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Στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Τα τέσσερα J προωθούν 

μέσα χρηματοοικονομικής και τεχνικής βοήθειας που καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους 

και αξίζει να διερευνηθεί η διαφοροποίησή τους στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 

και η σχέση τους με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Τα διαρθρωτικά ταμεία συνιστούν την κύρια πηγή επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ που  

βοηθούν τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν και να τονώσουν την ανάπτυξη και να 

εξασφαλίσουν μια ευεργετική για την απασχόληση ανάκαμψη, σύμφωνα με τους στόχους της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Επίσης, σύμφωνα με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020, 

η ΕΤΕπ εξετάζει τις ανάγκες της αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ για 

να σχεδιάσει την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

χρηματοπιστωτικών μέσων, μέσω συμφωνιών χρηματοδότησης και συνεργασιών με εθνικούς 

οργανισμούς. Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο της εν λόγω διπλωματικής θα δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταγραφή των κανονισμών του 2013 για τα διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, των ρυθμίσεων τους και των αλλαγών που επήλθαν. Επίσης, θα 

καταγραφούν παρατηρήσεις για την περίοδο 2007-2013 και θα αναλυθούν οι νέες προοπτικές 

που ανοίγονται κατά την περίοδο 2014-2020 αναφορικά με τα προγράμματα Jeremie, Jessica, 

Jaspers και Jasmine. 

 

 

 

 

 

 



  

                                                        

                                                      ABSTRACT 

 

In the framework of EU cohesion policy, both the European Commission and the 

European Investment Bank aim to enhance jobs, growth and competitiveness through funding 

programmes. Four ‘’J’’ initiatives promote the use of financial engineering instruments and 

technical assistance regarding special objectives. It is worth considering the differentiation of 

the initiatives in the new programming period 2014-2020, as well as their relation with the 

‘’Europe 2020’’ strategy. 

European Structural Funds are the main EU investment tools, which assist member 

states to increase growth and ensure the recovery of EU employment, in line with the 

objectives of Europe 2020. In accordance with the Common Strategic Framework for 

cohesion policy 2014-2020, EIB examines the market needs in all EU member states and 

regions in order to plan the second generation of structural and financial instruments through 

financial agreements and partnerships with national institutions. In the context of this thesis, 

special attention will be given to the rules and changes of the new regulations (2013) 

covering the European Structural and Investment Funds. In addition, observations will be 

noted in relation to both the previous programming period 2007-2013 and the review of 

2014-2020 programming period-perspectives regarding Jeremie, Jessica, Jaspers and Jasmine 

initiatives.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με την πάροδο των ετών από τη δημιουργία της, η Ε.Ε. επεδίωξε να συντονίσει μέσω 

διαφόρων πολιτικών τις δράσεις των κρατών μελών της. Κύριο μέσο  προς επίτευξη αυτού 

του σκοπού αποτελεί η περιφερειακή πολιτική, βασικότερος άξονας της οποίας έχει καταστεί 

η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά και η ίδια η 

πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ωστόσο, έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερες προκλήσεις. Η οικονομική κρίση κατέδειξε την ανάγκη εύρεσης διεξόδων και 

εναλλακτικών με τη μορφή κυρίως νέων επενδυτικών εργαλείων, ώστε να επιτευχθεί η 

διασφάλιση των επενδύσεων και ο καλύτερος συντονισμός των κρατών μελών στα πλαίσια 

της ενωσιακής περιφερειακής πολιτικής. 

Προς επίρρωση της συνολικότερης προσπάθειας αναζήτησης καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων και απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις 

αναπτύχθηκαν τέσσερις νέες πρωτοβουλίες αρχικά για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013: το Jeremie, η Jessica, το Jaspers και η Jasmine. Σήμερα, τα μέσα ειδικής στήριξης 

έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα της 

περιφερειακής πολιτικής, ευθυγραμμιζόμενα στη νέα στρατηγική της Ένωσης και το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαρθρωτικές της δράσεις.   

  Σε ένα περιβάλλον, όμως, συνεχών οικονομικών προκλήσεων τα ίδια τα 

χρηματοδοτικά μέσα αλλά και η περιφερειακή πολιτική συνολικότερα, συνεχίζουν να 

έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη καλύτερης 

λειτουργίας τους. Ιδιαίτερο προβληματισμό προξενεί το γεγονός ότι η ίδια η Ένωση 

εξελίσσει την περιφερειακή πολιτική με τη θέσπιση νέων κανόνων οι οποίοι ενσωματώνουν 

δημοσιονομικούς περιορισμούς. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να διερευνηθεί κατά πόσο 

οι αλλαγές που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια των προγραμματικών περιόδων επηρέασαν 

τη λειτουργία της περιφερειακής πολιτικής και κατ’επέκταση τα μέσα ειδικής στήριξης 

Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine, αλλά και πώς οι εν λόγω καινοτομίες προβλέπεται να 

λειτουργήσουν στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου. 
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1.1.Το Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει πολλές χώρες της Ε.Ε. και κυρίως την Ελλάδα 

εγείρει συνολικότερα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Μία έκφανση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος αποτελεί και η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από τον 

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική 

αποτελεί σημαντικό άξονα των πολιτικών της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα προωθούν κατά κύριο λόγο την ανωτέρω πολιτική.  

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελούν τέσσερις πρωτοβουλίες οι οποίες 

εισήχθησαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και εξακολουθούν να υφίστανται 

και κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Οι πρωτοβουλίες Jeremie, Jessica, Jaspers και 

Jasmine ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον όμιλο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στη σημασία 

των εν λόγω μέσων και τη συνεισφορά τους στην παροχή τεχνικής βοήθειας και την 

απομάκρυνση από τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις ώστε να αυξηθεί συνολικότερα ο 

αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής. 

Στα ανωτέρω πλαίσια αναλύονται και οι συνολικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει 

στην περιφερειακή πολιτική κυρίως κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’, το νέο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο που 

διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Επενδυτικό Σχέδιο για την 

Ευρώπη (σχέδιο Juncker).  

Καταληκτικά, η παρούσα πραγματεύεται τις τέσσερις πρωτοβουλίες που 

αντανακλούν, ωστόσο, τους γενικότερους στόχους της Ένωσης στα πλαίσια της πολιτικής 

συνοχής ιδιαίτερα κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η λειτουργία, λοιπόν, των 

μέσων είναι άμεσα συνυφασμένη με ένα συνολικότερο πλέγμα που πλαισιώνει και επηρεάζει 

την περιφερειακή πολιτική, ιδίως μέσω της οργάνωσης των διαρθρωτικών δράσεων και των 

δημοσιονομικών προϋποθέσεων που τη διέπουν. 
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1.2. Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διττός. Αφενός επιχειρείται να 

αναλυθεί η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των μέσων ειδικής στήριξης της περιφερειακής 

πολιτικής Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine για την περίοδο 2007-2013 και να 

διασαφηνιστεί το πλαίσιο λειτουργίας και οι προοπτικές των εν λόγω μέσων κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να αναλυθεί η λειτουργία, 

τα οφέλη, οι ιδιαιτερότητες και οι αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν κατά την τρέχουσα 

περίοδο στις πρωτοβουλίες, αλλά και να αξιολογηθεί η συνεισφορά τους κατά την 

προηγούμενη περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς 

σκοπός είναι να καταγραφεί και η αξιοποίηση των εργαλείων στα πλαίσια οικονομικών 

προκλήσεων. 

Τα παραπάνω μέσα ειδικής στήριξης αποτελούν ιδιαίτερα καινοτόμα μέσα της 

πολιτικής συνοχής και εντάσσονται σε μία συνολικότερη προσπάθεια εξέλιξης των 

διαρθρωτικών λειτουργιών της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, δευτερεύων στόχος είναι να 

εξεταστεί η απαρχή των μέσων και η πορεία της περιφερειακής πολιτικής μέχρι σήμερα. 

Στην πορεία της διπλωματικής διαπιστώνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει ιδιαίτερα στους  

δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν την περιφερειακή πολιτική. Το συνολικότερο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την πάροδο των ετών, επηρεάζει 

αναπόδραστα και το πλαίσιο λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 

παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διαπίστωση των αλλαγών που έχουν επέλθει στη στρατηγική 

της Ένωσης, η οποία είναι συνυφασμένη και με τις διαρθρωτικές δράσεις, αποτελεί το 

συνολικότερο πρίσμα μέσα από το οποίο εξετάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας 

διπλωματικής διατριβής. 

Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα: 

1) Ποιος ο σκοπός δημιουργίας, ο τρόπος λειτουργίας, η εφαρμογή και η αξιοποίηση των 

μέσων ειδικής στήριξης Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine; 

2) Πώς η νέα περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 και η νέα στρατηγική της Ένωσης 

επηρεάζουν τα παραπάνω μέσα ως προς τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους; 
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1.3. Μεθοδολογία της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της έρευνας της παρούσας 

διπλωματικής ήταν σε πρώτο επίπεδο θεωρητική μέσω της ανάγνωσης βιβλίων, άρθρων, 

επιστημονικών κειμένων, αξιολογήσεων για τα χρηματοδοτικά μέσα αλλά κυρίως μέσω της 

νομοθετικής προσέγγισης των κανόνων της Ε.Ε., δομώντας έτσι την ποιοτική προσέγγιση της 

πολιτικής συνοχής και των χρηματοδοτικών μέσων. 

Ταυτόχρονα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες από τους επίσημους 

ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, πέραν της θεωρητικής καταγραφής, να μπορεί να 

εξεταστεί σε πρακτικό επίπεδο η συνεισφορά των μέσων ειδικής στήριξης κατά την 

προηγούμενη περίοδο μέσω παραδειγμάτων και συγκεκριμένων πεδίων εφαρμογής. Επίσης, 

οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για τα οικονομικά στοιχεία, ιδίως της πολιτικής 

συνοχής, προέρχονται από τους επίσημους φορείς της Ε.Ε. ώστε να γίνει επακριβώς η 

συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων πόρων των ταμείων στις εκάστοτε περιόδους. 

Συγκεκριμένα, για να καταγραφεί η πορεία των μέσων ειδικής στήριξης σε πρακτικό 

επίπεδο συγκεντρώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες από ετήσιες εκθέσεις των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι πάροχοι, αλλά και επίσημες εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων καθώς και 

στοιχεία από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επιπλέον, για να αξιολογηθούν τα 

προγράμματα Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine και η συνεισφορά τους κατά την περίοδο 

2007-2013, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σε πρακτικό επίπεδο από ετήσιες εκθέσεις των 

προγραμμάτων ώστε να καταγραφεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για τη χρήση, τη λειτουργία 

και τα αποτελέσματα των δράσεών τους. 

Τα παραπάνω οδήγησαν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς το 

συνολικότερο πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής συνοχής, τόσο μέσω της ανάλυσης του 

κανονιστικού πλαισίου προγραμματισμού αλλά και του πρακτικού πεδίου διάθεσης των 

πόρων και της εφαρμογής των μέσων ειδικής στήριξης. Η ανάλυση των προοπτικών των 

μέσων διαμορφώθηκε κυρίως στη βάση των νέων κανόνων που συσχετίζεται και με τη 

δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησής τους. 
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1.4. Συνεισφορά στην Επιστήμη-Αξία ενασχόλησης με το θέμα 

 

            Οι ποικίλες αλλαγές που έχουν επέλθει σε επίπεδο Ένωσης κυρίως μέσω των 

αυστηρών δημοσιονομικών προϋποθέσεων που καλούνται να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη, 

καθιστούν αναγκαία μία συνολική εξέταση της νέας περιόδου προγραμματισμού και των 

αλλαγών που επιφέρουν ιδίως στο τομέα της πολιτικής συνοχής.  

           Για την περίοδο 2007-2013 προωθήθηκαν οι τέσσερις νέες πρωτοβουλίες Jeremie, 

Jessica, Jaspers και Jasmine με κύριο σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής μέσω 

απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά διαρθρωτικά μοντέλα. Είναι εμφανής, επομένως, η 

ανάγκη αξιολόγησης των μέσων τόσο υπό το πρίσμα της προηγούμενης όσο και της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δεδομένων των σημαντικών αλλαγών τόσο σε επίπεδο 

προγραμματισμού των δράσεων όσο και σε επίπεδο δημοσιονομικών προϋποθέσεων που 

πρέπει να τηρούνται.  

           Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κατά πόσο τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε χώρες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με μία δυσάρεστη οικονομική 

συγκυρία, όπως, η Ελλάδα. Θα άξιζε, επομένως, να διερευνηθεί κατά πόσο τα νέα μοντέλα 

και οι νέες πρωτοβουλίες που προωθούνται σε επίπεδο Ένωσης, συνάδουν με τους 

πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής συνοχής και γενικότερα της περιφερειακής πολιτικής 

περί σύγκλισης των οικονομικών ανισοτήτων.  

           Τα τέσσερα J αποτελούν, λοιπόν, αφορμή όχι μόνο για την αξιολόγηση και 

διερεύνηση εναλλακτικών εργαλείων προς ενίσχυση των επενδύσεων και της απορρόφησης 

των πόρων, αλλά και για μία συνολικότερη εκτίμηση του νέου πλαισίου που διαμορφώνεται 

για την ενωσιακή πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020. 

  

1.5. Δομή της Διπλωματικής Διατριβής 

 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής, θα εξεταστεί η πορεία της 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και η ιδιαίτερη σημασία της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής ως στόχος της Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα εκτεθούν τα χρηματοδοτικά 

μέσα της Ε.Ε. με ιδιαίτερη ανάλυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. 
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 Στο Τρίτο Κεφάλαιο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα διαρθρωτικά ταμεία και το 

ταμείο συνοχής που συμπεριλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών εργαλείων 

της Έ.Ε. αλλά και τις τέσσερις νέες πρωτοβουλίες της πολιτικής συνοχής.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο θα καταγραφεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 

περιφερειακή πολιτική αλλά και οι καινοτόμες ρυθμίσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 

με στόχο να διασαφηνιστεί το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα νέα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής και τα μέσα παροχής τεχνικής βοήθειας. Επιπλέον, θα γίνει 

αναφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και τις καινοτομίες που εισάγει. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο θα καταγραφεί, γενικότερα ο τρόπος διαχείρισης των πόρων 

των Ταμείων και ο συντονισμός τους με άλλα μέσα της Ε.Ε., ώστε να διευκολυνθεί η 

εξέταση της διαδικασίας των τεσσάρων πρωτοβουλιών στα πλαίσια της νέας στρατηγικής και 

των πολιτικών της Ε.Ε..  

Στο Έκτο Κεφάλαιο θα αναλυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

στις πρωτοβουλίες Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine και οι αλλαγές που έχουν επέλθει 

κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Στο Έβδομο Κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μία εισαγωγή στις τέσσερις καινοτομίες, ενώ 

στο Όγδοο, Ένατο, Δέκατο και Ενδέκατο Κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πρωτοβουλίες Jeremie, 

Jessica, Jaspers και Jasmine αντίστοιχα. Θα καταγραφούν, συγκεκριμένα, οι διαδικασίες, τα 

οφέλη, τα προϊόντα, η επιλεξιμότητα και οι δικαιούχοι των εν λόγω εργαλείων. Θα 

επιχειρηθεί, τέλος, επιμέρους αλλά και συνολική αποτίμηση των πρωτοβουλιών ιδιαίτερα 

κατά την προηγούμενη περίοδο όσο και των τρεχουσών προοπτικών κατά την περίοδο 2014-

2020.  

Στο Δωδέκατο Κεφάλαιο, τέλος, θα καταγραφούν τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγει η παρούσα διπλωματική εργασία ως προς τα μέσα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο 

των γενικότερων αλλαγών της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

2.1. Γενικά περί περιφερειακής πολιτικής 

 

Η κοινή περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δημιουργήθηκε με στόχο να συντονίζει την 

ανάγκη των κρατών μελών για σύγκλιση των βασικών στόχων για υποδομές και επενδύσεις1 

ώστε να μειώνονται οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες εντός της Ε.Ε..2 Ουσιαστικά 

επιδιώκεται σύγκλιση των οικονομικών ανισοτήτων3 χωρίς να εκλείπει η βασική και 

πρωταρχική αρχή της επικουρικότητας4 που θέτει σε κύρια βάση τις επιμέρους εθνικές  

πολιτικές των κρατών μελών προς υλοποίηση των πολιτικών συνοχής. Μέσω της αρχής της 

επικουρικότητας οι τοπικές κυβερνήσεις είναι αναγκασμένες να υιοθετούν συγκεκριμένες 

πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, ενώ η αποτελεσματικότητα των στόχων της  περιφερειακής 

πολιτικής συμπληρώνεται από τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ένωση. 

  Η περιφερειακή πολιτική, πιο συγκεκριμένα, θεωρείται από τις πιο ολοκληρωμένες 

αναπτυξιακές πολιτικές στο δυτικό κόσμο και συμπεριλαμβάνει πληθώρα πολιτικών και 

προγραμμάτων, καθώς εκτείνεται σε μία ευρεία οικονομική ζώνη με μεγάλες διαφορές 

εισοδημάτων και επιπέδων ανάπτυξης. Επειδή οι ίδιες οι περιφέρειες έχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και ευκαιρίες, καθίσταται αναγκαία μία διαφορετική 

προσέγγιση σε κάθε περιφέρεια.5 Οι θεσμοί εντός Ε.Ε., ωστόσο, αλλά και η διακυβέρνηση 

είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς όσον αφορά τις εθνικές και περιφερειακές λειτουργίες.6 Η 

λήψη αποφάσεων, λοιπόν, σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί μία συνιστώσα ενός ευρύτερου 

πλαισίου που απαρτίζεται και επηρεάζεται από ενωσιακούς, εθνικούς και περιφερειακούς 

παράγοντες. Η έννοια, λοιπόν, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης εφαρμόζεται για τη 

διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς η ευθύνη για την εκπόνηση και την εφαρμογή 

της περιφερειακής πολιτικής κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. 

                                                           
1 Mούσης, Νίκος (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 215. 
2  Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.  New 

York: Oxford Calerdon Press. p.3. 
3 Baun, Michael J & Dan Marek (2008) EU cohesion policy after enlargement. Basingstoke, England: Palgrave 

Macmillan. p.1. 
4 Reggi Luigi &  Sergio Scicchitano (2014) Are EU regional digital strategies evidence-based? An analysis of 

the allocation of 2007-2013 Structural Funds. Telecommunications Policy. Elsevier. 38. p.531. 
5  European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.7. 
6 McCann, Philip & Varga, Attila (2015) The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European Union: 

EU Cohesion Policy.Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 49 (8), p.1255. 
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Τα αποτελέσματα αυτών των διεργασιών θα πρέπει να οδηγούν σε ένα κοινό πλαίσιο που 

διασφαλίζει την ενοποίηση και αποφεύγει την αλληλοεπικάλυψη των προβλεπόμενων 

δράσεων.7  

Τα αποτελέσματα της περιφερειακής πολιτικής είναι, ωστόσο, σήμερα αμφιλεγόμενα 

και έχουν υποστεί κατά καιρούς κριτική.8 Παρόλ’αυτά, τα οφέλη της περιφερειακή πολιτικής 

είναι σημαντικά καθώς εκτός από την επίτευξη του στόχου της ισότητας και της συνοχής, 

εξελίσσονται οι οικονομικές επιδόσεις των μη ανεπτυγμένων χωρών και περιφερειών ως 

προς: α) τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, β) το πεδίο του 

περιβάλλοντος, των μεταφορών και της ενέργειας και γ) την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 

ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.9 Τα διαρθρωτικά ταμεία και γενικότερα η πολιτική συνοχής 

καλούνται, ωστόσο, να αποδώσουν καλύτερα στο πλαίσιο πρωτοφανούς λιτότητας. 

Απαιτείται, λοιπόν, να δοθεί έμφαση στην απόδοση των επενδύσεων, τη βιωσιμότητα των 

παρεμβάσεων, την καλύτερη στρατηγική διαχείριση10 των μέσων της περιφερειακής 

πολιτικής και την  ανάπτυξη καινοτόμων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

 

2.1.1. Ιστορική αναδρομή της περιφερειακής πολιτικής  

 

Τα έξι ιδρυτικά μέλη της Κοινότητας, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες,11 αναπτύσσονταν με παρόμοιο ρυθμό, χωρίς να 

σημειώνουν ιδιαίτερες περιφερειακές ανισότητες.12 Η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, ευρέως γνωστή ως η Συνθήκη της Ρώμης, που υπεγράφη το 1957 

δεν προέβλεπε ρητά την περιφερειακή πολιτική ως στόχο για τη σύγκλιση των εθνικών 

περιφερειακών πολιτικών.13 Στο προοίμιό της,14 μόνο, και στα άρθρα 92 και 93 

                                                           
7 Reggi Luigi &  Sergio Scicchitano (2014) Are EU regional digital strategies evidence-based? An analysis of 

the allocation of 2007-2013 Structural Funds. Telecommunications Policy. Elsevier. 38. p.531. 
8 Ferrer, N.Jorge úñez & Katarivas,Moni (2014) What are the effects of the EU budget:Driving force or drop in 

the ocean?. CEPS, 86. p.17. 
9 Το ίδιο, p.18. 
10 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science. Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.73 
11 Βλ. Εuropa, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm, Πρόσβαση:30/12/2015 
12 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.211. 
13 Το ίδιο, σελ.213. 
14 Κορρές, Μ.Γεώργιος, Κότιος, Άγγελος & Λιαργκόβας, Γ. Παναγιώτης (2010) Οικονομική της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Αθήνα: ΕκσόσειςΑθ. Σταμούλης. σελ. 59. 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm
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υπογραμμιζόταν η ανάγκη μείωσης15 των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των περιφερειών 

χωρίς, ωστόσο, να προβλέπονται τα μέσα στήριξης αυτής της πολιτικής.16 

Μετά την πρώτη προσπάθεια για οικονομική και νομισματική ένωση17 το 1968 

(σχέδιο Werner),18 o στόχος δημιουργίας μιας τελωνιακής ένωσης που δρομολογήθηκε μετά 

την υπογραφή της Συνθήκης, επετεύχθη τελικά το 1969,19 καθιστώντας αναγκαία τη 

διαμόρφωση μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στα πλαίσια της Κοινότητας.20 

 Ήδη από την πρώτη διεύρυνση του 1973 με την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας, της 

Ιρλανδίας και της Δανίας,21 και από τις μετέπειτα διευρύνσεις της δεκαετίας του 80’ 

διαφάνηκαν σημαντικές διαφορές των νεοεισαχθέντων χωρών με τα ήδη υφιστάμενα κράτη 

μέλη της Ένωσης.22 Σημειώθηκαν, συγκεκριμένα, σημαντικές αποκλίσεις του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος των κρατών μελών αλλά και των εισοδημάτων των κατοίκων σε πολλές 

περιφέρειες.23 Κατά τη διάσκεψη Κορυφής του 197424 στο Παρίσι, αποφασίστηκε η ίδρυση 

ενός Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο στόχευε στην αναδιανομή χρημάτων στις 

φτωχότερες περιοχές25 χωρίς ωστόσο να έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας μέχρι το 

1984.26 Το ΕΤΠΑ ιδρύθηκε τελικά την 1η Ιανουαρίου του 1975. 

Η επικείμενη διεύρυνση της Κοινότητας με την εισαγωγή της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας το 1986,27 οδήγησε την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο μία πρόταση 

                                                           
15 Καμχής, Μάριος & Φάκα, Αντιγόνη (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006 : ένα σχεδιαστικό 

εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.77. 
16 Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.-

Wishlade Fiona, EU Cohesion Policy: Facts, figures and issues. New York: Oxford Calerdon Press. p. 29. 
17 Ανδρικοπούλου Ελένη (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 

από την συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht . Αθήνα: Εκδοσεις Θεμέλιο. Σελ.147 
18  Βλ.Werner Report, http://aei.pitt.edu/1002/1/monetary_werner_final.pdf, Πρόσβαση:30/12/2015 
19 Μπιτζένης Π., Αριστείδης. (2009) Παγκοσμιοποίηση Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο 

Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης. σελ.388.  
20 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.213. 
21 Ανδρικοπούλου Ελένη (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 

από την συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht . Αθήνα: Εκδοσεις Θεμέλιο. Σελ.85. 
22 Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.-

Wishlade Fiona, EU Cohesion Policy: Facts, figures and issues. New York: Oxford Calerdon Press. p. 32. 
23 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.213. 
24 Βλ. Europa, Το χρονικό της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωση, 

http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_el.htm, Πρόσβαση: 30/12/2015 
25 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 290. 
26 Κορρές, Μ.Γεώργιος, Κότιος, Άγγελος & Λιαργκόβας, Γ. Παναγιώτης (2010) Οικονομική της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Αθήνα: ΕκσόσειςΑθ. Σταμούλης. σελ. 59. 
27 Ανδρικοπούλου Ελένη (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 

από την συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht . Αθήνα: Εκδοσεις Θεμέλιο. Σελ.85. 

http://aei.pitt.edu/1002/1/monetary_werner_final.pdf
http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_el.htm
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περί ενίσχυσης των μεσογειακών κρατών μέσω μιας επταετούς δέσμης δράσεων28 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης, η οποία οδήγησε τελικά στον Κανονισμό 

2088/1985 για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.29 Τα εν λόγω προγράμματα 

λειτούργησαν μέχρι το 1993 για την Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ επιχειρήθηκε για πρώτη 

φορά η χρηματοδοτική σύνδεση της Κοινότητας με το κράτος-μέλος και την περιφέρειά του 

και εισήχθη η καινοτόμος διαδικασία του πολυετούς προγραμματισμού.30 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)31 ενίσχυσε την κοινοτική περιφερειακή πολιτική 

προτάσσοντας την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή32 ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων 

από την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, με στόχο 

τη μείωση των αποκλίσεων του επιπέδου ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών.33 Μέχρι 1988 

λειτούργησαν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων34 ως κατεξοχήν όργανα παροχής επιδοτήσεων πέραν του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Έτος τομή για την περιφερειακή πολιτική αποτέλεσε το 1988,35 οπότε και έγινε η 

πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Κατά το έτος αυτό, εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο των Υπουργών το λεγόμενο «1ο πακέτο Ντελόρ» του Προέδρου της 

Επιτροπής με το οποίο διπλασιάστηκαν οι πόροι των Ταμείων,36 από 5 σε 13 δισ. ecu,37 για 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μειονεκτούντων περιφερειών και θεσπίστηκαν οι 

                                                           
28 Λιαργκόβας, Γ.Παναγιώτης & Ανδρέου Γιώργος (2007) Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.σελ. 28. 
29 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 159. 
30 Το ίδιο σελ.159. 
31 Pinho, Carlos, Varum, Celeste & Antunes Micaela (2014) Structural Funds and European Regional Growth: 

Comparison of Effects among Different Programming Periods. European Planning Studies. Routledge, Taylor 

& Francis Group, 23 (7), p.1302 
32 Skiadas V., Dimitrios (2008) Reforming the European Budget: An Ongoing Tale. (Karamanlis Working 

Papers in Hellenic and European Studies) The Fletcher School of Law and Diplomacy, 5. p.8.  
33 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 169 της 29ης  Ιουνίου 1987, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

(ISSN 0250-8168) 
34 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.213. 
35 Bachtler, John & Michie, Rona (2006) Strengthening Economic and Social Cohesion? The Revision of the 

Structural Funds. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group,28 (8), p.790 
36 Mc Cormick, John (2011) European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 378. 
37 Καμχής, Μάριος & Φάκα, Αντιγόνη (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006 : ένα σχεδιαστικό 

εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.79. 
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βασικές αρχές που συγκροτούν την κοινή δράση, με θεμέλιο λίθο τη θέσπιση πολυετούς 

δημοσιονομικού προγραμματισμού.38 

Οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις ανέδειξαν τις περιφέρειες ως τις κύριες μονάδες 

περιφερειακής πολιτικής, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα δημοσίων και μη κρατικών 

φορέων σε κάθετες και οριζόντιες συμπράξεις στο πλαίσιο ενός πολυετούς 

προγραμματισμού. Με τους νέους κανονισμούς, ακόμα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην 

Επιτροπή και τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής.39 Ο Gary 

Marks επεσήμανε ότι η πολιτική συνοχής ανακηρύχθηκε ως η κύρια διάσταση της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κάτω από την ομπρέλα της οποίας συναντιούνται «το 

υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και οι τοπικές αρχές».40  

Το 1992, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μία νέα διάσταση στο 

οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: την οικονομική και 

νομισματική ένωση.41 Ως εκ τούτου, η ανάγκη σύγκλισης των οικονομιών των κρατών 

μελών42 θα επέφερε συνέπειες στην περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότηση μέσω 

αυτής. Η Συνθήκη, λοιπόν, του Μάαστριχτ παγίωσε την πολιτική συνοχής ως στόχο της ΕΕ 

στο ίδιο επίπεδο με την ΟΝΕ και την Ενιαία Αγορά.43 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Μάαστριχτ το 1993, συγκεκριμένα, παγίωσε τις μεταρρυθμίσεις του 198844 δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική σημασία της συνοχής, τον κύριο ρόλο των διαρθρωτικών 

ταμείων και το συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών με την Οικονομική και Κοινωνική 

Συνοχή. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έφερε στο επίκεντρο την εν λόγω πολιτική, καθώς 

ιδρύθηκε ένα Ταμείο Συνοχής (παλαιό άρθρο 161 ΣυνθΕΚ),45 αλλά και το ζήτημα της 

                                                           
38 Λιαργκόβας, Γ.Παναγιώτης & Ανδρέου Γιώργος (2007) Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. σελ. 25. 
39 Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.-

Ioakimidis P.C., EU Cohesion Policy in Greece:The tension between bureaucratic centralism and regionalism. 

