράκης, της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, της περιφέρειας των Νήσων Αιγαίου, 

της Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος και τις περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα 

υπήρξε και ένα θεματικό πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε την Πληροφορική.   

     Η αρχική περίοδος εφαρμογής των μεσογειακών προγραμμάτων ήταν η 

περίοδος 1984-1989, αλλά  εν συνεχεία επεκτάθηκε μέχρι το 1993, υπό την 

ονομασία του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η αναπτυξιακή στρατηγική 

που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 μέχρι το 1993, χαρακτηρίζεται 

κυρίως από μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε πολλά μικρά έργα 

υποδομής σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πολιτική αυτή στήριξε την 
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οικονοµική δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, 

κυρίως στις αγροτικές και περιοχές. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το επαρχιακό 

δίκτυο μεταφορών, ενισχύθηκε ο  εκσυγχρονισμός των μικρών και μεσαίων 

γεωργικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ο τουρισμός, με την 

ίδρυση ξενοδοχείων μικρού κα μεσαίου μεγέθους σε πολλές περιοχές, κυρίως 

εκτός Αθηνών. Η περίοδος στο εσωτερικό της Ελλάδας, συνέπεσε και με ένα 

σημαντικό γεγονός που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της και δράση της πολιτικής της. Έτσι, το 1988 

αποφασίζεται η ριζική μεταρρύθμιση  της λειτουργίας των Διαρθρωτικών 

Ταµείων, η οποία οδήγησε στον συντονισμό των πολιτικών των κοινοτικών 

διαρθρωτικών ταμείων, οι οποίες μέχρι τότε ήταν ανεξάρτητες. Η 

μεταρρύθμιση αυτή, προέβλεπε σταδιακή αύξηση των πόρων των 

διαρθρωτικών ταμείων, μέχρι και τον διπλασιασμό τους, για την περίοδο 

1987-1993. Ταυτόχρονα, προέβλεπε την ευθύνη για το προγραμματισμό και 

για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και των προγραμμάτων, που 

συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και  μοιράζεται  ανάμεσα στις 

εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα12. 

Πίνακας 2 

   
Μ.Ο.Π.* 

(1986-1989) 
σε χιλ. ECU** 
σε τιμές 1986 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2.101.933 

Εθνική Δημόσια Συμμετοχή 695.740 

Κοινοτική Συμμετοχή 2.576.000 

Ιδιωτική Συμμετοχή 210.193 
  

* Τα ΜΟΠ μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ 
** 1 ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999) 

 
Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 

 
 

     Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι ο προσδιορισμός «Μεσογειακός», δεν 

υποδεικνύει απαραίτητα χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στη Μεσόγειο, αλλά 

μια περιφέρεια, μπορούσε να προσδιοριστεί ως Μεσογειακή, αν αύξανε την 

εξάρτηση της από μια ομάδα συγκεκριμένων προϊόντων, τα μεσογειακού 

                                            
12 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm, ημερομηνία ανάκτησης  15.03.2014 

http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm
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τύπου προϊόντα13. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις καθυστερήσεις και τις 

δυσκολίες, οι καινοτομίες που εισήγαγαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα, δηλαδή ο πολυετής προγραμματισμός, η εταιρική σχέση και η  

ολιστική αντιμετώπιση της αναπτυξιακής διαδικασίας, τα κατέστησαν ένα 

σημαντικό πείραμα για την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής14. 
 

1.5 Το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

     Το 1988, η Ελλάδα υπέβαλλε στην Επιτροπή ένα νέο Σχέδιο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο αφορούσε την περίοδο 1989 – 1993 και 

το οποίο καθόριζε το συνολικό ποσό των επενδύσεων για την ανάπτυξη της 

οικονομίας  από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Έτσι, δεσμευόταν ότι θα 

χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα συγκεκριμένου ποσού. Έπειτα από 

διαπραγμάτευση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ενέκρινε το Α΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το γνωστό ως Α΄ Πακέτο Ντελόρ. Το σχέδιο 

περιελάμβανε προτάσεις για τροποποιήσεις στην χρηματοδότηση της  

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον περιορισμό των δαπανών της κοινής γεωργικής 

πολιτικής, την θέσπιση νέων κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, 

τον διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, καθώς επίσης και την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Συνοχής. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, περιλαμβάνουν όλους εκείνους τους 

άξονες προτεραιότητας, τις μορφές παρέμβασης, το ενδεικτικό σχέδιο 

χρηματοδότησης στο οποίο καθορίζονται το ύψος των παρεμβάσεων και οι 

πηγές τους, καθώς και η διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών. Το Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, που αφορούσε την Ελλάδα, περιελάμβανε 12 τομεακά και 

13 περιφερειακά προγράμματα. Τα κυριότερα τμήματα του προγράμματος 

βάσει προτεραιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων είναι :  

• Άξονας 1. Βελτίωση του επιπέδου της χώρας όσον αφορά τη βασική 

οικονομική υποδομή (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Έρευνα 

και Τεχνολογία, Περιβάλλον) 
                                            
13 R. Fennell, "Η κοινή αγροτική πολιτική συνέχεια και αλλαγή", ελληνική έκδοση Ν. 
Μαραβέγιας, Θεμέλιο, 1999, σελ. 353. 
14 Καμχής, Μ., 2007. Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 1986 – 2006: ένα σχεδιαστικό 
εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σελ.79.  
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• Άξονας 2. Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής 

ανάπτυξης  γενικότερα.  

• Άξονας 3. Μέθοδοι για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων.  

• Άξονας 4. Ανάγκη για ισόρροπη και ορθολογική ανάπτυξη του 

τουρισμού.  

• Άξονας 5. Η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Άξονας 6. Ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού των 13 περιφερειών, με 

στόχο την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων15.  

Πίνακας 3: Οι έξι βασικές προτεραιότητες του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
Πηγή: Πετράκος, Ψυχάρης (2004, σελ 451) 

      

     Εκτός από τους στόχους που περιελάμβανε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρηματοδότησε επιπλέον δράσεις της, που 

αφορούσαν τις «κοινοτικές πρωτοβουλίες» και τις «νεοτερικές δράσεις» για 

την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ήταν το 

“Interreg”, για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών και το “Leader”, για 

την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η αναγκαία τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση 

των διαφόρων αξόνων προτεραιότητας, αποτέλεσε μέρος των διαφόρων 
                                            
15 Πηγή: Στοιχεία από το «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, 1994- 1999», ΥΠ.ΕΘ.Ο, σελ.       
     56-61 
 

  

Σχετικό Μερίδιο στην 
αρχή του Α' ΚΠΣ 

 

Σχετικό   Μερίδιο   στο 
τέλος του Α' ΚΠΣ 

  

σε ποσοστό % 
 

σε ποσοστό % 
 

1η Προτεραιότητα: Βελτίωση των βασικών υποδομών 
 

37,40 
 

28,80 
 

2η Προτεραιότητα: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και 
αγροτική ανάπτυξη 

 
5,80 

 
6,10 

 

3η Προτεραιότητα: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 

 
7,00 

 
3,80 

 

4η Προτεραιότητα: Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού 
 

1,30 
 

0,80 
 

5η Προτεραιότητα: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
 

7,50 
 

10,20 
 

6η Προτεραιότητα: Ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού 
των 13 περιφερειών 

 
40,90 

 
50,30 
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μορφών παρέμβασης και χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια των αντίστοιχων 

προϋπολογισμών. Εντούτοις όμως, ορισμένα μέτρα τεχνικής βοήθειας, τα 

οποία λήφθηκαν εκτός του πλαισίου των επιμέρους παρεμβάσεων, 

χρηματοδοτήθηκαν από έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό, ο οποίος και 

προβλέφθηκε για το σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

      Όσον αφορά την χρηματοδότηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οι  

δαπάνες που διατέθηκαν για την υλοποίηση του, ανέρχονται συνολικά σε 

13.915 δις ECU, τα οποία δόθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, από την 

Εθνική Χρηματοδότηση και Δάνεια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Οι 

δαπάνες κατανεμήθηκαν για την βελτίωση των βασικών υποδομών, την 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού και τέλος την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Πίνακας 4 
 

  
Α’ Κ.Π.Σ. (1989-1993) 

σε χιλECU** 
σε τιμές 1989 

 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 14.342.054 
Εθνική Δημόσια 

Συμμετοχή 5.802.196 
Κοινοτική 
Συμμετοχή 7.193.241 

Ιδιωτική Συμμετοχή 1.346.617 
  

* Τα ΜΟΠ μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ 
** 1 ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999) 

 
Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 

 
 

     Σύμφωνα με τις μελέτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η εφαρμογή 

του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες που θα βελτίωναν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας. Εάν αυτό συνέβαινε, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα μπορούσαν 

μετά την ολοκλήρωση του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, να δώσουν 

επιπλέον ώθηση της τάξεως του 1,5% στο επίπεδο του ΑΕΠ, πέρα από την 

ώθηση του 2,5% που περίπου επιτεύχθηκε. Η απορρόφηση των πόρων ήταν 

πλήρης, δεν ήταν όμως αποτελεσματική, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν 
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σημαντικές καθυστερήσεις στη διάθεση κονδυλίων, τα οποία αφορούσαν 

επιχορηγήσεις επενδύσεων που εντάσσονται στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

     Για το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η κοινοτική συμμετοχή αρχικά 

καθορίστηκε σε περίπου 7,2 δισ. ECU. Στο ποσό αυτό θα έπρεπε να 

προστεθεί, σύμφωνα πάντα με τους αρχικούς υπολογισμούς, και η εθνική 

συμμετοχή και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, οπότε προβλεπόταν ότι κατά 

την διάρκεια των ετών αυτών, θα επενδύονταν συνολικά περισσότερα από 

14,3 δισ. ECU. Εν τέλει όμως, αποδείχθηκε ότι οι στόχοι δεν μπορούσαν να 

επιτευχθούν. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ο.Κ., αλλά και οι εκθέσεις του 

ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, διαπίστωναν πολλές παρατυπίες. Οι 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων ήταν πολλές και οι περισσότερες 

δυστυχώς, μεταφέρθηκαν και στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς δεν 

υπήρχε άλλη λύση. Τα κεφάλαια που δεν απορροφήθηκαν κατά την τρέχουσα 

περίοδο μεταφέρθηκαν στην επόμενη, αυτή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης. Το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε ότι η απορρόφηση των 

πιστώσεων ανήλθε στο 93% του συνόλου στο τέλος του 1993, γεγονός που 

οφείλεται στην αυξημένη απορρόφηση κονδυλίων μέσω της εφαρμογής των 

περιφερειακών προγραμμάτων. Παρόλα αυτά, η επίδραση του Α΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης στο ΑΕΠ της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

θεωρείται σημαντική. Τέλος, παρουσιάστηκε αρνητική πορεία στη συμβολή 

του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, καθώς 

ανήλθε μόλις στο 9%. 

     Συνοψίζοντας, την περίοδο του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η μισή 

χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, κατέληξε στα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς θεωρείται ότι την 

δεδομένη χρονική στιγμή, ήταν πιο εύκολο να απορροφηθούν χρήματα από 

την περιφέρεια, παρά από την κεντρική διοίκηση που έδειχνε ανίκανη να 

απορροφήσει κοινοτικούς πόρους. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες στην κατανομή 

και απορρόφηση των πόρων, η έλλειψη συνέπειας και προγραμματισμού 

αλλά και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου και, εν τέλει η 

αποτελεσματικότητα τους, χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή, δικαιολογώντας την 

αμφισβήτηση που υπάρχει, όσον αφορά το ποσοστό που βοήθησε την 

ελληνική οικονομία το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την συγκεκριμένη 
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περίοδο. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα, δείχνουν ότι βοήθησε κυρίως την 

περιφερειακή ανάπτυξη και όχι την εθνική. Τέλος, θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε ως ένα φτωχό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική 

οικονομία. 

1.6 Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

     Η περίοδος 1994-1999, χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη έμφαση σε έργα 

υποδομής εθνικής σημασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονομίας 

αλλά και τη γενικότερη διασύνδεση της χώρας µε το εξωτερικό. Έτσι, δόθηκε 

προτεραιότητα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από ένα 

ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και µε κύριο στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Κύριο χαρακτηριστικό 

της περιόδου αυτής, είναι η προετοιμασία της Ελλάδας, για την ένταξη στην 

Οικονοµική και Νομισματική Ένωση, καθώς και η υλοποίηση μεγάλων έργων 

υποδομής σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η 

κατασκευή οδικών αξόνων, με κυριότερους την Εγνατία Οδό και την Π.Α.Θ.Ε., 

η αναβάθμιση και η κατασκευή νέων λιμανιών, ο εκσυγχρονισμός του  

σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την επικράτεια, η κατασκευή του μετρό στην 

Αθήνα, η κατασκευή νέων - εξελιγμένων έργων που αφορούν την ενέργεια, με 

κυριότερα αυτά του φυσικού αερίου και της εκμετάλλευσης της αιολικής 

ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών, η κατασκευή 

νοσοκομείων και γενικότερα ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επομένως, όπως θα δούμε 

παρακάτω, οι άξονες προτεραιότητας του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

είναι 5 βασικοί: 

1. Η προώθηση και ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών, που αφορούσαν 

τις Μεταφορές, την Ενέργεια και την Επικοινωνία. 

2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με στόχο την ανάπτυξη στα 

αστικά κέντρα, την βελτίωση του τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας και 

την βελτίωση του Περιβάλλοντος. 

3. Ανάπτυξη του Βιομηχανικού κλάδου, του Γεωργίας και της Αλιείας, 

καθώς επίσης και του τουρισμού. 
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4. Η ανάπτυξη και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, με συνεχή 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η προώθηση της απασχόλησης και ο 

εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. 

5. Η άρση της απομόνωσης των νησιών και οι μείωση των ανισοτήτων 

ανά περιφέρεια. 

     Κατά την περίοδο που εφαρμόστηκε το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η 

βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα μέτρα για την 

επίτευξη μιας οικονομικής σταθερότητας, που θα διαρκούσε μακροχρόνια, 

καθώς επίσης και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε όλο το φάσμα της ελληνικής 

οικονομίας, σε συνδυασμό με την συμβολή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, δημιούργησαν τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για αυξημένη 

αποδοτικότητα της αναπτυξιακής προσπάθειας της Ελλάδας. Αυτή η υψηλή 

αποδοτικότητα, συνεχίστηκε και κατά την περίοδο 2000-200616. 

  
Σχετικό Μερίδιο 

 

στην αρχή του Β' ΚΠΣ 

 
Σχετικό Μερίδιο Β' ΚΠΣ 
(στοιχεία 30.06.1999) 

  

σε ποσοστό % 
 

σε ποσοστό % 
 

Άξονας 1: Μείωση του βαθμού περιφερειακότητας 
και προώθησης της εσωτερικής συνοχής μέσω της 
ανάπτυξης των μεγάλων δικτύων υποδομής 

 
27,80 

 
22,30 

 

Άξονας 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
 

9,05 
 

11,70 
 

Άξονας 3: Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του 
οικονομικού ιστού 

 
25,30 

 
21,90 

 

Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
και προώθηση της εργασίας 

 
12,50 

 
15,40 

 

Άξονας 5: Μείωση των Περιφερειακών 
ανισοτήτων και άρση της απομόνωσης των 
νησιωτικών περιοχών 

 
25,00 

 
28,50 

 
Τεχνική Βοήθεια 

 
0,33 

 
0,20 

 

 
Πίνακας 5: Οι πέντε (5) αναπτυξιακοί άξονες του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994: σελ. 126 – 129, ΥΠ.ΕΘ.Ο. 1999: σελ 118,  
Πετράκος & Ψυχάρης, 2004: σελ 458 

                                            
16 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm, ημερομηνία ανάκτησης 15.03.2014 

http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm
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     Βέβαια, τα προβλήματα δεν έλειπαν κατά την εφαρμογή του Β΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης. Τα προβλήματα αυτά αφορούσαν, τις δυσλειτουργίες  των 

μηχανισμών διαχείρισης και υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να 

αντιμετωπίσουν τις πολλές και ταυτόχρονες παρεμβάσεις και αλλαγές. 

Παράλληλα, μέσα από τα λάθη και τα προβλήματα αυτά, προέκυψαν οι 

προσπάθειες για λύση των προβλημάτων αυτών, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν 

στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές αυτές. Όπως 

είναι φυσικό, δίνεται έμφαση και πάλι στα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά αυτή 

την φορά την διαχείριση των πόρων την κάνει η κεντρική εξουσία και όχι η 

περιφερειακή. Παρατηρείται επίσης και πάλι κακός προγραμματισμός και 

δυσκολίες στην απορρόφηση των κονδυλίων, σε βαθμό όμως αρκετά 

μικρότερο από αυτόν του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αιτία είναι η 

δημιουργία νέων μορφών διαχείρισης, όπως είναι η Μονάδα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης17, καθώς επίσης και η ανάθεση 

έργων στις νομαρχίες, τους δήμους και τις κοινότητες.    