New York: Oxford Calerdon Press. p. 354. 
40 Dąbrowski, Marcin (2014) Engineering Multilevel Governance? Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas ( JESSICA) and the Involvement of Private and Financial Actors in Urban 

Development Policy. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 48 (12), p.2008 
41 Quermonne, Jean-Louis (2005) Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση.σελ.111. 
42 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 290. 
43 Καμχής, Μάριος & Φάκα, Αντιγόνη (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006 : ένα σχεδιαστικό 

εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.83. 
44 Skiadas V., Dimitrios (2008) Reforming the European Budget: An Ongoing Tale. (Karamanlis Working 

Papers in Hellenic and European Studies) The Fletcher School of Law and Diplomacy, 5. p.14.  
45 Mc Cormick, John (2011) European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 378. 
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επικουρικότητας ακόμη και για την περιφερειακή πολιτική.46 Ταυτόχρονα, στο άρθρο 130Β 

προστέθηκε η καινοτομία της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλλει ανά τριετία έκθεση 

προόδου αναφορικά με το στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.47 Ιδρύθηκε, 

τέλος, η Επιτροπή των Περιφερειών, ένα θεσμικό εγχείρημα,48 που πλαισίωσε την άσκηση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης.49  

Το «2ο Πακέτο Ντελόρ» κατά την περίοδο 1994-1999,50 κατήργησε κάποιες από τις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες, με τον τελικό αριθμό να φτάνει τις δεκατρείς.51 Τα χρόνια που 

ακολούθησαν η περιφερειακή πολιτική εξελίχθηκε χωρίς να παρεκκλίνει από τους 

θεσπισμένους στόχους, ρυθμίζοντας, όμως, περισσότερο τις διαδικασίες των προγραμμάτων 

και το ρόλο της Επιτροπής, τους κανόνες απορρόφησης των προγραμμάτων και τα 

χρονοδιαγράμματα.52 Κατά την περίοδο 2000-200653  η περιφερειακή πολιτική εστίασε, 

συγκεκριμένα, στην Ατζέντα 2000 και κυρίως στην ενίσχυση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών δράσεων.54 Οι διαρθρωτικές δράσεις της 

Κοινότητας για το εν λόγω διάστημα, ταυτίστηκαν εν μέρει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις 

του 1988. Οι στόχοι, ωστόσο, της περιφερειακής πολιτικής, περιορίστηκαν σε τρεις.55  

Στη συνέχεια, η Στρατηγική της Λισαβόνας εστίασε στην ενίσχυση της ανάπτυξης, 

της απασχόλησης και της καινοτομίας.56 Κατά την περίοδο 2007-2013 βρισκόταν σε εξέλιξη 

η ανωτέρω στρατηγική, με την περιφερειακή πολιτική να δίνει έμφαση στην απασχόληση, 

                                                           
46 Artis J.Michael & Lee, Norman (1997)  The economics of  the European union : policy and analysis. 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press. p.190. 
47 Κορρές, Μ.Γεώργιος, Κότιος, Άγγελος & Λιαργκόβας, Γ. Παναγιώτης (2010) Οικονομική της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Αθήνα: ΕκσόσειςΑθ. Σταμούλης. σελ. 61. 
48 Γρηγορίου, Παναγιώτης & Μεταξάς, Αντώνης (2006) Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ευρωπαϊκή περιφέρεια. 

Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. σελ.20.  
49 Öner Selcen, Relations between the EU and sub-regions and their impact on the european nation-state.DRC 

summer school. p.42 
50 Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.-

Ioakimidis P.C., EU Cohesion Policy in Greece:The tension between bureaucratic centralism and regionalism. 

New York: Oxford Calerdon Press. p. 356. 
51 Καμχής, Μάριος & Φάκα, Αντιγόνη (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006 : ένα σχεδιαστικό 

εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.84. 
52 Το ίδιο, σελ.85. 
53 Wallace, Helen, Wallace William & Pollack A. Mark. (2005) Policy-making in the European Union. 5th 

edition. Oxford: Oxford University Press. p.222. 
54 Βλ.Eur-lex Europa, Ατζέντα 2020,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l60001, Πρόσβαση 30/12/2015 
55 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.246. 
56 Pinho, Carlos, Varum, Celeste & Antunes Micaela (2014) Structural Funds and European Regional Growth: 

Comparison of Effects among Different Programming Periods. European Planning Studies. Routledge, Taylor 

& Francis Group, 23 (7), p.1303 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l60001
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την ανταγωνιστικότητα57 και την ανάπτυξη, προωθώντας ταυτόχρονα τις τέσσερις νέες 

πρωτοβουλίες  Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine.58 

Η περιφερειακή πολιτική κατέστη, σταδιακά, εξίσου σημαντική τόσο για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πιο προηγμένων περιφερειών, όσο και των λιγότερων 

ανεπτυγμένων. Το 2010, για παράδειγμα, η πολιτική συνοχής αντιπροσώπευε περίπου το 

25% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, των μη 

ανεπτυγμένων περιφερειών στην Ισπανία και τη Γαλλία.59 Τα τελευταία χρόνια έχουν 

παρατηρηθεί, όμως, σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο της περιφερειακής πολιτικής τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις.60 Η οικονομική κρίση επηρέασε τις δημόσιες επενδύσεις λόγω της αύξησης του 

δημόσιου χρέους και δανεισμού61 με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ικανότητα 

των κρατών μελών να σέβονται την αρχή της προσθετικότητας.62 

Επιπλέον, σήμερα υποστηρίζεται η άποψη ότι καθίσταται αναγκαίο να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής63 και ότι η αξιολόγηση της περιφερειακής 

πολιτικής είναι άμεσα συνυφασμένη με τις βασικές προτεραιότητες που τίθενται, όταν 

επικεντρώνεται σε λίγους στόχους.64 Έτσι ενισχύεται το επιχείρημα ότι η περιφερειακή 

πολιτική είναι αποτελεσματικότερη μόνο όταν συγκεντρώνει τις δράσεις της σε περιορισμένο 

αριθμό περιφερειακών ενοτήτων65 και στόχων. 

 

                                                           
57 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 165. 
58   European Commission, Regional Policy, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/index_en.htm, Πρόσβαση: 31/1/2016 
59 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.13. 
60 Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Böhme Kai, Świątek Dariusz & Żuber Piotr (2012) Territorial Keys for 

Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies. Routledge, 

Taylor & Francis Group,22(2), p.247. 
61 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.13. 
62 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.155. 
63 Reggi Luigi &  Sergio Scicchitano (2014) Are EU regional digital strategies evidence-based? An analysis of 

the allocation of 2007-2013 Structural Funds. Telecommunications Policy. Elsevier. 38. p.531. 
64 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.5. 
65 Κορρές, Μ.Γεώργιος, Κότιος, Άγγελος & Λιαργκόβας, Γ. Παναγιώτης (2010) Οικονομική της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Αθήνα: ΕκσόσειςΑθ. Σταμούλης. σελ. 62. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/index_en.htm
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2.2. Το κανονιστικό πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής  

 

           Τα τελευταία χρόνια η πολιτική συνοχής έχει υποστεί αρκετές διαφοροποιήσεις στο 

νομικό της πλαίσιο και στη δομή της διακυβέρνησης, δεδομένων των έντονων αλλαγών που 

έχουν επέλθει στην Ένωση.66 

            Σήμερα, η έννοια της συνοχής υπογραμμίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήδη από τις γενικές και κοινές διατάξεις, αφού στο άρθρο Β υπογραμμίζεται ότι «Η 

Ένωση θέτει ως στόχους: να προωθήσει την ισόρροπη και σταθερή οικονομική και 

κοινωνική πρόοδο, ιδίως με τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, με την 

ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής..».67 

            Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε., επίσης, σημειώνει τη σημασία της κοινωνικής 

και οικονομικής συνοχής ορίζοντας στο άρθρο 174 παρ.2 ΣΛΕΕ68 ότι «Η Ένωση αποσκοπεί, 

ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 

περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών..». 

Επίσης, το άρθρο 177 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία αποφασίζουν μέσω κανονισμών μετά από 

διαβουλεύσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών για τα καθήκοντα τους στόχους και την οργάνωση των Διαρθρωτικών 

Ταμείων69 στα πλαίσια μίας διαθεσμικής συμφωνίας (interinstitutional agreement). Κατά την 

τρέχουσα περίοδο ένα πακέτο νέων κανονισμών που διέπουν τα σημαντικότερα 

χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης καθορίζουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και νέα 

πλαίσια για την επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων (ΕΔΕΤ). Ιδιαίτερα ο Κανονισμός 1303/2013 αποτελεί μέρος του νέου κανονιστικού 

πλαισίου που στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΕΔΕΤ, το συντονισμό 

                                                           
66 McCann, Philip & Varga, Attila (2015) The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European 

Union: EU Cohesion Policy.Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 49 (8), p.1255. 
67 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/C 326/01 της 26.10.2012, Ενοποιημένη απόδοση της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενοποιημένη απόδοση)   
68 Βλ. άρθρα 174 επ. της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. 
69 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 158. 
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μεταξύ τους αλλά και με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης,70 και την οργάνωση 

της λειτουργίας των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως θα εξεταστεί και παρακάτω. 

 Οι δράσεις της Ένωσης σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής, βάσει του άρθρου 312 

ΣΛΕΕ,71 ορίζονται σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), τουλάχιστον πενταετές, 

που πλέον δεν είναι προϊόν διοργανικής συμφωνίας αλλά βάσει της παραγράφου 2 του ίδιου 

άρθρου «Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εκδίδει 

κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο λαμβάνει τη 

σχετική απόφαση ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο 

αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

δύναται να εκδίδει, ομόφωνα, απόφαση η οποία επιτρέπει στο Συμβούλιο να αποφασίζει με 

ειδική πλειοψηφία όταν εκδίδει τον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο κανονισμό». 

 Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ,72 είναι αρμόδια να 

εκτελέσει τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και συνεπώς, και τα 

επιμέρους κονδύλια του ως άνω δημοσιονομικού πλαισίου με δική της ευθύνη και εντός των 

ορίων των πιστώσεων που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Επιτροπή βάσει των άρθρων 107-108 ΣΛΕΕ δύναται 

να κρίνει εάν μία κρατική ενίσχυση που στοχεύει σε περιφερειακά οφέλη συμβιβάζεται ή όχι 

με την κοινή αγορά73 και σε περίπτωση που κριθεί ότι δε συμβιβάζεται και η ενίσχυση 

εφαρμόζεται καταχρηστικά, η Επιτροπή αποφασίζει περί κατάργησής της ή τροποποίησής 

της από το κράτος μέλος σε προθεσμία που τάσσει η ίδια. 

 

  2.2.1. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή  

             

 Η περιφερειακή πολιτική είναι γνωστή και με τον ευρύτερο όρο «πολιτική συνοχής», 

καθώς τελικός στόχος της είναι η ενίσχυση της «οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής» των περιφερειών που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.74 Ωστόσο, οι 

δύο έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται πάντα καθώς, η Συνοχή αντιμετωπίζεται ως ο 

                                                           
70 Βλ. Europedia, Μούσης 

Νίκος,http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10, Πρόσβαση: 30/12/2015 
71 Βλ. άρθρο 312 ΣΛΕΕ 
72 Βλ. άρθρο 317 ΣΛΕΕ 
73 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 223. 
74 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Περιφερειακή Πολιτική (ISBN 978-92-79-41287-5), σελ.5. 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10


  

16 
 

απώτερος σκοπός, ενώ η περιφερειακή πολιτική αποτελεί ουσιαστικά το λειτουργικό μέσο75 

προς επίτευξη του ως άνω σκοπού. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία υπεγράφη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου του 

1986,76 εισήγαγε το στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών της 

Ε.Ε ως στόχο  μείωσης των ανισοτήτων.77 Συγκεκριμένα το άρθρο 130 Α όριζε ότι: «Για να 

προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας, η Κοινότητα αναπτύσσει και 

εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής της 

συνοχής. Η Κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων 

περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών».78  

Το 2008, η Συνθήκη της Λισαβόνας79 και η 5η έκθεση για την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, εισήγαγαν 

την έννοια της εδαφικής συνοχής στον ήδη υπάρχοντα διττό στόχο της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής.80 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2007-2013 αναπτύχθηκαν 

οι τέσσερις νέες πρωτοβουλίες Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine προκειμένου να 

καταστεί πιο βιώσιμη και αποδοτική η πολιτική συνοχής.81 

Σήμερα, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι ένας από τους στόχους 

της Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 παρ. 3 εδ. ε’ ΣΕΕ).  Επίσης , το άρθρο 4 

παρ. 2 εδ.γ΄ της ΣΛΕΕ, αναφέρει ότι η οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή 

εντάσσεται στον τομέα της συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 174 παρ. 1 & 2 ΣΛΕΕ ορίζεται ότι «Η Ένωση, προκειμένου να 

προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της 

με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής, 

αποσκοπώντας, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 

                                                           
75 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 156. 
76 Quermonne, Jean-Louis (2005) Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση.σελ.42. 
77 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.171. 
78 Βλ. άρθρο 130 Α της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 
79 Baun, Michael J & Dan Marek (2008) EU cohesion policy after enlargemen, Cohesion Policy Pre-and Post-

Enlargement -Allen David. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. p.15. 
80 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.7. 
81  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Μέσα Ειδικής Στήριξης, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/
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διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών». 

Οι εν λόγω στόχοι αποτελούν τη βάση της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Η 

διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η 

υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν υπ’όψιν τους στόχους του άρθρου 174 και 

συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους (άρθρο 175 παρ. 1 εδ.α’ & β’ ΣΛΕΕ).82 Στα 

παραπάνω πλαίσια, η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση ανά τριετία έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την 

υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (άρθρο 175 παρ. 2 εδ.α’ 

ΣΛΕΕ). 

Στο πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,83 που 

είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν σημαντικό μέσο εφαρμογής των στόχων της συνοχής, όπως 

και ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διαθέτει μεγάλο μέρος των πόρων της για την προώθηση της 

κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Επιπλέον, «συμφωνούν ότι το Ταμείο 

Συνοχής, προβλέπει χρηματοδοτική συμβολή της Ένωσης σε σχέδια για το περιβάλλον και 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα στα κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο 

από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης, τα οποία διαθέτουν πρόγραμμα με στόχο την 

εκπλήρωση των όρων της οικονομικής σύγκλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 126 ΣΛΕΕ.» 

Τα κράτη μέλη «δηλώνουν, επίσης, ότι είναι διατεθειμένα να διαφοροποιούν τα επίπεδα 

συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα και σχέδια των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως 

ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές αυξήσεις των δημοσιονομικών δαπανών των λιγότερο 

ευημερούντων κρατών μελών και δηλώνουν την πρόθεσή τους να δώσουν μεγαλύτερη 

ελαστικότητα στη διάθεση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για ειδικές ανάγκες. 

Δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να λάβουν περισσότερο υπόψη την ικανότητα 

συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στο σύστημα των ιδίων πόρων και να εξετάσουν τρόπους 

διόρθωσης, για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη, των φθινόντων στοιχείων που 

υφίστανται στο σύστημα ιδίων πόρων (Πρωτόκολλο αριθ. 28)». 

                                                           
82 Mούσης, Νίκος (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 221. 
83 Βλ. Europedia, Μούσης, Νίκος 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/01/02/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10, Πρόσβαση: 30/12/2015 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/01/02/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10
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Σήμερα, οι τρεις αυτές πτυχές της συνοχής84 (οικονομική, κοινωνική, εδαφική) 

υποστηρίζονται από την Ε.Ε. μέσω: 

 του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. 

 της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ. 

 της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και των άλλων υφισταμένων δημοσιονομικών μέσων. 

 

Η 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή δείχνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη των αναπτυξιακών 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»85 με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση 

των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως 

η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, έτσι ώστε οι 

επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών. Η έκθεση86 αναλύει την 

κατάσταση της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή και τονίζει τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να 

ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, 

διαπιστώνει ότι η πολιτική συνοχής απορρόφησε τη δραματική μείωση των δημόσιων 

επενδύσεων, διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους οποίους υπήρχε επιτακτική 

ανάγκη σε πολλά κράτη μέλη και δημιουργώντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι 

ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η οικονομική και κοινωνική 

συνοχή αποτελεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, μία θετική μορφή ολοκλήρωσης87 καθώς 

στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων μέσω της αντιμετώπισης των οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.  

                                                           
84 Βλ.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,Οικονομική,Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.1.html, Πρόσβαση:30/12/2015 
85 Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest, paper, p. 13 
86 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.137. 
87 Altes Korthals K. Willem (2014) Housing and positive European integration: permissible state aid for 

improving the urban environment. Journal of Housing and the Built Environment,Springer Science+Business 

Media Dordrecht, 30. p.345. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.1.html
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2.3.  Χρηματοδοτικά μέσα της περιφερειακής πολιτικής 

 

Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της E.E. είναι τα λεγόμενα πέντε ΕΔΕΤ 

(διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία):88 

 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 

 το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

 

 Από τα παραπάνω, τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής 

υλοποιούν το στόχο της συνοχής στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής89 και λειτουργούν 

επιπρόσθετα παρά αντικαθιστούν τα ήδη υπάρχοντα εθνικά μέσα.90 Σύμφωνα με το άρθρο 

175 ΣΛΕΕ : «Η Ένωση ενισχύει επίσης την υλοποίηση αυτή (της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής) με τη δράση της μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.» Επίσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ στον τομέα υποδομής των μεταφορών το Ταμείο Συνοχής 

συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων. Το 

ΕΓΤΑΑ με τη σειρά του στηρίζει την κοινή αγροτική πολιτική και το ΕΤΘΑ την κοινή 

αλιευτική πολιτική στα πλαίσια της Ένωσης.91 

Άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος 

Εδαφικής Συνεργασίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης92 και ο Μηχανισμός Προενταξιακής 

                                                           
88 European Commission, Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020, A short reference guide for 

Managing Authorities, Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014, p.2. 
89 Mc Cormick, John (2011) European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 378. 
90 Nugent, Neil (2010) The government and politics of the European Union. 7th edition. Basingstoke : Palgrave 

Mcmillan. p.339. 
91 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 170. 
92 Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/solidarity-fund/, Πρόσβαση:30/12/2015 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/solidarity-fund/
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Βοήθειας.93 Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) επιτρέπουν στις 

περιφερειακές και στις τοπικές αρχές όπως και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες από 

διαφορετικά κράτη μέλη, να συστήνουν ομίλους νομικής προσωπικότητας για την 

παροχή κοινών υπηρεσιών και διέπονται από τον κανονισμό 1302/2013.94 Το Ταμείο 

Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε το 2002 με σκοπό να αντιμετωπίσει μεγάλες φυσικές 

καταστροφές, μέσω της εκδήλωσης αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της Ευρώπης και 

διέπεται από τον Κανονισμό 661/2014.95 Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 

δημιουργήθηκε, τέλος, το 2007 με σκοπό να παρέχει βοήθεια στις χώρες υπό ένταξη στην 

Ε.Ε. αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και ενισχύοντας τη συνοχή της βοήθειας που τους 

παρέχεται. Διέπεται από τον κανονισμό 1085/200696 (πράξεις τροποποίησης 540/2010 και 

153/2012). 

 

2.3.1.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 

Η Συνθήκη της Ρώμης προέβλεπε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων97 στα άρθρα της 129-130. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει 

έδρα το Λουξεμβούργο. Βασικό της στόχος είναι η ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών της Ε.Ε. μέσω χρηματοδότησης έργων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.98 Έχει, επίσης, διττό χαρακτήρα 

ως όργανο της ΕΕ και ως Τράπεζα99 και αντλεί τους πόρους τις από τις κεφαλαιαγορές. 

Ταυτόχρονα, από το 1988 και μετά βοήθησε στη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών δράσεων 

της Κοινότητας με την προώθηση του συνδυασμού δανείων με άλλες μορφές 

                                                           
93 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 225 & 232. 
94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20.12.2013, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1302/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης  Δεκεμβρίου του 2013 
95 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 της 27.6.2014, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 661/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου του 2014  
96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 202 της 31.7.2006, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριμθ. 1065/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 
97 Καμχής, Μάριος & Φάκα, Αντιγόνη (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006 : ένα σχεδιαστικό 

εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.77. 
98 Κορρές, Μ.Γεώργιος, Κότιος, Άγγελος & Λιαργκόβας, Γ. Παναγιώτης (2010) Οικονομική της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. Αθήνα: ΕκσόσειςΑθ. Σταμούλης. σελ. 46. 
99 Το ίδιο, σελ.138 
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χρηματοδότησης της Ε.Ε., όπως επιδοτήσεις.100 Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 75% των 

δανείων της ΕΤΕπ συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.101 

Σύμφωνα με το άρθρο 309 ΣΛΕΕ, η «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως 

αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

για το συμφέρον της Ένωσης προσφεύγοντας στην κεφαλαιαγορά και στους ιδίους της 

πόρους. Για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων 

και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση των κατωτέρω σχεδίων, σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας: 

α) σχεδίων που αποβλέπουν στην αξιοποίηση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, 

β) σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή 

στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να 

καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως, 

γ) σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος για περισσότερα κράτη μέλη που, λόγω της 

εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε 

κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως».102 

Βασικός στόχος της ΕΤΕπ είναι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών 

προγραμμάτων σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 

Ένωσης.103 Συνεπώς, για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των πόρων που προέρχονται 

από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., οι επιχορηγήσεις μπορούν να συνδυάζονται με δάνεια και 

εγγυήσεις της ΕΤΕπ,104 ώστε να αξιοποιούνται τα χρηματοδοτικά μέσα στο έπακρο. 

Συνοπτικά, η ΕΤΕπ παρέχει τρία κύρια είδη προϊόντων και υπηρεσιών: 

1. Χορήγηση δανείων: Η κατηγορία αυτή αποτελεί τουλάχιστον το 90% των συνολικών 

χρηματοοικονομικών δεσμεύσεών της. Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια σε πελάτες όλων των 

                                                           
100 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.235. 
101 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 227. 
102 Βλ. άρθρο 309 ΣΛΕΕ 
103 Το ίδιο 
104 Mούσης, Νίκος (2013) Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 227. 
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μεγεθών με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η στήριξη αυτή 

συμβάλλει συχνά στην προσέλκυση νέων επενδυτών. 

 

2. Συνδυαστική πόρων: Επιτρέπει στους πελάτες της να συνδυάσουν τη χρηματοδότηση 

από την ΕΤΕπ με άλλες επενδυτικές πηγές. 

 

3. Παροχή συμβουλών και τεχνική υποστήριξη για τη μεγιστοποίηση και την 

αποδοτικότητα των  πόρων της.105 

 

Οι δραστηριότητες του ομίλου της Τράπεζας στο πεδίο της συνδυαστικής πόρων 

συμπεριλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica106 και θα εξεταστούν παρακάτω. 

Στο πεδίο της παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης συμπεριλαμβάνεται η 

πρωτοβουλία Jaspers που παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για τη βελτίωση της 

ποιότητας των μεγάλων έργων που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 

ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, ενώ στο πεδίο παροχής τεχνικής βοήθειας στις 

μικροεπενδύσεις διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η πρωτοβουλία Jasmine.107 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει και η 6η έκθεση για την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή, το διάστημα 2013-2015, η επιχειρησιακή στρατηγική της 

ΕΤΕπ στόχευε στο συνδυασμό δανεισμού, ανάμειξη δανεισμού με χρηματοδότηση από την 

Ε.Ε. και συμβουλευτική βοήθεια, εκπληρώνοντας έτσι τους στόχους της πολιτικής συνοχής 

και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».108  

 

2.3.1.1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήκει στον όμιλο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων. Βασική αποστολή του ΕΤΕ είναι η παροχή  χρηματοδότησης 

                                                           
105 Βλ. European Investment Bank, 

 http://www.eib.org/products/index.htm?lang=en, Πρόσβαση:30/12/2015 
106 Λιαργκόβας, Γ.Παναγιώτης & Ανδρέου Γιώργος (2007) Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. σελ. 207. 
107 Βλ.European Investment Fund, Jasmine 

 http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/, Πρόσβαση:31/1/2016 
108 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ. 157. 

http://www.eib.org/products/index.htm?lang=en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/
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επιχειρηματικού κινδύνου για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέτοχοί 

του είναι η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από 15 χώρες της ΕΕ και την Τουρκία. Το ΕΤΕ 

σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ανάπτυξης, 

εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης. Σε αυτά τα πλαίσια, το ΕΤΕ προωθεί τους 

στόχους στήριξης της καινοτομίας, της έρευνας, της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης της ΕΕ.109 Για την εκπλήρωση της εν λόγω αποστολής, το Ταμείο ασκεί τις 

ακόλουθες δραστηριότητες:110 

 παρέχει εγγυήσεις καθώς και άλλα, ανάλογα προϊόντα, για δάνεια και άλλες 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, υπό οποιαδήποτε νομίμως επιτρεπόμενη μορφή 

 αποκτά, διακρατεί, διαχειρίζεται και διαθέτει σε τρίτους συμμετοχές στο κεφάλαιο, 

οποιασδήποτε επιχείρησης, υπό τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου. 

 

Σήμερα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν μέσω των γενικών κανονισμών που διέπουν τα 

ΕΔΕΤ το συντονισμό των ταμείων με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, κυρίως 

του ΕΤΕ.111 Επισημαίνεται, ότι το ΕΤΕ και η ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, διαδραματίζουν, επίσης, καίριο ρόλο στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, 

όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, μέσω της σύστασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που επιδιώκει να κινητοποιήσει ιδιωτική χρηματοδότηση 

για στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από την αγορά. 

Το ΕΤΕ συμμετέχει, επίσης, σε καινοτομίες μικροχρηματοδότησης, όπως το Jeremie και 

κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020,112 ενώ κατά την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο συνέβαλε στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Jasmine με σκοπό την 

παροχή τεχνικής βοήθειας σε παρόχους μικροπιστώσεων. 

                                                           
109 Βλ.eur-lex, Χρηματοδότηση για την καινοτομία και τις επιχειρήσεις (ΕΤΕ),  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:o10007,Πρόσβαση:30/12/2015 
110 Βλ. Άρθρο 2 παρ.1 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (2015/C 95/10), Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C95 της 21.3.2015 
111 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 227. 
112 Bλ.EIB (2015), Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities. p3,  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:o10007
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - TΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

3.1.  Γενικά για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 

 

Η Συνθήκη της Ρώμης του 1957113 ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο 

ξεκίνησε ως συνοδευτικό μέσο περιφερειακής πολιτικής.114 Με την πάροδο, όμως, των ετών 

επήλθε η αναδιάρθρωση της λειτουργίας του εν λόγω Ταμείου και σήμερα αποτελεί 

το κυριότερο εργαλείο της Ευρώπης για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ένταξης.115 

 Το 1973 η Ιρλανδία, ένα ‘’φτωχό’’ μέλος, εντάχθηκε στην Ε.Ε. και κατέστη 

αναγκαία η αναδιανομή χρημάτων στις φτωχότερες περιοχές μέσω της ίδρυσης ενός 

ταμείου.116 Τη δεκαετία του 1980 τρία νέα μέλη εισήλθαν στην Ε.Ε., ήτοι η Ελλάδα, η 

Ισπανία και η Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μειονεκτούντα μέλη. Κατόπιν της 

Διάσκεψης Κορυφής στο Παρίσι ιδρύθηκε το 1975117 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, ενώ προβλέφθηκε ότι η χρηματοδότησή του θα καλυπτόταν από ίδιους πόρους 

της Κοινότητας.118 Η πρώτη τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΤΠΑ συντελέστηκε το 1979, 

ενώ το 1984 έγινε συνολική αναμόρφωση του Ταμείου.119 

 Καθώς πύκνωναν οι συζητήσεις για την ΟΝΕ τα τέσσερα φτωχά κράτη-μέλη ώθησαν 

στη δημιουργία του Ταμείου Συνοχής.120 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ121 ιδρύθηκε ένα 

Ταμείο Συνοχής με στόχο τη χρηματοδότηση σχεδίων περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών 

                                                           
113 Nugent, Neil (2010) The government and politics of the European Union. 7th edition. Basingstoke : Palgrave 

Mcmillan. p.340. 
114 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.175. 
115 Mc Cormick, John (2011) European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 378. 
116 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 290. 
117 Wallace, Helen, Wallace William & Pollack A. Mark. (2005) Policy-making in the European Union. 5th 

edition. Oxford: Oxford University Press. p.217. 
118 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.214. 
119 Ανδρικοπούλου Ελένη (1995) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 

από την συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht . Αθήνα: Εκδοσεις Θεμέλιο. Σελ.149. 
120 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 290. 
121 Pinho, Carlos, Varum, Celeste & Antunes Micaela (2014) Structural Funds and European Regional Growth: 

Comparison of Effects among Different Programming Periods. European Planning Studies.Routledge, Taylor & 

Francis Group, 23 (7), p.1303. 
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δικτύων σύμφωνα με το τότε άρθρο 130 Δ (σήμερα 177 ΣΛΕΕ). Από την αρχή το εν λόγω 

Ταμείο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των κρατών μελών με χαμηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., 

αρχικά μικρότερο του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου122 και ως εκ τούτου τα πρώτα 

δικαιούχα κράτη μέλη ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Σήμερα το 

Ταμείο Συνοχής αφορά τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, 

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

Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.123    

Έως το 2005 τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)-τμήμα προσανατολισμού124 

και το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας, ενώ το κύριο χρηματοδοτικό 

τους εργαλείο ήταν η παροχή επιχορηγήσεων.125 Σήμερα τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής 

είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο126 

και το Ταμείο Συνοχής, τα οποία αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα127 και  διαρθρωτικά 

μέσα της Ένωσης.128 Κοινός στόχος των ταμείων είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης129 

στις μειονεκτούσες περιοχές με ταυτόχρονο περιορισμό των περιφερειακών τους 

ανισοτήτων. 

Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο ορίζει τα παρακάτω για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

και το Ταμείο Συνοχής: 

 ΕΚΤ: Σύμφωνα με το άρθρο 162 της ΣΛΕΕ «..το Ταμείο αυτό έχει ως στόχο να 

προωθεί στην Ένωση τις δυνατότητες απασχόλησης και τη γεωγραφική και 

επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και να διευκολύνει την προσαρμογή 

στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής, ιδίως 

μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και του επαγγελματικού 

                                                           
122 Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αναθ.Εκδ. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σελ.239. 
123 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/cohesion-fund/, Πρόσβαση: 30/12/2015 
124 Artis J.Michael & Lee, Norman (1997)  The economics of  the European union : policy and analysis. 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press. p.192. 
125 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 195. 
126 Mc Cormick, John (2011) European Union Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 378. 
127 Nugent, Neil (2010) The government and politics of the European Union. 7th edition. Basingstoke : Palgrave 

Mcmillan. p.339. 
128 Hooghe, Liesbet (1996) Cohesion policy and European integration : building multi-level governance.-

Wishlade Fiona, EU Cohesion Policy: Facts, figures and issues. New York: Oxford Calerdon Press. p. 27. 
129 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 292. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/cohesion-fund/
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αναπροσανατολισμού». Το Ταμείο αυτό διοικείται από την Επιτροπή.130 Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν εστιάζει τόσο στις υποδομές όπως το ΕΤΠΑ,131 

αλλά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης.132 

 

 ΕΤΠΑ: Όπως αναφέρει το άρθρο 176 ΣΛΕΕ «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 

στην Ένωση, μέσω συμμετοχής στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική αναπροσαρμογή 

των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους καθώς και στη 

μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή». Το ΕΤΠΑ 

αποτελεί από την έναρξη της περιφερειακής πολιτικής τον κύριο μηχανισμό και 

βασικό ταμείο χρηματοδότησης όλων των προγραμματικών περιόδων μέχρι 

σήμερα.133 

 

   ΤΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ  «Ένα Ταμείο Συνοχής, .., συμμετέχει 

χρηματοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της 

υποδομής των μεταφορών». Επίσης το πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική 

κοινωνική και εδαφική συνοχή προβλέπει ότι «το Ταμείο Συνοχής, προβλέπει 

χρηματοδοτική συμβολή της Ένωσης σε σχέδια για το περιβάλλον και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα στα κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης, τα οποία διαθέτουν 

πρόγραμμα με στόχο την εκπλήρωση των όρων της οικονομικής σύγκλισης όπως 

ορίζονται στο άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης».134 

Οι κατευθυντήριες γραμμές των ταμείων χαράχτηκαν με τη μεταρρύθμιση του 

1988.135 Οι βασικές αρχές που διέπουν τα Ταμεία, αλλά και γενικότερα την περιφερειακή 

πολιτική, μετά τη μεταρρύθμιση είναι οι εξής: 

                                                           
130  Βλ. άρθρο 163 ΣΛΕΕ 
131 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 170. 
132 Βλ. άρθρο 2 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1304/2013 
133 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 170. 
134  Βλ. Πρωτόκολλο 28 της ΣΛΕΕ 
135 Bachtler, John & Michie, Rona (2006) Strengthening Economic and Social Cohesion? The Revision of the 

Structural Funds. Regional Studie. Routledge, Taylor & Francis Group,28 (8), p.790 
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 Η συγκεντρωτικότητα136 («concentration») που σχετίζεται με την τακτική της 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής να συγκεντρώνει τη διοχέτευση των πόρων σε 

συγκεκριμένες περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 Ο προγραμματισμός137 των παρεμβάσεων («programming») στα πλαίσια πολυετών 

περιόδων προγραμματισμού. 

 Η εταιρική σχέση («partenship») μεταξύ Επιτροπής, κρατών μελών και 

περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της 

χρήσης τους.138 

 Η προσθετικότητα139 («additionality») των ενωσιακών συνεισφορών στις εθνικές 

χωρίς να αντικαθιστούν τις εθνικές δαπάνες . 

 Η αρχή της επικουρικότητας140 («subsidiarity»)  η οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά 

με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και βάσει της οποίας ελέγχεται αν μία δράση που 

αναλαμβάνεται σε ενωσιακό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση με τις δυνατότητες που 

αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Με τις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν το 2006 προστέθηκαν στις ως άνω βασικές αρχές 

η διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση141 που περιλαμβάνουν την υλοποίηση, την 

κανονικότητα της διαχείρισης και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, καθώς 

επίσης και οι πληρωμές και οι δημοσιονομικοί έλεγχοι σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. 

 

3.1.1. Οι νέοι κανονισμοί που διέπουν τα Ταμεία 

 

Ο νέος γενικός κανονισμός που διέπει τα ΕΔΕΤ είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ. 

1303/2013142 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

                                                           
136 Baldwin, E.Richard & Wyplosz , Charles (2012) The economics of the European Integration.4nd edition. 

London: McGraw-Hill Education. p. 295. 
137 El-Agraa, M. Ali (2001) The European union economics and policies. 6th edition. Harlow, England: Prentice 

Hall Europe. p.404 
138 Βλ.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.1.html, Πρόσβαση:30/12/2015 
139 Bachtler, John & Michie, Rona (2006) Strengthening Economic and Social Cohesion? The Revision of the 

Structural Funds. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group,28 (8), p.791. 
140 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 176. 
141 Βλ.eur-lex,Γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία, 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l60014, Πρόσβαση:30/12/2015 
142 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/320 της 20.12.2013,  Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2013 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l60014
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2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το  ΕΓΤΑΑ και το 

ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το  ΤΣ και το  ΕΤΘΑ 

και προβλέπει την κατάργηση του προηγούμενου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Όσον 

αφορά τα μέσα της συνοχής, ο κανονισμός (ΕΕ) υπ’αριθμ. 1301/2013143 θεσπίζει ειδικές 

διατάξεις σχετικά με το ΕΤΠΑ, ο κανονισμός (ΕΕ) υπ’αριθμ. 1304/2013144 ρυθμίζει τις 

λειτουργίες του ΕΚΤ  και ο κανονισμός (ΕΕ) υπ’αιρθμ. 1300/2013145 τις ειδικές διατάξεις 

του Ταμείου Συνοχής. Τα υπόλοιπα επενδυτικά ταμεία, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, διέπονται από 

τους κανονισμούς (ΕΕ) υπ’αριθμ. 1305/2013 (τελευταία τροποποίηση 791/2015) και (ΕΕ) 

υπ’αριθμ. 508/2014 αντίστοιχα. 

Ο κανονισμός 1303/2013, πιο συγκεκριμένα,  θεσπίζει κοινές διατάξεις για όλα τα  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), που παρέχουν στήριξη στο 

πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου.146 

Επιπλέον, ο κανονισμός αυτός περιέχει γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται 

στα Διαρθρωτικά Ταμεία, δηλαδή στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ, τα οποία μαζί με το Ταμείο 

Συνοχής ονομάζονται «τα Ταμεία». Συνιστά, επομένως, το νομικό εργαλείο147 που στοχεύει 

στην αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ και το συντονισμό μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης, όπως ιδίως την ΕΤΕπ και αποσαφηνίζει την 

οργάνωση και λειτουργία των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

Ο ανωτέρω κανονισμός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αριθμ. 2015/1839 

όσον αφορά ειδικά την Ελλάδα ώστε «να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκή 

οικονομικά μέσα ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-

2020 που στηρίζονται από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ το 2015 και το 2016, (καθώς) είναι 

σκόπιμο να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης που καταβάλλεται στα 

επιχειρησιακά της προγράμματα».148 Επίσης, όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των 

διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότηση των πράξεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

                                                           
143 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/289 της 20.12.2013,  Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2013 
144 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L347/470 της 20.12.2013, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2013 
145 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L347/281 της 20.12.2013, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2013 
146 Βλ. Προοίμιο Κανονισμού 1303/2013 στοιχείο 2 
147 Βλ. Europedia,Μούσης Νίκος, 

 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10, Πρόσβαση:30/12/2015 
148 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270 της 15.10.2015, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

2015/1839 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου του 2015 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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απασχόληση» που στηρίζονται από τα Ταμεία και έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2007-2013 

στην Ελλάδα,  τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης και το ανώτατο όριο πληρωμών των 

προγραμμάτων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού κατέστη αναγκαίο να αυξηθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν επέλθει και παλαιότερα 

αλλαγές και καινοτομίες στο πλαίσιο των ταμείων.  

Βασική καινοτομία των νέων κανονισμών, όπως θα σημειωθεί και παρακάτω, για τη 

νέα περίοδο 2014-2020 είναι η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ε.Ε. και της 

στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την 

οργάνωση των δράσεων των διαρθρωτικών πολιτικών και τον καθορισμό ενός 

περιορισμένου αριθμού θεματικών στόχων, στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώνονται οι 

δράσεις που θα συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Βάσει του άρθρου 4 των κοινών 

εφαρμοστέων διατάξεων  των ΕΔΕΤ του Κανονισμού 1303/2013, τα ΕΔΕΤ έχουν ως στόχο 

την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη,149 λαμβάνοντας υπ’όψιν τις κατευθυντήριες γραμμές της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τις σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που εκδίδονται 

βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και, κατά περίπτωση, σε εθνικό 

επίπεδο, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 9  του Κανονισμού 

1303/2013 ορίζει ότι προκειμένου τα Ταμεία να συμβάλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ορίζει 11 θεματικούς στόχους150 οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

την έρευνα-καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη μετάβαση προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση 

άνθρακα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κοινωνική ένταξη, την 

εκπαίδευση και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης.151 Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 10 του ίδιου Κανονισμού θεσπίστηκε 

ένα  Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) για την προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και 

βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τη θέσπιση των στρατηγικών 

                                                           
149 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.3 
150 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management. 3 (35). p.16. 
151 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ. 30.  
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κατευθυντήριων αρχών ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία προγραμματισμού σε επίπεδο 

κρατών-μελών και περιφερειών και τον τομεακό και χωρικό συντονισμό των παρεμβάσεων 

της Ένωσης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. Το ΚΣΠ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα Ταμεία, 

και γενικά τα ΕΔΕΤ, συμβάλλουν στις ρυθμίσεις για προώθηση της ολοκληρωμένης χρήσης 

τους και για το συντονισμό τους με άλλες σχετικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης.152 

 

3.2. Οι στόχοι και οι δικαιούχοι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 

για την περίοδο 2014-2020 

Οι βασικοί στόχοι των «Ταμείων» όπως υπαγορεύει και το άρθρο 89 παρ. 2 του 

Κανονισμού 1303/2013 για το διάστημα 2014-2020, χάριν της αποστολής της  οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής του άρθρου 174 ΣΛΕΕ και της στρατηγικής της Ένωσης 

για έξυπνη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι: 

 Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 

που υποστηρίζονται από τα Ταμεία· 

 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ. 

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι περιφέρειες, δηλαδή, με ΑΕΠ μικρότερο 

από 75%153 του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε., συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική 

προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι 

περιφέρειες και οι περιοχές προτεραιότητας προσδιορίζονται βάσει της κοινής 

ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).154 Όσον αφορά τον πρώτο 

γενικό στόχο για τις «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων περιφερειών προσδιορίζονται στο άρθρο 90 του Κανονισμού 1303/2013 και 

στηρίζονται βάσει της παραγράφου 1 από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

                                                           
152 Βλ. άρθρο 10 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
153 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management. ResearchGate. 3 (35). p.15 
154 Becker, Sascha O.; Egger, Peter; von Ehrlich, Maximilian; Fenge, Robert (2008) Going NUTS: the effect of 

EU structural funds on regional performance. The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz 

Information Centre for Economics. CESIFO. Working Paper 2495. p.2 
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Οι πόροι για τον στόχο Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

κατανέμονται, συγκεκριμένα, μεταξύ των ακόλουθων τριών κατηγοριών περιφερειών 

επιπέδου NUTS 2:155  

α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 75 % του 

μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27· 156 

β) στις περιφέρειες μετάβασης με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75 % και του 90 % του 

μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·  

γ) στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ανώτερο του 90 % 

του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 90 ορίζει ότι «Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 

μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε ΜΑΔ και 

υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2008 έως 2010, κατώτερο του  

90 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27157 για την ίδια περίοδο αναφοράς. Τα 

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη το 2013, αλλά με κατά 

κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ που υπερβαίνει το 90 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-

27, όπως υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδαφίου, λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο 

Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση». 

Οι συγκεκριμένοι πόροι για τις Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού 1303/2013 στο 96,33% των συνολικών 

πόρων από τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με 52,45% να 

κατανέμονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 10,24% στις περιφέρειες μετάβασης, 

15,67% στις περισσότερο ανεπτυγμένες, 21,19% στα κράτη μέλη που στηρίζονται από το 

Ταμείο Συνοχής και 0,44% για τις εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες. Οι πόροι για τον 

στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 2,75% των συνολικών 

διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 

περίοδο 2014-2020 (δηλ. σύνολο 8,9 δισ. ευρώ).158 

 

                                                           
155 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ.1303/2013 
156 Επισημαίνεται ότι πλέον, με τη νεοεισαχθείσα Κροατία (2013), τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 28. 
157 Η Κροατία δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν. 
158 Βλ. Europedia,Μούσης Νίκος, 

 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?all=1, Πρόσβαση:30/12/2015 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?all=1
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3.2.1. Οι επιμέρους στόχοι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής  

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Βάσει του άρθρου 5 του Κανονισμού 1301/2013 για την τρέχουσα περίοδο βασικοί 

στόχοι του ΕΤΠΑ στα πλαίσια του τομέα «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση», είναι οι εξής:159 

 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.160 

 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών. 

 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.161 

 

 Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία162 με μειωμένη χρήση διοξειδίου του 

άνθρακα.163 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΤΠΑ στηρίζει και τους 11 στόχους του άρθρου 9 του 

Κανονισμού 1303/2013.164 

Για την περίοδο 2014-2020 και σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020165 τα 

κονδύλια που διατίθενται για το ΕΤΠΑ, όπως και για τα άλλα ταμεία, πρέπει να 

διοχετεύονται συγκεκριμένοι πόροι σε κάθε κατηγορία περιφερειακής ανάπτυξης, 

καθιστώντας αναγκαία την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 

τον τέταρτο στόχο της προαγωγής μιας κοινωνίας με χαμηλή χρήση άνθρακα, οι 

                                                           
159 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.23. 
160 European Union-European Commission (2012), How to support SME’s Policy from Structural Funds (ISBN 

978-92-79-25902-9), p. 46. 
161 Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/priorities, Πρόσβαση:30/12/2015 
162 Βλ. άρθρο 5 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1301/2013 
163 Ευρωπαϊκή Ένωση (2014), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική (ISBN 978-92-79-41287-5), 

 σελ. 13 
164 Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Καθοδήγηση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε., σελ. 9 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf, 

Πρόσβαση: 30/1/2016 
165 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματολογικά Δελτία για την Ε.Ε. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html, Πρόσβαση: 30/12/2015 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html
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ανεπτυγμένες περιφέρειες οφείλουν να διοχετεύσουν το 20% των πόρων τους σε αυτό το 

στόχο και το 80%166 τουλάχιστον των πόρων τους σε δύο από τις υπόλοιπες προτεραιότητες, 

οι περιφέρειες μετάβασης τουλάχιστον το 15 % στον τέταρτο στόχο και τουλάχιστον 60% σε 

άλλους δύο και οι λιγότερο ανεπτυγμένες τουλάχιστον το 12%167 στο στόχο χαμηλού 

ανθρακικού αποτυπώματος και τουλάχιστον 50% σε άλλους δύο από τους ανωτέρω στόχους. 

Ο Κανονισμός 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης168 και 

τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση», ορίζει έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης που εστιάζουν στην καινοτομία και 

θέτουν τις προτεραιότητες με στόχο τη δόμηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε 

περιφερειακό επίπεδο. Στα παραπάνω πλαίσια πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές διαχείρισης καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πανεπιστήμια και 

άλλα ιδρύματα, βιομηχανίες και κοινωνικοί εταίροι.169  

 Κατά την τρέχουσα περίοδο το ΕΤΠΑ ενισχύει επίσης τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ που προορίζονται για κάθε κράτος μέλος πρέπει 

να πηγαίνουν σε ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό την 

αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματολογικών, δημογραφικών και 

κοινωνικών προβλημάτων των αστικών περιοχών.170 Το ΕΤΠΑ, τέλος, μπορεί να στηρίξει 

επιπρόσθετες δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας.171 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των μέσων ειδικής στήριξης Jeremie, Jessica, 

Jaspers και Jasmine, τα Ταμεία διαδραματίζουν και κατά την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο καθώς αποτελούν την κύρια χρηματοδοτική πηγή των εν λόγω δράσεων. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Jeremie και της Jessica τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές 

τους αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα 

διαρθρωτικά ταμεία, συγκεκριμένα τις συνεισφορές από το ΕΤΠΑ, για να προωθηθούν στις 

                                                           
166 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1595. 
167 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management. ResearchGate, 3 (35). p.13. 
168 Βλ. Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1301/2013 
169 Prisecaru, Peter (2015)  New steps and initiatives for a rapid reindustrialization in EU. Knowledge Horizons-

Economics. Pro Universitaria, 7 (1). p.96 
170 Βλ.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΤΠΑ, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html, Πρόσβαση:30/12/2015 
171 Mούσης, Νίκος (2013)  Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 14η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. σελ. 232. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html
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ΜΜΕ172 ή στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη αντίστοιχα.173 Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του 

Jaspers παρέχεται τεχνική βοήθεια σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 

Ταμείο Συνοχής. 174  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Οι προτεραιότητες του ΕΚΤ για την τρέχουσα περίοδο είναι: 

 H προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της 

κινητικότητας. 

 

 Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των 

διακρίσεων. 

 

 Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. 

 

 Η βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης.175 

Κατά την τρέχουσα περίοδο εισάγεται, επίσης, μία νέα Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων στα πλαίσια του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση»176 που συνδέεται με το ΕΚΤ και θα βοηθήσει με ειδικό κονδύλι που φτάνει τα 

3 δισ. ευρώ, τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε 

περιφέρειες που τα ποσοστά ανεργίας των νέων  υπερβαίνουν το 25%177 και θα υποστηρίζει  

την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη νεολαία».178 

 

 

                                                           
172 Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Jeremie 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jeremie/#4, Πρόσβαση:31/1/2016 
173  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Jessica, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jessica/#3,Πρόσβαση:31/1/2016 
174  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Jaspers, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jaspers/, Πρόσβαση:31/1/2016 
175 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/priorities, Πρόσβαση:30/12/2015 
176 Βλ. Europedia,Μούσης Νίκος, 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/03/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10, Πρόσβαση:30/12/2015 
177 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=el, Πρόσβαση:30/12/2015 
178 Βλ. Προοίμιο και άρθρο 1 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1304/2013 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jeremie/#4
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jessica/#3
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/how/priorities
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/03/03/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=el
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Ταμείο Συνοχής 

Στα πλαίσια του Κανονισμού 1303/2013, το Ταμείο Συνοχής, το οποίο διέπεται από 

τον Κανονισμό 1300/2013, συμμετέχει στη χρηματοδότηση σχεδίων στους τομείς: (α) του 

περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και (β) των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Τα έργα 

που στηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

θεσπίζει ο Κανονισμός 1315/2013.179 Επίσης, το Ταμείο Συνοχής στηρίζει την τεχνική 

βοήθεια στα κράτη-μέλη εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία και σύμφωνα με τις 

ειδικές για κάθε κράτος μέλος ανάγκες για επενδύσεις και υποδομές. 

Βάσει του άρθρου 4 Κανονισμού 1300/2013 οι επενδυτικές προτεραιότητες του 

Ταμείου Συνοχής είναι: 

 H στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς. 

 Η προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων. 

 Η διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

 Η προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις 

υποδομές των βασικών δικτύων. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική βοήθεια του Ταμείου Συνοχής μπορεί να ανασταλεί με 

απόφαση του Συμβουλίου (λαμβανομένης με ειδική πλειοψηφία) εάν το Κράτος Μέλος 

παρουσιάσει υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν έχει επιλύσει την κατάσταση ή δεν 

έχει λάβει την κατάλληλη ενέργεια να το κάνει. Το Ταμείο Συνοχής ήταν το πρώτο ταμείο 

που προέβλεπε την εν λόγω διαδικασία μακροοικονομικού ελέγχου.180 Σήμερα, βάσει του 

άρθρου 23 παρ.9 του Κανονισμού 1303/2013 σχετικά με τα μέτρα που συνδέονται με την 

αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ για χρηστή οικονομική διαχείριση, η εν λόγω διαδικασία 

προβλέπεται για όλα τα ΕΔΕΤ.  

                                                           
179 Βλ. άρθρο 2 παρ. 1 εδ.β’ Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ.αριθμ. 1300/2013  
180 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 

4.1. Γενικά περί της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

 

 Η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο του 2011 τις προτάσεις της για τον 

προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020, προτείνοντας 376 δισ. ευρώ για την οικονομική 

κοινωνική και εδαφική συνοχή.181 Οι διαπραγματεύσεις, όμως, που ακολούθησαν κατέδειξαν 

την άρνηση των κρατών μελών να υιοθετήσουν τις παραπάνω δαπάνες λόγω κυρίως της 

οικονομικής κρίσης.182 Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αδιέξοδα, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο κατέληξε το Φεβρουάριο του 2013 σε απόφαση σχετικά με το ‘’πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020’’.183 Τελικά, κατόπιν μικρών τροποποιήσεων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η διαθεσμική συμφωνία184 

από την οποία προέκυψε ο Κανονισμός (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου 

της 2ας Δεκεμβρίου 2013  για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. O εν λόγω Κανονισμός προβλέπει 325 δισ. ευρώ για τη πολιτική 

συνοχής.185 Επιπρόσθετα, το Δεκέμβριου του 2013 το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε τους 

νέους κανόνες που πλαισιώνουν τις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-

2020.186 

 

4.2. Διαφορές από προηγούμενες στρατηγικές περιόδους 

 

Μετά από μία επταετή περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που μείωσε 

σημαντικά το ΑΕΠ και τα επίπεδα απασχόλησης στα πλαίσια της Ένωσης, το 2014 είναι ο 

                                                           
181 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2011) 500 τελικό, Μέρος 1, Βρυξέλλες, 29.6.2011, Ανακοίνωση της Επιτροπής 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 

Περιφερειών, Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020, σελ. 17. 
182 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 167. 
183 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ. 13.  
184 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 168. 
185 Βλ. Παράρτημα Ι Κανονισμού  (Ε.Ε., EURATOM) υπ’αιρθμ.1311/2013, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/884 της 20.12.2013 
186 Prisecaru, Peter (2015)  New steps and initiatives for a rapid reindustrialization in EU. Knowledge Horizons-

Economics. Pro Universitaria, 7 (1). p.95 
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πρώτος χρόνος μίας νέας προγραμματικής περιόδου. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά την 

προηγούμενη περίοδο αντιμετώπισαν σοβαρές προκλήσεις στις οικονομίες τους ήδη από το 

2008, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής ήταν κατεξοχήν 

συνδεδεμένοι με τη στρατηγική του Γκέτενμπρογκ και της Λισαβόνας.187 Η σημαντική 

διαφορά της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθίσταται το γεγονός ότι η τρέχουσα 

περίοδος επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’ για την επίτευξη 

της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια του ανωτέρω στόχου οι περιφέρειες 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ενώ υποστηρίζεται ότι το νομικό και πολιτικό πλαίσιο 

της τρέχουσας περιόδου ενθαρρύνει τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων ως πιο 

βιώσιμη και αποτελεσματική πηγή,188 παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

έχει μειωθεί. Η προγραμματική περίοδος 2007-2013 και η τρέχουσα, 2014-2020, όπως θα 

εξεταστεί και παρακάτω έχουν εισάγει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πόροι 

έχουν προγραμματιστεί για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Γενικότεροι στόχοι της 

τρέχουσας περιόδου είναι η εξειδίκευση και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε να 

συνεισφέρουν στην ενίσχυση του προϋπολογισμού.189 

 

4.2.1. Διαφορές από την προγραμματική περίοδο 2007-2013  

 

1) H πρώτη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός190 της Ένωσης για 

το 2014-2020 μειώθηκε σε σχετικές τιμές κατά την τρέχουσα περίοδο, αντί να καλύψει τις 

νέες ανάγκες και την πρόσθετη, αντικυκλική, σταθεροποιητική λειτουργία191 (μείωση 

περίπου 3% για την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με 2007-2013). Χώρες, όπως η Ελλάδα, οι 

οποίες χρειάζονται τους κοινοτικούς πόρους περισσότερο παρά ποτέ, θα εισπράξουν ποσά 

σημαντικά χαμηλότερα από ότι στο παρελθόν. 

                                                           
187 Baun, Michael J & Dan Marek (2008) EU cohesion policy after enlargement. Basingstoke, England: 

Palgrave Macmillan. p.8. 
188 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management. ResearchGate, 3 (35). p.13. 
189 Βλ. Άρθρο 4 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013  
190 Βλ. European Commission, Multiannual Financial Framework 2014-2020 and EU Budget, p.9. 
191 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). σελ. 18.  
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το στόχο της συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013, 

διατέθηκαν για τα Ταμεία (ΕΤΠΑ,ΕΚΤ,ΤΣ) 346192 δισ. ευρώ περίπου σε τιμές 2011 (περίπου 

το 36 % του προϋπολογισμού). Αντίστοιχα, για την τρέχουσα περίοδο 2014-2020193 

διατέθηκαν 325 δισ. ευρώ 194 σε τιμές 2011 (351,8 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές195 - περίπου 

34% του προϋπολογισμού)196 εκ των οποίων 256 σχεδόν δισ. ευρώ στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ,197 

παρά τις προτάσεις της Επιτροπής το 2011 που όριζαν να διοχετευθούν 376 δισ. ευρώ198 για 

το στόχο της Συνοχής. Συνολικά οι δαπάνες για το στόχο της Συνοχής μειώθηκαν κατά 8,4%.              

 Πίνακας 1. Οι πόροι του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. 

Ταμεία/Προγραμματικές 

περίοδοι 

2007-2013* 

(σε τιμές 2011) 

2014-2020 

     (σε τρέχουσες τιμές199) 

ΕΤΠΑ 200,7 δισ. 200 196,5 δισ. 201 

ΕΚΤ 76,8 δισ.  86,4 δισ. 202 κ 3,2 δισ.ΠΑΝ 

ΤΣ 70 δισ.  63,3 δισ. 203 

Σύνολο 346 δισ. 349,4 δισ. 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από το συγγραφέα 

                                                           
192 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). σελ. 108. 
193 Βλ. άρθρο 91 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
194 Βλ. European Commission, Figures and Documents, 

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#documents, Πρόσβαση:30/12/2015 
195 Ευρωπαϊκή Ένωση (2014)  Πολιτική συνοχής 2014-2020 Ανεβάζοντας ταχύτητα. Panorama Inforegio 

48/2013 (ISSN 1725-8138). σελ. 25 
196 Βλ. European Commision, Figures & Documents, 

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm, Πρόσβαση: 30/12/2015 
197 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 168. 
198Το ίδιο σελ. 167. 
199 Bλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=325, Πρόσβαση:30/12/2015 
200 Bλ. European Parliamentary Research Service, Structural and Cohesion Funds (2007-2013) 

http://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-

overview/erdf_esf_cf2007-2013/, Πρόσβαση:30/12/2015 
201 Βλ. μαζί με το στόχο της εδαφικής συνεργασίας eur-lex, ΕΤΠΑ, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:2602_3&from=EN, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
202 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 170. 
203 Βλ. European Commission, ESIF, 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf, Πρόσβαση: 30/12/2015 

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#documents
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=325
http://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/erdf_esf_cf2007-2013/
http://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/erdf_esf_cf2007-2013/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:2602_3&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
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Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που εστίασε 

στην την “οικονομική και κοινωνική συνοχή”, και τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών 

πολιτικών το 1988, οι πόροι για τη “συνοχή” μειώνονται, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και 

ως ποσοστό του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού.204 Επίσης, το συνολικό ανώτατο 

όριο πληρωμών καθορίσθηκε σε 908,40 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, σε σύγκριση με 

τα 942,78 δισεκατομμύρια ευρώ του ΠΔΠ 2007-2013205 και μάλιστα τη στιγμή που οι 

τέσσερις παραδοσιακές “χώρες συνοχής” (η Ελλάδα, η Πορτογαλία, ή Ισπανία και η 

Ιρλανδία) βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη δημοσιονομική κρίση.206  

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της αναθεώρησης του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1311/2013 με τον Κανονισμό 2015/623207 κατέστη εφικτή η μεταφορά κονδυλίων κατόπιν 

της υπ’αριθμ. 2015/0010208 προτάσεως της Επιτροπής, ενώ οι τιμές ορίστηκαν σε τιμές 2011 

βάσει του επισυναπτόμενου παραρτήματος. 

2) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η σύγκριση της κατανομής του 

κοινοτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορίες δαπανών της τρέχουσας περιόδου με εκείνη της 

περιόδου 2007-2013. Όπως υπογραμμίστηκε μείωση σημειώνουν οι δαπάνες για τη “συνοχή” 

(μείωση κατά 8%). Αυξάνονται, όμως, σημαντικά οι μικρότερες κατηγορίες, 

συμπεριλαμβανόμενων εκείνων για την έρευνα-τεχνολογία-καινοτομία, με 126 δισ. ευρώ να 

διατίθενται για την ‘’ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση’’(περίπου 

13% του συνόλου των δαπανών).209 Παρατηρείται, δηλαδή, μια σημαντική απόκλιση από την 

“εξαρτημένη τροχιά”,210 το παραδοσιακό μοντέλο, όπου η έμφαση δινόταν σχεδόν 

αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και τη συνοχή. Κατά την περίοδο 2014-2020, οι κύριοι 

στόχοι που τέθηκαν ωθούν τη χρηματοδότηση σε προτεραιότητες ανάπτυξης, όπως η έρευνα 

                                                           
204 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.29.  
205 Bλ.Europedia, Μούσης, Νίκος 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1361096354-251238-24380.tkl?lang=gr, Πρόσβαση:30/12/2015 
206 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). σελ. 108.  
207 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L103 της 22.4.2015, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 2015/263 

του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου του 2015 
208 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2015) 15 Final, 2015/0010 (APP), Βρυξέλλες, 20.1.2015  Πρόταση, Κανονισμός 

του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 
209 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).σελ. 96.  
210 Το ίδιο σελ. 97 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1361096354-251238-24380.tkl?lang=gr
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η τεχνολογία, η πληροφορική, οι επικοινωνίες, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η επίτευξη 

οικονομίας χαμηλής εκπομπής άνθρακα.211  

3) Μια ακόμη σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη συγκεντρωτικότητα των πόρων 

στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς μειώνονται οι πόροι για τις 

περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. Στη 

γενικότερη συνολική εικόνα μειώσεις των πόρων για τη συνοχή έρχεται να προστεθεί και η 

μείωση του ποσοστού απορρόφησης πόρων για τις ανωτέρω περιφέρειες καθώς κατά την 

τρέχουσα περίοδο θα απορροφήσουν το 52,5 % των πόρων για τη συνοχή σε αντίθεση με το 

57,4% κατά την περίοδο 2007-2013.212 

Ενώ για την περίοδο 2007-2013 οι περιφέρειες διακρίνονταν σε “περιφέρειες 

σύγκλισης” (convergence), “σταδιακής εξόδου” (phasing out), “σταδιακής εισόδου” (phasing 

in) και “ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης” (competitiveness and employment), πλέον 

διακρίνονται σε περιφέρειες “λιγότερο αναπτυγμένες” (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο 

από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ), “περιφέρειες μετάβασης” (transition regions, με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ) και “περιφέρειες περισσότερο 

αναπτυγμένες” (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 90% του μέσου όρου της ΕΕ). Όσον 

αφορά του πόρους που θα λάβουν οι ανωτέρω περιφέρειες παρατηρείται ότι οι κατά  την 

περίοδο 2007-2013 περιφέρειες σύγκλισης, που κατά την τρέχουσα θα είναι είτε μετάβασης 

είτε περισσότερο ανεπτυγμένες, καλούνται να λάβουν τουλάχιστον το 60% των ενισχύσεων 

της προηγούμενης περιόδου. Όσον αφορά τις περιφέρειες σε μετάβαση, εκείνες θα λάβουν 

λιγότερα αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι κοντά στο 90% του μέσου όρου της Ε.Ε. 213 σε 

αντίθεση με τις περιφέρειες σε μετάβαση που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου στο 75% 

του μέσου όρου. 214 

Επίσης, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα κυμαίνονται από 75%-85% στην πρώτη 

κατηγορία περιφερειών για την τρέχουσα περίοδο, για τη δεύτερη κατηγορία το ποσοστό θα 

                                                           
211 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 174. 
212 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ. 108.  
213 Το ίδιο σελ.110. 
214  Η Κροατία δεν έχει ληφθεί υπ’όψιν. 
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φτάνει στο 60% και για την τελευταία σε 50%.215 Παρέκκλιση από τον εν λόγω κανόνα 

μπορεί να επέλθει βάσει του κανονισμού 1297/2013216 σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές 

δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.217 Οι συγκεκριμένες 

ρυθμίσεις αναφέρονται στην περίοδο 2014-2020 και τη δυνατότητα αύξησης των ενδιάμεσων 

πληρωμών από τα ταμεία κατά τα δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το πραγματικό 

ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που 

ζήτησαν να επωφεληθούν από το μέτρο αυτό.218 Το μέτρο θα εφαρμόζεται, μέχρι την 30η 

Ιουνίου του 2016 οπότε και θα εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης των ενδιάμεσων πληρωμών 

όπως ορίζεται και στο άρθρο 22 του Κανονισμού 1303/2013. 