Πίνακας 6 
 

 
 
 
  

Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999) 
σε χιλECU** 
σε τιμές 1994 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 29.721.300 

Εθνική Δημόσια Συμμετοχή 7.069.900 

Κοινοτική Συμμετοχή 13.980.000 

Ιδιωτική Συμμετοχή 8.671.400 
  

* Τα ΜΟΠ μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ 
** 1 ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999) 
Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 

     Την περίοδο 1994-1999, οι περισσότερες μελέτες εκτιμούν ότι το ΑΕΠ ήταν 

κατά 2,0-2,5% υψηλότερο κατά µέσο όρο ετησίως, λόγω της κοινοτικής 

συνδρομής. Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, πέρα από τα θετικά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της αυξημένης ζήτησης, συνέβαλε και στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παρόλο όμως που σε 

γενικές γραμμές η εφαρμογή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης υπήρξε 

περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση µε αυτή του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

                                            
17 Πηγή: ΥΠ.ΕΘ.Ο «Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης στην Ελλάδα, 1994-1999» 
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Στήριξης, οι μηχανισμοί διαχείρισης και υλοποίησης των έργων και 

προγραμμάτων δεν βελτιώθηκαν ουσιωδώς. Ορισμένα γενικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του Α΄ και του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης είναι ότι, πριν από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, οι 

κοινοτικές μεταβιβάσεις άμβλυναν το συναλλαγματικό περιορισμό στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη 

ανατιμητική πίεση στη δραχμή. Αρχικά πάντως, δίνονταν έμφαση στη 

μεγαλύτερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων, η οποία δεν συνέπιπτε πάντα 

µε τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής απόδοσης των έργων, των 

προγραμμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

     Το Β´ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, 

αλλά και πάλι υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του και την 

επιτυχή απορρόφηση των πόρων, δεδομένου ότι η ελληνική διοίκηση δεν είχε 

ακόμη προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα των αυστηρών κοινοτικών κανόνων 

διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών. Δημοσιεύματα της εποχής ήθελαν την 

Ελλάδα να έχει έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς απορρόφησης των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων για την συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο, 

δημιουργώντας αρνητική πορεία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών – μελών 

συνοχής. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όμως, μέσω Δελτίου 

Τύπου ανακοίνωσε ότι η απορρόφηση των πόρων για το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, έκλεισε τελικά σε ένα ποσοστό που άγγιζε το 98% και που 

αντιστοιχεί στην είσπραξη 14,2 δις ευρώ και το οποίο χαρακτηρίστηκε ως 

πολύ θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι προϋπολογισθείσες κοινοτικές δαπάνες 

για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο στην αρχική τους εκτίμηση έκαναν 

λόγο για 13,9 δισ. ευρώ (σε τιμές του 1994). Η ιδιωτική συμμετοχή είχε 

προϋπολογιστεί σε 8,6 δισ. ευρώ, που αποδείχθηκε υπεραισιόδοξο σενάριο 

και τελικά διαψεύστηκε, αφού τελικά η ιδιωτική συμμετοχή δεν ξεπέρασε τα 

3,5 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά ο ρόλος της ιδιωτικής συμμετοχής 

χαρακτηρίστηκε καθοριστικός καθώς άγγιξε το 29% έναντι 9% στο Α΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων ήταν 

και εδώ αναπόφευκτες και είχαν τα γνωστά αποτελέσματα, όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις. Όσα έργα καθυστερούσαν, μετονομάστηκαν στα 
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λεγόμενα ως «έργα - γέφυρες», των οποίων  η εκτέλεσή μετατέθηκε για το Γ´ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  

     Αντικειμενική εικόνα των αποτελεσμάτων του Β´ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, δίνεται από την Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε. 

για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων 1994 - 1999, που 

δημοσιεύθηκε στις 12.12.2006. Η έκθεση, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι για 

το Β´ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σε Ελλάδα και Πορτογαλία διατέθηκε το ίδιο 

ποσό, το οποίο ανήλθε σε 14.333 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας περί τις 

400.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν 

χαμηλότερη των προσδοκιών, αφού η κατά κεφαλήν δαπάνη δεν ξεπέρασε τα 

396 ευρώ, τοποθετώντας έτσι την Ελλάδα στην 7η θέση μεταξύ των κρατών - 

μελών της Ε.Ε. Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την αξιοποίηση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την περίοδο 1994 - 

1999, η Ελλάδα για κάθε 1 ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση πέτυχε 

αναπτυξιακό όφελος μόλις 1,07 ευρώ, την ίδια εποχή που η Ιρλανδία για κάθε 

1 ευρώ χρηματοδότησης πετύχαινε αναπτυξιακό όφελος 2,50 ευρώ.   

     Εν τέλει, η συμβολή των κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων του Α΄ και Β΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ήταν της 

τάξεως του 0,5% τουλάχιστον, ενώ οι εν λόγω πόροι περιόρισαν το ποσοστό 

ανεργίας, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, της 

τάξεως των 50.000. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ενίσχυσαν την επενδυτική 

δραστηριότητα τόσο την δημόσια όσο και την ιδιωτική, ενώ οι πληθωριστικές 

πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης δεν ήταν ουσιώδεις. Εν τούτοις, στη 

διάρκεια εφαρμογής των προγραμμάτων, η αυξημένη επενδυτική ζήτηση και η 

αύξηση της κατανάλωσης έδωσαν ώθηση στη ζήτηση για εισαγωγές και 

επιβάρυναν το εμπορικό ισοζύγιο18. 

1.7 Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
 
     Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύεται με σημαντικούς  πόρους 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της 

                                            
18 Βλέπε: έκδοση Τράπεζας της Ελλάδος «Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος, 
αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής», Αθήνα, Ιούλιος 2010, σελ. 249.   
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Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Οι πόροι αυτοί δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οδηγούν σε 

πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες των κρατών μελών και  

συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης των 

ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας. Η στήριξη που παρέχει στην 

Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται μέσω, α) του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και γ) του Ταμείου 

Συνοχής. Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής ανέρχονται σε 48,30 δις ευρώ. Η συνολική 

δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37,67 δις ευρώ και η εκτιμώμενη ιδιωτική 

συμμετοχή ανέρχεται σε 10,63 δις ευρώ19. 

 
Πίνακας 7 

  (σε δισεκατομμύρια ευρώ) 

  ΚΠΣ   
2000 - 2006 

Ταμείο 
Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινοτική Συμμετοχή 22,70 3,24 25,94 
Εθνική Συμμετοχή 9,72 2,01 11,73 

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 32,42 5,25 37,67 
Ενδεικτική Ιδιωτική 
Συμμετοχή 9,53 1,10 10,63 

ΣΥΝΟΛΟ 41,95 6,35 48,30 
 

                         Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
  

     Παράλληλα σημαντικοί πόροι αντλούνται μέσω των 4 Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών, η συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 1,28 

δις ευρώ (εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή είναι 904 εκατ. ευρώ) για την 

περίοδο 2000-2006.  

     Η περίοδος 2000-2006, που έλαβε χώρα το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

αποτελεί και την περίοδο με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην 

Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται από την φιλοδοξία, με σκοπό, να ανταποκριθεί όχι 

μόνο στις σημερινές, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες, που θα 

δημιουργηθούν λόγω του ανταγωνισμού και στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο 

Διεθνές περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα, της επιτρέπει να ολοκληρώσει όλα 

                                            
19 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 15.03.2014. 

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
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εκείνα τα καθοριστικής σημασίας έργα, για την ανάπτυξή της. Το Γ΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, είναι προϊόν της συμφωνίας που κατέληξαν η Ελληνική 

Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές 

παρεµβάσεις στην Ελλάδα, για το χρονικό διάστημα 2000-2006. Καταρτίστηκε 

µε βάση το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την 

Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο  υπογράφηκε το 2000 και 

αναθεωρήθηκε κατά σειρά το 2004, το 2005 και το 2006. Περιλαμβάνει,  

όλους εκείνους τους άξονες που αποτελούν προτεραιότητα, για τη δράση των 

κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων και την συνοπτική περιγραφή των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων µε όλους εκείνους τους στόχους που έχουν 

επιλεγεί. Επίσης, περιλαμβάνει, το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης, που 

προσδιορίζει για κάθε άξονα και για κάθε έτος ξεχωριστά, το ποσό των 

συνολικών κονδυλίων που προβλέπονται. Τέλος, περιλαμβάνει φυσικά και 

όλες εκείνες  τις διατάξεις εφαρμογής του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

     Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-

2006, εστιάζονται σε επενδύσεις με κυριότερους άξονες το φυσικό, 

ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν  

περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην περαιτέρω 

ανάπτυξη στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην ανάπτυξη των  

ανθρώπινων πόρων και στην προώθηση της απασχόλησης, στην ανάπτυξη 

όλου του συστήματος των μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό  δίκτυο, 

αεροδρόμια, λιμάνια), στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την 

αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τους τομείς της μεταποίησης και 

των υπηρεσιών, της έρευνας και της τεχνολογίας, του τουρισμού, της 

ενέργειας και των φυσικών πόρων. Αναφέρονται επίσης, στην αγροτική 

ανάπτυξη και την  αλιεία, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από 

παρεµβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη φυσική κληρονομιά, στον 

πολιτισμό, αλλά και στον εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας και πρόνοιας, 

στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και την απασχόληση. Τέλος, 

αναφέρονται στην  περιφερειακή ανάπτυξη, έχοντας ως στόχο την μείωση 

των αποκλίσεων ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της απασχόλησης.   
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     Για την επίτευξη αυτών των στόχων, για την περίοδο του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, καταρτίστηκαν και υλοποιούνται 25 

επιχειρησιακά προγράμματα, 11 εκ των οποίων αφορούν εθνικές τομεακές 

πολιτικές, ενώ 13 είναι περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Π.Ε.Π.), 

ένα για κάθε µία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, στα οποία 

έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων για την περίοδο 

2000-2006, ενώ τέλος, καταρτίστηκε και ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το 

λεγόμενο «Τεχνική βοήθεια», έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση, την στήριξη 

και την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου 

του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων20. 

1.7.1 Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

     Τα τομεακά προγράμματα αφορούν βασικούς τομείς της Οικονομικής και 

Κοινωνικής ζωής όπως: 

 Εκπαίδευση - Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος 

και βελτίωση των υποδομών. 

 Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση - Επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την πρόληψη της ανεργίας και τη 

διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης μέσα από 

εξατομικευμένη προσέγγιση. Ποιοτική κατάρτιση, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προώθηση 

των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των 

μειονεκτούντων ομάδων. 

 Δρόμοι, λιμάνια, αστική ανάπτυξη και σιδηρόδρομοι, 

αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες. 

     Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της 

χώρας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, τη μείωση των επιπτώσεων από 

την περιφερειακή της θέση στην Ε.Ε. και το μεγαλύτερο άνοιγμά της προς την 

Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και τον περιορισμό της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. 

                                            
20 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 15.03.2014 

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
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 Ανταγωνιστικότητα - Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις 

μικρομεσαίες) και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη 

σε νέες μορφές χρηματοδότησης, βελτίωση της τουριστικής 

προσφοράς, επέκταση του ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση 

των ενεργειακών πηγών. 

 Αγροτική ανάπτυξη - Ενισχύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις 

δραστηριότητες μεταποίησης και διάθεσης στην αγορά με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό της γεωργίας , με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και 

την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας χάρη σε ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής 

ανάπτυξης. 

 Αλιεία - Εκσυγχρονισμός του στόλου και του εξοπλισμού και 

εξορθολογισμός της παραγωγής , λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 

των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος. 

 Περιβάλλον - Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πόρων. Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

σε ότι αφορά το πόσιμο νερό, τα λύματα και τα απόβλητα. 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παιδεία.  

 Πολιτισμός - Αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση 

του σύγχρονου πολιτισμού. 

 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια - Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, 

κατάρτιση του προσωπικού, μεταρρύθμιση του τομέα της πνευματικής 

υγείας. 

 Κοινωνία της Πληροφορίας - Προώθηση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής 

ταχύτητας. 

 
1.7.2 Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 
     Εκτός από την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων, κάθε ελληνική 

περιφέρεια αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού 

προγράμματος το οποίο αξιοποιεί όλα τα τοπικά πλεονεκτήματα. Τα 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) είναι: 
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1. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

2. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

3. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 

4. ΠΕΠ Ηπείρου 

5. ΠΕΠ Θεσσαλίας 

6. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

7. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

8. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

9. ΠΕΠ Αττικής 

10. ΠΕΠ Πελοποννήσου 

11. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

12. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

13. ΠΕΠ Κρήτης 

 

     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 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 περιφερειών21. 

1.7.3 Η Τεχνική Βοήθεια 

     Η Τεχνική Βοήθεια περιλαμβάνει δράσεις αφενός για την υποβοήθηση της 

επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006  και αφετέρου την υποστήριξη των 

απαραίτητων λειτουργιών για τη διασφάλιση ενός αποδοτικού συστήματος 

διοίκησης και διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διασφάλιση 

ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων,  τη συμβουλευτική υποστήριξη 

προς τους φορείς εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

                                            
21 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 15.03.2014 

http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=1
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=2
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=3
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=4
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=5
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=6
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=7
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=8
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=9
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=10
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=11
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=12
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2&L4=13
http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
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συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής του, καθώς και του σχεδιασμού των 

μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας και τέλος, τη 

διασφάλιση της προβολής και δημοσιότητας των παρεμβάσεων του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006. Οι διαθέσιμοι πόροι για ενέργειες 

Τεχνικής Βοήθειας  είναι: 

• Ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική 

Βοήθεια 2000-2006». 

• Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

2000-2006. 

• Οι αμιγώς εθνικοί πόροι που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων22. 

     Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. συγχρηματοδότησαν, εκτός από τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Οι τέσσερις (4) 

κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το 

χρονικό διάστημα 2000 - 2006 ήταν οι παρακάτω:  

 

 EQUAL: διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών 

καταπολέμησης των πάσης φύσεως διακρίσεων και των ανισοτήτων 

στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

 LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω ολοκληρωμένων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνεργασίας ομάδων τοπικής 

δράσης.  

 URBAN II: οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και 

των συνοικιών που αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  

 INTERREG III: διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

που αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και 

αρμονική διευθέτηση του ευρωπαϊκού εδάφους.  

 

                                            
22 Πηγή: http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 15.03.2014   

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
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     Το πεδίο εφαρμογής κάθε κοινοτικής πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται 

από ένα μόνο Διαρθρωτικό Ταμείο (το INTERREG III και το URBAN II από το 

Ε.Τ.Π.Α., το EQUAL από το Ε.Κ.Τ. και το LEADER+  από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - 

Τμήμα Προσανατολισμού), μπορούσε να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει 

όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα επιλέξιμα μέτρα για κάθε κοινοτική 

πρωτοβουλία ορίζονταν στους Προσανατολισμούς της Επιτροπής23.  

     Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, αποτέλεσαν σημαντικό συμπλήρωμα της 

διαρθρωτικής πολιτικής, η οποία ασκήθηκε μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης και ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, επέτρεψαν να δοκιμασθούν 

μέθοδοι και πρακτικές ανάπτυξης που βασίζονταν σε τοπικό επίπεδο δράσης, 

κάτι το οποίο ήταν εντελώς νέο σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό συνέβη διότι, η 

σημαντικότερη καινοτομία των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, ήταν η άμεση 

συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και φορέων στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων. Ειδικότερα, η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά κανόνα στην κατάρτιση των αιτήσεων 

συμμετοχής στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ήταν η εξής:  

i. Κατ' εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και σε συνάρτηση με 

τα θεσμικά χαρακτηριστικά του κράτους - μέλους, αρμόδιοι για τη 

διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος είναι οι τοπικοί 

συλλογικοί φορείς (κράτος, Περιφέρεια, νομός, επαρχία), σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.  

ii. Οι θεσμικοί αυτοί φορείς επεξεργάζονται και υποβάλλουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

πρόγραμμα, που αφορά την εκάστοτε Πρωτοβουλία και έχει ως 

σκοπό την εφαρμογή μίας καινοτόμου στρατηγικής ανάπτυξης του 

ενδογενούς δυναμικού, στηριζόμενη σε συγκεκριμένες ανάγκες και σε 

παραδείγματα σχεδίων, που διατυπώνονται από τις ομάδες τοπικής 

δράσης και τους συλλογικούς φορείς.  

iii. Οι τοπικές ομάδες και οι άλλοι συλλογικοί φορείς υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους στους θεσμικούς αυτούς φορείς, που αναλαμβάνουν 

                                            
23 Πηγη: http://www.info3kps.gr/faq.asp, ημερομηνία ανάκτησης 22.03.2014 

http://www.info3kps.gr/faq.asp
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την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και για την επιλογή 

των τοπικών σχεδίων.  

Η ιδιάζουσα σημασία των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών είναι η «εκ των κάτω» 

προσέγγιση, μέσω της ενίσχυσης των πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης από 

το κατώτερο χωρικό επίπεδο, δηλαδή το τοπικό24.  

     Το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε επίσημα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1164/94 του 

Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1994, τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς 

1264/99 και 1265/99 και ορίστηκε ότι η δράση του είναι συμπληρωματική 

εκείνης των Διαρθρωτικών Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων, ενώ στοχεύει στην υποβοήθηση των 

λιγότερο εύπορων κρατών - μελών. Οι επιλεγμένες χώρες για συνδρομή από 

το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000 - 2006 ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία και 

η Πορτογαλία. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ήταν η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών - 

μελών, έχοντας ως απώτερο σκοπό την μείωση των διαφορών μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της Ένωσης. 