4) Κατά την περίοδο 2007-2013 παρατηρήθηκε ενίσχυση των καινούριων κρατών 

μελών ιδιαίτερα από την πολιτική συνοχής. Κατά την τρέχουσα περίοδο βάσει των στοιχείων 

που προκύπτουν από την κατανομή των δαπανών στον τομέα της Συνοχής, η Πολωνία είναι 

η περισσότερο επωφελούμενη χώρα σε απόλυτα μεγέθη, η οποία αναμένεται να εισπράξει 

περίπου 2% των συνολικών πόρων. Οι ‘’κατεξοχήν χώρες της συνοχής’’, όμως, (Ελλάδα, 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) αναμένεται να λάβουν μόλις το 19 %.219 

5) Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η πολιτική συνοχής ήταν ήδη 

ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η σύνδεση της νέας 

προγραμματικής περιόδου με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη το 2020» επιφέρει, 

όπως θα εξεταστεί και στο επόμενο κεφάλαιο, σημαντικές αλλαγές για το μέλλον.220 Ο 

προϋπολογισμός221 πλέον και ο προγραμματισμός επιτάσσει τα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες να επικεντρωθούν στη στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

                                                           
215 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ. 30. 
216 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της  20.12.2013, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

1297/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου του 2013 
217  Βλ. Προοίμιο στοιχείο  5  του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1297/2013 
218 Βλ.Europedia,Μούσης Νίκος, 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/01/02/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10, Πρόσβαση:30/12/2015 
219 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.30. 
220 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.5. 
221 Βλ.άρθρο 4 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013  

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/01/02/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10
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στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.222 Η επιτυχία των στόχων 

βασίζεται σε ένα ισχυρό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης223 που συντονίζει τις 

πολιτικές της Ε.Ε. με τις εθνικές των κρατών μελών.  

 Επίσης, την τρέχουσα περίοδο εισάγεται με τον Κανονισμό 1303/2013 ένα κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο που διέπει τα ΕΔΕΤ, με στόχο των καλύτερο συντονισμό των δράσεων 

των διαρθρωτικών ταμείων και των επενδυτικών κεφαλαίων.224 Στο ΚΣΠ, όπως θα εξεταστεί 

και παρακάτω, εξειδικεύονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της «Ευρώπης 2020» ως βασικές 

δράσεις των ταμείων,225 θεσπίζοντας για κάθε έναν από τους 11 στόχους του άρθρου 9 του 

Κανονισμού 1303/2013 μία συγκεκριμένη δράση που καλείται να αναλάβει το κάθε Ταμείο. 

Ταυτόχρονα, στο ως άνω πλαίσιο η κοινή δέσμη των νέων κανόνων226 για όλα τα 

διαρθρωτικά ταμεία και επενδυτικά κεφάλαια, επιτυγχάνει την απλούστευση της 

γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων. 

6) Κατά την περίοδο 2007-2013 η πολιτική συνοχής επέτασσε μακροοικονομικές 

προϋποθέσεις μόνο για το Ταμείο Συνοχής227 με τις σχετικές διατάξεις να εφαρμόζονται 

μόνο μία φορά το 2012 στην περίπτωση της Ουγγαρίας.228 Την τρέχουσα περίοδο 2014-2020  

βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού 1303/2013 ρυθμίζονται τα μέτρα που συνδέονται με 

την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ για χρηστή οικονομική διαχείριση. Στην παράγραφο 9 

προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο για 

αναστολή μέρους ή του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών για τα 

προγράμματα ενός κράτους μέλους. Η μακροοικονομική πολιτική και οι ενδεχόμενες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες αποτελούν, λοιπόν, σημαντική προϋπόθεση ομαλής ροής 

των πόρων που διατίθενται από τα ταμεία, καθώς τα κράτη μέλη οφείλουν να 

                                                           
222 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.37. 
223 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.3 
224 European Commission (COM(2015) 639 final) Brussels, 14.12.2015, Investing in jobs and growth - 

maximising the contribution of European Structural and Investment Funds), p.5. 
225 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 294. 
226  Ενημερωτικό σημείωμα Επιτροπής (Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013) ΜΕΜΟ/13/878, σελ.2. 
227 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.14. 
228 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.119.  
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συμμορφώνονται  με τις συστάσεις του Συμβουλίου229 σχετικά με ενδεχόμενη υπερβολική 

ανισορροπία230 σύμφωνα με τον κανονισμό  1176/2011. Παρατηρείται μία σαφής σύνδεση 

των επιμέρους προγραμμάτων με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων231 και των 

ειδικών συστάσεων που έχουν προσδιοριστεί για κάθε κράτος μέλος στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη για 

τα οποία το Συμβούλιο έχει κάνει συστάσεις για υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος ή που 

βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής 

Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ή από τον 

αντίστοιχο Κανονισμό του Συμβουλίου για χώρες εκτός Ευρωζώνης, να τροποποιήσουν τη 

Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα προκειμένου να 

συμβάλουν στη μακροοικονομική προσαρμογή τους.232 Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή 

μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα 

επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 23 παρ. 9 Κανονισμού 1303/2013).  

  Πέραν της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας εισάγεται, επίσης, και η εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητα ‘’ex ante conditionality’’,233 δηλαδή η δέσμευση για τήρηση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από την έναρξη εφαρμογής συγκεκριμένων 

προγραμμάτων. Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού 

1303/2013 : «Σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό τους πλαίσιο και στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας των προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, του συμφώνου εταιρικής σχέσης, τα 

κράτη μέλη αξιολογούν αν είναι εφαρμοστέες οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που 

ορίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο και οι γενικές εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙ τμήμα ΙΙ όσον αφορά τους 

ειδικούς στόχους που επιδιώκονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες των προγραμμάτων τους 

καθώς και εάν πληρούνται οι εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες». Σε περίπτωση 

μη εκπλήρωσης των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων ν, το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, των υπεύθυνων φορέων και 

του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς αυτές τις εκ 

                                                           
229 Reggi Luigi &  Sergio Scicchitano (2014) Are EU regional digital strategies evidence-based? An analysis of 

the allocation of 2007-2013 Structural Funds. Telecommunications Policy. Elsevier. 38. p.532. 
230 Βλ. άρθρο 23 παρ 9 εδ β’ του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
231 Ενημερωτικό σημείωμα Επιτροπής (Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013) ΜΕΜΟ/13/878, σελ.3. 
232 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.119.  
233 European Commission, Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020, A short reference guide for 

Managing Authorities, Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014, p.2. 
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των προτέρων αιρεσιμότητες το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016234 και κοινοποιούν το 

γεγονός το αργότερο έως την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 50 

παρ. 4 ή την έκθεση προόδου του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 στοιχείο γ.235 Βάσει 

της παραγράφου 3 του άρθρου 19 η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια και την καταλληλότητα 

των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμοσιμότητα και εκπλήρωση των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και δύναται κατά περίπτωση να 

αναστείλει σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών (παρ.5) μέχρι την εφαρμογή των 

μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, 

συμπεριλαμβανομένων του Jeremie και της Jessica, προβλέπεται στο άρθρο 37 παρ. 2 και 

πρέπει πλέον να καλύπτει κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ενώ μπορεί να διενεργηθεί σε 

στάδια.236 Δεν τάσσεται προθεσμία, πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί πριν η διαχειριστική 

αρχή αποφασίσει να παράσχει συνεισφορές σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται με την αξιολόγηση του άρθρου 55. 

Υποβάλλεται στην επιτροπή παρακολούθησης για ενημερωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τους 

ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.  

Παρατηρείται, λοιπόν, μία καινούρια λογική ειδικά στο πλαίσιο της περιφερειακής 

πολιτικής, καθώς ο ίδιος ο στόχος της συνοχής για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 

κράτη μέλη περνάει από το φίλτρο του δημοσιονομικού ελέγχου, οι οποίες σε περιόδους 

κρίσης είναι πολύ πιθανό να εμπίπτει σε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παρόλ’αυτά η εκ 

των προτέρων αιρεσιμότητα στοχεύει στη σημαντική σύνδεση της χρηματοδότησης με την 

αποτελεσματικότητα ώστε να αξιολογούνται τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ταυτόχρονα, 

επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση χρηματοδοτικών δεικτών (π.χ. 

απορροφητικότητα πόρων), δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.237 Στο ίδιο πλαίσιο 

κυμαίνεται και η υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων που 

στοχεύει στην αξιολόγηση της χρησιμότητας του εκάστοτε χρηματοδοτικού μέσου και των 

                                                           
234 Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.243. 
235  Βλ. Άρθρο  19 παρ 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
236  Βλ. 37 παρ. 3 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
237 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.32.  
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πιθανών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει, εισάγοντας, έτσι μία καινοτόμο διαδικασία 

ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica. 

Όπως και να χει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μέσω της περιφερειακής πολιτικής έχει 

παγιωθεί με ποικίλες συζητήσεις να εγείρονται ως προς το έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ηγετικό ρόλο στην όλη διαδικασία μέσω του ελέγχου των 

εθνικών και  περιφερειακών αρχών.238 Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δίνεται 

έμφαση στην Επιτροπή, καθώς η δράση των Ταμείων εξαρτάται σημαντικά από την επιλογή 

των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της τήρησης των μακροοικονομικών 

στόχων του κράτους-μέλους, γεγονός που ελλοχεύει γενικότερα κινδύνους ως προς την 

εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής συνοχής. 

7) Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 

στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής φαίνεται να ενδυναμώνεται και να επεκτείνεται.239 Η νέα 

προγραμματική περίοδος εστιάζει στα δάνεια παρά στις επιχορηγήσεις αναμένοντας ότι θα 

βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων και θα αποθαρρύνει την εξάρτηση από επιδοτήσεις.240 

Η έμφαση, συνεπώς, στα δάνεια, τις εγγυήσεις και τα ίδια κεφάλαια/κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου ενισχύει το ρόλο μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως το 

Jeremie και η Jessica. 

Επιπλέον, αναπτύσσεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το νομικό πλαίσιο των μέσων241 

αυτών. Ακόμη μία σημαντική αλλαγή όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα καθίσταται η 

ανάγκη αύξησης της χρήσης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω των 

ειδικών μέσων στήριξης. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στο συνδυασμό πόρων της Ένωσης με 

άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα περίοδο η ΕΕ από κοινού με τα 

κράτη μέλη στοχεύουν στις επενδύσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή 

μόχλευση και το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο από κάθε επένδυση.242 Μέσω των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών και την παροχή δανείων, μπορεί να υπάρξει μεγάλη 

                                                           
238 Pinho, Carlos, Varum, Celeste & Antunes Micaela (2014) Structural Funds and European Regional Growth: 

Comparison of Effects among Different Programming Periods. European Planning Studies.Routledge, Taylor & 

Francis Group, 23 (7), p.1304. 
239 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1593. 
240 Βλ.Ενημερωτικό σημείωμα Επιτροπής (Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013) ΜΕΜΟ/13/878, σελ.3. 
241 European Commission, Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020, A short reference guide for 

Managing Authorities, , Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014, p.2. 
242 Ευρωπαϊκή Ένωση,Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική (ISBN 978-92-79-41287-5), σελ. 15. 



  

46 
 

προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις που βασίζονται στον ενωσιακό προϋπολογισμό καθώς, 

μπορεί να επιτευχθεί ανακύκλωση και μόχλευση των κονδυλίων του.  

Παρατηρείται, συνεπώς, ότι οι διαφοροποιήσεις της τρέχουσας περιόδου στα μέσα 

ειδικής στήριξης Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine καταγράφονται τόσο άμεσα στις εν 

λόγω πρωτοβουλίες όσο και έμμεσα βασισμένες στις διατάξεις που διέπουν τα Ταμεία και 

την πολιτική συνοχής γενικότερα. 

 

4.3. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη 

 

Το σχέδιο του Προέδρου της Επιτροπής Jean Claud Juncker  που ανακοινώθηκε από 

την Επιτροπή το Νοέμβριου του 2014 και εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου του 2015 από το ΕΚ, 

λαμβάνει μέριμνα για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ε.Ε. και τη μείωση 

των επενδύσεων. Η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο εν λόγω 

σχέδιο καθώς «Τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές αρχές, έχουν να διαδραματίσουν 

καίριο ρόλο στη συνέχιση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την επίδειξη 

δημοσιονομικής υπευθυνότητας, την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και την τόνωση των 

επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης».243 Τον συγκεκριμένο 

επενδυτικό σχέδιο προωθεί την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ πρόσθετης 

επένδυσης κατά τα τρία έτη από το 2014 έως τα τέλη του 2017244 και στοχεύει γενικότερα 

στην καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων της Ε.Ε.. Με σκοπό να διασφαλιστεί η 

ταχεία υλοποίηση, η προτεινόμενη δράση μπορεί να χρηματοδοτηθεί εντός του τρέχοντος 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2014-2020. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει διαφορετική χρήση τμημάτων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.245  

                                                           
243 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.4. 
244 Prisecaru, Peter (2015)  New steps and initiatives for a rapid reindustrialization in Eu. Knowledge Horizons-

Economics. Pro Universitaria, 7 (1). p.97. 
245 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.6. 
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Στο παραπάνω πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει τη σύσταση 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, και να δεσμευτεί υπέρ μιας πιο 

αποτελεσματικής χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ιδίως 

του συνολικού διπλασιασμού της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων.246 Το νέο ταμείο 

διέπεται από τον κανονισμό 2015/1017.247 Στο πλαίσιο της ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ θα παρέχει 

στήριξη σε έργα υψηλού κινδύνου που λόγω της αμφίβολης οικονομικής κατάστασης 

καθίσταται δύσκολο να υποστηριχθούν από ιδιώτες επενδυτές. Το ΕΤΣΕ βασίζεται σε 

εγγύηση ύψους 16 δισ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (έχουν προβλεφθεί 8 δισ. € στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για να στηρίξουν εγγύηση 16 δισ.) και 5 δισεκατομμύρια από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.248 Το εν λόγω ταμείο δίνει έτσι με τη σειρά του τη 

δυνατότητα στην ΕΤΕπ να δανειστεί τρεις φορές περισσότερο για επενδύσεις και 

χρηματοδότηση έργων. Με τη σειρά τους οι επενδύσεις της ΕΤΕπ αναμένεται να έχουν 

μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα περίπου 15 φορές μεγαλύτερο από τα αρχικά 

δημόσια κονδύλια στο ταμείο για κάθε επένδυση249 και εν συνεχεία το ΕΤΣΕ θα 

χρηματοδοτεί μεγάλα και επικίνδυνα επενδυτικά προγράμματα.  

Κατά κανόνα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα παρέχει 

περισσότερη κάλυψη κινδύνων των διαφόρων έργων, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά την 

πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε ασφαλέστερα τμήματα των έργων.250 Θα στηρίζει 

συγκεκριμένα, μακρόπνοα επενδυτικά σχέδια και τις επενδύσεις ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης.251 Το σημαντικό είναι ότι τα εν λόγω έργα θα υλοποιούνται οπουδήποτε 

στην ΕΕ και σε οιονδήποτε από τους επιλέξιμους τομείς: δεν θα υπάρχουν γεωγραφικές ή 

                                                           
246 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη,σελ.7. 
247 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L169 της 1.7.2015, Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 

2015/1017του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη 

Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013-το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
248 Myant, Martin (2015) Juncker’s investment plan: What results can we expect?. European Policy Analysis. 

SIEPS.10. p.6. 
249 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.9. 
250 Το ίδιο σελ.10 
251 Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΤΣΕ, 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
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τομεακές ποσοστώσεις.252 Παρά τα πλεονεκτήματά του, το σχέδιο Γιούνκερ έχει υποστεί 

κριτική καθώς η εμπλοκή της ΕΤΕπ υποστηρίζεται ότι θα επιφέρει την ενίσχυση των 

μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και όχι των μικρότερων που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες 

καθώς η απόφαση επί των δανείων λαμβάνεται από την ΕΤΕπ,253 ενώ θεωρείται ότι 

ορισμένοι τομείς προτεραιότητας όπως η εκπαίδευση είναι πιθανό να μη μπορέσουν να 

ενισχυθούν254 αν δε συνδυαστούν με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Επιπλέον, η διάθεση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται 

μέσω της δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.255 Το Επενδυτικό 

Πρόγραμμα στοχεύει στο διπλασιασμό των χρηματοδοτικών μέσων για την περίοδο 2014-

2020 και σκοπεύει στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

καθώς και στην ενίσχυση της εμπειρίας των διαχειριστικών αρχών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 

της ενίσχυσης των χρηματοδοτικών μέσων που φέρουν τη μορφή δανείων, εισφορών και 

εγγυήσεων, αντί των παραδοσιακών επιχορηγήσεων.256 Δίνεται, επομένως, μέσω του σχεδίου 

σημαντική έμφαση στη μόχλευση και την ανακύκλωση των κεφαλαίων που μπορούν να 

επιφέρουν τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Στο σημείο αυτό παρατηρείται αντιστοιχία με το 

στόχο των πρωτοβουλιών της ένωσης, που καταγράφονται παρακάτω, και οι οποίες 

επιτυγχάνουν τη μόχλευση κεφαλαίων μέσω των χρηματοδοτικών μέσων.257 

Ακόμη, το σχέδιο στοχεύει στο να μεριμνά για να φθάσει η χρηματοδότηση των 

επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.258 Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου «κόμβου 

                                                           
252 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.10. 
253 Βλ. EurActiv (2015), άρθρο, 

http://www.euractiv.gr/thematikes-katigories/periferiaki-politiki/periferies-schedio-giounker-evnoi-megala-ke-

ochi-mikra-erga-ipodomon/, Πρόσβαση:30/12/2015 
254 Gros, Daniel (2014) The Juncker Plan: From €21 to €315 billion,through smoke and mirrors.CEPS 

Commentary.p. 2 
255 European Commission (COM(2015) 639 final) Brussels, 14.12.2015, Investing in jobs and growth - 

maximising the contribution of European Structural and Investment Funds), p.2. 
256 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.11. 
257 European Commission (COM(2015) 639 final) Brussels, 14.12.2015, Investing in jobs and growth - 

maximising the contribution of European Structural and Investment Funds), p.6. 
258 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.12. 
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επενδυτικών συμβουλών»259 ο οποίος θα φέρει σε επαφή πηγές εμπειρογνωσίας και θα 

ενισχύσει την τεχνική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την καθοδήγηση των μεγάλων 

επενδύσεων, αξιοποιώντας την πείρα της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών τραπεζών 

στήριξης και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 

ταμείων. Ο νέος κόμβος στήριξης και καθοδήγησης των φορέων υλοποίησης έργων, των 

επενδυτών και των δημόσιων αρχών διαχείρισης θα στηρίζεται σε ήδη διαθέσιμα μέσα, όπως 

το Jaspers, που αναμένεται να επεκταθεί, και στη νεοσύστατη συμβουλευτική πλατφόρμα FI-

compass260 που έχει ως στόχο  να διευκολύνει και να επιταχύνει τη χρήση των 

χρηματοδοτικών μέσων στα κράτη μέλη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το 

Ταμείο Επενδύσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 Prisecaru, Peter (2015)  New steps and initiatives for a rapid reindustrialization in Eu. Knowledge Horizons-

Economics. Pro Universitaria, 7 (1). 97. 
260 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

5.1. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020»  

 

Η στρατηγική της Λισαβόνας,261 ήδη πολύ πριν την οικονομική κρίση στην Ε.Ε. είχε 

δείξει δείγματα αποτυχίας.262 Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη 

στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’ που αφορούσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη 

δεκαετία της Ε.Ε.263 Μέσα σε ένα περιβάλλον σοβαρής οικονομικής ύφεσης ήδη από το 

2008,264 πρωταρχικός στόχος της εν λόγω στρατηγικής κατέστη η ενίσχυση «περισσότερων 

θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης» με την τόνωση της έξυπνης βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης.265 Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω στρατηγική προτάσσει τις εξής 

τρείς αλληλοενισχυόµενες προτεραιότητες:266  

 Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την 

καινοτομία. 

 Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο 

πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. 

  Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: µια οικονομία µε υψηλή απασχόληση που θα 

επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

                                                           
261 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.10. 
262 Economic Policy Committee, EPC/ECFIN/289/04 final, Brussels, 31 August 2004, Mid-term review of the 

Lisbon strategy: advancing reform in Europe, p.1. 
263 Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Böhme Kai, Świątek Dariusz & Żuber Piotr (2012) Territorial Keys for 

Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies. Routledge, 

Taylor & Francis Group,22(2), p.250. 
264 Σκιαδάς, Δημήτριος (2010) The New Budgetary Architecture of the EU in View of the Financial and 

Economic Crisis, International Conference on International Business 22-23 May 2010. University of Macedonia 

(ISBN 978-960-8396-57-9) p. 3. 
265 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.3 
266 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  COM (2010), 2020 τελικό, Βρυξέλλες, 3.3.2010, Ανακοίνωση της Επιτροπής, 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, σελ.5.  
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Οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι που τέθηκαν προς επίτευξη της ανωτέρω στρατηγικής 

καθορίστηκαν ως οι εξής πέντε:267 

1. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών το 

λιγότερο σε 75%  

2. Επένδυση 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη268  

3. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε 

σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι, αύξηση του 

ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική µας κατανάλωση 

ενέργειας σε 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. 

4. Μείωση κατά 25% τον αριθμό των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας,269 βγάζοντας από την κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια 

πολίτες. 

5. Μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 10% και παράλληλη 

αύξηση  του ποσοστού του πληθυσµού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση σε τουλάχιστον 40% το 2020.270 

Στο παραπάνω πλαίσιο επτά νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες271 ενεργούν ως 

καταλύτης για την επίτευξη της προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα. Οι πρωτοβουλίες 

είναι οι εξής:272 η ένωση καινοτομίας, η νεολαία σε κίνηση, το ψηφιακό θεματολόγιο για την 

Ευρώπη, μία Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, μία βιομηχανική 

πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση  της φτώχειας. 

Στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ ρυθμίστηκε, παράλληλα, ο 

προγραμματισμός των εθνικών μεταρρυθμίσεων καθώς, τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να 

υποβάλλουν κάθε χρόνο εκθέσεις, ήτοι το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και το 

                                                           
267 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.4. 
268 Βλ. European Commission, Regional Policy, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/, Πρόσβαση: 30-1-2016 
269 Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest (paper) p. 13 
270 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  COM (2010), 2020 τελικό, Βρυξέλλες, 3.3.2010, Ανακοίνωση της Επιτροπής, 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, σελ.5. 
271 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής 

και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ,(2014/2246(INI)) , 30/9/2015, σελ.6. 
272 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  COM (2010), 2020 τελικό, Βρυξέλλες, 3.3.2010, Ανακοίνωση της Επιτροπής, 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, σελ.6. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
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Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.273 Βάσει 

των εν λόγω εκθέσεων προκύπτουν οι εθνικές ανά χώρα συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής οι οποίες κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στις δημοσιονομικές πολιτικές των 

κρατών μελών.274 

Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 

2020’’.275 Αρχικά, η σύνδεση της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ και των διαρθρωτικών 

ταμείων και του ταμείου συνοχής ήταν ελάχιστη. Κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της 

στρατηγικής τα δεσμευμένα κονδύλια των περιφερειών και των κρατών μελών δεν 

ταυτίζονταν σε μεγάλο βαθμό με την στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη.276 Τα τελευταία χρόνια, βάσει της τελευταίας στρατηγικής 

περιόδου 2014-2020, έχει επιτευχθεί ευθυγράμμιση των διαρθρωτικών ταμείων, και 

γενικότερα της πολιτικής συνοχής277 με την εν λόγω στρατηγική, όπως υπογραμμίζεται στους 

11 θεματικούς στόχους του άρθρου 9 του Κανονισμού 1303/2013.  

Η σύνδεση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με την εν λόγω στρατηγική, 

υπαγορεύει, επιπλέον, τρεις σημαντικούς επιμέρους στόχους:278 α) την έξυπνη βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, β) έμφαση στα προγράμματα, την υποβολή εκθέσεων, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση και γ) τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της διαθέσιμης 

χρηματοδότησης της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής 

συνοχής βάσει της νέας στρατηγικής συνδέεται άμεσα με τους μακροοικονομικούς 

στόχους279 και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται σε επίπεδο Ένωσης. 

Ωστόσο, δε θα πρέπει να  λησμονείται το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του πολυετούς 

                                                           
273 Gros, Daniel & Roth, Felix (2012) The Europe 2020 Strategy Can It Maintain the EU’s competitiveness in 

the world?. Brussels: Centre for European Policy Studies. p.79. 
274 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.4. 
275 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management. ResearchGate. 3 (35). p.12. 
276 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.7. 
277 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ. xvii. 
278 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1594-5. 
279 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.14. 
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δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020280 έχει υποστεί σημαντικές περικοπές, γεγονός που 

επηρεάζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη στην οποία στοχεύει η στρατηγική.  

Η ουσιαστική σύνδεση, βέβαια, της πολιτικής συνοχής με τους στόχους της Ευρώπης 

2020 μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τις φτωχότερες περιφέρειες, το συντονισμό των 

πολιτικών της Ε.Ε., την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.281 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την πρόταση προϋπολογισμού που 

υπέβαλε για την περίοδο 2014-2020282 ανέφερε τη σαφή σύνδεση των προτεινόμενων μέτρων 

με τη στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και πρότεινε 

μεγαλύτερους πόρους προς επίτευξη του στόχου της πολιτικής συνοχής. Ταυτόχρονα, η 

πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-

2020 προς επίτευξη του στόχου ‘’Ευρώπη 2020’’ προέβλεπε την άμεση σύνδεση των 

αποτελεσμάτων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων με την εν λόγω στρατηγική.283 Στο 

παραπάνω πλαίσιο προωθήθηκε η απλούστευση284 των γενικών και τομεακών κανόνων, η 

λογοδοσία στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η επιδίωξη της 

μόχλευσης των επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ 

επιδιώκεται όχι μόνο η επίτευξη των ουσιαστικών στόχων της στρατηγικής αλλά και ο 

ταυτόχρονος συντονισμός της με τη δημοσιονομική πολιτική, τη λογοδοσία και την ενίσχυση 

των χρηματοδοτικών μέσων κυρίως εκείνων που είναι ικανά να επιφέρουν μόχλευση των 

πόρων της Ένωσης. 

 

 

 

                                                           
280 Renda, Andrea (2014) The Review of the Europe 2020 Strategy: From austerity to prosperity?. CEPS Policy 

Brief. 322. p.11. 
281 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.17. 
282 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2011) 500 τελικό, Μέρος II, Βρυξέλλες, 29.6.2011, Ανακοίνωση της Επιτροπής 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 

Περιφερειών, Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», σελ.26. 
283 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1591. 
284 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2011) 500 τελικό, Μέρος 1, Βρυξέλλες, 29.6.2011, Ανακοίνωση της Επιτροπής 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 

Περιφερειών, Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», σελ.12. 
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5.2. Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020 

 

Ήδη από την πρόταση της Επιτροπής το 2012285 κατέστη αναγκαία η σύνδεση των  

ΕΔΕΤ σε ένα κοινό πλαίσιο προγραμματισμού ώστε να επιτευχθεί η απλούστευση286 βάσει 

του νέου δημοσιονομικού κανονισμού.287 Όπως προαναφέρθηκε, κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο εισάγεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς  των ΕΔΕΤ, το οποίο 

εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2013288 που στοχεύει στο συντονισμό των ΕΔΕΤ με άλλα 

ενωσιακά μέσα και πολιτικές, σύμφωνα με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής για 

έξυπνη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη289 για να μεγιστοποιηθεί κυρίως η 

συμβολή290 των ΕΔΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΣΠ (που αντικαθιστά ουσιαστικά τις 

Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές της περιόδου 2007-2013)291 μεταφράζει τους στόχους 

της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ σε επενδυτικές προτεραιότητες.292 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κανονισμού 1303/2013, 

βάσει του ΚΣΠ διευκολύνεται η διαδικασία του προγραμματισμού και ο συντονισμός των 

ΕΔΕΤ με άλλες πολιτικές της Ένωσης, τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που διέπουν κάθε 

Ταμείο (παρ.2). Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των διαρθρωτικών δράσεων της Ένωσης, 

το ΚΣΠ «διευκολύνει την προετοιμασία του συμφώνου εταιρικής σχέσης και των 

προγραμμάτων σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αρμοδιότητες για τη θέσπιση ειδικών και 

κατάλληλων μέτρων πολιτικής και συντονισμού» (παρ.3). 