     Το Ταμείο Συνοχής παρείχε συγχρηματοδότηση σε έργα, ομάδες έργων ή 

στάδια έργων τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων, τόσο στον 

Τομέα Περιβάλλοντος όσο και στον Τομέα Μεταφορές. Ειδικότερα, για τον 

Τομέα Περιβάλλον, η χρηματοδοτική στήριξη εφαρμόστηκε σε τομείς 

παρέμβασης όπως είναι η ύδρευση με πόσιμο νερό, η αποχέτευση και ο  

καθαρισμός λυμάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, οι πιθανές 

παρεμβάσεις για αντιπλημμυρική προστασία, η προστασία δασικών 

συστημάτων, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η φυσική κληρονομιά. Όσον 

αφορά στον Τομέα Μεταφορές, το Ταμείο Συνοχής εφάρμοσε χρηματοδοτική 

στήριξη σε έργα υποδομής κοινού ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του 

Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών25.   

     Το Ταμείο Συνοχής μπορούσε επίσης να χορηγεί ενίσχυση για τη σύνταξη 

προπαρασκευαστικών μελετών που συνδέονταν με τα έργα και τη λήψη 
                                            
24 Γετίμης, Π., Καυκαλάς, Γ. & Μαραβέγιας, Ν., Αστική και Περιφερειακή Ανάλυση, Θεωρία 
Ανάλυση και Πολιτική. Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο,1994. 
25 Πηγή: http://www.3kps.gr/2000-2006.htm, ημερομηνία ανάκτησης 28.07.2014. 

http://www.3kps.gr/2000-2006.htm
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μέτρων τεχνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών 

πληροφόρησης και δημοσιότητας. Κανένα από τα προτεινόμενα προς ένταξη 

έργα, δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και 

ταυτόχρονα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) ή 

το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας. 

 

Πίνακας 8: Διάρθρωση προγραμμάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
 
 

Α/Α Σύνολο Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Σύνολο Τομεακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

Σύνολο Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών 

1 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης 

ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη & 
ανασυγκρότηση της 

υπαίθρου 

Κ.Π. Urban II 

2 ΠΕΠ. Αττικής  

ΕΠ Αλιεία Κ.Π. Leader + 

3 ΠΕΠ. Βορείου Αιγαίου ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Κ.Π. Interreg III 
4 ΠΕΠ. Δυτικής Ελλάδας ΕΠ Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση 
Κ.Π. Equal 

5 ΠΕΠ. Δυτικής Μακεδονίας ΕΠ Εκπαίδευση και αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση 

 

6 ΠΕΠ. Ηπείρου ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

 

7 ΠΕΠ. Θεσσαλίας ΕΠ Οδικοί άξονες - λιμένες 
- αστική ανάπτυξη 

 

8 ΠΕΠ. Ιονίων νήσων ΕΠ Περιβάλλοντος  
9 ΠΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας ΕΠ Πολιτισμού  
10 ΠΕΠ. Κρήτης ΕΠ Σιδηρόδρομοι - 

αερολιμένες - 
αστικές συγκοινωνίες 

 

11 ΠΕΠ. Νοτίου Αιγαίου ΕΠ Υγείας - Πρόνοιας  
12 ΠΕΠ. Πελοποννήσου   
13 ΠΕΠ. Στερεάς Ελλάδας   
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1.8 Το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Ε.Σ.Π.Α. 

     Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το 

έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το Ε.Σ.Π.Α., εξασφαλίζει ότι, η 

συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ 

των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων αφετέρου. 

     Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, 

αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που 

υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,  κατευθύνσεων 

και πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 

ποσοτικών δεδομένων και μελετών. 

     Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με 

τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισμοί των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και οι 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν 

το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές 

προκειμένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και να καταρτίσουν το Ε.Σ.Π.Α.. 

     Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αλλά  και 

στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση 2005 - 2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των 

βασικών στρατηγικών επιλογών και των προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν 

κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες 

κλήθηκε να συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου Ε.Σ.Π.Α.. 

 

http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=148
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=146
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=146
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=231
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=364
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=397
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=146
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Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του Ε.Σ.Π.Α. διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 

1. Στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του Ε.Σ.Π.Α., 

2. Στο επίπεδο των πέντε θεματικών και τριών χωρικών προτεραιοτήτων, 

όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων, 

3. Στο επίπεδο των δεκαεπτά Γενικών Στόχων, στους οποίους αναλύεται 

κάθε θεματική προτεραιότητα και, 

4. Στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης. 

     Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε έχοντας ως 

γνώμονα εθνικές πολιτικές, οι οποίες διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα 

όπως είναι 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, η Εθνική Λιμενική 

Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2007-2013.  

     Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των 

προδιαγραφών - περιορισμών των νέων Κανονισμών. Έτσι, προέκυψε με 

βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην επόμενη 

περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων 

της προηγούμενης περιόδου μαζί με τις απαιτήσεις για δράσεις που 

εξυπηρετούν τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου προς όφελος της 

ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. 

     Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης 

και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007 - 2013 

αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείμενα 

θέσεων των συμμετεχόντων φορέων. Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα 

συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Γραμματεία σχεδιασμού του Ε.Σ.Π.Α.,Μ.Ο.Δ. ΑΕ, Δ.Α. 

http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=149
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=149
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=202
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=319
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Κ.Π.Σ./Ε.Υ.Σ.) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το Υπουργείο 

Οικονομικών, με θέμα τη "Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 

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

προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013". 

1.8.1 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 

     Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007–

2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι 

στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ παράλληλα ελήφθησαν υπόψη τα νέα 

δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, με το 63% του 

πληθυσμού της χώρας να βρίσκεται σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης. 

     Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, σε σχέση βέβαια με την προηγούμενη περίοδο 2000 - 2006, 

το οποίο οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007 - 2013 θα υλοποιηθεί μέσα από 

οκτώ Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα και δεκατέσσερα Προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007 - 2013 το σύνολο των υποδομών 

προσπελασιμότητας, θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ για τους τομείς της υγείας και του 

πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά  

οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα26. 

1.8.2 Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

     Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αφορούν συγκεκριμένους 

τομείς, οι οποίοι είναι συνολικά εννιά και είναι οι παρακάτω: 

1. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη. Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του 

προγράμματος είναι η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική 

                                            
26 Πηγή:http://www.espa.gr/el/pages/staticWhatIsESPA.aspx, ημερομηνία ανάκτησης 
16.03.2014. 

http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=432
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=375
http://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=375
http://www.espa.gr/el/pages/staticWhatIsESPA.aspx
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διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για 

την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής 

των πολιτών καθώς και να συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Μερικές από τις κυριότερες 

παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και 

επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η διαχείριση 

αστικών λυμάτων, η εφαρμογή σχεδίων δράσης για τον περιορισμό της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των ακτών. Στοχεύει επίσης στην ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στις υποδομές 

αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών 

καταστροφών27. 

2. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

υποδομών μεταφορών της χώρας. Ολοκλήρωση της κατασκευής και 

αναβάθμισης των οδικών αξόνων, του σιδηροδρομικού δικτύου, των 

λιμενικών υποδομών και των αεροδρομίων. Ολοκλήρωση της 

κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά αστικά έργα 

στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας των 

μεταφορών28. 

3. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 

παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

διάσταση της καινοτομίας. Προώθηση του συστήματος Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Α.Κ.) της χώρας και δια σύνδεσή του με 

τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, 

προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των μηχανισμών 

                                            
27 Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEnvironment.aspx, ημερομηνία ανάκτησης 
16.03.2014. 
28 Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPAccessibilityImprovement.aspx, ημερομηνία 
ανάκτησης, 16.03.2014. 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEnvironment.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPAccessibilityImprovement.aspx
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εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας 

και μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας29. 

4. Ψηφιακή Σύγκλιση. Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, ανασχεδιασμός διαδικασιών του 

Δημόσιου Τομέα, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που 

χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη 

και βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 30.  

5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 

τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Ενίσχυση 

της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων 

μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της 

ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής31. 

6. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Μεταρρυθμίσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί 

πραγματικότητα για όλους. Αναμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, 

αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφοριους τομείς, 
                                            
29Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx, 
ημερομηνία ανάκτησης 16.03.2014. 
30Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPDigitalConvergence.aspx,ημερομηνία ανάκτησης 
16.03.2014. 
31Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPHumanResourcesDevelopment.aspx, 
ημερομηνία ανάκτησης 16.03.2014. 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPDigitalConvergence.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPHumanResourcesDevelopment.aspx
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συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κλπ. 

επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση 

των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων32. 

7. Διοικητική Μεταρρύθμιση. Δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, 

αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη 

μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη 

διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. Διαμόρφωση, 

εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, 

απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και 

λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη 

των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση 

της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη. Σχέδιο οδηγού 

υλοποίησης πράξεων με ιδία μέσα, δηλαδή αυτεπιστασία, έχει τεθεί σε 

διαβούλευση με τους μεγάλους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου 33. 

8. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» σχεδιάστηκε με σκοπό 

την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών 

του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, καθώς και των δικαιούχων φορέων, μέσω της 

χρηματοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριότητες για την 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων 

των Ταμείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς 

                                            
32Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEducationandLifelongLearning.aspx, ημερομηνία 
ανάκτησης 16.03.2014. 
33Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPPublicAdministrationReform.aspx, ημερομηνία 
ανάκτησης 16.03.2014. 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEducationandLifelongLearning.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPPublicAdministrationReform.aspx
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προτεραιότητας της θεματικής προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» που 

προβλέπονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (άρθρο 11 και 

Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ.αριθμ. 85 «Προπαρασκευή, 

εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 «Αξιολόγηση και 

μελέτες, πληροφόρηση και δημοσιότητα»34. 

9. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» που συγχρηματοδοτείται από το 

Ε.Κ.Τ.,  διαμορφώθηκε βάσει της δυνατότητας που παρέχει ο Γενικός 

Κανονισμός  1083/2006 του Συμβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 

όπου στο άρθρο 51 προβλέπει ότι: «ένα κράτος μέλος μπορεί να 

διατηρεί αποθεματικό ύψους ίσου προς το 1% της ετήσιας 

συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων για το στόχο “Σύγκλιση”, για 

να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται 

με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου». Ο στρατηγικός στόχος του 

προγράμματος συνίσταται στην: Προώθηση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην αγορά 

εργασίας. Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικό οικονομικού 

ιστού. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού 

πληθυσμού. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και Ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας σε περιοχές που πλήττονται από 

απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική 

και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις 

συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου. 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 σε δεύτερο χρόνο 

                                            
34Πηγή:http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPTechnicalSupportforImplementation.aspx, 
ημερομηνία ανάκτησης 16.03.2014. 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPTechnicalSupportforImplementation.aspx
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την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια 

αναστροφής των δυσμενών τάσεων35. 

1.8.3 Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας36 

     Στη νέα προγραμματική περίοδο, τα Προγράμματα Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο συνολικός προϋπολογισμός των 

προγραμμάτων του στόχου ΙΙΙ ανέρχεται στα 8,7 δις ευρώ, εκ των οποίων 210 

εκατ. ευρώ του Ε.Τ.Π.Α., είναι αυτά τα οποίο αντιστοιχούν στην Ελλάδα. 

Συμπεριλαμβανομένης, λοιπόν, και της εθνικής συμμετοχής, σχεδόν 300 

εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων θα δοθούν στα 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

      Τα πέντε Προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελλάδα, εκτός από το 

Πρόγραμμα «Ελλάδα - Τουρκία» που έχει τεθεί σε αναστολή, έχουν εγκριθεί. 

Τον Ιούλιο συγκροτηθήκαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Προγραμμάτων «Ελλάδα - Βουλγαρία», «Ελλάδα - Ιταλία», «Ελλάδα - 

Κύπρος», τα μέλη των οποίων συμφώνησαν από κοινού τον εσωτερικό 

κανονισμό, τα επικοινωνιακά σχέδια και το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας. 

Παράλληλα, ετοιμάζεται το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες 

θα συγκροτούνται οι Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, έργο των οποίων αποτελεί 

η βελτίωση της διαχείρισης και επίβλεψης των Προγραμμάτων καθώς και της 

στελέχωσης τους. 

I. Τα Διασυνοριακά Προγράμματα 

     Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στα Προγράμματα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας, η Ελλάδα συμμετέχει σε έξι Προγράμματα, συνολικού 

προϋπολογισμού, που ξεπερνά τα 320.000.000 ευρώ, τη Διαχειριστική Αρχή 

των οποίων εξακολουθεί να διατηρεί. Τα Προγράμματα είναι τα εξής: 

                                            
35 Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPNationalContingencyReserve.aspx, ημερομηνία 
ανάκτησης 16.03.2014. 
36 Πηγή: http://www.espa.gr/el/pages/staticEuropeanTerritorialCooperationProgrammes.aspx, 
ημερομηνία ανάκτησης 19.03.2014 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPNationalContingencyReserve.aspx
http://www.espa.gr/el/pages/staticEuropeanTerritorialCooperationProgrammes.aspx
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• Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία», προϋπολογισμού 110.735.958 

ευρώ. 

• Πρόγραμμα «Ελλάδα - Ιταλία», προϋπολογισμού 88.955.170 ευρώ. 

• Πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος», αρχικός προϋπολογισμός 

41.633.290 ευρώ (μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος ο 

προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.593.923 ευρώ). 

• Πρόγραμμα «Ελλάδα - Αλβανία», που συγχρηματοδοτείται από το 

Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 22.143.015 ευρώ. 

• Πρόγραμμα «Ελλάδα - ΠΓΔΜ», που συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ 

με 24.810.005 ευρώ. 

• Πρόγραμμα «Ελλάδα - Τουρκία»*, που συγχρηματοδοτείται από το 

ΙΡΑ, 34.088.992 ευρώ. (* Το Πρόγραμμα «Ελλάδα - Τουρκία» έχει τεθεί 

σε αναστολή.) 

Η Ελλάδα συμμετέχει και σε τρία Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής 

συνεργασίας: 

1. Πρόγραμμα Αδριατικής, με επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς 

Κέρκυρας και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της 

Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας 

και Σλοβενίας. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ, ενώ η 

Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 ευρώ. 

2. Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, με επιλέξιμες περιοχές από όλες 

τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Προγράμματος υπερβαίνει τα 170.000.000 ευρώ. 

3. Μαύρη Θάλασσα, με επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, 

καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την 

Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και 

τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με 1.132.000 ευρώ και θα έχει 
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ενισχυμένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο 

Σύμβουλο της Διαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουμανία. 

II. Διακρατικά Προγράμματα 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο διακρατικά προγράμματα. Συγκεκριμένα: 

 

1. Μεσογειακός Χώρος, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η 

Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 

Το Πρόγραμμα προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων 

INTERREG, ARCHIMED και MEDOCC. Στη Θεσσαλονίκη θα 

φιλοξενηθεί το ένα από τα δύο Γραφεία Διασύνδεσης (Liaison Office) 

του Προγράμματος, στις αρμοδιότητες του οποίου εντάσσεται και η 

υποστήριξη υποψήφιων εταίρων και Τελικών Δικαιούχων από τις 

υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ο 

προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 193.191.331 ευρώ. 

2. Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), καθώς και η 

Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Ουκρανία. Το Πρόγραμμα 

προήλθε από τη διάσπαση του προγράμματος CADSES σε δύο 

διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο προϋπολογισμός του 

ανέρχεται σε 206.691.645 ευρώ. 

 

III. Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG IV C, στο 

οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από 

την Γερμανία, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία. Ο προϋπολογισμός του 

ανέρχεται σε 321.321.762 ευρώ. 
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IV. Δίκτυα 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει και στα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT. 

Με ανοικτά σύνορα, η Ελλάδα προσδοκά και την ανάπτυξη των δικών της 

παραμεθόριων περιοχών, την άνοδο της επιχειρηματικότητας και την 

ενίσχυση των υποδομών της σε όλη την ακριτική περιφέρεια. Οι προσπάθειες 

της Ειδικής Υπηρεσίας έχει αποδώσει καρπούς, προσελκύοντας το 

ενδιαφέρον των γειτονικών χωρών και των Βρυξελλών. 

 
Πίνακας 9: Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ37 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37 Πηγή: http://www.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR, ημερομηνία             
ανάκτησης 11.05.2014. 
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Πίνακας 10: Η κατανομή του ΕΣΠΑ σήμερα38 
 

 
Προϋπολογισμός Συμβάσεις Πληρωμές  

Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού 4.240.276.615 € 3.730.689.191 € 2.173.430.227 € 

Αστική Αναγέννηση 1.340.710.551 € 786.007.384 € 485.556.933 € 
Διοικητική Μεταρρύθμιση 93.979.056 € 56.280.125 € 24.116.563 € 

Δράσεις περιβάλλοντος 6.022.394.808 € 2.768.295.020 € 1.417.045.131 € 
Εκπαίδευση & δια βίου 

μάθηση 3.186.155.492 € 2.706.311.975 € 1.675.460.568 € 
Ενέργεια 1.724.114.930 € 1.398.064.545 € 1.001.335.980 € 

Επιχειρηματικότητα 4.813.102.266 € 4.780.483.185 € 3.095.456.301 € 
Έρευνα & Τεχνολογία 191.596.230 € 111.779.324 € 57.911.361 € 

Καθαρές αστικές 
μεταφορές 2.659.648.994 € 2.234.080.182 € 756.793.799 € 
Μεταφορές 13.476.566.078 € 10.379.082.776 € 5.223.690.423 € 

Ναυτιλία 447.251.849 € 300.652.830 € 116.478.069 € 
Πολιτισμός 928.418.142 € 722.289.188 € 386.504.400 € 

Τεχνική υποστήριξη 857.455.381 € 707.999.798 € 514.827.201 € 
Τουρισμός 282.425.150 € 175.104.244 € 62.025.285 € 

Υγεία & κοινωνική 
μέριμνα 1.052.467.455 € 639.775.500 € 350.676.255 € 

Ψηφιακή σύγκλιση 1.965.697.902 € 812.326.054 € 516.635.354 € 
 
 

1.8.4 Η Στρατηγική της ανάπτυξης για την περίοδο 2007 - 2013  
 
     Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

την ικανότητα προσαρμογής της στο γενικότερο διεθνές περιβάλλον μέσω 

μιας ισχυρής και διαρκούς ώθησης της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, απαιτούνται σύνθετες και ολοκληρωμένες δράσεις σε ένα μεγάλο 

φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η στρατηγική στοχεύει στην 

ανάγκη άσκησης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο 

με τέτοιο τρόπο, που θα καταστήσει τις Περιφέρειες αλλά και τις πόλεις της 

Ελλάδας ως τόπους προσέλκυσης και εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, 

βελτιώνοντας παράλληλα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, 

αμβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η νέα 

αυτή προσέγγιση, στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών, μέσω 

των απλοποιημένων μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής.  

                                            
38 Πηγή: http://www.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR, ημερομηνία 
ανάκτησης 11.05.2014.  

http://www.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR
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     Κύριος στόχος είναι, η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 

Ελλάδας, η διατήρηση του ρυθμού της οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση 

της παραγωγικότητας, σε υψηλότερα ποσοστά από αυτά του μέσου 

κοινοτικού μέσου όρου, για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της 

πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των 

πολιτών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς39.  

     Η Ελλάδα κατά την περίοδο 2007 - 2013, έχει ως στόχο την ανάδειξη της 

σε μια εξωστρεφή χώρα, με ισχυρή παρουσία σε διεθνές επίπεδο μέσα από 

μια ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με παράλληλη έμφαση στην 

εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα ζωής, στην τεχνολογία και την 

καινοτομία αλλά και στο σεβασμό του περιβάλλοντος.  

     Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια 

επικεντρώνεται σε τρία σημεία:  

 Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της 

επιχειρηματικότητας καθώς και στη μεταξύ τους σύνδεση.  

 Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση 

βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση 

επενδύσεων και την ποιότητα ζωής.  

 Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση 

στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία 

περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας.  

     Στο πλαίσιο αυτό, είναι άξια αναφοράς, η σημασία της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.), τόσο με τον καθορισμό των 

πολιτικών για την αγορά εργασίας στην Κοινότητα, όσο και με τα μέτρα 

κοινωνικής πολιτικής, η οποία είναι σχετική με την ενσωμάτωση των 

κοινωνικών ομάδων, που απειλούνται με αποκλεισμό.  

     Τρεις είναι οι στόχοι, οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο και οι 

οποίοι προσδιορίζουν το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης. Πρώτον, είναι  

η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας 
                                            
39 Πηγή: http://www.espa.gr/elibrary/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_2005_2008.pdf, 
ημερομηνία ανάκτησης 22.07.2014. 

http://www.espa.gr/elibrary/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_2005_2008.pdf
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νέας σχέσης μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου. Δεύτερον, είναι η 

εξασφάλιση της ισότητας, που αφορούν στην πρόσβαση στις υποδομές και 

στη γνώση. Τρίτον, είναι η αειφόρος ανάπτυξη, μέσα από την ορθολογική 

διαχείριση και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Έτσι, οι τρεις χωρικές προτεραιότητες που διακρίνονται είναι, η βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η διασυνοριακή, διακρατική 

και διαπεριφερειακή συνεργασία.  

1.8.4.1 Οι θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής  
 

1) Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.  

Γενικός στόχος 1, ο οποίος αφορά την αύξηση της εξωστρέφειας και των 

εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.  

Γενικός στόχος 2, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 

την αύξηση της παραγωγικότητας  

Γενικός στόχος 3, ο οποίος αφορά την διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας.  

2) Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία.  

Γενικός στόχος 4, ο οποίος αφορά την βελτίωση της ποιότητας και της 

έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με σκοπό την 

αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Γενικός στόχος 5, ο οποίος αφορά την ενίσχυση της Έρευνας, της 

Τεχνολογίας και την προώθηση της Καινοτομίας, σε όλους τους κλάδους, ως 

τον βασικότερο παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 

και της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 

Γενικός στόχος 6, ο οποίος αφορά την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας, με την 

ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στους τομείς της κοινωνικής και της 

οικονομικής δραστηριοποίησης.  

3) Απασχόληση και κοινωνική συνοχή. 

Γενικός στόχος 7, ο οποίος αφορά την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφορά τη σταδιακή 

αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τα 
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σημερινά χαμηλά επίπεδα, σε αυτά του Κοινοτικού μέσου όρου, έτσι ώστε τα 

άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται, 

για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς 

εργασίας, ενώ παράλληλα, θα βελτιώνεται η ποιότητα και η παραγωγικότητα 

της εργασίας.  

Γενικός στόχος 8, ο οποίος αφορά την διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση. Συγκεκριμένα, αφορά τη δημιουργία περισσότερων και 

ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους.  

Γενικός στόχος 9, ο οποίος αφορά την προώθηση της Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης. Συγκεκριμένα, αφορά την διασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης όλων, στην αγορά εργασίας και την πρόληψη των φαινομένων 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.  

Γενικός στόχος 10, ο οποίος αφορά την θεμελίωση ενός αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, το οποίο θα προσφέρει ποιοτικές 

και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες της χώρας και θα εστιάζει στη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.  

Γενικός στόχος 11, ο οποίος αφορά την ανάδειξη του οικονομικού, του 

κοινωνικού και του αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των 

φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες, δηλαδή την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική 

συνοχή.  

4) Θεσμικό περιβάλλον. 

Γενικός στόχος 12, ο οποίος αφορά την βελτίωση της ποιότητας των 

δημόσιων πολιτικών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους, για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της 

επιχειρηματικής δράσης. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ελκυστικότητα της 

Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. 

Γενικός στόχος 13, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των 

φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος 

μεταφορών της χώρας.  

Γενικός στόχος 14, ο οποίος αφορά τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της 

Ελλάδας, με γνώμονα την αειφορία.  

Γενικός στόχος 15, ο οποίος αφορά, την αειφόρο διαχείριση του 

Περιβάλλοντος.  
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Γενικός στόχος 16, ο οποίος αφορά την άσκηση μιας αποτελεσματικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Γενικός στόχος 17, ο οποίος αφορά την ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού 

παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας40. 
 
  

                                            
40 Πηγή: http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf, ημερομηνία ανάκτησης 22.07.14. 

http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

2.1 Η συμβολή των μεταβιβάσεων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση στο  
ισοζύγιο  πληρωμών και την οικονοµική ανάπτυξη 

     Η διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, που τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιείται μέσα από τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση, μέσω του διεθνούς 

ανταγωνισμού, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι 

επιχειρήσεις. Δυστυχώς, το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων σε 

συνάρτηση με την παραδοσιακή οικογενειακού τύπου οργάνωση, ήταν οι 

παράγοντες που δεν επέτρεψαν στην ελληνική βιομηχανία να αξιοποιήσει σε 

μεγάλο βαθμό, τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γεγονός το 

οποίο αποδεικνύεται κυρίως από την συρρίκνωση του βιομηχανικού 

προϊόντος και της απασχόλησης, στην περίοδο μετά την ένταξη. Οι 

επιπτώσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης δεν ήταν κατανεμημένες 

ομοιόμορφα και ισότιμα στην ελληνική επικράτεια. Όπως αποδεικνύεται, η 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έπληξε κυρίως τους πιο 

ανεπτυγμένους νομούς της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν υψηλό βαθμό έκθεσης 

στο διεθνή ανταγωνισμό. Το άνοιγμα των αγορών, άσκησε μεγάλη πίεση κστα 

οργανωμένα τμήματα της βιομηχανίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε γενικές 

γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδικασία της οικονομικής 

ολοκλήρωσης, επηρέασε αρνητικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας 

και είναι αυτή η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δεκαπενταετή 

περίοδο απόκλισης από 1981 έως το 1995 από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης41. 

     Ακόμα και σήμερα, το βασικότερο περιφερειακό πρόβλημα της Ελλάδας 

είναι η απόσταση που τη χωρίζει συνολικά, αλλά και κάθε περιφέρεια 

ξεχωριστά, σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αν και κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καταφέρει ικανοποιητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης στηριζόμενες, είτε σε μια ευνοϊκή παραγωγική 

συγκρότηση και μια υψηλή ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου, είτε σε 

                                            
41 Πετράκος Γ - Ψυχάρης Γ, Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 
2004, σελ 113 - 114. 
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αξιοποιήσιμους τουριστικούς πόρους, ωστόσο, οι υπόλοιπες περιοχές θα 

πρέπει να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα τους επιτρέψουν 

να ανταγωνιστούν με  επιτυχία στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

Αυτός είναι και ο βασικός ρόλος των περιφερειακών πολιτικών. Μέσα σε  

συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, αυτές που συνήθως επωφελούνται, είναι οι 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και οι περιφέρειες, αν και εφόσον όμως  

διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις  

υποδομές, την ποιότητα και την ποσότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την  

σύνδεση της έρευνας με την ανάπτυξη και την τεχνολογική υποδομή των 

επιχειρήσεων42. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήταν 

επόμενο να δημιουργήσει κατά την περίοδο προσαρμογής ορισμένα 

προβλήματα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας της, Ειδικότερα, 

παρατηρήθηκαν προβλήματα στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, στον φορολογικό τομέα και γενικότερα στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, η έλλειψη εκσυγχρονισμού 

στις γεωργικές δομές και οι διαρθρωτικές ανισορροπίες στις αγορές των 

γεωργικών  προϊόντων, είναι τα πιο βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του. 

     Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα που αφορά τα 

κράτη - μέλη, μετουσιώνεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, έχοντας ως 

απώτερο σκοπό την στήριξη και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών. 

Δηλαδή, υπάρχει ένα είδος προστασίας του αγροτικού τομέα μέσα στην 

Κοινότητα. Η χώρα μας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού 

Πρoσαvατoλισμoύ και Εγγυήσεων, έχει τη δυνατότητα, εάν δημιουργήσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την απορρόφηση πόρων, να εισπράξει ποσά 

που αφορούν την στήριξη των τιμών των αγροτικών προϊόντων, την 

απόσυρση τους, επιδοτήσεις εξαγωγών, αλλά και άμεσες επιδοτήσεις. Η 

εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προέβλεπε την σταδιακή 

προσαρμογή των τιμών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τις 

Κοινοτικές τιμές, έχοντας ως αποτέλεσμα, αυξητικές επιδράσεις στις τιμές 

πολλών προϊόντων και εν τέλει στο δείκτη τιμών καταναλωτή. Αν η Ελλάδα 

εκμεταλλεύονταν τα οφέλη της Κοινότητας, τότε και η ελληνική βιομηχανία θα 

                                            
42 Πηγή: Χριστοδουλίδης Θ. - Στεφάνου Γ., Η συνθήκη του Μάαστριχτ, συνθετική θεώρηση, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Ευρωπαϊκών υποθέσεων, μελέτες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
Εκδόσεις Σιδέρης, 1993, σελ 267 - 268. 
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είχε πιο θετικές επιπτώσεις, καθώς ο εκσυγχρονισμός, η αύξηση της 

παραγωγικότητας και η αναδιάρθρωση της παραγωγής, είναι οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

     Όπως είναι φυσικό, οι μεταβιβάσεις πόρων μέσω των χρηματικών 

εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλουν θετικά στην 

οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, από την στιγμή που οι μεταβιβάσεις, είναι 

περισσότερες από τις πληρωμές της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

     Την περίοδο 2000 - 2008, οι συνολικές καθαρές μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. 

αντιστοιχούσαν στο 2.4% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο μέρος τους, προήλθε από 

επιδοτήσεις και άμεσες ενισχύσεις, τα οποία και καταγράφονται στο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών, όπως άλλωστε υπαγορεύουν και οι ρυθμίσεις της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σταδιακά όμως, αυτού του είδους τα κονδύλια, 

μειώνονται συνεχώς, καθώς αυξάνονται τα κονδύλια τα οποία αφορούν 

διαρθρωτικές δράσεις, όπως υπαγορεύουν και το Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 

και τα οποία καταγράφονται στο Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων.  Οι 

κοινοτικές μεταβιβάσεις έχουν όχι μόνο θετική ταμειακή επίδραση, αλλά και 

αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, δημιουργώντας έτσι 

πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη. Επηρεάζονται όμως από δύο σημαντικούς 

παράγοντες, τον βαθμό απορρόφησης και την σωστή και αποτελεσματική 

διαχείριση των Κοινοτικών πόρων.  Πριν από την ένταξη της Ελλάδας στη 

ζώνη του Ευρώ, δίνονταν μεγαλύτερη έμφαση στην απορρόφηση των 

κοινοτικών κονδυλίων, η οποία όμως δεν σήμαινε πάντα και αναπτυξιακή 

απόδοση των έργων και των προγραμμάτων, με σκοπό την βελτίωση της 

οικονομίας. 

     Αν και οι Κοινοτικοί πόροι, δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως, παρόλα αυτά 

ενίσχυσαν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, 

μέσω των κινήτρων και των ενισχύσεων της ιδιωτικής και της δημόσιας 

επενδυτικής δραστηριότητας, έθεταν τις βάσεις για την δημιουργία ενός 

αναπτυξιακού πλαισίου. 

     Έτσι, το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 

της οικονομίας στην περιφέρεια. Από την άλλη, το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
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Στήριξης, έδωσε βάρος στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, που ως 

τότε έλειπαν από την Ελλάδα, αλλά ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη της. Το 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συνέπεσε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, και είχε εφαρμογή στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Τέλος, όσον 

αφορά το Ε.Σ.Π.Α., συνέπεσε με την οικονομική κρίση που μαστίζει όχι μόνο 

την Ελλάδα, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος την Ευρώπης, αποδίδοντας 

σημαντικές ενισχύσεις, τόσο την απασχόληση, όσο και στον αγροτικό τομέα, 

ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν κατά πολύ οι εθνικές ενισχύσεις, λόγω των 

διαθρωτικών αλλαγών και της εξυγίανσης των οικονομικών της χώρας.  

     Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι περίπου το 63% των δημοσίων 

επενδύσεων, είναι μέσω συγχρηματοδότησης από τους κοινοτικούς πόρους, 

με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εθνικών πόρων. Το Ε.Σ.Π.Α., αποτελεί την 

τελευταία μεταβίβαση τόσο αυξημένων κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα. 

Η περίοδος δράσης του Ε.Σ.Π.Α.,   2007 - 2013, αποτελεί μια ιδιαίτερη 

περίοδο, κατά την οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα οι Κοινοτικοί πόροι, έτσι ώστε να αποφύγει η χώρα μας την 

ενδεχόμενη μείωση των επενδύσεων και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. 

2.2 Η συμβολή της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής στην Ελλάδα σε 
Κοινοτικό επίπεδο  

     Η Ελλάδα, από το 1989 και έπειτα που ξεκίνησε η νέα διαρθρωτική 

πολιτική της Κοινότητας, υπάγεται ολόκληρη στο Στόχο 1, διότι όλες οι 

περιφέρειες της έχουν επίπεδο ανάπτυξης, μικρότερο του 75% του κοινοτικού 

μέσου όρου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν έξι μεγάλα χρηματοδοτικά 

μέσα, με σκοπό την υλοποίηση των διαρθρωτικών πολιτικών, τα οποία είναι 

τα τέσσερα Δημόσια Ταμεία (Ε.Κ.Τ., Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Π, Ε.Τ.Π.Α., Χ.Μ.Π.Α.), το 

Ταμείο Συνοχής και τα δάνεια από την Ε.Τ.Ε.. Η διαρθρωτική παρέμβαση της 

Κοινότητας ως προς την Ελλάδα, χρηματοδότησε μέσω των Δημόσιων 

Ταμείων τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Μικρότερη αλλά εξίσου σημαντική 

παρέμβαση ήταν και αυτή που αφορούσε τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 

Επίσης, χρηματοδοτήθηκε και από το Ταμείο Συνοχής. Τέλος,  υπήρξαν και 

αρκετά δάνεια που ελήφθησαν από την Ε.Τ.Ε.. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε 

έναν πρώτο απολογισμό για την διαρθρωτική παρέμβαση της Κοινότητας 
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στην ελληνική οικονομία, τότε θα θέσουμε την αρχή του στο Α΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης 1989 - 1993, καθώς επίσης και στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης 1994 - 1999, η διαχειριστική χρήση των οποίων ήδη έχει κλείσει. 