 

                                                           
285 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SWD(2012) 61 τελικό, Μέρος I, Βρυξέλλες, 14.3.2012,  Έγγραφο Εργασίας ‘’ 

Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας’’, σελ.3. 
286 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1593. 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου του 2012 
288 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1595. 
289 Βλ. Παράρτημα Ι, εισαγωγή του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
290 Βλ. Europedia, Μούσης, Νίκος, 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1395938276-753880-20299.tkl?lang=gr, Πρόσβαση:30-1-2016 
291 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). σελ. 121. 
292 European Union (2010) Investigating in Europe’s future. Fifth Report on economic, social and territorial 

cohesion. p.18. 
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 To ΚΣΠ, βάσει του άρθρου 11,293 θεσπίζει αναλυτικά: 

«α) μηχανισμούς για την εξασφάλιση της συμβολής των ΕΔΕΤ στη στρατηγική της 

Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και της συνοχής 

και της συνέπειας του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ σε σχέση με τις ειδικές για κάθε χώρα 

συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και τις σχετικές 

συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και, 

κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·  

β) ρυθμίσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης χρήσης των ΕΔΕΤ·  

γ) ρυθμίσεις για τον συντονισμό μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων συναφών πολιτικών 

και μέσων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών μέσων για τη συνεργασία·  

δ) οριζόντιες αρχές όπως ορίζονται στα άρθρα 5, 7 και 8 και εγκάρσιους στόχους 

πολιτικής για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ·  

ε) ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των βασικών χωρικών προκλήσεων για τις 

αστικές, αγροτικές, παράκτιες και αλιευτικές περιοχές, των δημογραφικών προκλήσεων των 

περιφερειών ή των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται από 

σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 174 

ΣΛΕΕ και των ειδικών προκλήσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, κατά την έννοια του 

άρθρου 349 ΣΛΕΕ·  

στ) τομείς προτεραιότητας για τις δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο των 

ΕΔΕΤ, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 

στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών». 

 Παρατηρείται βάσει των ανωτέρω η σύνδεση του συντονισμένου πλαισίου των 

ΕΔΕΤ, αφενός με το δημοσιονομικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους εναρμονισμένο με τα 

εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις,294 αφετέρου με την αποτελεσματική 

χρήση των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στο ΚΣΠ καθώς, είναι σε θέση να υποβάλει πρόταση 

                                                           
293 Βλ. Άρθρο 11 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
294 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρώπη 2020, 

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_el.htm, Πρόσβαση: 30/1/2016 
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επανεξέτασης του ΚΣΠ στο πλαίσιο αλλαγών295 όπως επίσης, να θεσπίσει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ.296 Η λεγόμενη καθοδήγηση δημοσιεύεται στους 

διαδικτυακούς τόπους των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής ανάλογα με τον εκάστοτε 

τομέα.297 

Τα ΕΔΕΤ του ΚΣΠ εκτελούνται μέσω Προγραμμάτων,298 σύμφωνα με το εκάστοτε 

«σύμφωνο εταιρικής σχέσης». Βασικός στόχος του ΚΣΠ είναι ο συντονισμός των ΕΔΕΤ και 

η συμπληρωματικότητά τους. Στο πλαίσιο του ΚΣΠ τα κράτη μέλη και οι αρχές διαχείρισης 

είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και συνεργάζονται στενά κατά την 

προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του συμφώνου 

εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων.299 Ταυτόχρονα, το ΚΣΠ στοχεύει στο συνδυασμό 

των ΕΔΕΤ με συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης και μέσα της Ένωσης, στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των Ταμείων300 αλλά και στην ενθάρρυνση των ολοκληρωμένων 

προσεγγίσεων301 των ΕΔΕΤ στα πλαίσια του ΣΕΣ και των προγραμμάτων. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα τα Ταμεία, βάσει του άρθρου 3.3. στοιχείου 3 του ΚΣΠ 

«ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να αφορά περισσότερες από μία κατηγορίες 

περιφερειών, να συνδυάζει μία ή περισσότερες συμπληρωματικές επενδυτικές 

προτεραιότητες από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ βάσει ενός θεματικού στόχου 

και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνδυάζει μία ή περισσότερες επενδυτικές 

προτεραιότητες για να επιτύχει τη μέγιστη συμβολή τους στους άξονες προτεραιότητας».  

Επιπλέον, το ΚΣΠ τονίζει την ανάγκη συντονισμού των ΕΔΕΤ με άλλες πολιτικές και 

μέσα της Ένωσης. Ενδεικτικά στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 

1303/2013 αναφέρονται τα εξής προγράμματα: 

 Η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

                                                           
295 Βλ. άρθρο 12  του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
296 Βλ. άρθρο 13 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
297 Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Καθοδήγηση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε., σελ. 4 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf, 

Πρόσβαση: 30/1/2016 
298 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 295. 
299 Βλ. άρθρο 3.2. Παράρτημα I του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
300 Βλ. άρθρο 3.2. παρ. 1 β’ Παράρτημα I του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
301 Βλ. άρθρο 3.3. παρ. 1 Παράρτημα Ι του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf


  

57 
 

 «Ορίζοντας 2020» και άλλα κεντρικά προγράμματα της Ένωσης στους τομείς της 

έρευνας και της τεχνολογίας 

 Ner 300 που αφορά χρηματοδότηση σχεδίων επίδειξης στο πλαίσιο του αποθεματικού 

για νεοεισερχόμενους 

 LIFE και το κεκτημένο για το περιβάλλον 

 «ERASMUS+ 

 Πρόγραμμα «EaSI» 

 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 

 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 

 

Η συμπυκνωμένη χρήση, λοιπόν, των Ταμείων για την υλοποίηση των περιφερειακών 

στόχων εξειδικεύεται στους 11 θεματικούς στόχους302 του άρθρου 9 του κανονισμού 

1303/2013, στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ και εν συνεχεία θεσπίζονται για 

κάθε θεματικό στόχο οι βασικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε Ταμείο του 

ΚΣΠ και ο συντονισμός τους.303 Σημειώνεται, τέλος, ότι βάσει των προγραμμάτων και του 

πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν τα Ταμεία καθορίζεται και η χρήση των μέσων 

χρηματοιοικονομικής τεχνικής και των μέσων παροχής τεχνικής βοήθειας. 

 

5.3. Το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης»304  

 

Η νέα προγραμματική περίοδος προβλέπει την υπογραφή μίας «σύμβασης» (κατά τον 

αρχικό προτεινόμενο Κανονισμό) και ήδη κατά την τελική διατύπωση ενός «συμφώνου 

εταιρικής σχέσης»,305 ενός εγγράφου που υπογράφεται από το κράτος-μέλος306 σε 

συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 1303/2013, ήτοι 

                                                           
302 Simionescu, Mihaela,Popovici Oana & CălinCantemir Adrian (2014) Investigating FDI inflows in Romania 

through an ARMA model. Internal Auditing & Risk Management.ResearchGate. 3 (35). p.16. 
303 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 294. 
304 Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Καθοδήγηση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε., σελ. 8 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf,  

Πρόσβαση: 30/1/2016 
305 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 289. 
306 Βλ. Άρθρο 14 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf


  

58 
 

α) τις αρμόδιες αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 

εταίρους και γ) σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 

περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 

φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η περίοδος που αφορά του σύμφωνο, βάσει 

της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού 1303/2013 είναι από την 1η Ιανουαρίου 

του 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης καλύπτει τη 

συνολική υποστήριξη των ΕΔΕΤ στο οικείο κράτος-μέλος.307 

Βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 1303/2013 το ΣΕΣ ορίζει: 

«α) ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προτεραιότητες της 

Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και με τις 

ειδικές αποστολές των Ταμείων σύμφωνα με τους στόχους τους που απορρέουν από τη 

Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

β) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ΕΔΕΤ   

γ) ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του 

Κανονισμού 

δ) έναν ενδεικτικό κατάλογο εταίρων όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 και συνοπτική 

παρουσίαση των μέτρων που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο τους 

στην κατάρτιση του συμφώνου εταιρικής σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 52. 

ε) ολοκληρωμένη προσέγγιση στην χωρική ανάπτυξη που στηρίζεται από τα ΕΔΕΤ ή 

συνοπτική παρουσίαση των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στην χωρική ανάπτυξη που 

βασίζονται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων308 και 

στ) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ΕΔΕΤ, 

συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων και συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που προγραμματίζονται για 

να εξασφαλιστεί ότι, σταδιακά, όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και 

                                                           
307 Βλ άρθρο 14 παρ. 3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
308 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 292. 
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των αρμόδιων διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών των προγραμμάτων μπορούν να 

πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων».309 

Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση του ΣΕΣ με το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο, 

το ΚΣΠ, τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 

παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 

άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, καθώς και τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις των 

προγραμμάτων, και διατυπώνει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής από το κράτος μέλος του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης του.310 Πιο συγκεκριμένα, 

κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων και κατά περίπτωση των ΣΕΣ τα κράτη μέλη 

αξιολογούν αν είναι εφαρμοστέες οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και η Επιτροπή με τη 

σειρά της αξιολογεί την εφαρμογή των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των προγραμμάτων και, κατά περίπτωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.311 

Το κράτος μέλος αναθεωρεί κατά περίπτωση το Σύμφωνο312 και η Επιτροπή εντός έξι μηνών 

το αργότερο από την υποβολή της από το κράτος-μέλος εκδίδει, με εκτελεστική πράξη, 

απόφαση για την έγκριση του ΣΕΣ. Το κράτος μέλος επίσης, μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση 

του Συμφώνου, η Επιτροπή όμως έχει και εδώ τον τελευταίο λόγο για την έγκριση ή μη της 

τροποποίησης. 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει μπορεί να ζητήσει 

από τα κράτη μέλη313 για τα οποία το Συμβούλιο έχει κάνει συστάσεις για υπερβολικό 

έλλειμμα ή χρέος ή που βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 

(ESM), ή από τον αντίστοιχο Κανονισμό του Συμβουλίου για χώρες εκτός Ευρωζώνης, να 

τροποποιήσουν τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα 

προκειμένου να συμβάλουν στη μακροοικονομική προσαρμογή τους.314 Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των 

                                                           
309 Βλ. αναλυτικά άρθρα 15 και 16 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
310 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 293. 
311 Άρθρο 19 παρ.3 και άρθρο 55 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
312 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 293. 
313 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2011) 500 τελικό, Μέρος I, Βρυξέλλες, 29.6.2011, Ανακοίνωση της Επιτροπής 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 

Περιφερειών, Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», σελ.32. 
314 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.119.  
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πόρων για τα επιχειρησιακά προγράμματα άρθρο 23 παρ. 9 κανονισμού 1303/2013. 

Επιπλέον, η αποδέσμευση πόρων εξαρτάται και από τους «εκ των υστέρων όροους» δηλαδή 

από τις επιδόσεις κατά την εφαρμογή των Σ.Ε.Σ. από τις οποίες θα εξαρτώνται οι 

συμπληρωματικές εκταμιεύσεις.315 

Τα ΣΕΣ αντικατέστησαν τα προηγούμενα ΕΣΠΑ.316 Όλα τα σύμφωνα εταιρικής 

σχέσης έχουν εγκριθεί μέσα στο 2014.317 Και σε αυτό το σημείο παρατηρείται η σύνδεση των 

ΣΕΣ με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, το ΚΣΠ αλλά και το δημοσιονομικό και 

μακροοικονομικό πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. σε ένα ενιαίο πλαίσιο.  

 

5.4. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του κάθε κράτους μέλους βάσει  της ΣΕΣ, προτείνεται 

ένας κατάλογος προγραμμάτων. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη παρουσιάζουν επίσης προσχέδια 

επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) τα οποία καλύπτουν ολόκληρα Κράτη Μέλη και/ή 

περιφέρειες.318 Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν το μέσο εφαρμογής των 

διαρθρωτικών δράσεων και εξειδικεύουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους στόχους και 

τις δράσεις.319 Ο νέος κανονισμός υπαγορεύει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει 

να υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε 3 μήνες μετά την υποβολή της ΣΕΣ και έπρεπε να 

εγκριθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2015.320 Πλέον έχουν υιοθετηθεί τα 

επιχειρησιακά προγράμματα και για τα 28 κράτη μέλη.321 

                                                           
315 Βουλή των Ελλήνων-Γραφείο Προϋπολογισμού Κράτους (2014), Ενδιάμεση Έκθεση για τα μέλη των 

αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων-Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη 

του ευρώ και η Ελλάδα, οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης μετά το Μνημόνιο, σελ.16. 
316 Το ίδιο σελ.15. 
317 Βλ. European Commission, Partnership Agreements, 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm, Πρόσβαση: 30/1/2016 
318Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, Προγραμματισμός και υλοποίηση 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/policy/how/stages-step-by-step/, Πρόσβαση:30/1/2016 
319 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία. (Μελέτη κατ’ ανάθεση από την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).σελ.121.  
320 Βλ. European Parliamentary Research Service, 

 http://epthinktank.eu/2015/02/11/partnership-agreements-within-cohesion-policy-2014-2020/, 

Πρόσβαση:30/1/2016 
321Βλ.European Commission, Regional Policy,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countr

yCode=ALL&regionId=ALL, Πρόσβαση:30/1/2016 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/policy/how/stages-step-by-step/
http://epthinktank.eu/2015/02/11/partnership-agreements-within-cohesion-policy-2014-2020/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
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Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα προγράμματα ακολουθώντας διαδικασίες που είναι 

διαφανείς στο κοινό, και σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.322 Τα 

προγράμματα:323 α) χαράσσουν τη στρατηγική για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, β) ρυθμίζουν την αποτελεσματική, συντονισμένη και  αποδοτική 

εφαρμογή των ΕΔΕΤ, γ) καθορίζουν προτεραιότητες παραθέτοντας ειδικούς στόχους, 

χρηματοδοτικές συνεισφορές των ΕΔΕΤ και την αντίστοιχη εθνική συμμετοχή και δ) για 

κάθε προτεραιότητα ορίζονται δημοσιονομικοί δείκτες, δείκτες εκροών και δείκτες 

αποτελεσμάτων και αντίστοιχους ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με τους 

ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, για την εκτίμηση της προόδου της υλοποίησης του 

προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και επανεξέταση των επιδόσεων  χρηματοδοτικές προτεραιότητες.  

Η Επιτροπή διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για τα επιχειρησιακά 

προγράμματα καθώς, και σε αυτή την περίπτωση συνεργάζεται από κοινού με τα κράτη μέλη 

ώστε να ώστε να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό κατά την προετοιμασία και 

υλοποίηση των προγραμμάτων για τα ΕΔΕΤ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1, 

όσον αφορά τη διαδικασία της έγκρισης των προγραμμάτων «Η Επιτροπή αξιολογεί τη 

συνέπεια των προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς κανονισμούς 

για κάθε Ταμείο, την αποτελεσματική συμβολή τους στην επίτευξη των επιλεγμένων 

θεματικών στόχων και των ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για κάθε ΕΔΕΤ, καθώς και 

τη συνέπεια με το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις…, καθώς και την εκ των προτέρων αξιολόγηση του προγράμματος. Η 

εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την καταλληλότητα της στρατηγικής του προγράμματος, και 

των αντίστοιχων στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και την κατανομή των πόρων του 

προϋπολογισμού.» Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών324 από 

την υποβολή του Προγράμματος και το Κράτος Μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 

απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες ενώ κατά περίπτωση το πρόγραμμα 

αναθεωρείται.325 Τροποποίηση των Προγραμμάτων μπορεί να λάβει χώρα βάσει του άρθρου 

30, πάντως το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή των αιτήσεων του κράτους 

μέλους. 

                                                           
322Βλ. άρθρο 26 παρ.2. εδ’β του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
323Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 295-6. 
324 Το ίδιο, σελ. 298. 
325 Βλ. άρθρο 29 παρ.3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
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Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν και κατά τη διαδικασία των 

προγραμμάτων τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες326 που αφορούν κάθε Ταμείο αλλά και τις 

γενικές,327 ειδάλλως η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει υπό συγκεκριμένους όρους κατά την 

έγκριση ενός προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών 

για τη σχετική με αυτό το πρόγραμμα προτεραιότητα.328 Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα 

της Επιτροπής να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα 

επιχειρησιακά προγράμματα κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του κανονισμού 

1303/2013,329 σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν τροποποιήσουν τα προγράμματα κατά 

την υπόδειξη της Επιτροπής. 

Τα προγράμματα εγκρίνονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 29, κατόπιν 

αξιολόγησης της συνέπειας των προγραμμάτων ως προς την αποτελεσματική συμβολή τους 

στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών στόχων και των ειδικών προτεραιοτήτων της 

Ένωσης για κάθε ΕΔΕΤ.330 

 

5.5. Παρακολούθηση και Υπεύθυνες Αρχές 

Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης331 τα κράτη μέλη από κοινού με 

την Επιτροπή είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων.332 Τα 

κράτη μέλη είναι πρωταρχικά υπεύθυνα μέσω θεσμοθετημένων μηχανισμών για τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων. 

 

5.5.1. Παρακολούθηση  

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Κράτος-μέλος της 

απόφασης περί έγκρισης ενός Προγράμματος συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης, 

                                                           
326 European Commission, European Investment Bank, (2014), Ex-ante assessment methodology for financial 

instruments in the 2014-2020 programming period, General Methodology covering all thematic objectives, V I, 

p.26. 
327 Βλ.άρθρο 19 παρ. 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
328 Βλ. άρθρο 19 παρ. 5 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
329 European Council, Conclusions Multiannual Financial Framework, EUCO 37/13, Brussels 7/8 February 

2013, p.32. 
330 Βλ. αναλυτικά άρθρο 29 Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
331 Βλ. Άρθρο 317 ΣΛΕΕ 
332 Βλ. Europedia, Μούσης, Νίκος, 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?lang=gr&all=1&s=1&e=10, Πρόσβαση:30/1/2013 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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όπως προέβλεπε τόσο το προηγούμενο όσο και το νυν καθεστώς.333 Η εν λόγω Επιτροπή 

συγκροτείται σύμφωνα με το  με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιό του, για να 

παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή.334 

Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίζεται από το οικείο κράτος μέλος υπό 

την προϋπόθεση ότι στη σύνθεσή της συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών 

του οικείου κράτους μέλους, ενδιάμεσοι φορείς και εκπρόσωποι των εταίρων,335 ενώ ο 

Πρόεδρος είναι αντιπρόσωπος του Κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής. Επιπλέον, 

εάν η ΕΤΕπ συνεισφέρει σε πρόγραμμα, μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής 

παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.336 Η επιτροπή παρακολούθησης υποβάλλει 

παρατηρήσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με την εφαρμογή και 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος,337 παρακολουθεί τις ενέργειες που ακολουθούν τις 

υποβληθείσες παρατηρήσεις και γενικότερα παρακολουθεί την υλοποίηση των 

προγραμμάτων σε συνεργασία338 με τη Διαχειριστική αρχή. 

 

5.5.2. Υπεύθυνες Αρχές 

 

5.5.2.1. Διαχειριστικές αρχές 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.1 του Κανονισμού 1303/2013 για κάθε επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα το κράτος μέλος ορίζει μία διαχειριστική αρχή. Η εν λόγω αρχή μπορεί να είναι 

εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας ή ιδιωτικός. Η 

διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος 

σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ενδεικτικά, η διαχειριστική     

αρχή υποστηρίζει την Επιτροπή Παρακολούθησης, συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή 

                                                           
333 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 303. 
334 Βλ. άρθρο 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
335 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 303. 
336 Βλ. άρθρο 48 παρ. 3 κ 4 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
337 Βλ. Europedia, Μούσης, Νίκος, 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?lang=gr&all=1&s=1&e=10, Πρόσβαση: 30/1/2013 
338 Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Καθοδήγηση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε., σελ. 8 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf, 

Πρόσβαση: 30/1/2016 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/03/02/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf
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ετήσιες339 και τελικές εκθέσεις υλοποίησης,340 συντάσσει και μετά την έγκρισή τους 

εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής και επαληθεύει ότι τα 

συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και οι δαπάνες που 

δηλώνουν οι δικαιούχοι έχουν καταβληθεί και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το 

εφαρμοστέο δίκαιο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τους όρους για την στήριξη της πράξης. 

Ουσιαστικά, αναμένεται από τη διαχειριστική αρχή α) να διαχειριστεί ορθά τα επιχειρησιακά 

προγράμματα και β) να εκτιμήσει αν ένα πρόγραμμα επιφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα.341 Βάσει του άρθρου 123 παρ.7 «Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 

μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση μέρους ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε έναν 

ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του κράτους 

μέλους ή της διαχειριστικής αρχής («συνολική επιχορήγηση»)».   

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι διαχειριστικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

κατά την εφαρμογή των μέσων ειδικής στήριξης Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine. 

Επιπλέον, σχεδιάζουν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στη βάση της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013 που έχει πλέον καταστεί 

υποχρεωτική, με σκοπό την εξέταση των αδυναμιών της αγοράς, την πιθανή συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα και την προστιθέμενη αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.342 

 

5.5.2.2. Αρχή Πιστοποίησης 

 

Οι ίδιοι φορείς που ορίζονται ως διαχειριστικές αρχές, μπορούν επιπλέον να οριστούν 

και ως αρχές πιστοποίησης για ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα343 (άρθρο 

123 παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013). Το κράτος μέλος δύναται να ορίσει για ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα μια διαχειριστική αρχή, η οποία είναι δημόσια αρχή ή φορέας, για 

                                                           
339Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Καθοδήγηση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε., σελ. 8 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf, 

Πρόσβαση: 30/1/2016 
340 European Commission, European Structural and Investment Funds-Guidance for Member States on 

Management verifications (Programming period 2014-2020), EGESIF_14-0012_02 final, 17/09/2015,p.6. 
341  European Union-European Commission (2015) , The programming period 2014-2020-Guidance and 

document on monitoring and evaluation (ISBN: 978-92-79-45496-7), p.5. 
342 Sabau-Popa, Diana & Mara Ramona (2015) Flexibility and simplification of EU’ Financial Regulation in the 

future programming period 2014-2020. Procedia Economics and Finance-Elsevier. 32. p.1593. 
343 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 305. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf
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να εκτελεί συμπληρωματικά και τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης.344 Η αρχή 

πιστοποίησης είναι κυρίως υπεύθυνη για να υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής, 

να πιστοποιεί ότι οι πληρωμές είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων,345 

βασίζονται σε επαληθεύσιμα παραστατικά και έχουν επαληθευθεί από τη Διαχειριστική 

Αρχή, όπως επίσης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση λογαριασμών. 

 

5.5.2.3. Αρχή Ελέγχου 

 

Ως αρχή ελέγχου τα κράτη μέλη ορίζουν για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μια 

εθνική, περιφερειακή ή τοπική, δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη από την 

ορισθείσα Διαχειριστική Αρχή και την ορισθείσα Αρχή Πιστοποίησης.346 Βάσει του άρθρου 

127 «Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων όσον αφορά την ορθή 

λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος και 

τη διενέργειά τους σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση τις δηλωθείσες δαπάνες». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
344 Βλ. άρθρο 123 παρ.3. του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
345 European Commission, European Structural and Investment Funds-Guidance for Member States on 

Management verifications (Programming period 2014-2020), EGESIF_14-0012_02 final, 17/09/2015, p.16. 
346 Μπαμπαλιούτας,Π.Λάμπρος & Μητσόοπουλος,Σπ.Κωνσταντίνος (2014) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. σελ. 308. 



  

66 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕπ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ JEREMIE, JESSICA, JASPERS ΚΑΙ JASMINE ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 

 

Κατά τη νέα προγραμματική αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της ΕΤΕπ, 

όπως προτάθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης 

Φεβρουαρίου του 2013 μέσω: 347 

Α) της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την 

Ε.Ε. και την ΕΤΕπ 

Β) της ενημέρωσης της ΕΤΕπ σχετικά με τα έργα που λαμβάνουν τη στήριξη της Ε.Ε. 

Γ) της συμμετοχής της ΕΤΕπ στην εκ των προτέρων αξιολόγηση μεγάλων έργων και 

μέσω του Jaspers 

Δ) της συμμετοχής της ΕΤΕπ σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή 

τεχνικής βοήθειας. 

Η ΕΤΕπ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στα τέσσερα μέτρα ειδικής 

στήριξης Jeremie, Jessica, Jaspers και Jasmine, καθώς, όπως σημειώνεται και παρακάτω, όλα 

έχουν ξεκινήσει σαν πρωτοβουλίες από τον Όμιλο της ΕΤΕπ. Κατά τη νέα περίοδο ο ρόλος 

της ΕΤΕπ ενισχύεται με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής. Αναλυτικά, οι σημαντικές λειτουργίες της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020 είναι 

οι εξής:348 

 Ο όμιλος της ΕΤΕπ υιοθετεί μία ξεχωριστή συμβουλευτική πλατφόρμα (fi-

compass)349 για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και 

του προγράμματος Employment and Social Innovation (EaSI), που χρηματοδοτείται 

                                                           
347 European Council, Conclusions Multiannual Financial Framework, EUCO 37/13, Brussels 7/8 February 

2013, p.42. 
348 Βλ. European Investment Bank, EIB role in Financial Instruments in 2014-2020, 

http://www.eib.org/products/blending/esif/eib-role-in-2014-2020/index.htm , Πρόσβαση: 31/1/2016 
349 Wishlade, Fiona & Michie, Rona (2014) Financial instruments in 2014-20: learning from 2007-13 and 

adapting to the new environment. 2nd joint EU Cohesion Policy conference ‘’Challenges for the New Cohesion 

Policy 2014-20: an Academic and Policy Debate”,Riga, 4-6 February 2014, p.19. 

http://www.eib.org/products/blending/esif/eib-role-in-2014-2020/index.htm
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από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή350 για να διευκολύνει τη χρήση των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος ΕΤΕπ θα παράσχει 

μεθοδολογική καθοδήγηση και υπηρεσίες προς ανάπτυξη ικανοτήτων. Σημειώνεται 

ότι το 2014  η πρωτοβουλία Jasmine μεταφέρθηκε σε μία ξεχωριστή συμβουλευτική 

πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στα πλαίσια του EaSI, 

αντανακλώντας το στόχο της ΕΤΕπ να ενοποιήσει όλες τις δραστηριότητες τεχνικής 

βοήθειας σε ένα κοινό πλαίσιο.351 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον όμιλο της ΕΤΕπ να παράσχει βοήθεια 

όσον αφορά την εκ των προτέρων αξιολόγηση του άρθρου 37 παρ. 2 του Κανονισμού 

1303/2013. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι μία νέα απαίτηση που προκύπτει 

από τους νέους κανονισμούς που διεξάγεται και χρηματοδοτείται από τη ΔΑ και 

παρέχει στοιχεία για την αναγκαιότητα χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων. Η ΔΑ 

μπορεί να αναθέσει352 απευθείας τη διενέργεια της αξιολόγησης στον όμιλο της 

ΕΤΕπ. Ο όμιλος της ΕΤΕπ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή τεχνικής 

βοήθειας στις πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica και μπορεί να συμβάλλει στη 

γενικότερη προώθηση των ανακυκλούμενων αυτών μέσων σε ένα ευρύτερο φάσμα 

θεματικών στόχων. Επιπλέον, η ΕΤΕπ παρέχει στις ΔΑ, κατόπιν αιτήματος, χρήσιμες 

πληροφορίες καθ’όλη τη διάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων. 

 Προϊόν του ομίλου της ΕΤΕπ αποτελεί και η συνδυαστική πόρων, μαζί με την παροχή 

συμβουλών. Η συνδυαστική των πόρων είναι εφικτή και με χρησιμοποίηση πόρων 

των ΕΔΕΤ. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των πρωτοβουλιών Jeremie και Jessica. 

Η ΕΤΕπ εκτός από τη διαχείριση των Ταμείων Χαρτοφυλακίων τους, όπως αναλύεται 

και παρακάτω, μπορεί να συμβάλλει σε έργα της Jessica επί παραδείγματι μέσω της 

παροχής δανείων. Η ΕΤΕπ μπορεί, επίσης, μέσω της στήριξης που προσφέρει στο 

σχεδιασμό και την υιοθέτηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών να ωθήσει τη ΔΑ ή 

τα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα συνδυασμού 

χρηματοδοτικών πόρων στα πλαίσια της υιοθέτησης ενός χρηματοδοτικού μέσου (π.χ. 

δανείων με επιχορηγήσεις) που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί. 

                                                           
350 Βλ. European Investment Fund, JASMINE, 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en, Πρόσβαση: 31/1/2016 
351Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities, p5.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
352 European Commission, European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment,EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.9. 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
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 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 4 εδ’β’ i του Κανονισμού 1303/2013, η 

διαχείριση των Ταμείων Χαρτοφυλακίου των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

μπορεί να ανατεθεί από τη ΔΑ στην ΕΤΕπ κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η 

εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, όπως σημειώνεται και παρακάτω, στη διαχείριση των 

Ταμείων Χαρτοφυλακίου των πρωτοβουλιών Jeremie και Jessica, καθιστά την 

Τράπεζα τον πιο έμπειρο και ικανό διαχειριστή των εν λόγω Ταμείων. 

 Επιπλέον, η πρωτοβουλία Jaspers επεκτείνεται μέσω της κοινής πρωτοβουλίας της 

ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση μίας ενιαίας συμβουλευτικής 

πλατφόρμας επενδύσεων (the Hub)353 στα πλαίσια του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

Ευρώπη.354 Επιπλέον, η διαχείριση της τεχνικής βοήθειας Jaspers355 επεκτείνεται 

μέσω των νέων υποχρεωτικών ανεξάρτητων ελέγχων ποιότητας των μεγάλων έργων 

και των αναλύσεων κόστους-οφέλους, όπως θα εξεταστεί παρακάτω. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του Κανονισμού 1303/2013 η 

ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών, να συμμετέχει στην προετοιμασία του 

συμφώνου εταιρικής σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία 

των πράξεων, ιδίως των μεγάλων έργων, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των 

ΣΔΙΤ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
353 Βλ.EIB, European Investment Advisory Hub, 

 http://www.eib.org/eiah/about/index, Πρόσβαση:31/1/2016 
354 Βλ. EIB, The EIB in the circular economy, p.7, 

http://www.eib.org/attachments/circular_economy_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 
355 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.159. 

http://www.eib.org/eiah/about/index
http://www.eib.org/attachments/circular_economy_en.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο - ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ J          

 

Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 αναπτύχθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή356 σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα οι τέσσερις νέες πρωτοβουλίες Jeremie, Jessica, 

Jaspers  και Jasmine με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής.  

 Στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης στην 

Ευρώπη αναπτύχθηκαν νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.357 

Η ανάγκη για βελτίωση στη χρηματοδότηση οδήγησε στη δρομολόγηση νέων πρωτοβουλιών 

όπως το Jeremie (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις), 

η οποία στοχεύει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην επέκταση των ΜΜΕ και η 

Jasmine (Κοινή Δράση για τη Στήριξη Μικροχρηματοπιστωτικών Οργανισμών στην 

Ευρώπη) με σκοπό την παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε μη τραπεζικούς 

παρόχους μικροπιστώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους, την 

επέκτασή τους και τη βιωσιμότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε, επίσης, στους τομείς 

των μεταφορών και της ενέργειας μέσω δύο νέων εργαλείων που αναπτύχθηκαν: του Jaspers 

(Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) που στόχευε αρχικά 

στην παροχή βοήθειας στις ΔΑ των νέων κρατών μελών με στόχο την υποστήριξη μεγάλων 

έργων υψηλής ποιότητας και της Jessica (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες 

Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) με στόχο την επιτάχυνση και την ενίσχυση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης. 

Τα χρηματοδοτικά μέσα Jeremie και Jessica αποτελούν επιστρεπτέες 

χρηματοδοτήσεις σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις  της Ένωσης.358 Τα νέα 

αυτά μέσα δεν υποκαθιστούν τις διαρθρωτικές δράσεις της Ένωσης αλλά έρχονται να τις 

συμπληρώσουν, καθώς στοχεύουν στην προώθηση της χρήσης των χρηματοπιστωτικών 

                                                           
356  Artis, Mike & Nixson, Frederick (2007) The economics of the European Union. 4th Edition. Oxford:Oxford 

University Press. p.199. 
357 Σκιαδάς, Δημήτριος (2010) The New Budgetary Architecture of the EU in View of the Financial and 

Economic Crisis, International Conference on International Business 22-23 May 2010. University of Macedonia 

(ISBN 978-960-8396-57-9), p. 9. 
358 Dąbrowski, Marcin (2014) Engineering Multilevel Governance? Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas ( JESSICA) and the Involvement of Private and Financial Actors in Urban 

Development Policy. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 48 (12), p.2009. 
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μέσων μέσω της υποκατάστασης των επιδοτήσεων από ανακυκλούμενα μέσα, στην 

αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων359 και στην παροχή τεχνικής βοήθειας. 

Επισημαίνεται, ότι κατά την περίοδο 2007-2013 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή 

πλατφόρμες με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής μέσω των πρωτοβουλιών  Jeremie, Jessica και Jasmine360 για 

να βοηθήσει την υιοθέτηση των εν λόγω μέσων. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

η συμβουλευτική πλατφόρμα (Fi-compass) εξαπλώνεται σε όλα τα ΕΔΕΤ και θα παρέχει 

ενιαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα. 

 Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, συνεχίζουν να 

προωθούν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτηση των καινοτόμων χρηματοδοτικών 

μέσων που προσφέρουν αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για να συμπληρωθεί η 

χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων.361 Επιπλέον, όπως θα εξεταστεί και παρακάτω, 

σημαντικές καινοτομίες της τρέχουσας περιόδου είναι η υποχρεωτική εκ των προτέρων 

αξιολόγηση στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής του άρθρου 37 παρ. 2 του Κανονισμού 

1303/2013, η δυνατότητα συνδυασμού των μέσων με επιχορηγήσεις αυξάνοντας την ευελιξία 

(άρθρο 37 παρ. 7) και η εισαγωγή ανεξάρτητων αξιολογήσεων ποιότητας στα μεγάλα έργα, 

γεγονός που ενισχύει το ρόλο του Jaspers (άρθρο  101). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
359 Λιαργκόβας, Γ.Παναγιώτης & Ανδρέου Γιώργος (2007) Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. σελ. 207. 
360 European Commission, Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020, A short reference guide for 

Managing Authorities, Ref. Ares(2014)2195942. 02/07/2014, p. 18.  
361 Bλ. EIB, Promoting Economic and Social Cohesion in Europe, p.7, 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  – JEREMIE 

 

8.1. Διαδικασία 

Ήδη από το Μάρτιο του 2003 υπογραμμίστηκε η ανάγκη της Ε.Ε. για μία ειδική 

πολιτική μικροχρηματοδότησης.362 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέδειξε την ανάγκη να 

εστιάσει η Ένωση στη μικροχρηματοδότηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

και της ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της  

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε το «JEREMIE» (2006/C 

110/08), κατά την περίοδο εκείνη περίπου για 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις, η πρόσβαση στις 

χρηματοδοτήσεις αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους363  με ελάχιστες από 

αυτές να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων. Κατέστη, 

λοιπόν, αναγκαία η συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ο πολλαπλασιασμός 

των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι περιοχές σύγκλισης που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη 

από πιστωτικά μέσα για να αυξήσουν την απασχόληση µέσω της επιχειρηματικότητας, ήταν  

και οι περιοχές όπου η πρόσβαση στις πιστώσεις παρουσίαζε τις μεγαλύτερες δυσκολίες και 

τα επιτόκια ήταν υψηλότερα σε σχέση µε αυτά που εφαρμόζονταν στις αναπτυγμένες 

περιοχές.364 Ταυτόχρονα, σημειώθηκε ότι τα κεφάλαια της ΕΤΕπ που χορηγούνταν σε 

πιστωτικά ιδρύματα με σχετικά χαμηλά επιτόκια χρησιμοποιούνταν από τράπεζες 

ανεπτυγμένων χωρών. 

Η πρωτοβουλία Jeremie (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις πολύ Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις) ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου του 2005365 από την Γενική Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική366 και Αστική Ανάπτυξη και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου του 

                                                           
362Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities, p4.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016  
363 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 110/08),  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «JEREMIE» (Κοινοί πόροι για πολύ μικρές έως μεσαίες 

επιχειρήσεις), C110/40 
364 Το ίδιο C110/42 
365 EIF, Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance in EU Member States/Regions 

carried out by EIF in the context of the JEREMIE, 1 March 2009, p.4, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie_sme_access.pdf,  

Πρόσβαση:31/1/2016 
366 EIB, Financial Report  2014, p. 130. 

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie_sme_access.pdf
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2006 υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μνημόνιο συνεργασίας.367 Αρχικά η 

καινοτομία αναφερόταν στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013368 για την επέκταση και 

την καινοτομία των ΜΜΕ και των μικροπιστώσεων, λειτουργώντας ως μέσο μετάβασης από 

τις εφάπαξ κοινοτικές επιδοτήσεις στη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων και στην 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, ως ενέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων 

επενδύσεων. Η ίδια η Επιτροπή στόχευε από την αρχή στη χρησιμοποίηση νέων εργαλείων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παρά στις παραδοσιακές 

επιχορηγήσεις. Το εγχείρημα κατέστη δύσκολο αρχικά και για το ίδιο το ΕΤΕ καθώς έπρεπε 

να συντονίσει την κεντρική διαχείριση με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους αγοράς και 

κάθε ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.369   

Η εν λόγω πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να παρέχει, πιο συγκεκριμένα, τη 

δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ένωσης διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών 

Διαχειριστικών Αρχών τους, να  χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ώστε να χορηγούν χρηματοδότηση υπό τη μορφή συμμετοχών σε 

ίδια κεφάλαια, δανείων και εγγυήσεων σε ΜΜΕ370 αλλά και  μέσω της παροχής τεχνικής 

βοήθειας. Τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχονται μέσω ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στη συνέχεια οι αποδόσεις των επενδύσεων 

επανεπενδύονται σε επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας γίνεται χρήση των πόρων 

από το ΕΤΠΑ,371 ενώ τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου (holding 

fund),372 το οποίο σήμερα αναφέρεται ως (fund of funds),373 και το οποίο παρέχει δάνεια, 

                                                           
367 European Commission Regional Policy & EIF, Memorandum of Understanding in respect of a coordinated 

approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by the 

European Regional Development Fund –Jeremie between the European Commission and EIF 
368Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p5.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
369 Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p14.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
370 Βλ. EIF Jeremie, p.1, 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
371 Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p25,  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
372 Το ίδιο σελ.5. 
373 Βλ. EIB, Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in JESSICA, Final Report , 

December 2013, p.5, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf , 

Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
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εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα περίοδο για τα 

χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι από όλα τα ΕΔΕΤ προς αξιοποίηση 

των χρηματοδοτικών μέσων (άρθρο 37 παρ. 1 Κανονισμού 1303/2013).374  

Κατά την περίοδο 2007-2013, η διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου γινόταν είτε 

από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είτε από κάποια εθνική αρχή,375 είτε από άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού 1083/2006. 

Στην Ελλάδα για τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις το Ταμείο Χαρτοφυλακίου έχει 

διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που λειτουργεί ως κεντρικός φορέας 

διοχέτευσης πόρων. Σήμερα βάσει του νέου Κανονισμού 1303/2013 και των άρθρων περί  

των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρα 37 επ.) οι φορείς που διαχειρίζονται τα 

Ταμεία Χαρτοφυλακίου προκύπτουν από το συνδυασμό των άρθρων 37 παρ. 1, 38 παρ. 4376 

και 38 παρ.6. Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι διαχειριστής του Ταμείου δύναται να 

είναι και η ΕΤΕπ. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, λειτουργώντας ως fund of funds, συνάπτει 

εταιρικές σχέσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Ο ρόλος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου  

θα είναι να ετοιμάσει και να εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να 

απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με βάση τις 

εξειδικευμένες του γνώσεις και πείρα, το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, σε στενή συνεργασία και 

με την εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή, θα αξιολογήσει, επιλέξει και διαπιστεύσει τους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Μέχρι το 2009 έγιναν οι Gap Analysis για το Jeremie με σκοπό να εκτιμήσουν την 

αγορά σε περιφέρειες που ενδιαφέρονται για τη χρήση μέσων χρηματοπιστωτικής 

τεχνικής377. Οι αξιολογήσεις αυτές διεξήχθησαν στα πλαίσια της συμφωνίας συνεργασίας 

μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ, καθώς και σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές και 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο άρθρο 44 α΄ του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1083/2006. Το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διενήργησε γύρω στις 55 μελέτες αξιολόγησης μέχρι τα τέλη 

του 2008 εξετάζοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι εν λόγω αναλύσεις 

                                                           
374 Βλ. EIB, Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in JESSICA, Final Report , 

December 2013, p.15, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf , 

Πρόσβαση:31/1/2016 
375 Βλ. EIF Jeremie, p.2,  

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016  
376 Βλ. αναλυτικά  άρθρο 38παρ 4. του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
377 Βλ. EIF, Handbook on JEREMIE Holding Fund Operational Procedures, p. 3, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/handbook_jeremie.pdf, 

 Πρόσβαση: 31/1/2016 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/handbook_jeremie.pdf
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διαφέρουν από την υποχρεωτική πλέον εκ των προτέρων αξιολόγηση378 του άρθρου 37 παρ. 

2 του Κανονισμού 1303/2013 για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που εξετάζει τις 

αδυναμίες της αγοράς, τις πλημμέλειες των επενδύσεων και τις αντίστοιχες επενδυτικές 

ανάγκες.379 Παρόλ’αυτά οι αναλύσεις που διενήργησε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο380 

μπορούν να ληφθούν υπ’όψιν από τις διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

πλέον εκ των προτέρων αξιολόγησης.381 

 

8.2. Οφέλη 

 

Η συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου Jeremie382 είναι η εξής: 

 Ευελιξία:383 Το Jeremie προσφέρει ευελιξία, τόσο όσον αφορά τη δομή, όσο και τη 

χρήση των χρηματοδοτήσεων με επενδύσεις εισφοράς κεφαλαίων, δανείων ή 

εγγυήσεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των 

συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών. 

 

 Προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου: Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου μπορεί να κατανέμει 

τους πόρους στα διάφορα προϊόντα με ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με την εκάστοτε 

ζήτηση. Το γεγονός ότι το Ταμείο λειτουργεί ως fund of funds, επιτρέπει τη διασπορά 

των κινδύνων και των αναμενόμενων αποδόσεων. 

 

 Ανακύκλωση των κεφαλαίων: Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου έχει ανακυκλούμενο 

χαρακτήρα: λαμβάνει από τους ενδιάμεσους φορείς τις αποπληρωμές, οι οποίες στη 

συνέχεια επανεπενδύονται στον τομέα των ΜΜΕ. Αυτό επιτρέπει τη διαρκή 

                                                           
378 European Commission, European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment, EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.9. 
379 Το ίδιο σελ. 2 
380 European Commission, EIB, PWC, Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-

2020 programming period Vol. III, p.41 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
381 European Commission, European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment. EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.4. 
382 Βλ. EIF Jeremie, p.3 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
383 EIF, Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance in EU Member States/Regions 

carried out by EIF in the Context of the JEREMIE, 1 March 2009, p.11, 

.http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie_sme_access.pdf,  

Πρόσβαση:31/1/2016  

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie_sme_access.pdf
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χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, σε αντίθεση με την 

περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων. 

 

 Μόχλευση: Σημαντικό πλεονέκτημα του Jeremie είναι ότι μπορεί να προσελκύσει τη 

συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε σε επίπεδο Ταμείου Χαρτοφυλακίου, 

με την παροχή επιπρόσθετων κεφαλαίων από άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, 

είτε σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα οποία μπορούν να έχουν τη μορφή 

συγχρηματοδοτήσεων από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, π.χ. σε συνεργασία με 

την ΕΤΕπ. 

 

 Εμπειρογνωμοσύνη:384 To Jeremie δίνει τη δυνατότητα στις διαχειριστικές αρχές 

των διαρθρωτικών ταμείων να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού 

και του τραπεζικού τομέα, αναβαθμίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεών τους 

σε επιχειρήσεις. 

Η πρωτοβουλία Jeremie παρέχει στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν ένα ευέλικτο, αποτελεσματικό, «ορατό» και  ανανεούμενο μέσο παροχής 

χρηματοδοτήσεων στις ΜΜΕ, μέσω μακροπρόθεσμης συνεργασίας με τους εγχώριους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους. 

 

8.3. Προϊόντα-Δικαιούχοι-Επιλεξιμότητα  

 

Η χορήγηση χρηματοδότησης στις ΜΜΕ δε γίνεται απευθείας, αλλά μέσω 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μπορούν να παρέχουν στους τελικούς 

δικαιούχους δάνεια, συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο385 ή εγγυήσεις. Το Jeremie δεν 

παρέχει επιχορηγήσεις στις ΜΜΕ, παρά μόνο προϊόντα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν 

τον ανακυκλούμενο σκοπό του προγράμματος. 

 

                                                           
384 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφερειακή Πολιτική, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jeremie/#5, Πρόσβαση:31/1/2016 
385 Βλ. EIF Jeremie, p.1, 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jeremie/#5
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
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Στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που παρέχει το 

Ταμείο Jeremie386 στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εστιασμένα στις 

ΜΜΕ: 

Πίνακας 2. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του Jeremie εστιασμένα στις ΜΜΕ. 

 Στάδιο εκκίνησης Αρχικά Στάδια 

ανάπτυξης 

Επέκταση 

Συμμετοχές σε 

ίδια κεφάλαια 

Επιχειρηματικά κεφάλαια 

Δάνεια Μικροπιστώσεις / «Συνολικά» δάνεια / Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 

Πράξεις καλυπτόμενες με εγγύηση 

Οιονεί ίδια 

κεφάλαια 

Συμμετοχικά 

Δάνεια 

Ενδιάμεσες (mezzanine) χρηματοδοτήσεις 

Άλλα μέσα Χρηματοδότηση 

της 

Μεταφοράς 

τεχνολογίας 

Επιχειρηματικοί άγγελοι 

Πηγή:EIF,Jeremie,http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, 
Πρόσβαση:31/1/2016 

 

Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι, λοιπόν, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ως 

τέτοιες σύμφωνα με τον ορισμό την οποία συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Μαΐου 

του 2003 θεωρούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους387 και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται, ότι βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης που 

διεξήχθη από την Επιτροπή το 2012 και των δύο εκθέσεων εφαρμογής του ορισμού (2006, 

2009),388 κρίθηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη αναθεώρησης του ορισμού. 

                                                           
386 Βλ. EIF Jeremie, p.3 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016. 
387 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2003/361/ΕΚ), Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης 

Μαΐου 2003 Παράρτημα Ι άρθρο 2 παρ. 1  
388 European Commission, Evaluation of the user guide to the SME Definition, Final Report 15th of May, 2014, 

ENTR/172/PP/2012/FC – LOT 4, p.8. 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
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Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.4389 του Κανονισμού 1303/2013 «η στήριξη μπορεί να 

περιλαμβάνει επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς 

και κεφάλαια κίνησης εντός των ορίων των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης περί κρατικών 

ενισχύσεων και με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για τη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις δαπάνες μεταφοράς 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή 

πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 37 του 

Kανονισμού 1303/2013 δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι εισφορές σε είδος ως προς τα 

μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, εκτός από εισφορές υπό μορφή γης ή ακινήτων έναντι 

επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, της αστικής ανάπτυξης ή 

της αστικής ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο αποτελούν μέρος της επένδυσης. Επιπλέον, ο 

ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης, εκτός από την περίπτωση του ΦΠΑ που 

είναι μη ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.  

 

8.4. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2007-2013 

 

Κατά την περίοδο 2007-2013, περίπου 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Jeremie και τους στόχους της αστικής ανάπτυξης 

μέσω της Jessica. Για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού τα κονδύλια έφταναν τα 

1.161 δισ. ευρώ.390
 

Το 2012 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διοχέτευσε πάνω από 600 εκατομμύρια 

ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προς 

όφελος των ΜΜΕ μέσω 14 Ταμείων Χαρτοφυλακίου Jeremie με ποσοστό απορρόφησης 

24%.391 

                                                           
389 Βλ. άρθρο 37 παρ.4 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
390 Paliova, Iana & Lybek, Tonny (2014) Bulgaria’s EU Funds Absorption: Maximizing the Potential. 

International Monetary Fund . Working Paper 14/21. p. 40. 
391 EIB & European Commission (2013) Supporting small and medium-sized enterprises in 2012 , A joint report 

of the European Commission  and the European Investment Bank Group. p.7, 
http://www.eib.org/attachments/documents/sme_joint_report_2012_en.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/attachments/documents/sme_joint_report_2012_en.pdf


  

78 
 

 Όσον αφορά τα  Ταμεία Χαρτοφυλακίου για το JEREMIE για την περίοδο 2007-

2013 τα κράτη μέλη είχαν συγκεντρώσει τους εξής πόρους:392 

Πίνακας 3. Οι πόροι των Ταμείων Χαρτοφυλακίου Jeremie ανά χώρα για την περίοδο 2007-2013. 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 348 εκατ. 

ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ Ι 45 εκατ 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ 90 εκατ 

ΚΥΠΡΟΣ 20 εκατ 

ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 19,8 εκατ 

ΕΛΛΑΔΑ 250 εκατ 

ΛΑΝΓΚΝΤΟΚ-ΡΟΥΣΙΓΙΟΝ 30 εκατ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 67,1 εκατ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 150 εκατ 

ΜΑΛΤΑ 12 εκατ. 

ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ-ΑΛΠΕΙΣ-ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 20 εκατ. 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 100 εκατ 

ΣΙΚΕΛΙΑ  60 εκατ 

ΣΙΚΕΛΙΑ ESF 15 εκατ. 

Σύνολο 1,2 δισ. ευρώ 393 

Πηγή:EIF,Jeremie,http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, 
Πρόσβαση:31/1/2016 

 

 

                                                           
392 Βλ. EIF Jeremie, p.4, 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016. 
393 EIF, Annual Report 2013, p.5. 

http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
http://www.eif.org/news_centre/publications/Jeremie_leaflet_files/jeremie_leaflet_en.pdf
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Επισημαίνεται ότι η αρχική υπογραφή συμφωνίας (funding agreement)394 μεταξύ 

Ελλάδας και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων τον Ιούνιο του 2007 αναφερόταν στο αρχικό 

ποσό των 100 εκατ. Ευρώ.395 Τον Ιούνιο του 2009 η Ελλάδα μετέφερε τα 100 εκ. ευρώ από 

το ΕΤΠΑ στο ταμείο χαρτοφυλακίου Jeremie. Στις 5 Οκτωβρίου του 2010 η Ελλάδα και το 

ΕΤΕ σύναψαν νέα συμφωνία χρηματοδότησης, αντικαθιστώντας την αρχική συμφωνία και 

αυξάνοντας το αρχικό ποσό κατά 150 εκ. ευρώ με πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα πρόσθετα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στο ταμείο χαρτοφυλακίου το 

Νοέμβριο του 2010. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επέκταση του Jeremie προέβλεψε την 

ύπαρξη δύο διακριτών λογαριασμών396 για την τήρηση των πόρων του Jeremie, δηλαδή ενός 

λογαριασμού στον οποίο τηρούνται οι πόροι που μπαίνουν από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα («Jeremie Funds») και ενός δευτέρου λογαριασμού στον οποίο θα 

επιστρέφουν οι ανακυκλούμενοι πόροι Jeremie, δηλαδή οι πόροι που επιστρέφονται από τις 

ΜΜΕ («Jeremie Additional Funds»). Το γεγονός αυτό, θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στην 

καλύτερη λογιστική παρακολούθηση των πόρων. 

 Το Jeremie, λοιπόν, για την περίοδο 2007-2013, ήταν μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου και Αττικής.397 

Για την ως άνω περίοδο οι τράπεζες που λειτούργησαν στη χώρα μας ως ενδιάμεσοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για παροχή δανείων μέσω του Jeremie είναι: η Εθνική 

Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank. Επισημαίνεται ότι τα δάνεια 

των εν λόγω τραπεζών προς τις ΜΜΕ προέρχονται 50% από το ΕΣΠΑ 2007-2013 άτοκα, και 

                                                           
394 Βλ. EIF, Handbook on JEREMIE Holding Fund Operational Procedures, p. 16, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/handbook_jeremie.pdf, Πρόσβαση: 

31/1/2016 
395Βλ. ETE, Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα Jeremie, σελ.2, 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads%5C2010_06_10__Enimerotiko_Simeioma_Erotapandisis_Jeremie_1(1

).pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
396 Το ίδιο σελ.3 
397 Βλ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα, 

https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/jeremie-entrepreneurship-co-funded-loans, 

Πρόσβαση:31/1/2016 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/handbook_jeremie.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads%5C2010_06_10__Enimerotiko_Simeioma_Erotapandisis_Jeremie_1(1).pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads%5C2010_06_10__Enimerotiko_Simeioma_Erotapandisis_Jeremie_1(1).pdf
https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/jeremie-entrepreneurship-co-funded-loans
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50% από κεφάλαια των τραπεζών.398 Οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank 

απευθύνονται στις ΜΜΕ που αθροιστικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:399 

 Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως α) απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και β) εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 

50 εκατ. ή ενεργητικό έως Ευρώ 43 εκατ.  

 Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. 

 Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”.400 

Η Eurobank,401 απηύθυνε τις ενισχύσεις της σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, έχουν ετήσιο τζίρο εργασιών μέχρι 10 εκ. ευρώ 

και έχουν μόνιμη έδρα στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Eurobank, όπως 

ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2015,402 υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων που αφορούσε την επέκταση συνεργασίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος Jeremie με αύξηση των συνολικών κονδυλίων που μπορεί να διαθέσει η 

τράπεζα μέσω του προγράμματος τα οποία ανέρχονται σε 110 εκ. Ευρώ.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις τράπεζες αφορούν:403 α) επενδυτικά δάνεια για την 

απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την 

ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και β) κεφάλαιο κίνησης 

που χορηγείται για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας ή την επέκταση 

υφιστάμενης δραστηριότητας. 

Χαρακτηριστικό είναι, τέλος, για παράδειγμα το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος διέθεσε μέσω της πρωτοβουλίας Jeremie και των δράσεων της ΕΤΕΑΝ δάνεια προς 

                                                           
398 Ενδεικτικά έως 4,2 % για την Τράπεζα Πειραιώς και από 3,0% για την Εθνική Τράπεζα 
399 Βλ. Τράπεζα Πειραιώς, Δράση «JEREMIE»: Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Γενικής Επιχειρηματικότητας, 

http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/jeremie-

sinchrimatodotoumena-daneia, Προσβαση:31/1/2016 
400 Προϋπόθεση για Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank 
401 Βλ.Τράπεζα Eurobank, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα JEREMIE, 

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1209&mid=545&lang=gr, Πρόσβαση:31/1/2016 
402 Βλ. Δελτίο Τύπου Eurobank, 10 Δεκεμβρίου 2015, 

https://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/101215JEREMIE.PDF, Πρόσβαση:31/1/2016 
403 Βλ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ΕΣΠΑ 2007-2013 

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2435, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/jeremie-sinchrimatodotoumena-daneia
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/jeremie-sinchrimatodotoumena-daneia
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1209&mid=545&lang=gr
https://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/101215JEREMIE.PDF
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2435
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τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 46,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2013404 ενώ για το 2014 

διέθεσε 38,1 εκατομμύρια ευρώ.405  

 

8.5. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2014-2020 

 

Όσον αφορά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ο ρόλος των χρηματοδοτικών 

μέσων ενισχύεται και ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε συνέχεια εντολή στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ότι ο προγραμματισμός των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 

Επενδύσεων (ESIF) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να αυξήσει σημαντικά τη συνολική 

στήριξη της ΕΕ από αυτά τα κεφάλαια για τη μόχλευση σε χρηματοοικονομικές μέσων, ιδίως 

για τις ΜΜΕ. Η αύξηση της χρήσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, σε ένα επίπεδο σχεδόν 

διπλάσιο από εκείνο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, διατυπώνεται, επίσης, στο 

Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη νέα προγραμματική περίοδο, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εξετάζει επί του παρόντος τις ανάγκες τις αγοράς σε όλα τα 

κράτη μέλη και τις περιφέρειες με σκοπό την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς των 

διαρθρωτικών χρηματοπιστωτικών μέσων.406   

Στην Ελλάδα, η Eurobank κατά την επέκταση των κονδυλίων της για την περίοδο 

2007-2013 ανέφερε ότι για την περίοδο 2014-2020 εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης 

των νέων χρηματοδοτικών μέσων της τρέχουσας περιόδου. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ελλάδα δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμη,407 πριν την 

ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που προβλέπεται ρητά κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο στο άρθρο 37 παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013. 

Σημειώνεται τέλος, ότι το 2013 έγιναν οι πρώτες συμφωνίες διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου να επεκτείνονται για τη Λιθουανία μέχρι το 2014, τη Ρουμανία μέχρι το 

2022.408 Η Βουλγαρία υπέγραψε παράταση της διαχείρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

Jeremie από το ΕΤΕ πέραν της 31 Δεκεμβρίου του 2015.409 

                                                           
404Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2013, σελ.22.   
405 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.21. 
406 Βλ. EIF, JEREMIE, 

http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm?lang=-en, Πρόσβαση:31/1/2016 
407 Βλ. ενδεικτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» 2014-2020, Σελ. 67  
408 EIF, Annual Report 2013, p.27. 
409 Βλ. Jeremie-Bulgaria, http://jeremie.bg/author/jeremie/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm?lang=-en
http://jeremie.bg/author/jeremie/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  –  JESSICA 

 

9.1. Διαδικασία 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τo 

Συμβούλιο της  Τράπεζας Ανάπτυξης της Ευρώπης (CEB),410 δημιούργησαν για την περίοδο 

2007-2013 την πρωτοβουλία Jessica (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε 

Αστικές Περιοχές)411 με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και την 

ανάπλαση των μηχανισμών χρηματοδοτικής τεχνικής.412 Βάσει της εν λόγω πρωτοβουλίας τα 

κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων 

επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία για να επενδύσουν μέσω 

επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 

δράσεων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.413 Η Jessica αποτέλεσε μέσο 

αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, και συγκεκριμένα του ΕΤΠΑ414 για την 

περίοδο 2007-2013415 σε επίπεδο αστικής ανάπτυξης συνδυάζοντας δημόσιους και 

ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς πόρους.416 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα 

περίοδο για τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι από όλα τα ΕΔΕΤ 

προς αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων417 (άρθρο 37 παρ. 1 Κανονισμού 1303/2013). 

                                                           
410 Βλ. CEB, http://www.coebank.org/en/, Πρόσβαση:31/1/2016 
411 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.159. 
412 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final report December 2013, p.4, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
413 Βλ. Jessica, σελ. 1,  

http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
414 European Commission-Directorate-General Regional Policy, COCOF 08/0002/03-EN, Final version of 

22/12/2008, Guidance note on financial Engineering, p.11.  
415 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Scienc. Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.75. 
416 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final report December 2013, p.5. 
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
417 Το ίδιο σελ. 15 

http://www.coebank.org/en/
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
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Όπως αναφερόταν και στον προηγούμενο κανονισμό του ΕΤΠΑ 1080/2006418 στο 

άρθρο 8 μόνο όμως ως επιλογή,419 έτσι και ο Κανονισμός 1301/2013 που διέπει τη 

λειτουργία του ΕΤΠΑ κατά την τρέχουσα περίοδο προβλέπει στο άρθρο 7 και ενισχύει την 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω στρατηγικών που καθορίζουν ολοκληρωμένες 

δράσεις. Κατά την προηγούμενη περίοδο, τα έργα ήταν υποχρεωτικό να αποτελούν μέρος 

ενός «ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης»420 (άρθρο 44 εδ.α’ του 1083/2006). 

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη συμπεριέλαβαν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα σχέδια 

δράσεων για τις αστικές περιοχές ή και συγκεκριμένη χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου 

Jessica.421 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του κανονισμού 1301/2013, η βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη προωθείται και σχεδιάζεται αρχικά μέσω της προετοιμασίας422 ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων ή μέσω ενός ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος, ή μέσω ενός 

ειδικού άξονα προτεραιότητας. Στα νέα εργαλεία για την υλοποίηση ολοκληρωμένων 

δράσεων συμπεριλαμβάνονται, λοιπόν, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για την 

ομαδοποίηση των χρηματοδοτήσεων423 και η ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων.  