     Η κοινοτική διαρθρωτική συνδρομή προς την Ελλάδα διπλασιάστηκε 

ανάμεσα στην περίοδο 1989 - 1993 και στην περίοδο 1994 - 1999. Το 

ποσοστό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, το οποίο η κοινοτική συνδρομή 

αντιπροσωπεύει την περίοδο 1989- 1993 αγγίζει το 2,65%, ενώ για την 

περίοδο 1994 - 1999 αγγίζει το 3,67%. Αν προσθέσουμε και την εθνική 

συμμετοχή, μαζί με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τότε το σύνολο των 

πόρων, που κινητοποιήθηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζει το 4,47% του ΑΕΠ κατά 

μέσο όρο για την περίοδο 1989 - 1993, και το 7,20% για την περίοδο 1994 - 

1999. Όσον αφορά την βοήθεια που προσφέρθηκε μέσω των Δημοσίων 

Ταμείων για την Ελλάδα ως περιφέρεια του Στόχου 1, για την περίοδο 1989 - 

1993, αυτή αγγίζει το 82% της συνολικής διαρθρωτικής ενίσχυσης της 

περιόδου, δηλαδή μέση ετήσια ενίσχυση 150 ECU ανά κάτοικο, ενώ ως 

σύνολο είναι το 2,2% του ΑΕΠ της χώρας. Αν προσθέσουμε και την εθνική 

συμμετοχή και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τότε το ποσό που 

προκύπτει αγγίζει το 3,5% του ΑΕΠ. Όσον αφορά το υπόλοιπο 18% της 

διαρθρωτικής ενίσχυσης, αυτό αφορά χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο 

Συνοχής, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα.  

     Για την περίοδο 1994 - 1999, η Ελλάδα έλαβε από τα Δημόσια Ταμεία  το 

78,8% του συνόλου της διαρθρωτικής ενίσχυσης προς αυτήν, δηλαδή μέση 

ετήσια μεταφορά 225 ECU ανά κάτοικο, και ποσοστό ίσο με 2,9% του ΑΕΠ. 

Εάν προσθέσουμε και την εθνική συμμετοχή και την συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα, τότε η συνολική παρέμβαση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,  

αγγίζει το 6,2% του ΑΕΠ της χώρας.  Ως πρώτο συμπέρασμα, η διαρθρωτική 

παρέμβαση της Κοινότητας είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία, καθώς 

της επέτρεψε να συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που η 

ταχύτητα σύγκλισης ήταν η μικρότερη από όλες τις υπόλοιπες χώρες 

συνοχής, δηλαδή την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. 

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα της Ελλάδας, έγκειται στο γεγονός ότι σε 
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ορισμένους τομείς όπως στις επικοινωνίες και σε νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής, οι προσπάθειες της Ελλάδας, εξακολουθούν να παραμένουν 

στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2.3 Η συμβολή της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής στην Ελλάδα σε 
Εθνικό επίπεδο  

     Παρόλο που σε επίπεδο χώρας υπήρξε μια τάση σύγκλισης, δεν συνέβη  

το ίδιο και σε επίπεδο περιφερειών. Δυστυχώς, στις περιφέρειες η ταχύτητα 

σύγκλισης ήταν μικρότερη, ενώ σε πολλές περιφέρειες παρουσιάστηκε ακόμα 

και απόκλιση από τον κοινοτικό μέσο όρο. Οι περιφέρειες που αποκλίνουν 

από τον κοινοτικό μέσο όρο, είναι η περιφέρεια Ηπείρου, που χαρακτηρίζεται  

η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιφέρεια της 

Πελοποννήσου και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα, αν και έχουν 

βελτιώσει τη σχετική τους θέση, παρόλα αυτά εξακολουθούν, να έχουν πολύ 

χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Τέλος, πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

σύγκλισης εμφανίζουν οι περιφέρειες της Αττικής, του Νοτίου Αιγαίου και της 

Κρήτης. 

     Όπως είναι λογικό, η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας, επηρεάζει 

σημαντικά την ελληνική περιφερειακή πολιτική, κυρίως από το 1988 και 

έπειτα. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένα θέματα, τα οποία περιορίζουν την 

αποτελεσματικότητά της. Για παράδειγμα, το πρόβλημα συντονισμού της 

περιφερειακής πολιτικής με τις άλλες πολιτικές της Κοινότητας και  κυρίως της 

πολιτικής του ανταγωνισμού. Επιπλέον, ο συντονισμός των χρηματοδοτικών 

εργαλείων δεν είναι επαρκής, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του  

Ταμείου Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί χώρες, με προτεραιότητα στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία ωφελούν συνολικά την εθνική οικονομία, αλλά 

παράλληλα οξύνουν τις περιφερειακές ανισότητες. Παράλληλα, υπάρχουν και  

άλλα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τη στρατηγική περιφερειακής 

ανάπτυξης που ακολούθησε η Ελλάδα. Όσον αφορά το  περιφερειακό 

επίπεδο, οι πόροι που διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα από τα Δημόσια Ταμεία, 

δεν κατανεμήθηκαν με βάση συνεκτικά και οργανωμένα προγράμματα 
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περιφερειακής ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνονται 

σε τομεακές πολιτικές, οι οποίες ναι μεν έχουν περιφερειακή διάσταση, αλλά 

από την άλλη προτάσσουν το στοιχείο της αποτελεσματικότητας, αντί για το 

στοιχείο της διαπεριφερειακής ισότητας.  

     Τέλος, πολλές φορές για λόγους απορρόφησης των πόρων, έγιναν 

μετατοπίσεις των πόρων αυτών στα περιφερειακά προγράμματα, με 

αμφίβολη αποτελεσματικότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εν κατακλείδι,  

δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προγράμματα ολοκληρωμένης περιφερειακής 

ανάπτυξης στην Ελλάδα, αν και έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

2.4 Ο ρόλος και οι μεταρρυθμίσεις  της δημοσιονομικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

     Οι μεταβιβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεση σχέση με τις 

δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές της Κοινότητας. Η Οικονοµική και 

Νομισματική Ένωση, όσον αφορά τα κράτη μέλη της, έχει ως βασική 

προϋπόθεση την σύγκλιση της οικονομίας του κάθε μέλους ξεχωριστά. 

Ωστόσο, λόγω του ότι κάποια κράτη είναι περισσότερο αδύναμα, αυτή η 

προσαρμογή ενδέχεται να καθυστέρηση τον ρυθμό ανάπτυξης τους. Γι' αυτό 

τον λόγο, δημιουργήθηκαν εκείνοι οι μηχανισμοί, οι οποίοι θα προστατεύουν 

και θα ενισχύσουν τα αδύναμα κράτη. Η λειτουργία του Κοινοτικού 

Προϋπολογισμού, έχει ως στόχο την ενίσχυση των αδύναμων περιοχών και 

την οικονομική τους ανάπτυξη. Αυτό πραγματοποιείται με την μεταβίβαση 

πόρων από τα οικονομικά εύρωστα κράτη προς τα ασθενέστερα, ενώ το ύψος 

των μεταβιβάσεων, εξαρτάται από την ανάγκη του κάθε κράτους ξεχωριστά 

για την επίτευξη των διαρθρωτικών αλλαγών.  

     Η χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού γίνεται μέσω ενός 

συστήματος ιδίων πόρων από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Επιπλέον, 

οι δαπάνες  του χωρίζονται σε κατηγορίες που αφορούν ενισχύσεις των 

εισοδημάτων, επιδοτήσεις και διαρθρωτικές δράσεις. Τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης, αποτελούν μια καινοτομία που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της 

Κοινότητας και αποτελούν ολοκληρωμένα προγράμματα οικονομικής 
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ανάπτυξης, τα οποία έχουν ως βασική επιδίωξη την βελτίωση της 

παραγωγικότητας της οικονομίας και την ανάπτυξη. Εγκρίνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κάθε κράτους 

µέλους ξεχωριστά και έχει στόχους που αφορούν τις περιφέρειες που 

υστερούν σε ανάπτυξη, περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται υπό οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση και τέλος, την προώθηση της απασχόλησης και των 

νέων συστημάτων εκπαίδευσης. 

2.5  Οι μεταβιβάσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2000-
2008 - Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) και η ενδιάμεση  
αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

     Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, συνέπεσε µε την εγκαθίδρυση του ενιαίου νομίσματος 

(Ευρώ), αλλά παράλληλα και με την περαιτέρω διεύρυνση της Κοινότητας. 

Όσον αφορά το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, αυτό 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με το σύνολο και τη σύνθεση των διαθέσιμων 

πόρων της περιόδου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση 

υψηλότερων διαρθρωτικών πόρων για την Ελλάδα. Έτσι, η συνολική 

επικράτεια της Ελλάδας, συμπεριελήφθη στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

ενώ το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, άνοιξε τον δρόμο για την επίτευξη των 

στόχων της συνθήκης της Λισσαβώνας43, καθώς, το 63,5% των πόρων των 

διαρθρωτικών  ταµείων, που αφορούσαν την Ελλάδα, απορροφήθηκαν από 

δράσεις που αφορούν άμεσα έργα και προγράμματα. 

     Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της τράπεζας της Ελλάδος, από το 2000 

μέχρι και το 2006, το συνολικό κόστος των έργων και των προγραμμάτων του 

Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, υπολογίζεται περίπου στα 50.7 δισ. ευρώ, 

εκ των οποίων, η εθνική συμμετοχή καλύπτει μόνο τα 13.2 δισ. ευρώ, ενώ η 

κοινοτική συμμετοχή καλύπτει περίπου τα 26 δισ. ευρώ και οι ιδιώτες μόνο 

11.5 δισ ευρώ. Υπολογίζεται ότι, το µέσο ποσοστό συμμετοχής των 

διαρθρωτικών ταµείων στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης είτε εθνικής είτε 

κοινοτικής, που αφορούν τα έργα και τα προγράμματα, ανήλθε περίπου στο 

                                            
43Πηγή:http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 22.05.2014 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
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67%, ενώ από την άλλη το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Συνοχής, 

ανήλθε περίπου στο 60%. Τέλος, όσον αφορά την δυνατότητα για προσφυγή 

σε κοινοτικά δάνεια, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυτή 

υπολογίζεται περίπου στα 3.8 δισ. ευρώ. Πέρα από τις εισροές αυτές, 

επιπλέον, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υπολογίζεται ότι περίπου 2.7 

δισ. ευρώ ετησίως, μεταβιβάζονταν στην Ελλάδα, μέσω των άμεσων 

ενισχύσεων και επιδοτήσεων, τα οποία και αποτελούν την σημαντικότερη 

κατηγορία δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, λόγω του ότι αγγίζει το 

40% του συνόλου του. 

2.6 Η συμβολή των μεταβιβάσεων στο ισοζύγιο πληρωµών 

     Κατά την περίοδο, 2000 - 2008, αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών, φτάνοντας το 2008 στο επίπεδο του 14,3% του 

ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο το 2000 ήταν στα επίπεδα του 7,8% του ΑΕΠ. 

Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική αύξηση του σε ποσοστό 6,5%. Παράλληλα, το 

συνολικό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Ισοζυγίου 

Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, αυξήθηκε σε ποσοστό 6,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 

το 2008, έφτασε στα επίπεδα του 12,6% έναντι 6,1% που ήταν το 2000. 

     Όσον αφορά τις καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αυτές ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ ευρώ ετησίως, οι οποίες και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του ΑΕΠ. Ως σύνολο, κάλυψε το 5,8% του 

ελλείμματος του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου εισοδημάτων. Την ίδια 

περίοδο, το Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, εµφάνισε πλεόνασµα της 

τάξης των 2,6 δισ. ευρώ περίπου ετησίως και το οποίο αντιστοιχεί στο 1,4% 

του ΑΕΠ. 

     Οι κεφαλαιακές  μεταβιβάσεις, προήλθαν με τρεις τρόπους. Ο πρώτος 

ήταν μέσα  από τις  αποπληρωμές του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο 

δεύτερος τρόπος ήταν μέσω των πληρωμών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, ενώ ο τρίτος τρόπος ήταν μέσω των προκαταβολών του Ε.Σ.Π.Α. 

Όσον αφορά το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο κάλυψε την περίοδο 
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2000-2006, η υλοποίηση του ολοκληρώθηκε στις 31.12.200844. Ωστόσο, 

αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2006, το ποσοστό 

απορρόφησης, άγγιζε το 55% περίπου, ενώ το υπόλοιπο 45% απορροφήθηκε 

μέσα σε δύο χρόνια. Συνολικά από την αρχή της υλοποίησης του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το 2001, έως και το τέλος του το 2008, 

αντλήθηκαν περίπου 21,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 94% της 

συνολικής προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Βέβαια, η βελτίωση της 

απορρόφησης των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων, ρόλο έπαιξαν οι διαδοχικές 

αναθεωρήσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αλλά και διάφορες άλλες 

ευνοϊκές ρυθµίσεις με κυριότερη την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής 

χρηματοδότησης σε ορισμένα έργα και προγράμματα. 

     Τέλος, οι κοινοτικοί πόροι, είχαν θετική επίδραση και στο Ισοζύγιο 

Πληρωμών της Ελλάδας, διότι περιόρισαν το δημόσιο έλλειμμα. Αν 

αναλογιστούμε, με δεδομένο ότι, ένα ποσοστό περί του 63% του 

προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, συγχρηματοδοτήθηκε από τους 

κοινοτικούς πόρους, η συμμετοχή των κοινοτικών πόρων άγγιξε το 66% 

περίπου.  

 

 

                                            

44 Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι αν και θα έπρεπε σύµφωνα με τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το κλείσιµο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, το Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008, εντούτοις η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έδωσε στην Ελλάδα μια παράταση της προθεσμίας έως το τέλος του 2009, για τα 

προγράµµατα των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας, εξαιτίας των καταστροφικών 

πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2007. Επιπροσθέτως, λόγο της 

οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη από το 2008, η Κοινότητα, μέσω του 

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονοµικής Ανάκαµψης, αποφάσισε για τα κράτη μέλη της, την 

δυνατότητα εξάµηνης παράτασης για την απορρόφηση των  υπολειπόμενων πόρων του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2009, είχε απορροφηθεί σχεδόν το 

σύνολο της προβλεπόμενης κοινοτικής χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταµείων. Όσον 

αφορά όµως, την απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Συνοχής, δυστυχώς, δεν ήταν το ίδιο 

ικανοποιητική. 
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2.7 Οι μεταβιβάσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2007-2013 

     Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 

2007 - 2013, είναι σύμφωνες με τις δημοσιονομικές προοπτικές της, έχοντας 

θέσει ως κύριους στόχους, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το μήκος και πλάτος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ενίσχυση της ίδιας της Ένωσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

     Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, δεν αλλάζει και διατηρείται στο 

προηγούμενο επίπεδο  του 1,24% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι που αφορούν την γεωργία, πλέον 

περιορίζονται, λόγω της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όσον 

αφορά την Ελλάδα, για την περίοδο εφαρμογής του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, η 

προβλεπόμενη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους μαζί με τους πόρους 

για την αγροτική ανάπτυξη, φτάνει τα 24,3 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα, οι 

άμεσες ενισχύσεις αλλά και οι επιδοτήσεις στο νέο πλαίσιο της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές. 

2.8 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013 

     Μέσα στο Ε.Σ.Π.Α., συμπεριλαμβάνονται, όλες εκείνες οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και όλα εκείνα τα προγράμματα της Ελλάδας, τα οποία είναι 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στο Ε.Σ.Π.Α., 

περιγράφονται οι κυριότεροι αναπτυξιακοί στόχοι της Ελλάδας τόσο σε εθνικό, 

όσο και σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί είναι 

συνυφασμένοι με τις βασικές προτεραιότητες της αναθεωρημένης 

στρατηγικής της Λισσαβώνας το 200545, έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει 

ελκυστικότερη ως προς τις επενδύσεις και την εργασία, με σκοπό να 

δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας αλλά και περισσότερες. 

     Κατά την περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, το ποσοστό της κοινοτικής 

συνδρομής που θα διατεθεί, για την υλοποίηση των στόχων της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σαν 
                                            
45Πηγή:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growt
h_and_jobs/c11325_el.htm, ημερομηνία ανάκτησης 19.05.2014 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/c11325_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/c11325_el.htm
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πρόγραμμα το Ε.Σ.Π.Α., περιλαμβάνει αφενός τις εθνικές προτεραιότητες 

ανάπτυξης και αφετέρου, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής ανάπτυξης 

και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της Αλιείας. Ένα ποσοστό της 

τάξεως του 80% των κοινοτικών πόρων, διατίθεται για την περιφέρεια και την 

ανάπτυξη της. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Ελλάδας, 

υλοποιείται όπως προαναφέρθηκε και αναλύθηκε με οκτώ Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε Περιφερειακά Προγράμματα και 

δεκατέσσερα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Συνολικά, η 

Ελλάδα μέσω του Ε.Σ.Π.Α., αλλά και της εθνικής συμμετοχής έχει πόρους 

προς αξιοποίηση περί των 32,2 δισ ευρώ. Αν προστεθούν σε αυτά και οι 

επιπλέον πόροι που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και αλιεία, τότε οι 

συνολικοί πόροι αγγίζουν τα 37,9 δισ. ευρώ και μαζί με την συμμετοχή 

ιδιωτών αγγίζουν σύνολο τα 40 δισ. ευρώ. 

     Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμιστικές διατάξεις οι οποίες αφορούν την 

χορήγηση των κοινοτικών πόρων για το Ε.Σ.Π.Α., πρέπει να  αναφερθούν 

ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν τις πληρωμές των προκαταβολών, τους 

συντελεστές της χρηματοδότησης και τους κανόνες αυτόματης 

αποδέσμευσης. Έτσι, όσον αφορά τις πληρωμές των προκαταβολών, η 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι καταβάλλει στην Ελλάδα 

ως προκαταβολή το 5% της συνολικής συνδρομής των διαρθωτικών ταμείων 

και το 7,5% των κονδυλίων που αφορούν το Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον, 

υπήρξαν και επιπλέον προκαταβολές λόγω της οικονομικής κρίσης, με στόχο 

την αντιμετώπισης της. Όσον αφορά τους συντελεστές συγχρηματοδότησης, 

το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής που αφορά την Ελλάδα, κυμάνθηκε 

στο ανώτατο όριο της τάξεως του 85% του Ταμείου Συνοχής, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση και στο 75% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Σε σχέση με την περίοδο 

του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, υπάρχει μια αύξηση στην 

κοινοτική χρηματοδότηση, άρα και εξοικονόμηση εθνικών πόρων με σκοπό 

την χρηματοδότηση κάποιων άλλων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Τέλος, 

όσον αφορά τους κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης, αυτοί επεκτείνονται για 
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ακόμα ένα έτος όσον αφορά την άντληση των κοινοτικών πόρων για την 

περίοδο 2007 - 2010. 

2.9 Η προοπτική των μεταβιβάσεων στο πλαίσιο της αναθεωρημένης  
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

     Το ύψος που αφορά τις μεταβιβάσεις προς τον ελληνικό αγροτικό τομέα 

την περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, συνδέεται άμεσα με την ενδιάμεση 

αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 200346. Βασικό στοιχείο της 

ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποτελεί η 

σταδιακή αντικατάσταση του συστήματος επιδότησης των τιµών των 

γεωργικών προϊόντων, µε ενισχύσεις απευθείας στο εισόδημα των 

παραγωγών αλλά και  η αποδέσμευση  των άµεσων εισοδηματικών 

ενισχύσεων  από  την παραγωγή. Επιπλέον, ένα μέρος των κοινοτικών 

κονδυλίων μεταφέρεται πλέον στην ενίσχυση της Αγροτικής Ανάπτυξης, η 

οποία αποτελεί ουσιαστικά και τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. 

     Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2003, έδωσε τις 

κατευθυντήριες γραμμές του αγροτικού τομέα προς τις νέες συνθήκες και 

απαιτήσεις της αγοράς, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του. Όμως, αυτή η πολυέξοδη ενίσχυση, όπως 

αποδεικνύεται, εν τέλει απέτυχε σε βασικούς στόχους όπως είναι η δικαιότερη 

αναδιανομή των αγροτικών εισοδημάτων, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η 

προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό τον λόγο, αλλά και για να 

εκσυγχρονιστεί ακόμα περισσότερο η Κοινή Αγροτική Πολιτική, το 2007 

ξεκίνησε η διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, με τρεις κύριους στόχους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την βελτίωση 

και την απλούστευση του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης. Ο δεύτερος έχει 

να κάνει με τα μέτρα στήριξης της αγοράς, για την αντιμετώπιση της 

πλεονάζουσας προσφοράς. Τέλος, ο τρίτος έχει να κάνει με τις νέες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος, 

πραγματοποιείται, έτσι ώστε η Ευρώπη, να μπορέσει να "ανακαλύψει" το 

                                            
46Πηγή:http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=491097&lngItemID=462833
, ημερομηνία ανάκτησης 19.05.2014 

http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=491097&lngItemID=462833
http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=491097&lngItemID=462833


 

65 
 

μέλλον με βάση την κλιματική αλλαγή αλλά και τις νέες συνθήκες που 

δημιουργούνται στην αγορά, έτσι ώστε να προστατεύσει την βιωσιμότητα της 

γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

     Οι ρυθµίσεις της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2003, 

στην Ελλάδα άρχισαν να τίθενται σε εφαρμογή από το 2006 και έπειτα. Αν και 

μέχρι το 2013, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τα υπόλοιπα 15 κράτη - µέλη, 

οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν και τις άµεσες εισοδηματικές ενισχύσεις και 

τις επιδοτήσεις, ναι μεν διασφαλίστηκαν σε ονομαστικούς όρους στα επίπεδα 

της περιόδου του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, παρόλα αυτά είχαν 

μειωθεί σε πραγματικούς όρους. Έτσι,  συνεχίζονται για την Ελλάδα οι άµεσες 

εισοδηματικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις προς τον αγροτικό τοµέα, οι οποίες 

ανέρχονται σε περίπου 2.3 δισ. ευρώ τον χρόνο, παράλληλα µε τα ποσά που 

διατίθενται για την Αγροτική Ανάπτυξη. Όσον αφορά την λήψη νέων μέτρων 

αποφάσεων για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αυτά θα 

ισχύσουν μετά το 2013, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

επανεξετάσει τις δαπάνες του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και των 

διαρθρωτικών δράσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 

2014 - 2020.  Είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλονται άμεσες 

εισοδηματικές ενισχύσεις, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα όμως και με 

διαφορετικούς όρους. Έτσι, οι δαπάνες για την γεωργία θα μειωθούν κατά 

πολύ ως ποσοστά του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και του κοινοτικού ΑΕΠ, 

ενώ αρκετό βάρος θα πέσει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με την ενίσχυση της 

μέσω κονδυλίων. 

2.10 Η προοπτική των μεταβιβάσεων -  Η συμβολή στο ισοζύγιο 
πληρωµών 

     Στο Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, οι εισροές από τα διαρθρωτικά 

ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά το Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, 

αντιστοιχούν περίπου σε 3 δισ. ευρώ τον χρόνο. Εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης που ξέσπασε, η εκταμιεύσεις ήταν μειωμένες. Λόγω όμως της 

αναθεώρησης των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., αλλά και εξαιτίας της 

απλούστευσης των διαδικασιών διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και της 

ανάγκης για ζεστό χρήμα, από το 2010 και έπειτα ο ρυθμός απορρόφησης 
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των εισπράξεων από τους κοινοτικούς πόρους αυξήθηκε με ταχύτατους 

ρυθμούς. Ειδικότερα, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι 

εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη της, συνδέονται 

άμεσα με την αύξηση της απορρόφησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία 

και από το Ταμείο Συνοχής και οι πόροι για το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή "εξυπηρέτησης"47.  

     Η εισροή κοινοτικών πόρων για την Ελλάδα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, 

αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την 

ελληνική οικονομία, όπως είναι η απώλεια της ανταγωνιστικότητας των τιμών 

αλλά και του κόστους παραγωγής των ελληνικών προϊόντων, καθώς επίσης 

και το εμπορικό έλλειμμα. Γι' αυτό τον λόγο, η εισροή πόρων από την Ένωση, 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι καλύπτει ένα μέρος των ελλειμμάτων του 

εμπορικού ισοζυγίου αλλά και του ισοζυγίου εισοδημάτων. Παράλληλα, η 

αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, συμβάλει και στην αντιμετώπιση των 

ελλειμμάτων στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, η εισροή 

των κοινοτικών πόρων για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, που αφορούν την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική, θα αρχίσει να περιορίζεται, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αλλάζει τις δημοσιονομικές προσαρμογές της στο πλαίσιο του προγράμματος 

2014 - 2020. 

2.11  Η επίδραση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στην ελληνική 
οικονομία 

     Οι κοινοτικές μεταβιβάσεις, έχουν θετικές επιδράσεις, τόσο στα ταμεία της 

Ελλάδας, όσο και σε άλλα κονδύλια του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, 

μέσα από την αύξηση των εισαγωγών κεφαλαιακών αγαθών, αλλά επιδρούν 

θετικά και ως προς την ενίσχυση του εισοδήματος ορισμένων πληθυσμιακών 

ομάδων, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών καταναλωτικών 

αγαθών. Τέλος, επίδραση έχουν και στο Ισοζύγιο Πληρωμών, μέσα από την 

γενικότερη επίδραση τους τόσο στην παραγωγικότητα, όσο και στην 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει βέβαια διαφορά, 

                                            
47 Βλ. Νόμος 3845, ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010, “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο”. 
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όσον αφορά τον βαθμό που επηρεάζεται το Ισοζύγιο Πληρωμών, από τις 

μεταβιβάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και από τις μεταβιβάσεις από τα 

κοινοτικά πλαίσια στήριξης που αφορούν Διαρθρωτικές Δράσεις. 

2.12 Οι μηχανισμοί επίδρασης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

     Οι εισροές των κοινοτικών πόρων μέσα από τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης, έχουν ως στόχο την ενίσχυση τριών τομέων επενδύσεων. Ο 

πρώτος έχει να κάνει με τις υποδομές και κυρίως τις μεταφορές αλλά και το 

περιβάλλον, ο δεύτερος έχει να κάνει με τις παραγωγικές επενδύσεις και 

ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην έρευνα και στην καινοτομία, 

ενώ ο τρίτος τομέας, έχει να κάνει με τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Η επίδραση των πόρων αυτών είναι και στην ζήτηση, αλλά και στην 

προσφορά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ζήτηση, τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης επηρεάζουν την ζήτηση που προέρχεται από την ενίσχυση των 

δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα, την ζήτηση που προέρχεται 

από την ενίσχυση για την βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και την 

ζήτηση που προέρχεται από την αύξηση της δαπάνης με την ενίσχυση 

ορισμένων κατηγοριών εισοδημάτων.  

     Επιπλέον, επηρεάζουν και την προσφορά μέσα από την βελτίωση της 

παραγωγικότητας, μέσα από την βελτίωση της τεχνογνωσίας των 

επιχειρήσεων αλλά και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 

επίσης και μέσα από την ανάπτυξη των υποδομών. Θα μπορούσαμε να 

σχολιάσουμε εδώ ότι οι επιδράσεις που αφορούν την προσφορά, έχουν 

μακροπρόθεσμα και μονιμότερα αποτελέσματα, καθώς η συμβολή τους 

συνεχίζει να έχει επιδράσεις στην οικονομία ακόμα και μετά την λήξη των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, αυξάνοντας έτσι και τον ρυθμό ανάπτυξης. 

     Συν τοις άλλοις, μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, δημιουργούνται 

νέες θέσεις εργασίας. Ναι μεν βραχυχρόνια η αύξηση της ζήτησης ασκεί 

κάποιες πληθωριστικές  πιέσεις, παρόλα αυτά όμως αυτές είναι πρόσκαιρες 

και σταδιακά  περιορίζονται. Επίσης, κατά την διάρκεια της εφαρμογής των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, οι εισαγωγές αυξάνονται περισσότερο από τις 

εξαγωγές, κυρίως λόγω της αυξημένης επενδυτικής ζήτησης αλλά και της 
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αύξησης της κατανάλωσης, έχοντας ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

εµπορικού ισοζυγίου. Μακροχρόνια όμως, αυτό αντιστρέφεται λόγω της 

αύξησης της προσφοράς.  

     Οι προϋποθέσεις που εξαρτώνται τα αποτελέσματα των κοινοτικών 

παρεμβάσεων στην οικονομία, είναι τρεις. Καταρχήν, είναι η πλήρης 

απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, οι οποία εξαρτάται από τον 

βαθμό αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου σε 

εθνικό επίπεδο. Έπειτα, άλλη προϋπόθεση είναι η κλίμακα χρηματοδότησης, 

η οποία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η τομεακή 

διάρθρωση της οικονομίας, τα διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν ή 

δημιουργούνται, το άνοιγμα της αγοράς προς το διεθνές εμπόριο, αλλά και 

την δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας εξαιτίας της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας. Τέλος, η τρίτη προϋπόθεση είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται 

και συνοδεύουν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τόσο σε μακροοικονομικό όσο 

και σε μικροοικονομικό επίπεδο, καθώς εξαρτώνται από τον τρόπο 

λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς σε γενικό και ειδικό επίπεδο, μέσα 

από τα θεσμικά πλαίσια που αυτές δρουν. Αυτές οι πολιτικές, διαμορφώνουν 

το ύψος των θετικών επιδράσεων και το κατά πόσο θα είναι βραχυχρόνιες αν 

προκύψουν από την ενίσχυση της ζήτησης ή αν είναι μακροχρόνιες εξαιτίας 

της βελτίωσης της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Ο Απολογισμός των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

3.1 Οι επιπτώσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στην ελληνική 
οικονομία 

     Η επίδραση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στον τομέα της οικονομίας 

μιας χώρας, εξαρτάται από το μικροοικονομικό αλλά κυρίως από το 

μακροοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί. Σημαντικό ρόλο επίσης, παίζουν 

οι πολιτικές που ασκούνται από τις κυβερνήσεις, αλλά και οι συνθήκες που 

διαμορφώνονται κυρίως σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας απορρόφησης των πόρων και η κατανομή τους σε 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να προκύψουν τα θετικότερα 

αποτελέσματα. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της οικονομίας, δημιουργώντας τις λεγόμενες εξωτερικές οικονομίες και οι 

επιδράσεις τους αξιολογούνται μακροπρόθεσμα, μετά το τέλος της εφαρμογής 

τους.  

     Η επίδραση μιας πολιτικής εξαρτάται από δύο παράγοντες, από το ύψος 

της δαπάνης, αλλά και από τον τρόπο διαχείρισης και εφαρμογής της. Η 

επίδραση που είχε το  Α΄  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, θεωρείται πολύ μικρή 

και σχεδόν μηδενική, καθώς παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα σπατάλης. 

Συγκεκριμένα, η διαρθρωτική παρέμβαση του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης, είχε κατανομή ποσοστού 32,8% σε υποδομές, 25,5% σε βελτίωση 

του παραγωγικού περιβάλλοντος, 24,8% σε ανθρώπινους πόρους, 10% στο 

περιβάλλον και 6,8% σε τεχνική βοήθεια. Όσον αφορά το Β΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, είχε κατανομή ποσοστού 42,3% στις υποδομές, 25,5% στο 

παραγωγικό περιβάλλον, 20,8% στους ανθρώπινους πόρους, 12% στο 

περιβάλλον και 1,5% στην τεχνική βοήθεια.  

     Συνολικά, το Α΄ και το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσια Στήριξης, συνέβαλαν 

σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει 

πόσο πολύ εξαρτημένη είναι η Ελλάδα από αυτά.  
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3.2 Ο απολογισμός του Α΄ και του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

     Η απόκλιση της ελληνικής οικονομίας περιορίστηκε εξαιτίας των 

συνδρομών από τα διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίες συνέβαλαν στον μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να είναι κατά 

περίπου, 2,5% υψηλότερο, από ότι θα ήταν χωρίς τις κοινοτικές συνδρομές. 

Με αυτόν τον τρόπο, περιορίστηκε η απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από 

τον µέσο όρο της Κοινότητας. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν περίπου 50.000 

νέες θέσεις εργασίας, επιτρέποντας ως χώρα την διατήρηση του ποσοστού 

ανεργίας το 1993, σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της Κοινότητας. 

     Γενικότερα, η άποψη που επικρατεί, είναι ότι τα μακροχρόνια 

αποτελέσματα που είχαν θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία, δεν ήταν 

και ιδιαίτερα σημαντικά, κάτι που συνδέεται και με την μικρή χρηματοδότηση 

του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ως προς τα μεγάλα έργα υποδομής. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συνολική δαπάνη, αυτά ήταν 

παροδικά, ενώ πιο σημαντική αποδείχτηκε η περιφερειακή διάσταση του, 

ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Κρήτης, του Ιονίου και του Νοτίου Αιγαίου. Θα 

μπορούσαμε να πούμε, ότι υπήρξε μια μεγάλη διασπορά πόρων, κυρίως σε 

μικρά έργα υποδομής, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, καθώς στήριξαν 

τις οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας. Επιπλέον, το οδικό δίκτυο 

μεταφορών αναβαθμίστηκε, ενώ παράλληλα οι μικρές γεωργικές επιχειρήσεις 

εκσυγχρονίστηκαν και αναβαθμίστηκαν, που σε συνδυασμό με την ίδρυση 

μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων ενίσχυσαν την περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας.  

     Από την άλλη, τα προγράμματα που στόχευαν στην αναβάθμιση του 

ανθρωπίνου δυναμικού και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δεν 

λειτούργησαν και ιδιαίτερα ικανοποιητικά.  

     Το συμπέρασμα για την εφαρμογή του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

είναι ότι εν τέλει, δεν κατάφερε να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα 

βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
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     Συγκεκριμένα, το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είχε ως βασικούς στόχους 

τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών, την ανάπτυξη των γεωργικών 

διαρθρώσεων, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ορθολογική 

ανάπτυξη του τουρισμού, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η συγχρηματοδότηση τόσο από τους 

πόρους των Δημοσίων Ταμείων, όσο και από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα, άγγιζαν τα 7200 εκατ. ECU, σε τιμές έτους 1989, που 

παρήγαγαν συνολικές δημόσιες επενδύσεις ανώτερες από 13000 εκατ. ECU. 