Όπως ίσχυσε και για το Jeremie, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

ορισμένες μελέτες αξιολόγησης λήφθηκαν υπ’όψιν για να βοηθήσουν τις διαχειριστικές 

αρχές στην πλαισίωση της επενδυτικής στρατηγικής (investment strategy) της Jessica 

σύμφωνα με τους στόχους του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ κατά την 

τρέχουσα περίοδο η εκ των προτέρων αξιολόγηση βάσει του 37 παρ.2 είναι πλέον 

υποχρεωτική.424 Συγκεκριμένα, κατά το ισχύον καθεστώς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει 

να βασίζονται σε μία εκ των προτέρων αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 37 παρ.2 του 

                                                           
418 Βλ. EIB, JESSICA 2014-2020 MultiRegion Study for Italy (Marche, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto) , Final 

Report 31-3-2014, p.12, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 
419 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σελ.4,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf, Προσβαση:31/1/2016 
420 European Commission, EIB, Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.19. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
421 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.15, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
422 Το ίδιο σελ. 9 
423 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σελ.3, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf, Προσβαση:31/1/2016 
424 Το ίδιο σελ.5 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf
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Κανονισμού 1303/2013,425 η οποία στοχεύει στην αποφυγή της επικάλυψης και των 

αντιφάσεων στη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Η εν λόγω αξιολόγηση στοχεύει στο να 

καθορίσει τη διαμόρφωση στρατηγικής για κάθε χρηματοδοτικό μέσο και η οποία μπορεί να 

λαμβάνει υπ’όψιν όλα τα διδάγματα της προηγούμενης περιόδου, συνεκτιμώντας τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει κατά την τρέχουσα.426 Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εκ των προτέρων 

αξιολογήσεις διαφέρουν από τις μελέτες αξιολόγησης που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της 

προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου427 και χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα 

τεχνικής βοήθειας είτε της περιόδου του 2007-2013 είτε της περιόδου 2014-2020.428 

Οι πόροι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διατίθενται στην πρωτοβουλία Jessica, 

είτε μέσω ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου είτε απευθείας από τη διαχειριστική αρχή. Και κατά 

την τρέχουσα περίοδο είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους να συστήσει Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου429 το οποίο σήμερα αναφέρεται ως fund of funds430 (παλαιότερα holding 

fund). Το ταμείο αυτό θα είναι δικαιούχος του ΕΤΠΑ431 και θα συνεισφέρει ώστε να 

καταστεί ευκολότερη η διαχείριση του χρηματοπιστωτικού μέσου και να συμβάλλει στην 

καλύτερη συνοχή μεταξύ επενδυτικού σχεδίου και των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης. Ο 

διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, δύναται βάσει του 38 παρ.4432 του Κανονισμού 

1303/2013 να είναι η ΕΤΕπ,  διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους οποίους κράτος 

μέλος είναι μέτοχος ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ιδρύονται σε κράτος μέλος με 

σκοπό την επίτευξη ενός στόχου δημοσίου συμφέροντος υπό τον έλεγχο μιας δημόσιας 

αρχής ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την ΕΤΕπ να αποτελεί το δημοφιλέστερο 

φορέα διαχείρισης, κυρίως λόγω της εμπειρογνωμοσύνης της. Μετά την επιλογή του 

                                                           
425 European Commission, EIB, FI-Compass (2014), Ex-ante assessment methodology for financial instruments 

in the 2014-2020 programming period, Financial instruments for urban and territorial development Volume V, 

p.67. 
426 Το ίδιο σελ.21 
427 European Commission, European Structural and Investment Funds -Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment. EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.4. 
428 European Commission (2014), Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020, Ref. 

Ares(2014)2195942 - 02/07/2014, p.10. 
429 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.5. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
430 Το ίδιο σελ.5 
431 Το ίδιο σελ.21 
432 Βλ. EIB, JESSICA 2014-2020 MultiRegion Study for Italy (Marche, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto) , Final 

Report 31-3-2014, p.32, 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf
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διαχειριστή υπογράφεται συμφωνία χρηματοδότησης (funding agreement)433 μεταξύ της 

διαχειριστικής αρχής και του Ταμείου Χαρτοφυλακίου434 και βάσει της παραγράφου 6 του 

άρθρου 38 του Κανονισμού 1303/2013, οι αναφερόμενοι φορείς στους οποίους ανατίθενται 

εκτελεστικά καθήκοντα μπορούν να ανοίξουν διαχειριστικό λογαριασμό στο όνομά τους και 

για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής και εντάσσουν το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα.  

Προς επίτευξη της πρωτοβουλίας Jessica προβλέπεται η δημιουργία Ταμείων Αστικής 

Ανάπτυξης (ΤΑΑ),435 οι οποίοι κατά την τρέχουσα περίοδο αναφέρονται ως οι φορείς που 

υλοποιούν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (“the bodies implementing financial 

instruments”).436  Τα εν λόγω ΤΑΑ  επενδύουν σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και 

σε άλλα έργα που ανήκουν σε ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.437 Εάν 

έχει επιλεγεί η δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου, αυτό υποβάλλει, προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποψήφια ΤΑΑ τα οποία πρέπει να παρουσιάσουν ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο.438 Το ΤΑΑ ιδρύεται στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

(business plan) το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της επενδυτικής 

στρατηγικής (investment strategy) όπως διατυπώνεται από τη διαχειριστική αρχή ή από το 

ΤΧ που λειτουργεί για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής, και καθορίζει τους στόχους του 

ΤΑΑ στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η εν λόγω επενδυτική στρατηγική 

κατά την τρέχουσα περίοδο είναι στενά συνδεδεμένη ή προκύπτει βάσει της υποχρεωτικής εκ 

των προτέρων αξιολόγησης.439440 Και κατά την τρέχουσα περίοδο τα κράτη μέλη θα 

δημιουργήσουν το δικό τους Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης. 

                                                           
433 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.19. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
434 Βλ. άρθρο  38 παρ. 7 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
435 European Commission, EIB, PWC, Ex-ante assessment methodology for Financial Instruments in the 2014-

2020 programming period Vol. I  p. 46, 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeI.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
436 Βλ.άρθρο 37 παρ. 1 εδ β’ του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’αριθμ. 1303/2013 
437 Βλ. Jessica, σελ.3,http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
438 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.19. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
439 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.12. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
440 To ίδιο σελ.27 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeI.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
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Αν έχει επιλεγεί η δημιουργία ΤΧ, ο διαχειριστής του επιλέγει το ΤΑΑ,441 ενώ εν 

συνεχεία υπογράφεται συμφωνία χρηματοδότησης (funding agreement)442 μεταξύ ΤΑΑ και 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου. Κατόπιν τούτου η διαχειριστική αρχή ενισχύει το ΤΧ μέσω του 

ΕΤΠΑ και αυτό με τη σειρά του επενδύει στο ΤΑΑ βάσει του επενδυτικού σχεδίου. Το ΤΑΑ 

μπορεί να αντλήσει πρόσθετη χρηματοδότη από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές 

συνεισφορές.443 Η διαχείριση του ΤΑΑ συνήθως ανατίθεται σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα444 λόγω της εμπειρίας που διαθέτουν. Οι διαχειριστές του ΤΑΑ και ΤΧ  βάσει του 

40 παρ.1  πρέπει να συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις ελέγχου. Επίσης βάσει του άρθρου 46 

οι διαχειριστικές αρχές συντάσσουν ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες που σχετίζονται 

με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Μέχρι στιγμής το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας445 αναφέρεται σε αξιοποίηση 

της βιομηχανίας, της αστικής ανάπτυξης και παρεμβάσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η βοήθεια που 

παρέχεται στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε ανακυκλούμενη βάση και τα 

κεφάλαια που παρέχονται μπορούν να επενδυθούν σε νέα έργα επιτρέποντας έτσι την 

ανακύκλωση των χρημάτων. 446 

 

9.2. Οφέλη 

 

Τα κύρια οφέλη της πρωτοβουλίας Jessica είναι τα ακόλουθα:  

                                                           
441 Βλ. EIB,Jessica 

http://www.eib.org/products/blending/jessica/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 
442 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in 

JESSICA,Final Report December 2013, p.19. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
443 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.22 
444 Dąbrowski, Marcin (2014) Engineering Multilevel Governance? Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas ( JESSICA) and the Involvement of Private and Financial Actors in Urban 

Development Policy. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 48 (12), p.2009. 
445 European Commission, EIB. Methodologies for Assessing Social and Economic Performance in JESSICA, 

Final Report December 2013, p.5.  

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
446 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science. Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.75. 

http://www.eib.org/products/blending/jessica/index.htm
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_assessing_socio_economic_performance_en.pdf
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 Ανακύκλωση των πόρων: εφόσον οι πόροι της Jessica είχαν επενδυθεί από Ταμεία 

Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) σε επιλέξιμες δαπάνες έργων πριν από την ημερομηνία 

λήξης της περιόδου προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων 2007-2013 (n+2, 

ήτοι μέχρι το τέλος του 2015), όλες οι επιστροφές και τα έσοδα που γεννά η επένδυση 

αυτή μπορούν είτε να παρακρατούνται από τα ΤΑΑ είτε να επιστρέφονται στις 

Διαχειριστικές Αρχές για επανεπένδυση σε νέα σχέδια αναζωογόνησης αστικών 

περιοχών. Η Jessica παρέχει τη δυνατότητα σε όσα από τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζουν την προοπτική μείωσης των κοινοτικών επιχορηγήσεων κατά την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, να αξιοποιήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση 

τους πόρους που τους διατίθενται. 

 

  Μόχλευση: ένα σημαντικό, έμμεσο πλεονέκτημα της Jessica είναι ότι μπορεί, 

δυνητικά, να προσελκύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, προσελκύοντας έτσι 

όχι μόνο επιπρόσθετες επενδύσεις αλλά και επιπρόσθετη τεχνογνωσία για την 

υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων. Οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν, σε μερικές 

περιπτώσεις, να πληρούν τις απαιτήσεις για συγχρηματοδότηση από το οικείο κράτος 

μέλος. Παρότι η Jessica επιτρέπει την «μετατροπή» μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων 

σε επιστρεπτέες χρηματοδοτήσεις, οι τελευταίες δεν επιστρέφονται στην Επιτροπή 

και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιο χρέος. 

 

  Ευελιξία: η Jessica επιτρέπει ευέλικτη προσέγγιση, αφενός διότι διευρύνεται το 

φάσμα των επιλέξιμων δαπανών και, αφετέρου, διότι οι πόροι της Jessica μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για επενδύσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων. 

 

 Τεχνογνωσία και δημιουργικότητα: Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι 

πόλεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του τραπεζικού και του ιδιωτικού 

τομέα. Η Jessica μπορεί επίσης να δράσει ως καταλύτης σε αστικές περιοχές, 

ενισχύοντας την αγορά επενδύσεων και συμπληρώνοντας έτσι άλλες πρωτοβουλίες ή 

πηγές χρηματοδότησης που ενδεχομένως υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη. Ωστόσο, 

για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανόνες 

όσον αφορά τις «κρατικές ενισχύσεις». 447 

                                                           
447 Βλ. Jessica, σελ.5, 

http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_el.pdf


  

88 
 

  Στα πλαίσια της διακυβέρνησης η Jessica υλοποιείται σε συνεργασία με ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αλλά και ιδιώτες επενδυτές,448 ενισχύοντας την 

τεχνογνωσία, την οικοδόμηση νέων μορφών συμπράξεων και την συνεργασία μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως προς την παράδοση έργων χρηματοδοτούμενων από την 

Ε.Ε..449 Η πρωτοβουλία μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως καταλύτης στη δημιουργία 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών, πόλεων, ΕΤΕπ, CEB, άλλων 

τραπεζών και επενδυτών. 

 

9.3. Προϊόντα-Επιλεξιμότητα-Δικαιούχοι  

 

Η Jessica είναι το μέσο για τη χρησιμοποίηση ανακυκλούμενων κεφαλαίων, όπως 

δανείων,450 ιδίων κεφαλαίων και εγγυήσεων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης451 τα οποία έργα υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές ή 

συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.452 Η περίοδος 2014-2020 προβλέπει την ευρύτατη 

χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και το ΤΑΑ μπορεί να επενδύσει σε έργα αστικής 

ανάπτυξης μέσω ιδίων κεφαλαίων, δανείων και εγγυήσεων τα οποία μπορούν να 

σχεδιαστούν στη βάση εδαφικών και τοπικών προσεγγίσεων.453 Επιπλέον, κατά την 

τρέχουσα περίοδο όλα τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής μπορούν βάσει του άρθρου 37 

παρ. 7 του Κανονισμού 1303/2013 να συνδυάζονται με τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις. 

Μέχρι στιγμής, οι πόροι του JESSICA  διοχετεύοντα σε σχέδια στους εξής τομείς:454 

                                                           
448 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science. Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.75. 
449 Dąbrowski, Marcin (2014) Engineering Multilevel Governance? Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas ( JESSICA) and the Involvement of Private and Financial Actors in Urban 

Development Policy. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 48 (12), p.2009. 
450 European Union, Regional Policy (January 2008) Working for the regions, EU regional policy 2007-2013, p. 

23,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
451 Altes Korthals K. Willem (2014) Housing and positive European integration: permissible state aid for 

improving the urban environment. Journal of Housing and the Built Environment, Springer Science+Business 

Media Dordrecht, 30. p.346. 
452 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.76. 
453 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σελ.3,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
454 Βλ. Jessica Ελλάδα, 

https://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/what-projects-are-eligible/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf
https://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/what-projects-are-eligible/
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•  Αστικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, 

της ενέργειας κ.λ.π  

• Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους 

χρήσεις. 

• Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης. 

• Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ή 

της έρευνας και ανάπτυξης. 

•Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων 

εξειδικευμένων εγκαταστάσεων. 

• Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. 

 

Την περίοδο 2014-2020 η πρωτοβουλία επεκτείνεται και οι πόροι μπορούν να 

καλύψουν όλα τα είδη επενδύσεων που αφορούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού στις μητροπολιτικές 

περιοχές, της τεχνολογίας/έξυπνες πόλεις και των συστημάτων δημόσιων μεταφορών.455  

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 10 και 11του άρθρου 37 του κανονισμού 

1303/2013 δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι εισφορές σε είδος ως προς τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, εκτός από εισφορές υπό μορφή γης ή ακινήτων456 έναντι 

επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, της αστικής ανάπτυξης ή 

της αστικής ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο αποτελούν μέρος της επένδυσης. Επιπλέον, ο 

ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης, εκτός από την περίπτωση του ΦΠΑ που 

είναι μη ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Η αντιμετώπιση του 

ΦΠΑ στο επίπεδο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους, 

δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο του 

μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής. Ωστόσο, όταν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής 

συνδυάζονται με επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 37 του 

                                                           
455 European Commission, EIB, FI-Compass (2014),Ex-ante assessment methodology for financial instruments 

in the 2014-2020 programming period Financial instruments for urban and territorial development Volume V, 

p.22. 
456 Βλ. Jessica Ελλάδα, 

https://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/how-it-works/, Πρόσβαση:31/1/2016 

https://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/how-it-works/
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Κανονισμού 1303/2013, οι διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφος 3 εφαρμόζονται στην 

επιχορήγηση.  

 Αιτήσεις χρηματοδότησης δέχονται τα ΤΑΑ, από δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι 

και υποβάλλουν τις προτάσεις τους.457 Τις αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν Δημόσιοι ή 

Ιδιωτικοί Φορείς ή σχήματα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα458 οι οποίοι και θα 

υλοποιήσουν τα έργα. 

 

9.4.Παρατηρήσεις για την περίοδο 2007-2013 

 

Για την περίοδο 2007-2013 είχαν ανατεθεί πάνω από 70 μελέτες αξιολόγησης459 

Jessica βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού 1083/2006, χρηματοδοτούμενες από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ και είχαν συσταθεί 18 Ταμεία Χαρτοφυλακίου με 

χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ καλύπτοντας 54 περιφέρειες460 με τα δάνεια 

να είναι τα πιο δημοφιλή προϊόντα.461 Μέχρι το 2012, είχαν ιδρυθεί επίσης, 37 Ταμεία 

Αστικής Ανάπτυξης με χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα μέχρι τα 

τέλη του 2013 δημιουργήθηκαν 42 Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης με χρηματοδότηση 1,56 δισ. 

ευρώ.462 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 το ΥΠΟΙΑΝ 

υπέγραψε με την ΕΤΕπ463 μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στη 

χρηματοδότηση επενδύσεων που προάγουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος464 για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, 

                                                           
457 Βλ. Jessica, Ελλάδα, 

https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/who-can-apply/, Πρόσβαση:31/1/2016 
458 Dąbrowski, Marcin (2014) Engineering Multilevel Governance? Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas ( JESSICA) and the Involvement of Private and Financial Actors in Urban 

Development Policy. Regional Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 48 (12), p.2009 
459 European Commission, European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment, EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.4. 
460 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.159. 
461 European Commission, EIB, FI-Compass (2014),Ex-ante assessment methodology for financial instruments 

in the 2014-2020 programming period Financial instruments for urban and territorial development Volume V, 

p.50. 
462 Bλ. EIB, Promoting Economic and Social Cohesion in Europe, p.7. 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 
463 Βλ. http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=1&L2=5&L3=2, Προσβαση:31/1/2016 
464 Βλ. EIB, JESSICA Holding Fund Greece Selection of Urban Development Funds, 

https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/who-can-apply/
http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=1&L2=5&L3=2
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Ιονίων Νήσων και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

το αρμόδιο ΤΑΑ ήταν η  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για τις Περιφέρειες Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου το αρμόδιο 

ΤΑΑ ήταν η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και 

Πελοποννήσου το αρμόδιο ΤΑΑ ήταν η EFG Eurobank, για τις Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας το αρμόδιο ΤΑΑ ήταν η Τράπεζα Πειραιώς και για την 

Περιφέρεια Κρήτης το αρμόδιο ΤΑΑ ήταν η  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.465 Για την 

ως άνω περίοδο στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Jessica τοποθετήθηκαν €258 εκατ. ευρώ τα 

οποία προέρχονται από πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ένα Τομεακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.466 

Από το 2011 η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί ως ΤΑΑ και ανέλαβε την διαχείριση 

πόρων ύψους 83,3 εκ. ευρώ μέσω των ΕΔΕΤ για τις περιφέρειες της Αττικής, των Ιονίων 

Νήσων και της Δυτικής Ελλάδας όπως και για το πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.467 Πρόσφατες ενδεικτικές συμβάσεις χρηματοδότησης έργων στα πλαίσια 

του Jessica κατά την περίοδο 2007-2013 είναι: για την τράπεζα Πειραιώς στην περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας η κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 0,998 MWe από τη Βιοαέριο 

Λαγκαδά ΑΕ συνολικού προϋπολογισμού 3,84 εκατ. ευρώ (τα 0,96 εκατ. ευρώ από το 

JESSICA),468 για την Εθνική Τράπεζα στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων η κατασκευή νέου, 

σύγχρονου Σταθμού Υπεραστικού Κτελ σε γήπεδο 10 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του 

Υπεραστικού Κτελ Κέρκυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνας Κωτσέλα469 και για την 

Παγκρήτια  Συνεταιριστική Τράπεζα στην Περιφέρεια Κρήτης η δημιουργία επιχειρηματικού 

πάρκου στην περιοχή των Χανίων.470 

Ωστόσο το καινοτόμο αυτό εργαλείο, έχει εγείρει και ερωτήματα καθώς παρά τα 

οφέλη της, η Jessica κατά την περίοδο 2007-2013 υποστήριξε λίγα έργα σε ορισμένες 

                                                                                                                                                                                     
http://www.eib.org/products/blending/jessica/eoi/vp959.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 
465 Βλ. Jessica, Ελλάδα,https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/urban-development-funds/ , 

Πρόσβαση:31/1/2016 
466 Βλ. Jessica, Ελλάδα, https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/action-plan/allocation-of-

resource/,Πρόσβαση:31/1/2016 
467 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.22. 
468 Βλ. Τράπεζα Πειραιώς, Υπογραφή μιας σύμβασης χρηματοδότησης έργου στην Κεντρική Μακεδονία στο 

πλαίσιο του Jessica,  

http://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/announcement/2015/10/jessica, Πρόσβαση:31/1/2016 
469 Βλ. Εθνική Τράπεζα, Νέα σύμβαση - τέταρτη κατά σειρά- χρηματοδότησης έργου στο πλαίσιο JESSICA 

https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/tetarto-jessica, Πρόοσβαση:31/1/2016 
470 Βλ.Jessica Crete, Δελτίο Τύπου  

 http://www.jessicacrete.gr/wp/index.php/type-report/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/products/blending/jessica/eoi/vp959.htm
https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/urban-development-funds/
https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/action-plan/allocation-of-resource/
https://www.jessicafund.gr/index.php/jessica-in-greece/action-plan/allocation-of-resource/
http://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/announcement/2015/10/jessica
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/tetarto-jessica
http://www.jessicacrete.gr/wp/index.php/type-report/
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περιοχές.471 Επιπλέον, απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία και διοικητική ικανότητα στο 

σχεδιασμό βιώσιμων αστικών έργων τα οποία ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να αποδώσουν 

κέρδη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επανεπένδυσης των πόρων,472 μακριά από το πρότυπο 

των επιχορηγήσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την απόδοση και την οφέλη της 

καινοτομίας. 

 

9.5. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2014-2020  

 

Όσον αφορά γενικότερα το εργαλείο Jessica κατά την τρέχουσα περίοδο 

παρατηρείται ότι τα μέσα της χρηματοοικονομικής τεχνικής ενισχύονται για να 

ενεργοποιήσουν τα σχέδια ανάπτυξης σε κάθε τομέα που είναι επιλέξιμος στο ευρύτερο 

πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου.473 Παρατηρείται, λοιπόν, ανάγκη ευθυγράμμισης 

των μέσων με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».474 Ωστόσο, οι περιορισμοί και οι προκλήσεις 

των εργαλείων πρέπει να αναγνωριστούν από πλευράς Ε.Ε. καθώς πρέπει να ενισχυθούν οι 

διοικητικές υποδομές, η διάχυση των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών και η παροχή 

τεχνικής βοήθειας σε περιφερειακό επίπεδο.475 Κατά τη νέα περίοδο το χρηματοδοτικό μέσο 

Jessica μπορεί να συνδυαστεί και με επιχορηγήσεις ενισχύοντας την ευελιξία για κατανομή 

των πόρων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.476 

Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο, κατά την παρούσα φάση αναμένονται οι εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις του άρθρου 37 παρ.2 για τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα κράτη 

μέλη και οι περιφέρειες από τη δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης. Ήδη έχουν 

κατατεθεί οι ορισμένες αξιολογήσεις προκειμένου να εξεταστούν οι αδυναμίες της αγοράς 

                                                           
471 Βλ. EIB, Financial Instruments in practice, 

http://www.eib.org/products/blending/esif/fis-in-practice/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 
472 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.92. 
473 Βλ. EIB, JESSICA 2014-2020 MultiRegion Study for Italy (Marche, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto) , Final 

Report 31-3-2014, p.25. 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 
474 Το ίδιο σελ.25.  
475 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science. Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2 (1), p.93. 
476 European Commission, EIB, FI-Compass (2014),Ex-ante assessment methodology for financial instruments 

in the 2014-2020 programming period Financial instruments for urban and territorial development Volume V, 

p.23. 

http://www.eib.org/products/blending/esif/fis-in-practice/index.htm
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_italy_multi_region_en.pdf
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και να ευθυγραμμιστούν οι ανάγκες των περιφερειών με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και 

γενικότερα την πολιτική συνοχής και τους 11 θεματικούς στόχους.  

Όσον αφορά την Ελλάδα, επί παραδείγματι, στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα που 

έχει εγκριθεί «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»477 για την περίοδο 

2014-2020, προβλέπεται ρητά η χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica, όσον αφορά 

ενδεικτικά επενδυτικές προτεραιότητες που αφορούν την προώθηση καινοτόμων 

τεχνολογιών και τη στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης.478 Σημειώνεται, συγκεκριμένα, 

«ότι η χρήση ή όχι χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ) στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, η μορφή που θα λάβουν, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 

χρηματοδοτικό κενό που θα πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα 

διατεθούν και ο συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα 

των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37 

παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν 

λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 

οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας 

των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους».479 Αναμένονται, συνεπώς, οι εκ 

των προτέρων αξιολογήσεις ώστε να επικαιροποιηθούν οι δείκτες των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ως προς τα ακριβή ποσά των δανείων, εγγυήσεων και 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει 

στην ετήσια έκθεσή της ότι «η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας και οι 

συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταστούν οι βασικές κινητήριες 

δυνάμεις χρηματοδότησης στην Ελλάδα τις οποίες η τράπεζα επιθυμεί να στηρίξει, ιδίως 

μέσω του χρηματοδοτικού μέσου Jessica».480 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  –  JASPERS 

 

                                                           
477 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σελ. 244 
478 Το ίδιο, σελ. 398 
479 Το ίδιο, σελ. 398 & 399 
480 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.22. 
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10.1. Διαδικασία 

 

Η πρωτοβουλία Jaspers ιδρύθηκε στα τέλη του 2005481 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης), την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την 

Kreditanstalt für Wiederaufbau482 (συνεργάτης μέχρι το Δεκέμβριο του 2013). Το Jaspers 

δημιουργήθηκε για να παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές εμπειρογνωμόνων και υποστήριξη 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων των δημόσιων αρχών και των τελικών δικαιούχων πώς να 

σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα μεγάλα έργα υψηλής ποιότητας που θα 

χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ, καθώς και τους στόχους και στρατηγικές στον τομέα των 

στόχων πολιτικής της Ε.Ε..483 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης προς 

επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής διαχειρίζεται, με τη σειρά της, δύο ταμεία το 

ΕΤΠΑ και το ΤΣ,484 τα οποία χρηματοδοτούν έργα την επίτευξη των οποίων βοηθά το 

Jaspers. Η ΕΤΑΑ, ιδρύθηκε το 1991 και ανήκει σε 61 χώρες, καθώς και στην ΕΤΕπ και την 

Ε.Ε. και υποστηρίζει έργα σε 30 χώρες από την Κεντρική Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία, 

προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την ελεύθερη πρόσβαση στις ανοικτές οικονομίες.  

Το Jaspers διοικείται από την ΕΤΕπ και η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, 

διαθέτει, ωστόσο, περιφερειακά κέντρα στη Βαρσοβία, τη Βιέννη, τις Βρυξέλλες (2014), το 

Βουκουρέστι και Σόφια (2009)485 για να βρίσκεται κοντά στους δικαιούχους και να μπορεί 

να τους προσφέρει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.  

Το Jaspers είναι ξεχωριστή οντότητα εντός της ΕΤΕπ με δική του οργανωτική δομή. 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2015, συγκεκριμένα, είναι ενταγμένο στο τμήμα συμβουλευτικών 

                                                           
481 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.1, 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016  
482 Βλ. KFW,  

https://www.kfw.de/kfw.de.html, Πρόσβαση:31/1/2016 
483 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.1,  

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
484 Βλ. Jaspers, http://www.jaspers-europa-info.org/content/partners, Πρόσβαση:31/1/2016 
485 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.2, 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
https://www.kfw.de/kfw.de.html
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/partners
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
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υπηρεσιών της ΕΤΕπ.486 Το Jaspers διοικείται από την διευθύνουσα επιτροπή (Steering 

Committee)487 που συμπεριλαμβάνει εταίρους από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 

Πολιτικής, την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ.488 Είναι οργανωμένη σε τμήματα με βάση τομείς και 

λειτουργίες και δίνει αναφορά στην εποπτεύουσα επιτροπή. Η διευθύνουσα επιτροπή θέτει 

τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το Jaspers, αποφασίζει για μείζονα θέματα 

πολιτικής και εγκρίνει τις κυριότερες δραστηριότητες και προϊόντα (πχ.Action Plans και 

Annual Reports).  

Το Jaspers λειτουργεί με βάση σχέδια δράσης που προετοιμάζονται για κάθε κράτος 

μέλος σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.489 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 κάθε νέο σχέδιο δράσης γίνεται ένα κυλιόμενο σχέδιο 

δράσης (rolling plan).490 Για κάθε κράτος μέλος προετοιμάζονται ένα Action Plan και 

Working Arrangements για την περίοδο 2014-2020, τα οποία παραμένουν ως έχουν για τη 

συγκεκριμένη περίοδο συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων. Οι αιτήσεις για 

την παροχή τεχνικής βοήθειας για τα έργα από τους δικαιούχους και την ανάθεση πρέπει να 

υποβάλλονται στο Jaspers μέσω των εθνικών αρχών.491 Η Διαχειριστική Αρχή ενεργεί ως 

ένας κεντρικός συντονιστής για κάθε χώρα και μπορεί να ζητήσει βοήθεια από το Jaspers. Οι 

υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει, λοιπόν, να συζητούν με τις εκάστοτε διαχειριστικές αρχές την 

ένταξη του έργου τους/των έργων τους στο εθνικό σχέδιο δράσης ώστε να καταγραφεί και η 

ανάθεση του στο Jaspers.   

Το Jaspers, εξετάζει, κατόπιν της ανάθεσης, τα έγγραφα που προετοιμάζουν ο 

δικαιούχος και οι σύμβουλοί του, και προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση του έργου. 

Κατόπιν τούτου, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση των συστάσεων και των 

συμβουλών του Jaspers. Επίσης, σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για τα μεγάλα έργα και τη 

χρηματοδότησή τους από τα ταμεία υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση μέσω της ΔΑ για 

αποδοχή ή απόρριψη από την Επιτροπή. Στην περίπτωση των μεγάλων έργων η Επιτροπή ή 

αλλιώς οι διαχειριστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη λήψη απόφασης επί χρηματοδότησης 

                                                           
486 Βλ. Jaspers, http://www.jaspers-europa-info.org/content/organisational-structure, Πρόσβαση:27/2/2016 
487 Jaspers Annual Report 2014 p. 8  
488 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.6, 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
489 Βλ. Jaspers, 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/action-plan-cycle, Πρόσβαση:31/1/2016 
490 Jaspers Annual Report 2014 p. 15 
491 Βλ. Jaspers, http://www.jaspers-europa-info.org/content/managing-authorities, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/organisational-structure
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/action-plan-cycle
http://www.jaspers-europa-info.org/content/managing-authorities
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ενός έργου.492 Κατά κανόνα, κάνουν χρήση του Jaspers και των ανεξάρτητων ελέγχων 

ποιότητας, όπως θα εξεταστεί και παρακάτω, για να ενημερώσουν σχετικά με την ποιότητα 

των σχεδίων προετοιμασίας των έργων.  

Το 2014 το Jaspers, εκτός από την ανάπτυξη του Κέντρου Δικτύωσης και Ικανοτήτων 

του (Networking and Competence Centre) με στόχο τη διάδοση της γνώσης και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τους δικαιούχους493 και τις συμβουλευτικές του 

ιδιότητες,494 εγκαινίασε και μία νέα δραστηριότητα ανεξάρτητου ελέγχου ποιότητας495 

(Independent Quality Review (IQR)). Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.1 του Κανονισμού 

1303/2013 η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέσει σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες496 

την αξιολόγηση ποιότητας (Independent Quality Review) των μεγάλων έργων, ενώ στη 

συνέχεια κοινοποιείται από τη ΔΑ το επιλεγμένο σχέδιο προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή 

θεωρεί πως το Jaspers είναι το κατάλληλο μέσο για να αναλάβει τον ανεξάρτητο έλεγχο 

ποιότητας που προβλέπεται στον κανονισμό 1303/2013497 ώστε να επιτευχθεί μείωση των 

καθυστερήσεων των εγκρίσεων που δίνονται από την Επιτροπή. Βάσει της εν λόγω 

διαδικασίας η Επιτροπή αξιολογεί το μεγάλο έργο συνολικά με βάση την ανεξάρτητη 

αξιολόγηση ποιότητας498 και το εγκρίνει ή όχι. 