Παράλληλα, οι ιδιωτικές επενδύσεις έφταναν ποσό ύψους 1500 εκατ. ECU 

περίπου. Επιπρόσθετα, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες την ίδια περίοδο, άγγιζαν 

τα 730 εκατ. ECU χρηματοδότησης από τα Δημόσια Ταμεία και παρήγαγαν 

συνολική επένδυση που υπερέβαινε τα 1000 εκατ. ECU. 

     Βραχυπρόθεσμα, η επίπτωση του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο 

τέλος του 1993 είναι σημαντική. Παρατηρείται αύξηση του  ΑΕΠ 2%, 

δημιουργία 50.000 νέων θέσεων απασχόλησης, υπήρξε συγχρηματοδότηση 

κατά 70% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων και συμμετοχή 20% στις 

συνολικές μικτές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας. 

     Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αυτές έγιναν αισθητές 

αργότερα και σε βάθος δεκαετίας, εκεί όπου παρατηρείται μια 

συμπληρωματική αύξηση του ΑΕΠ, εξαιτίας των συγχρηματοδοτούμενων 

επενδύσεων. Όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων, μέχρι το τέλος 

του 1993, είχε απορροφηθεί το 93% του συνόλου των πόρων που είχαν 

διατεθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως, στην κινητοποίηση των περιφερειών, που  

κατόρθωσαν να απορροφήσουν με γρήγορο ρυθμό τις πιστώσεις που 

διατέθηκαν για το εθνικό σκέλος. 

     Άμεσο αποτέλεσμα της ενίσχυσης και της επιτάχυνσης του ρυθμού 

εφαρμογής των περιφερειακών προγραμμάτων, ήταν η πρόοδος των βασικών 

υποδομών των περιφερειών, που αφορούσε το οδικό δίκτυο, την επεξεργασία 

αποβλήτων αλλά και τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης., ενώ ξεκίνησαν και 

τα μεγάλα βασικά έργα υποδομής, όπως το μετρό της Αθήνας, το δίκτυο 

φυσικού αερίου, οι αυτοκινητόδρομοι Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Αθηνών - 

Κορίνθου.  
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     Τα προβλήματα βέβαια δεν έλειψαν την περίοδο εφαρμογής του Α΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έτσι, σημειώθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις 

στην εκτέλεση των έργων αλλά και στη χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, στον 

τομέα της βιομηχανίας, το καθεστώς ενισχύσεων που τέθηκε σε εφαρμογή 

δεν είχε τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να συμβάλλει στην 

απλούστευση των διαδικασιών για τους υποψήφιους επενδυτές. Επίσης, 

αρκετά κεφάλαια διατέθηκαν για την επαγγελματική κατάρτιση, με αποτέλεσμα 

να επωφεληθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο όμως, η ποιότητα της 

κατάρτισης ήταν συχνά ελάχιστη ή και ανεπαρκής και δεν ανταποκρίνονταν σε 

στις ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και της αγοράς εργασίας. 

     Σε σχέση με την απορρόφηση των πιστώσεων, ο απολογισμός για το Α΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης κρίνεται ικανοποιητικός. Μέχρι το τέλος του 1993 

είχε απορροφηθεί το 93% του συνόλου των πόρων που είχαν διατεθεί, 

εξαιτίας της κινητοποίησης των περιφερειών, οι οποίες κατάφεραν να 

απορροφήσουν τις πιστώσεις που αρχικά είχαν διατεθεί για το εθνικό σκέλος. 

Η ενίσχυση και η επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής των περιφερειακών 

προγραμμάτων, είχε ως αποτέλεσμα την  σημαντική πρόοδο στον τομέα των 

βασικών υποδομών των περιφερειών. Βέβαια, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι  

αυτά τα περιφερειακά έργα θα μπορέσουν να αποδώσουν, όταν θα  

ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής. 

     Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συνέπεσε με την προετοιμασία της 

Ελλάδας για την ένταξη της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κατά 

την περίοδο αυτή, μεγαλύτερο βάρος έπεσε στην υλοποίηση των μεγάλων 

έργων υποδομής σε όλη την Ελλάδα, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ελήφθησαν και 

μέτρα που σκοπό είχαν την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, όπως για 

παράδειγμα η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος. 

     Κατά την περίοδο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με βάση τα 

αποτελέσματα μελετών, το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν περίπου 2,5% υψηλότερο 

από τον μέσο όρο ετησίως, πράγμα το οποίο οφείλονταν στις κοινοτικές 

συνδρομές. Επίσης, Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συνέβαλε ουσιαστικά 
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και στην αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αν και το Β΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υπήρξε πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το Α΄, 

εντούτοις όμως, οι μηχανισμοί διαχείρισης και υλοποίησης των έργων και των 

προγραμμάτων επί της ουσίας δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα. 

     Στα γενικά συμπεράσματα για τα δύο Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι πριν από την ένταξη της Ελλάδος στο ευρώ, 

οι κοινοτικές μεταβιβάσεις μείωσαν τον συναλλαγματικό περιορισμό στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, χωρίς όµως κάποια ιδιαίτερη ανατιμητική πίεση στη 

δραχμή. Στην αρχή, μεγαλύτερη έμφαση δίνονταν στην όσο δυνατόν 

υψηλότερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, η οποία δεν συνέπιπτε 

πάντοτε µε τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής απόδοσης των έργων και των 

προγραμμάτων αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

     Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμβολή των κοινοτικών 

πόρων του Α΄ και του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στον ετήσιο ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ, ήταν περίπου 0,5%, ενώ οι συγκεκριμένοι πόροι 

περιόρισαν και το ποσοστό ανεργίας, δημιουργώντας μάλιστα έναν σημαντικό 

αριθμό νέων θέσεων εργασίας οι οποίες κυμαίνονταν περίπου στις 50.000. 

Επιπροσθέτως, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης,  ενίσχυσαν τόσο την δημόσια 

όσο και την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα, ενώ όσον αφορά τις 

πληθωριστικές πιέσεις, αν και υπήρξαν κάποιες, παρόλα αυτά δεν ήταν 

ουσιώδεις. Εν κατακλείδι, στη διάρκεια των προγραμμάτων, η μεγάλη ζήτηση 

για επενδύσεις αλλά και η αύξηση της κατανάλωσης, έδωσαν ώθηση στη 

ζήτηση για εισαγωγές επιβαρύνοντας έτσι το εμπορικό ισοζύγιο.    

     Πιο συγκεκριμένα, το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που υποβλήθηκε από 

το ΥΠ.ΕΘ.Ο. τον Ιούνιο του 1993 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε τον 

Ιούνιο του 1994, αποτελώντας έτσι, τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης για 

την Ελλάδα. Η συμβολή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας ήταν αρκετά σημαντική. Η πορεία απορρόφησης στο 

σύνολο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, από το 1994 μέχρι το 1998 

κρίνεται ικανοποιητική και έχει ως εξής. Το 1994, έφτασε στο 5,4%, 

παρουσιάζοντας υστέρηση καθώς ήταν το πρώτο έτος, ενώ επίσης οι 

υπηρεσίες εφαρμογής ασχολούνταν σε μεγάλο βαθμό με την ολοκλήρωση του 
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Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έπειτα, το 1995, άγγιξε το ποσοστό του 

10,3%, το 1996 το 11,9%, το 1997 το 13,5%, το 1998 το 15,5%. Ως σύνολο 

άγγιξε το ποσοστό του 56,6%48. 

     Ως προς το εθνικό σκέλος, προκύπτει η διαφορετική πορεία της προόδου 

της χρηματοοικονομικής υλοποίησης των επιμέρους Εθνικών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, η οποία συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την πρόοδο 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Σημαντική πρωτοπορία εμφανίζουν τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα της γεωργίας, της αστικής ανάπτυξης και των 

Τηλεπικοινωνιών, με απορρόφηση πάνω από 80%. Ως προς το περιφερειακό 

σκέλος, προκύπτει ότι οι ρυθμοί απορρόφησης διαφέρουν από περιφέρεια σε 

περιφέρεια. Με βάση στοιχεία του Α΄ εξαμήνου 1999, η Πελοπόννησος και το 

Βόρειο Αιγαίο, βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ καθυστερήσεις  

παρουσιάζουν και τα Ιόνια Νησιά και η Δυτική Ελλάδα. Στις υπόλοιπες 

Περιφέρειες, τα ποσοστά απορρόφησης κυμαίνονται σε μεγαλύτερα επίπεδα, 

αγγίζοντας το ποσοστό του 58%, με επικεφαλείς την Ανατολική Μακεδονία και  

Θράκη και την Κρήτη. Οι διαφορές αυτές που αφορούν τους ρυθμούς 

απορρόφησης, συνδέονται με τη διαφορετική δομή των επί μέρους 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και με την 

αποτελεσματικότητα των εμπλεκομένων φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Αξίζει να τονίσουμε ότι, οι υψηλότεροι ρυθμοί απορρόφησης δεν 

σημαίνουν κατ’ ανάγκην και αυξημένη αποτελεσματικότητα. 

     Η σημασία ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον 

αφορά τα προβλήματα και τις δυσκολίες αποτελεσματικής εφαρμογής, 

οφείλεται στο ότι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

περιλαμβάνουν πολλές μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεις, σε αντιδιαστολή 

με τα περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα του εθνικού σκέλους. 

Επίσης, στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εμπλέκονται φορείς και στο περιφερειακό 

επίπεδο, αλλά και κεντρικοί φορείς, έχοντας ως αποτέλεσμα το πρόβλημα του 

συντονισμού να γίνεται πολύπλοκο. Τέλος, οι περιφερειακές υπηρεσίες 

υστερούν σε στελέχωση και επιχειρησιακές δυνατότητες, από ότι οι εθνικές. 

                                            
48 Πηγή: ΥΠ.ΕΘ.Ο, Μηνιαία δελτία προόδου επιχειρησιακών προγραμμάτων, Μάιος 1999. 
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     Όσον αφορά το Α.Ε.Π. της χώρας, το 1994 κυμαίνονταν σε ποσοστό 2,8%, 

το 1995 σε 2,2%, το 1996 σε 1,9%, το 1997 σε 3,2%, το 1998 σε 3,5% και το 

1999 σε 3,7%, παρουσιάζοντας μια σωρευτική αύξηση της τάξεως του 

18,5%49. 

     Όσον αφορά την απασχόληση, η συμβολή του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης φαίνεται επιτυχής. Θέτοντας ως βάση το 1994, τότε η απασχόληση 

το 1998 υπολογίζεται κατά 72.000 άτομα μεγαλύτερη. Χωρίς το Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, η απασχόληση εκτιμάται ότι θα είχε μείνει κατά μέσο όρο 

στάσιμη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. 

Ωστόσο, οι εξελίξεις των ετών 1997 και 1998, είναι ανησυχητικές, καθώς  όσο 

θα επιταχύνονται οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης της οικονομίας, τόσο 

περισσότερες θα είναι οι απώλειες θέσεων εργασίας.  

3.3 Οι επιπτώσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

     Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, επί της ουσίας, ολοκληρώθηκε το 2009. 

Σύµφωνα µε την ex ante50 αξιολόγηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

που πραγματοποιήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο κατά το χρόνο κατάρτισής του, 

όσον αφορά την Ελλάδα, το επίπεδο του ΑΕΠ της για την περίοδο 2000 - 

2006, αναμένονταν περίπου 2,4% υψηλότερο από το επίπεδο που θα έφτανε 

δίχως τις κοινοτικές παρεμβάσεις, ενώ για το σύνολο της δημόσιας κοινοτικής 

και εθνικής δαπάνης αναμένονταν να είναι περίπου 3,5% υψηλότερο51. Όσον 

αφορά την συμβολή της Κοινοτικής χρηματοδότησης στον ρυθμό μεταβολής 

του ΑΕΠ, κυμάνθηκε περίπου στο 0,4%, ενώ αντίστοιχα της συνολικής 

εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης στο 0,5%. 

     Επίσης,  όσον αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας, εκτιμάται ότι η 

συνολική παρέμβαση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δημιούργησε 

περίπου 150.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 100.000 είναι μόνο από 

την κοινοτική συνδρομή και οι  οποίες  δεν  αφορούν  πάντοτε  τη δημιουργία  

νέων θέσεων εργασίας,  αλλά περιορίζουν γενικότερα το ποσοστό της 
                                            
49 Πηγή: ΥΠ.ΕΘ.Ο, Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία, 
εξαμηνιαία έκθεση, Δεκέμβριος 1999.  
50 Βλ. http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=8, ημερομηνία ανάκτησης 19.05.2014 
51Πηγή:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/objective1/final_repo
rt.pdf, ημερομηνία ανάκτησης 19.05.2014 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=8
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/objective1/final_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/objective1/final_report.pdf
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ανεργίας. Ουσιαστικά δηλαδή, αφορούν τις θέσεις εργασίας που συνδέονται 

µε την υλοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και εξαρτώνται άμεσα 

από την αποτελεσματική εφαρμογή των έργων και των  προγραμμάτων.  

     Σε πρώτη φάση, φαίνεται να επιβαρύνεται το εμπορικό ισοζύγιο, έχοντας 

ως δεδομένο το γεγονός ότι, σε µια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως είναι η 

ελληνική, ένα μέρος των κεφαλαιακών αγαθών που απαιτούνται για την 

υλοποίηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, εισάγεται  κυρίως από τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά δεύτερο λόγο και από τρίτες 

χώρες. 

     Αναλύοντας τις επιπτώσεις των κοινοτικών παρεμβάσεων στο ΑΕΠ της 

Ελλάδας αλλά και στην απασχόληση, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 

παρεμβάσεις της Κοινότητας για την συνοχή κατά την περίοδο του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, είχαν ως αποτέλεσμα, το ελληνικό 

ΑΕΠ το 2006 να είναι κατά 2,8% υψηλότερο από ότι θα ήταν δίχως τις 

κοινοτικές παρεμβάσεις, ενώ το επίπεδο της απασχόλησης είναι υψηλότερο 

κατά 2,0% από ότι θα ήταν χωρίς τις κοινοτικές παρεµβάσεις. Άξιο αναφοράς 

είναι και το γεγονός πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίδραση µεταξύ των 

χωρών της Συνοχής. 

     Οι επιδράσεις τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση το 2006, 

οφείλονται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες επιδράσεις από την πλευρά της 

ζήτησης, µε τη μορφή επί παραδείγματι μιας προσωρινής αύξησης των 

κατασκευαστικών έργων. Ωστόσο, υπάρχουν και επιδράσεις  από την πλευρά 

της προσφοράς µε τη μορφή επί παραδείγματι της αύξησης του κεφαλαίου, 

της έρευνας και της ανάπτυξης, οι οποίες και  θα εκδηλωθούν μεταγενέστερα, 

συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη διατήρηση υψηλότερων ρυθμών 

ανάπτυξης.  

3.4 Η επίδραση του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013 

     Σύµφωνα µε τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Οικονοµική 

και Κοινωνική Συνοχή στη διευρυμένη πλέον Ένωση των 27 κρατών - µελών, 

οι παρεµβάσεις της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την 

περίοδο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ε.Σ.Π.Α., δηλαδή από το 
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2000 μέχρι το 2013, θα έχουν ως αποτέλεσµα το ΑΕΠ της Ελλάδας να είναι 

περίπου 3,5% υψηλότερο, ενώ η απασχόληση να είναι υψηλότερη περίπου 

κατά 2,3%, από ότι θα ήταν αν δεν υπήρχαν αυτές οι κοινοτικές παρεμβάσεις. 

     Όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδράσεις που αφορούν μόνο τα 

κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α., οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ΑΕΠ για την περίοδο 

2007 - 2013, θα είναι κατά µέσο όρο 1,5% υψηλότερο ετησίως μαζί με την 

κοινοτική συμμετοχή, από ότι αν δεν υπήρχαν οι δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. και 

περίπου 2,1% υψηλότερο μαζί με το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής 

συμμετοχής, αν δεν υπήρχαν οι δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 

     Εν συνεχεία, όσον αφορά την συμβολή του Ε.Σ.Π.Α. στον µέσο ετήσιο 

ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ, ανέρχεται σε 0,2%, υπολογίζοντας µόνο την 

κοινοτική συνδρομή, και σε 0,3%  αν υπολογισθεί και το σύνολο της εθνικής 

και κοινοτικής συμμετοχής. Όσον αφορά την  μέση ετήσια απασχόληση, αυτή 

εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη κατά 1,3% εξαιτίας των δράσεων του 

Ε.Σ.Π.Α., ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.000 θέσεις εργασίας. Την 

μεγαλύτερη αύξηση βέβαια σημειώνουν οι δημόσιες επενδύσεις σε ποσοστό 

34%. 

     Όσον αφορά τώρα τις επιπτώσεις του Ε.Σ.Π.Α. στο Ισοζύγιο Πληρωμών, 

το σημαντικότερο στοιχείο είναι η αύξηση των εισαγωγών σε ποσοστό 2,5% 

κατά μέσο όρο, από ότι θα έφταναν αν δεν υπήρχαν οι δράσεις του Ε.Σ.Π.Α., 

ενώ λιγότερο σημαντική φαίνεται να είναι η επίδραση των δράσεων του 

Ε.Σ.Π.Α. στις εξαγωγές, όπου υπάρχει αύξηση σε ποσοστό της τάξεως του 

0,2%. Επομένως, όπως αντιλαμβανόμαστε, η επίδραση  στο Ισοζύγιο 

Πληρωμών είναι αρνητική. Βέβαια, όπως προανέφερα, η τάση αυτή είναι 

προσωρινή και μακροχρόνια αλλάζει, εξαιτίας των επιπτώσεων της 

προσφοράς. 

     Τέλος, όσον αφορά την επίδραση  του Ε.Σ.Π.Α. στο ποσοστό του 

πληθωρισμού, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβουμε υπόψη ότι οι πιέσεις 

από την πλευρά της ζήτησης, εξισορροπούνται σταδιακά από τις επιδράσεις 

στην πλευρά της προσφοράς. Επιπλέον, το Ε.Σ.Π.Α. συμβάλλει και στον 

ρυθμό της αύξησης των τιµών κατά 0,2%. 
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     Εν συνεχεία, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσω της εφαρμογής του Ε.Σ.Π.Α., 

δημιουργούνται και άλλες θετικές επιδράσεις, οι οποίες συνδέονται τόσο με τις 

νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, όσο και με την αύξηση των ερευνητικών 

δαπανών, οι οποίες προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του Ε.Σ.Π.Α. Οι 

επιδράσεις  αυτές, λόγω του ότι βελτιώνουν την παραγωγικότητα, οδηγούν και 

σε περαιτέρω  επιτάχυνση του μέσου ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ και της 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ 

επιταχύνεται από 0,3% σε 0,4%, ενώ αντίστοιχα οι θέσεις εργασίας 

αυξάνονται από 60.000 σε 70.000. 

     Συνοψίζοντας, το Ε.Σ.Π.Α., θα συμβάλλει καταρχήν στην αύξηση της 

απασχόλησης., ενώ σχετικά µε τους υπόλοιπους βασικούς στόχους της 

Συνθήκης της Λισσαβώνας, ένα μέρος των επενδύσεων του Ε.Σ.Π.Α. θα 

αξιοποιηθεί για το ανθρώπινο κεφάλαιο και το οποίο θα συμβάλλει στην 

αύξηση της δηµόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση, την έρευνα, την 

τεχνολογία και την ανάπτυξη. 

3.5 Οι επιδράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην ελληνική 
οικονομία 

     Καθ' όλη την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, παρατηρούμε ότι 

σημαντικοί κοινοτικοί πόροι εισέρρευσαν στην Ελλάδα, ειδικά στο πλαίσιο της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι οποίοι είναι εμφανείς στο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι, πρώτα απ' όλα, λόγω 

του κυρίαρχου ρόλου που κατέχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική σε κοινοτικό 

επίπεδο αλλά και επειδή η γεωργία στην Ελλάδα, κατέχει σημαντική θέση 

όσον αφορά την οικονομία της, αν και η συμμετοχή της στο ΑΕΠ έχει μειωθεί, 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του 

πρωτογενούς τομέα το 2009, ανέρχεται περίπου στο 4%. Επιπλέον, η 

γεωργία απασχολεί το 3,2% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2005, ενώ οι εισαγωγές των αγροτικών προϊόντων 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι 

εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων το 23,4% των συνολικών εξαγωγών, με 

βάση τα στοιχεία του 2010. 
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     Πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ, οι μεγάλης κλίμακας 

επιδοτήσεις των τιµών των αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης και οι 

εισροές μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, μείωναν το συναλλαγματικό 

περιορισμό στην ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, οι κοινοτικές μεταβιβάσεις 

στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενίσχυσαν αρκετά το αγροτικό 

εισόδημα, έχοντας ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση της κατανάλωσης, όσο 

και των εισαγωγών. Μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

που ανέφερα παραπάνω, οι κοινοτικές μεταβιβάσεις ενισχύουν άμεσα το 

αγροτικό εισόδημα και δεν επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την παραγωγή. 

     Το ΑΕΠ στην περίοδο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την περίοδο 

2000 - 2006 ήταν κατά μέσον όρο υψηλότερο περίπου κατά 0,9% σε σχέση 

με το επίπεδο που θα έφθανε χωρίς τις κοινοτικές μεταβιβάσεις της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, όσον αφορά τις επιπτώσεις που είχε η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, παρατηρούμε ότι το 

σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι, οι εισαγωγές στην περίοδο 2000 - 2006 ήταν 

κατά μέσον όρο 1,4% υψηλότερες από το επίπεδο που θα έφθαναν χωρίς τις 

κοινοτικές μεταβιβάσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το αποτέλεσμα 

αυτού, είναι ότι το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, είναι κατά 

0,4% υψηλότερο από το επίπεδο που θα έφθανε αν δεν υπήρχαν αυτές οι 

κοινοτικές μεταβιβάσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επίδραση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στον πληθωρισμό, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ 

ήταν κατά 0,8% υψηλότερος από το επίπεδο που θα έφθανε χωρίς τις 

κοινοτικές μεταβιβάσεις. 

     Εν κατακλείδι, παρά το γεγονός ότι εισέρρευσαν αρκετά μεγάλα ποσά από 

τους κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

εντούτοις όμως παραμένουν οι χρόνιες παθογένειες του αγροτικού τοµέα της 

Ελλάδας, όπως είναι η έλλειψη σχετικών επενδυτικών πρωτοβουλιών, η 

επιδείνωση του αγροτικού ισοζυγίου, αλλά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση 

της υπαίθρου. Μετά το 2013 και εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η ελληνική γεωργία θα πρέπει να μάθει να 

λειτουργεί με νέους, εντελώς διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα έλεγα ότι 

θα πρέπει να είναι πιο "επαγγελματικοί". Θα πρέπει καταρχήν να αποκοπεί ο 
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αγροτικός τομέας από τις μεγάλες εισοδηματικές ενισχύσεις και θα πρέπει να 

αρχίσει να ικανοποιεί τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που αφορούν τα 

διεθνή πρότυπα ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγείας. Για να μπορέσει να 

αντέξει ο αγροτικός τομέας αλλά και να ανταπεξέλθει στην 

παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστικότερη αγορά, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα νέο εξελιγμένο πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης. 
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Συμπεράσματα - Επίλογος 

     Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από το 1981 μέχρι και σήμερα οι 

κοινοτικές εισροές προς την Ελλάδα, είναι σημαντικές. Ειδικότερα, όσον 

αφορά την δεκαετία του 1990, κυμάνθηκαν στο 4,2% του ΑΕΠ, ενώ την 

δεκαετία του 2000, κυμάνθηκαν σε ποσοστό 2,4% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό στο σύνολο των κοινοτικών πόρων, προέρχεται από τις επιδοτήσεις 

αλλά και από τις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής. Ως ποσοστό χαρακτηρίζεται από την  συνεχώς μειωμένη 

απόδοση του. 

     Από την μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών όλα 

αυτά τα χρόνια, κατανοούμε, το πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι εκροές των 

κοινοτικών πόρων για την κάλυψη κάποιου μέρους από αυτό το έλλειμμα. Οι 

συνολικές καθαρές τρέχουσες και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνουν τις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση 

από το εξωτερικό. Πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο  ευρώ, οι κοινοτικές 

μεταβιβάσεις εξισορροπούσαν το χρόνιο συναλλαγματικό περιορισμό που 

έθετε εμπόδια την ανάπτυξη της οικονομίας. 

     Οι κοινοτικές μεταβιβάσεις, είχαν θετικές επιδράσεις όχι μόνο στα ταμεία 

της Ελλάδας και στο Ισοζύγιο Πληρωμών, αλλά είχαν επιδράσεις και σε 

άλλους τομείς. Καταρχήν,  επηρέασαν άλλα κονδύλια του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιακών 

αγαθών. Επιπλέον, ενίσχυσαν το εισόδημα ορισμένων ομάδων του 

πληθυσμού, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών 

καταναλωτικών αγαθών, ενώ τέλος επέδρασαν και στο Ισοζύγιο Πληρωμών, 

λόγω της επίδρασής τους στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και 

την αναπτυξιακή διαδικασία γενικότερα. 

     Στην Ελλάδα,  εισέρρευσαν σημαντικοί κοινοτικοί πόροι τόσο για άµεσες 

ενισχύσεις όσο  και για επιδοτήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίοι και διακρίνονται  στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ελλείμματος. Επιπρόσθετα, 

ενισχύθηκε το αγροτικό εισόδημα, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
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κατανάλωσης και των εισαγωγών, χωρίς όμως επί της ουσίας να συμβάλλουν 

οι κοινοτικοί πόροι ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων 

του αγροτικού τοµέα. 

     Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου από το 1989 μέχρι σήμερα και 

συγκεκριμένα στο  πλαίσιο των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, οι 

πόροι που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα ήταν πολλοί σημαντικοί. Το σύνολο 

των χρηματοδοτικών πόρων, από το ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο 

άλλο, αυξάνονταν εκτός από το Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, όπου υπάρχει μείωση 

του αντίστοιχου ποσού. 

     Όσον αφορά τους διαρθρωτικούς κοινοτικούς πόρους, αν και δεν 

αξιοποιήθηκαν στον μέγιστο βαθμό, εντούτοις συνέβαλαν αρκετά στο ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ, καθώς επίσης ενίσχυσαν και την απασχόληση. Επιπλέον, 

τέθηκαν οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο, μέσα από την 

προώθηση της ιδιωτικής και της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας. Με τα 

επενδυτικά προγράµµατα που υλοποιούνται µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης, αρχίζει η ανάπτυξη των υποδομών, η αναβάθμιση και η βελτίωση 

του εργατικού δυναμικού, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

     Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προγραμμάτων, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι εισαγωγές αυξάνονται περισσότερο από τις εξαγωγές, εξαιτίας 

της αυξημένης επενδυτικής ζήτησης αλλά και της αύξησης της κατανάλωσης, 

η οποία οφείλεται στην αύξηση των εισοδημάτων. Αυτό ισχύει βραχυχρόνια, 

καθώς μακροχρόνια η τάση αυτή αντιστρέφεται. Με την αύξηση των 

επενδύσεων και την ενίσχυση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, η 

διαμόρφωση του Ισοζυγίου Πληρωμών έχει θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, 

περιορίζονται σταδιακά οι όποιες πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να 

εμφανιστούν κατά την διάρκεια εφαρμογής των προγραμμάτων. 

     Όπως γνωρίζουμε ήδη, το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης την περίοδο 

1989 - 1993, ενίσχυσε κυρίως τον τομέα την οικονομικής δραστηριότητας 

στην περιφέρεια. Αντίστοιχα, το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης την περίοδο 

1994 - 1999, έριξε το βάρος του στην κατασκευή μεγάλων έργων  υποδομής 

που έλλειπαν από την Ελλάδα. Όσον αφορά το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
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την περίοδο 2000 - 2006, κατά την εφαρμογή του, οι θετικές επιπτώσεις τόσο 

στο ΑΕΠ, όσο και στην απασχόληση, οφείλονται λόγω των βραχυπρόθεσμων 

επιδράσεων που υπήρξαν από την ζήτηση. Οι θετικές επιδράσεις που 

προέρχονται από την προσφορά, θα εκδηλωθούν αργότερα και η συμβολή 

τους θα βοηθήσει σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο την διατήρηση υψηλότερων 

ρυθμών ανάπτυξης. Να σημειώσω εδώ ότι, στην τρέχουσα περίοδο, 

παρατηρούμε τις επιδράσεις που υπάρχουν εξαιτίας της προσφοράς και οι 

οποίες οφείλονται σε προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ενώ κατά την 

περίοδο  εφαρμογής του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, εκδηλώνονται και οι 

μακροχρόνιες επιδράσεις  του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

     Συνεχίζοντας, όσον αφορά την περίοδο του Ε.Σ.Π.Α.  2007 - 2013, αξίζει 

να αναφέρουμε ότι εξαιτίας κάποιων παραγόντων,  έγινε ευκολότερη η 

απορρόφηση  των πόρων του Ε.Σ.Π.Α.. Αυτοί οι παράγοντες είναι, καταρχήν 

η επέκταση για ένα έτος επιπλέον της δυνατότητας άντλησης κοινοτικών 

πόρων, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχε εγκρίνει  η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, καθώς 

επίσης και η αύξηση των συντελεστών της κοινοτικής συγχρηματοδότησης 

στο σύνολο των έργων και των προγραμμάτων, εν συγκρίσει και  µε το Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχοντας ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

εθνικών πόρων. 

     Επίσης, αν και στην αρχή του Ε.Σ.Π.Α., οι εκταμιεύσεις ήταν 

περιορισμένες, παρατηρείται από το 2010 και μετά, μια επιτάχυνση ως προς 

τον ρυθμό της απορρόφησης  των κοινοτικών πόρων, που ήρθε ως 

αποτέλεσµα από την  αναθεώρηση των επιχειρησιακών  προγραμμάτων του 

Ε.Σ.Π.Α. αλλά και της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών 

διαχείρισης. Παράλληλα, καλό είναι να επισημανθεί, ότι λόγω της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα και στο πλαίσιο  αντιμετώπισης της, οι εκταμιεύσεις της 

διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα κράτη - µέλη της ευρωζώνης προς την 

Ελλάδα, συνδέονται άμεσα πλέον µε την αύξηση της απορρόφησης των 

πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής. 

     Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας, θα έρθει με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 
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του Ε.Σ.Π.Α., συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των 

μονιμότερων διαρθρωτικών αιτίων του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών 

και διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία πραγματικής οικονομικής 

σύγκλισης, με στόχο να φτάσουμε επιτέλους τον µέσο όρο των πιο 

ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα λέγαμε ότι είναι φανερό 

πλέον, ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων 

στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., κυρίως λόγω της κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα 

αλλά και λόγω της έλλειψης ρευστότητας, διότι έχουν περιοριστεί οι διαθέσιμοι 

εθνικοί πόροι για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Η δυνατότητα της 

χρηματοδότησης μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, αλλά και η συμβολή του ιδιωτικού τοµέα στη χρηματοδότηση 

του Ε.Σ.Π.Α., σημαίνουν περαιτέρω εξισορρόπηση της δημοσιονομικής 

επιβάρυνσης των αναπτυξιακών έργων και των προγραμμάτων, 

αντιμετωπίζοντας έτσι την ανεπάρκεια  της εθνικής αποταμίευσης. 

     Τέλος, το Ε.Σ.Π.Α. και ο βαθμός απορρόφησης κονδυλίων, θα αποτελέσει 

το βασικό μοχλό ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, μετά την καταστροφική 

περίοδο της οικονομικής κρίσης. Από το 2013 και έπειτα, θα 

επαναπροσδιοριστούν  οι μακροχρόνιες αναπτυξιακές  προτεραιότητες και θα 

τεθούν νέοι στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ορίζοντα το 2020. Το Ε.Σ.Π.Α., αποτελεί στην 

ουσία την τελευταία μεταβίβαση μεγάλων διαρθρωτικών κοινοτικών πόρων 

προς στην Ελλάδα. Παράλληλα, τα νέα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

που θα ισχύσουν μετά το 2013, θα επηρεάσουν και το ύψος και την σύνθεση 

αλλά και τον τρόπο καταβολής των σχετικών κονδυλίων. Η περίοδος του 

Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, αποτελεί το μεταβατικό στάδιο, μέσα στο οποίο η 

ανάπτυξη της Ελλάδας θα πρέπει να αρχίσει να απογαλακτίζεται σταδιακά 

από τους πόρους αυτούς. Γι' αυτόν τον λόγο, απαιτείται η μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση των εν λόγω πόρων και ο κατάλληλος προγραμματισμός της 

οικονομικής πολιτικής, ώστε να αποφευχθεί  η μείωση των επενδύσεων και 

του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. 

     Ως γενική εκτίμηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα σε επίπεδο 

διαπραγμάτευσης και χειρισμών, έκανε διαπραγματεύσεις και χειρισμούς που 
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ήταν άκρως επιτυχημένοι. Σε πολλές περιπτώσεις, εξαπατήθηκε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πετυχαίνοντας η Ελλάδα υπέρογκες χρηματοδοτήσεις 

από ότι δικαιούνταν. Είναι δεδομένο ότι οι εισπράξεις από τα κοινοτικά 

κεφάλαια, συνέβαλαν ουσιαστικά στην βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. 

Βελτιώθηκε ο ρυθμός της οικονομικής προόδου, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις 

εργασίας, ενισχύθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η δραχμή, ενώ 

κατασκευάστηκαν και πολλά μεγάλα έργα υποδομής52. Έτσι, εκτιμάται θετικά 

το αποτέλεσμα των επιδράσεων των Κοινοτικών πόρων στην ελληνική 

οικονομία και ανάπτυξη, παρόλο που ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει εγχώρια 

παραγωγή κεφαλαίου, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν μετά την οικονομική κρίση 

που ξέσπασε στην χώρα το 2009, αφού πρώτα όμως μειώθηκαν οι μισθοί και 

τα επίπεδα απασχόλησης, ενώ η ανεργία άγγιξε και το 30%.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52 Πηγή:  Νίκας Χ. Άδηλοι πόροι και οικονομικη ανάπτυξη, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
2006. 
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