 

Το Jaspers, σήμερα, δραστηριοποιείται στους εξής 7 τομείς: 

1.Δρόμοι499 

2.Σιδηρόδρομοι, Αέρας και  Θάλασσα500 

3.Νερό και Λύματα 

 

                                                           
492 Βλ. Jaspers, http://www.jaspers-europa-info.org/content/project-cycle, Πρόσβαση:31/1/2016 
493 Jaspers annual Report 2014 p. 12 
494 Jaspers annual Report 2013 p. 9 
495 Βλ. Περίληψη ετήσιας έκθεσης Jaspers, σελ.1,  

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/246/AR_Ex_Sum_EL.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
496 European Union- European Commission (2015) Guide toCost-Benefit Analysisof Investment Projects 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, (ISBN 978-92-79-34796-2), p.18. 
497 Jaspers Annual Report 2014 p. 12 
498 European Union- European Commission (2015) Guide toCost-Benefit Analysisof Investment Projects 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, (ISBN 978-92-79-34796-2), p.19. 
499 Βλ. Jaspers, http://www.jaspers-europa-info.org/content/organisational-structure,  Πρόσβαση:31/1/2016 
500 Βλ.EIB, Jaspers,http://www.eib.org/products/advising/jaspers/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/project-cycle
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/246/AR_Ex_Sum_EL.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/organisational-structure
http://www.eib.org/products/advising/jaspers/index.htm
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4. Ενέργεια501 και Στερεά Απόβλητα502 

5. Έξυπνη Ανάπτυξη 

6. Ανεξάρτητη Αξιολόγηση Ποιότητας (IQR) 

7.Κέντρο δικτύωσης και ικανοτήτων503 

Στις αρχές του 2013 ξεκίνησε η πλατφόρμα δικτύωσης Jaspers με στόχο τη διάδοση 

γνώσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εφαρμογή των ικανοτήτων σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης504 μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του Jaspers και στους 

τομείς που το Jaspers παρέχει συμβουλές. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει 

τις συμβουλευτικές δραστηριότητες του Jaspers μεταξύ όλων των καρτών μελών της Ε.Ε. 

αλλά και των υπό ένταξη χωρών και άλλων διακυβευματούχων, προσπαθώντας να αυξήσει 

τον  αντίκτυπο του Jaspers,505 να βελτιώσει την ποιότητα των έργων αλλά και να αυξήσει την 

απορρόφηση των πόρων των ΕΔΕΤ. Όλα αυτά, βέβαια, συνιστούν γενικότερα στόχο του 

παρόντος δημοσιονομικού και πολυετούς πλαισίου. 

 

10.2.Παροχές-Επιλεξιμότητα- Δικαιούχοι 

 

Η βοήθεια που παρέχει το  Jaspers συνίσταται στα εξής : 

 Υποστήριξη για προετοιμασία των έργων από την εξακρίβωση της συμμετοχής μέχρι 

την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

 Ανεξάρτητη αξιολόγηση ποιότητας των έργων506 

 Μετέπειτα αξιολόγηση για όλα τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται απευθείας στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή507 

                                                           
501 European Union, Regional Policy (January 2008) Working for the regions, EU regional policy 2007-

2013,p.22, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
502 Jaspers Annual Report 2014, p. 4 
503Βλ.Jaspers,http://www.jaspers-europa-info.org/index.php/how-we-work.html, Πρόσβαση:31/1/2016 
504 Βλ. Jaspers Networking Platform, 

http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Supporting+investments+in+Smart+Grids+in+2014-2020, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
505 Jaspers Networking Platform Activity Report 2014 p. 5. 
506 Βλ.Jaspers,http://www.jaspers-europa-info.org/content/independent-quality-review, Πρόσβαση:31/1/2016 
507 European Union- European Commission (2015) Guide toCost-Benefit Analysis of Investment Projects 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, (ISBN 978-92-79-34796-2), p.19. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/index.php/how-we-work.html
http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Supporting+investments+in+Smart+Grids+in+2014-2020
http://www.jaspers-europa-info.org/content/independent-quality-review
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 Οριζόντιες αναθέσεις (ανάλυση κόστους-οφέλους)508 και στρατηγική υποστήριξη 

 Ανάπτυξη Ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ικανοτήτων 

 Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του έργου 

 Υποστήριξη των Έργων Συνδέοντας την Ευρώπη, κυρίως στους τομείς των οδικών 

και σιδηροδρομικών μεταφορών για τις χώρες που αιτήθηκαν (Βουλγαρία, Κροατία, 

Ελλάδα, Ουγγαρία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία) 

 Παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Πλατφόρμα Επενδύσεων (ΕΙΑΗ) 

μέσω του ελέγχου και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων. 

Σημαντικό πλεονέκτημα του Jaspers είναι η ενίσχυση της δυνατότητας απορρόφησης 

των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.509  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού 1303/2013 ως μεγάλο έργο θεωρείται μια 

πράξη που αποτελείται από σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως 

στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής 

φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και για τις οποίες το συνολικό επιλέξιμο κόστος 

υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR, και, στην περίπτωση πράξεων που συνεισφέρουν στον 

θεματικό στόχο δυνάμει του άρθρου 9 πρώτο εδάφιο σημείο 7 (προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων), για τις οποίες το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα 75 000 000 EUR. 

Η πρωτοβουλία Jaspers και συγκεκριμένα η βοήθεια για ανάπτυξη ικανοτήτων και η 

συμβουλευτική επικεντρώνονται σε κατά σειρά προτεραιότητας στα εξής:510 

 Μεγάλα έργα που εκτελούνται στα 16 δικαιούχα κράτη μέλη της Ε.Ε., ήτοι τη 

Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, τη 

Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, 

την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία511 

 Άλλα επιλέξιμα έργα ή δυνητικά επιλέξιμα έργα με τη συνδρομή του Ταμείου 

Συνοχής 

                                                           
508 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.5. 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
509 Bλ. EIB, Promoting Economic and Social Cohesion in Europe, p.6, 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 
510 Βλ. Jaspers, 

 http://www.jaspers-europa-info.org/content/eligible-countries, Πρόσβαση:31/1/2016 
511 Το ίδιο 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/eligible-countries
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 Άλλα έργα (projects) που υποστηρίζονται ή είναι δυνητικά επιλέξιμα για συνδρομή 

του ΕΤΠΑ 

 Η υποστήριξη κατά την προετοιμασία των έργων είναι, επίσης, διαθέσιμη για τρεις 

υπό ένταξη χώρες, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 

Μαυροβούνιο και τη Σερβία.512 

Πρέπει να τονιστεί ότι το Jaspers είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη που 

σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πόρους των ΕΔΕΤ για την υποστήριξη μεγάλων έργων.513 

Δικαιούχοι είναι όσοι διακυβευματούχοι εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και 

την παροχή επενδυτικών έργων με επιχορηγήσεις της Ε.Ε. Οι πρωταρχικοί αποδέκτες των 

συμβουλών του Jaspers είναι και οι τελικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης των έργων. Οι 

διαχειριστικές Αρχές που λειτουργούν ως συντονιστές ζητούν βοήθεια από το Jaspers προς 

όφελος των δικαιούχων.514 Ωστόσο, συμβουλές μπορεί να ζητηθούν και απευθείας από τις 

διαχειριστικές αρχές και από ενδιάμεσους φορείς.515  

   

10.3. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2007-2013 

 

Από την ίδρυσή του το 2006 και μέχρι το τέλος του 2012, συνολικά 226 έργα που 

υποστηρίζονται από το Jaspers εγκρίθηκαν σε 12 χώρες, περιλαμβάνοντας επενδύσεις ύψους 

39 δισ. ευρώ (10 δισ. ευρώ το 2012).516 Από το 2006 έως το 2013, το Jaspers ολοκλήρωσε 

797 συμβουλευτικές αναθέσεις, με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση 310 μεγάλων έργων από 

την Ε.Ε, με ένα εκτιμώμενο συνολικό κόστος των 56 δισ. ευρώ.517 

                                                           
512 ΕΙΒ Financial Report 2014, p. 74. 
513 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.1, 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
514 Βλ. Jaspers, 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/managing-authorities, Πρόσβαση:31/1/2016 
515 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.7. 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
516 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.159. 
517 Bλ. EIB, Promoting Economic and Social Cohesion in Europe, p.6, 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/managing-authorities
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf
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Το 2014 ήταν η χρονιά μετάβασης από την Πολιτική Συνοχής της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 στη νέα πολιτική για την περίοδο 2014-2020. Οι εργασίες του Jaspers 

στη διάρκεια του έτους 2014, αφορούσαν την ολοκλήρωση της υποβολής έργων για την 

περίοδο που έληξε, καθώς και την προετοιμασία έργων για τη νέα περίοδο. Όλες οι εγκρίσεις 

που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλα έργα το 2014 αφορούσαν τη χρήση πόρων 

της περιόδου 2007-13.518 Συγκεκριμένα, το 2014 η Επιτροπή ενέκρινε 80 αιτήσεις 

χρηματοδότησης μεγάλων έργων (έναντι 86 το 2013). Το συνολικό επενδυτικό κόστος των 

μεγάλων έργων που στηρίχθηκαν από το Jaspers και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την 

περίοδο 2007-2014 ανήλθε σε 66,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 38,9 δισ. ευρώ519  καλύφθηκαν 

με επιχορηγήσεις της ΕΕ. 

Ακολουθούν: α) ο προϋπολογισμός του Jaspers από το 2006 μέχρι το 2014 (εκ. 

ευρώ)520 και β) το σύνολο των αναθέσεων που ολοκληρώθηκαν και των αιτήσεων που 

κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν με τη βοήθεια του Jaspers από το 2006521 έως και το 2015:522 

 

Πίνακας 4. Ο  προϋπολογισμός του Jaspers από το 2006 έως και το 2014. 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014523 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  3,6 17,8 21,2 23,5 30,2 31,9 30,4 31,6 28,9 

Πηγές: Jaspers Annual Report 2013 & Jaspers Annual Report 2014 

 

 

                                                           
518 Βλ. Περίληψη ετήσιας έκθεσης Jaspers, σελ.1, 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/246/AR_Ex_Sum_EL.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
519 Jaspers Annual Report 2014 p. 7. 
520 Jaspers Annual Report 2013 p.8. 
521 Βλ.Jaspers in the 2014-2020 programing period, p.3. 

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
522Βλ. Jaspers, 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/facts-and-figures,  Πρόσβαση:31/1/2016 
523 Jaspers Annual Report 2014 p. 24. 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/246/AR_Ex_Sum_EL.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/article/285/JASPERS%20LEAFLET%202015.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/facts-and-figures
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Πίνακας 5. Οι αναθέσεις, οι αιτήσεις και οι εγκρίσεις στα πλαίσια του Jaspers από το 2006 

έως το 2015. 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αναθέσεις που 

ολοκληρώθηκαν 

3 22 82 133 159 142 117 139 107 87 

Αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν σε 

DG Regio και 

υποστηρίζονται 

από Jaspers 

0 5 30 59 86 63 70 78 64 43 

Αιτήσεις που 

εγκρίθηκαν από 

DG Regio και 

υποστηρίζονται 

από Jaspers 

0 0 10 35 58 68 53 86 80 73 

Πηγές:Jaspers in the 2014-2020 programming period & Jaspers, http://www.jaspers-europa-

info.org/content/facts-and-figures, Πρόσβαση:31/1/2016 

 

Παράδειγμα προσφοράς του Jaspers για την περίοδο 2007-2013 είναι η παροχή 

βοήθειας στη βελτίωση της μελέτης, της εφαρμογής του σχεδίου και την οριστικοποίηση των 

περιβαλλοντικών διαδικασιών πριν την υποβολή του σχεδίου για την ανασυγκρότηση, την 

ηλεκτροδότηση και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Pragersko Hodoš στη 

Σλοβενία,524 όπως, επίσης, και το έργο στο Pecs της Ουγγαρίας που θα φιλοξενεί 

πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και ευρύ φάσμα πολιτιστικών ιδρυμάτων. Το Jaspers 

εξέτασε την οικονομική, τεχνική και θεσμική δυνατότητα του έργου και παρείχε καθοδήγηση 

σχετικά με τον κίνδυνο και τη μεθοδολογική ανάλυση κόστους-οφέλους. Σημειώνεται ότι το 

2011 το Jaspers ενεργοποιήθηκε στην Κροατία, ενώ το 2012 η βοήθεια επεκτάθηκε και στην 

Ελλάδα525 και άρχισε να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2013. Επίσης, το 2014, εγκρίθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα τα υποστηριζόμενα από το Jaspers έργα 

Σύζευξις ΙΙ526 και η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές. 

                                                           
524 Bλ. EIB, Promoting Economic and Social Cohesion in Europe, p.6, 

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf , Πρόσβαση: 31/1/2016 
525 Βλ. Jaspers, 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/history, Πρόσβαση:31/1/2016 
526 Jaspers Annual Report 2014 p. 32.  

http://www.jaspers-europa-info.org/content/facts-and-figures
http://www.jaspers-europa-info.org/content/facts-and-figures
http://www.eib.org/attachments/thematic/economic_social_cohesion_en.pdf
http://www.jaspers-europa-info.org/content/history
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 Η 6η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, σημειώνει, τη 

συμβολή του Jaspers κατά την περίοδο 2007-2013 καθώς συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση 

της ποιότητας εφαρμογών σημαντικών έργων στην Ε.Ε., βοηθώντας τα κράτη μέλη στην 

κατάλληλη προετοιμασία των έργων, κατά τρόπο που αποδεικνύει ότι τα αναμενόμενα οφέλη 

υπερτερούν του κόστους.527 Ιδιαίτερα σημαντική, κατέστη η συμβολή στη Ρουμανία καθώς, 

ξεκίνησε μια ειδική πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διαδικασιών των δημοσίων 

συμβάσεων, με τη συμμετοχή της ΓΔ REGIO, της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και του Jaspers. 

Κατά την περίοδο 2007-2013, τέλος, η πρωτοβουλία Jaspers συνεισέφερε ιδιαίτερα 

στη διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους και γι’ αυτό το λόγο η Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής κάλεσε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στην προετοιμασία 

γενικής μεθοδολογίας αξιολογήσεων κόστους–οφέλους για τα επενδυτικά σχέδια που 

προβλέπονται από τον Κανονισμό 1303 στο άρθρο 101 παρ. ε’ για την περίοδο 2014-2020.528 

 

10.4. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2014-2020 

 

Στις 20 Νοεμβρίου του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων υπέγραψαν μία συμφωνία εταιρικής σχέσης για τη διαχείριση του μέσου Jaspers 

που αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο. Η νέα συμφωνία είναι η συνέχεια του Μνημονίου 

Συνεργασίας που υπεγράφη για την περίοδο 2007-2013. Το ανώτατο συνολικό ποσό που 

μπορεί να λάβει η πρωτοβουλία από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ 

για ολόκληρη τη νέα περίοδο προγραμματισμού.529 Κατά τη νέα περίοδο η πρωτοβουλία  

μπορεί να επεκταθεί και σε νέα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί η 

διευθύνουσα επιτροπή και επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι. Κεντρικοί στόχοι για την 

πρωτοβουλία Jaspers για τη νέα περίοδο αποτελούν η βελτίωση της ποιότητας των έργων, 

της προετοιμασίας των έργων, της διαδικασίας έγκρισης, της ανάπτυξης ικανοτήτων, η 

επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων σε συγκεκριμένους τομείς και μία πλατφόρμα 

δικτύωσης για ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη.530 

                                                           
527 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος 2014) Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, 

Προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, 6η έκθεση για 

την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες (ISBN 978–92–79–39111–8), σελ.217. 
528 Jaspers Networking Platform Activity Report 2014 p.16. 
529 Jaspers Annual Report 2014, p.9. 
530 Jaspers Annual Report 2013 p.8 
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Κατά την περίοδο 2014-2020 το Jaspers θα προσφέρει υποστήριξη στην 

προετοιμασία έργων και συμβουλές, κατάρτιση, θεματική υποστήριξη, δικτύωση και 

ανεξάρτητη εξέταση της ποιότητας των έργων που θα υποβληθούν σε χρηματοδότηση. Στα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου του 2013 

αναφορικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του 

ρόλου της ΕΤΕπ στην εκ των προτέρων εκτίμηση μεγάλων έργων ιδιαίτερα μέσω του 

Jaspers.531 Επιπλέον, για την περίοδο 2014-2020 οι βασικοί κανόνες διεξαγωγής αναλύσεων 

κόστους-οφέλους συμπεριλαμβάνονται στο δευτερογενές δίκαιο και είναι υποχρεωτικές για 

τους δικαιούχους.532 Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής πολιτικής και 

αστικής ανάπτυξης μαζί με το Jaspers θα καθιερώσει πλατφόρμες ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών για την διεξαγωγή αναλύσεων κόστους-οφέλους.  

Στο γενικότερο πλαίσιο εισήχθη και η δυνατότητα για ελέγχους ποιότητας των 

μεγάλων έργων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στο άρθρο 101 παρ.3. Το Jaspers, κατά 

τη νέα προγραμματική περίοδο, παίζει νέο ρόλο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μεγάλων 

έργων533 και αναμένεται να καταστήσει τη διαδικασία έγκρισης πιο αποτελεσματική. 

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία ανεξάρτητων αξιολογήσεων ποιότητας (IQR) δημιουργήθηκε το 

2014, ως ένα ξεχωριστό τμήμα εντός του Jaspers και παρέχει τη γνώμη του ανεξάρτητα από 

τα τμήματα προετοιμασίας των έργων.534 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη προβλέπει, επίσης, τη χρήση ενός ενιαίου 

κόμβου επενδυτικών συμβουλών, European Investment Advisory Hub  (‘’The Hub’’),535 που 

στηρίζεται σε ήδη διαθέσιμα μέσα, όπως το Jaspers και τη συμβουλευτική πλατφόρμα FI-

compass. Ο νέος κόμβος, ως κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

ΕΤΕπ,536 παρατηρείται ότι επεκτείνει τη χρήση του Jaspers, συγκεντρώνοντας όλες τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνική βοήθεια σε μία ενιαία πύλη537 με κύριο στόχο την 

                                                           
531 European Council, Conclusions Multiannual Financial Framework, EUCO 37/13, Brussels 7/8 February 

2013, p.43. 
532 European Union- European Commission (2015) Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, (ISBN 978-92-79-34796-2), p.11. 
533 Jaspers Annual Report 2013, p.9. 
534 Βλ., Jaspers,  

http://www.jaspers-europa-info.org/content/independent-quality-review, Πρόσβαση:31/1/2016 
535 Βλ. The Hub, 

http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-european-investment-advisory-hub.htm, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
536 EIB, EIF, Investment Plan for Europe,p.7 

http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf , Πρόσβαση:31/1/2016 
537 Prisecaru, Peter (2015)  New steps and initiatives for a rapid reindustrialization in Eu. Knowledge Horizons-

Economics. Pro Universitaria, 7 (1). p.97 

http://www.jaspers-europa-info.org/content/independent-quality-review
http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-european-investment-advisory-hub.htm
http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf


  

104 
 

επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω παροχής συμβουλών για την προετοιμασία και την 

ανάπτυξη της ποιότητας των έργων και των επενδύσεων. Το Jaspers παίζει σημαντικό ρόλο 

στο νέο επενδυτικό σχέδιο Juncker για την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 

έργων. Το Hub υποστηρίζει σχέδια τα οποία μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 

από την ΕΤΕπ (είτε υπό τα ΕΔΕΤ ή με άλλο τρόπο), αλλά δεν περιορίζεται να στηρίζει έργα 

που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ.538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
538  Βλ. The Hub,http://www.eib.org/eiah/, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/eiah/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο – JASMINE 

 

11.1. Διαδικασία 

 

Η Jasmine (Κοινή δράση για τη στήριξη των οργανισμών μικροχρηματοδότησης)  

ξεκίνησε το 2008539 ως η κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του ομίλου ΕΤΕπ,  με 

σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των μη τραπεζικών παρόχων μικροπιστώσεων και των 

οργανισμών μικροχρηματοδότησης.540 Η Jasmine δημιουργήθηκε για να βοηθά τα μη-

τραπεζικά ιδρύματα μικροχρηματοδότησης να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές του και να 

μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των προϊόντων μικροχρηματοδότησης στην ανάπτυξη των 

μικρών επιχειρήσεων και να μειώσει την ανεργία εντός Ε.Ε..541 Η Jasmine ήταν ουσιαστικά 

το αποτέλεσμα της επίσημης ανακοίνωσης της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2007542 

σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  για την ανάπτυξη των μικροπιστώσεων προς 

υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης». Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε αρχικά τέσσερις στόχους στα πλαίσια της παροχή 

αποτελεσματικής στήριξης για την προώθηση της μικροπίστωσης: 

1. Βελτίωση του νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη 

2. Αλλαγή του κλίματος υπέρ της επιχειρηματικότητας 

3. Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 

4. Παροχή πρόσθετων χρηματοδοτικών κεφαλαίων για τους νέους και μη τραπεζικούς 

οργανισμούς μικροχρηματοδοτήσεων 

Σταδιακά η παροχή χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων543 στους παρόχους μικροπιστώσεων διατέθηκε μέσω του 

                                                           
539  Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p3.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
540 Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest (paper) p. 17. 
541  Βλ. EIF, Jasmine 

 http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en, Πρόσβαση:31/1/2016 
542  Βλ. EIF, Jasmine A pilot action to promote microcredit in the European Union, p.1,  

 http://www.european-microfinance.org/docs/microfinance_in_europe/microfinance_eu/jasmine-flysheet.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
543  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Jasmine, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jasmine/#1, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en
http://www.european-microfinance.org/docs/microfinance_in_europe/microfinance_eu/jasmine-flysheet.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jasmine/#1
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μηχανισμού European Progress Microfinance Facility (EPMF)544 που το διαχειρίζεται το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη.545 Η Jasmine 

συμπληρώνει αυτή την πρωτοβουλία μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας.546 Σημειώνεται, 

ότι οι πόροι για την παροχή τεχνικής βοήθειας  μέσω της πρωτοβουλίας, προέρχονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.547 

Και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η πρωτοβουλία Jasmine βοηθά τους 

οργανισμούς μικροχρηματοδότησης να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα των διαδικασιών στο 

εσωτερικό τους, να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές τους και να μεγιστοποιήσουν την 

επιρροή των προϊόντων μικροχρηματοδότησης.548 Το 2014, η πρωτοβουλία μεταφέρθηκε σε 

μία ξεχωριστή συμβουλευτική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

αντανακλώντας το στόχο της ΕΤΕπ να ενοποιήσει όλες τις δραστηριότητες τεχνικής 

βοήθειας σε ένα κοινό πλαίσιο.549  

Η θετική επίδραση της Jasmine διαφαίνεται από τα αποτελέσματά της αλλά και τη 

συμπληρωματικότητα με προγράμματα, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Μικροχρηματοδοτήσεων, Progress550 (European Progress Microfinance Facility-EPMF)551 

για την περίοδο 2008-2013, αλλά και το EaSI552 για τη νέα περίοδο. Η πρώτη πρωτοβουλία 

χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει δάνεια, ίδια 

κεφάλαια και εγγυήσεις, συνήθως κάτω από 25.000 ευρώ,553 στις μικρές επιχειρήσεις της 

                                                           
544 Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest (paper) p. 17. 
545  EIB Annual Report 2013, p. 21. 
546  Το ίδιο σελ.22 
547  Το ίδιο σελ. 91 
548 Βλ. European Commission, EIB, PWC Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 

2014-2020 programming period Vol iii, p.75, 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf, Πρόσβαση:31/1/2016 
549Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities. p5.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
550 Βλ. αναλυτικά, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L87 της 7.4.2010, Απόφαση υπ’αριθ. 

283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
551  Βλ. EIF, European Progress Microfinance Facility, 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 
552 Βλ. αναλυτικά, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20.12.2013, Κανονισμός (Ε.Ε.) 

υπ’αριθμ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη 

θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») 

και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
553 European Union-European Commission, (2013), Evaluation of Jasmine technical assistance pilot phase a 

report submitted by ICF GHK, Final Report (ISBN 978-92-79-36826-4), p. 24. 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
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Ε.Ε, χωρίς να παρέχει άμεσα επιχορηγήσεις554 και θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τον 

Απρίλιο του 2016.555 Επίσης, κατά τη νέα περίοδο θεσπίζεται το πρόγραμμα EaSI, που 

συμπεριλαμβάνει σαν ομπρέλα τα προγράμματα τα προγράμματα Progress, Eures και 

Progress Microfinance.556 Σκοπός του προγράμματος για τη νέα περίοδο είναι η ενίσχυση 

των κοινωνικά αποκλεισμένων με περιορισμένη πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 

αγορά557 και η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

εργασίας και των κοινωνικών αλλαγών. Στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας EaSI η 

πρωτοβουλία Jasmine, όπως αναλύεται και παρακάτω, συνεχίζεται και συγχωνεύεται στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εφαρμογή των μέσων μικροχρηματοδότησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Jasmine, δημιουργήθηκε από 

την Επιτροπή το Jasmine helpdesk που προσέφερε πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια που 

παρέχει η Jasmine, τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδότησης,558 για τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά μικροχρηματοδότησης και τη 

δυνατότητα μικροχρηματοδότησης μέσω του EPMF.559  

 

11.2. Οφέλη-Παροχές 

 

Η αξιολόγηση της Jasmine για την περίοδο 2008-2012 που ξεκίνησε από την Γενική 

Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης και διενεργήθηκε από την ICF GHK, 

κατέληξε ότι η πρωτοβουλία συνεισέφερε στα εξής: 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας 

των δικαιούχων οργανισμών 

                                                           
554  Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest (paper) p. 17 
555Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p5.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
556  Βλ. European Commission, EIB, PWC Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 

2014-2020 programming period Vol iii, p.75, 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
557 Βλ. EIB, Financed projects by regions,http://www.eib.org/products/lending/microfinance/regions/index.htm, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
558 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Jasmine, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jasmine/cgc/, Πρόσβαση:31/1/2016 
559 Szabó, Antal (2014) Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting. 

Management, Enterprise and Benchmarking – In the 21ST Century,Budapest (paper) p. 17 

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
http://www.eib.org/products/lending/microfinance/regions/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jasmine/cgc/
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 Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 

 Ενίσχυση της διαφάνειας 

 Ανάπτυξη και προώθηση προτύπων.560 

Μέχρι στιγμή, βάσει της πρωτοβουλίας οι επιλεγμένοι φορείς μικροχρηματοδότησης, 

έχουν πρόσβαση σε αξιολόγηση με διάγνωση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου 

λειτουργίας, ή σε μία σε βάθος αξιολόγηση που εκτελείται από εξειδικευμένο 

προσωπικό/οργανισμούς αξιολόγησης,561 καθώς επίσης και στη συμβουλευτική και 

εκπαίδευση τόσο της διοίκησης όσο και των υπαλλήλων για να αντιμετωπιστούν οι 

αδυναμίες που διαφάνηκαν κατά τις πρότερες αξιολογήσεις.562 Οι υπηρεσίες τεχνικής 

βοήθειας παρέχονται δωρεάν από τους φορείς Microfinanza Rating, Planet Rating και 

Microfinance Centre.563 Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν δωρεάν μία εκτίμηση ή μία 

έκθεση αξιολόγησης564 που εκτελείται από τους φορείς Microfinanza Rating και Planet 

Rating.565 Η πρώτη αξιολόγηση στοχεύει στη παροχή βοήθειας σε νεοσύστατους 

οργανισμούς που στοχεύουν να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, ενώ οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι προσαρμοσμένες σε ώριμους παρόχους 

μικροπιστώσεων που επιθυμούν να λάβουν νέα χρηματοδότηση για να γνωρίζουν το βαθμό 

επικινδυνότητας και τις κοινωνικές επιπτώσεις των εγχειρημάτων τους. Το Κέντρο 

Μικροπιστώσεων566 με τη σειρά του διενεργεί την εκπαίδευση στο υπαλληλικό και 

διευθυντικό προσωπικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικαιούχων εστιάζοντας στη 

διαχείριση των κινδύνων, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα 

συστήματα πληροφορικής.567 

 

                                                           
560  European Union-European Commission, (2013), Evaluation of Jasmine technical assistance pilot phase a 

report submitted by ICF GHK, Final Report (ISBN 978-92-79-36826-4), p. iv. 
561 Το ίδιο σελ.1. 
562 Βλ. European Commission, EIB, PWC Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 

2014-2020 programming period Vol iii, p.75 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 
563 European Commission, Regional Policy, Jasmine, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jasmine/#2, Πρόσβαση:31/1/2016 
564 Βλ. European Commission, EIB, PWC Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 

2014-2020 programming period Vol iii, p.93 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 
565 Βλ. European Commission, EIB, PWC Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 

2014-2020 programming period Vol iii, p.93 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf,Πρόσβαση:31/1/2016 
566 European Union-European Commission, (2013), Evaluation of Jasmine technical assistance pilot phase a 

report submitted by ICF GHK, Final Report (ISBN 978-92-79-36826-4), p. iii. 
567 European Commission, EIB, FI-compass (2014), Ex-ante assessment methodology for financial instruments 

in the 2014-2020 programming period vol.iii, p. 93 

http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jasmine/#2
http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
http://www.eurada.org/files/Access%20to%20finance/Ex-ante_financial_VolumeIII.pdf
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11.3. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2007-2013 

 

Για την περίοδο 2007-2013568 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει παράσχει 

τεχνική βοήθεια σε 70 επιλεγμένα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Οι 

επιλεγμένοι φορείς έλαβαν μία δωρεάν έκθεση αξιολόγησης και έως και 12 ημέρες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση από ειδικούς του κέντρου 

μικροχρηματοοδοτήσεων. Το 2013, 30 πάροχοι μικροπιστώσεων, κυρίως μη τραπεζικοί 

οργανισμοί, επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να λάβουν τεχνική βοήθεια. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε μία αξιολόγηση είτε αξιολόγηση πιστολητπικής 

ικανότητας από τους φορείς Microfinanza ή Planet Rating, ακολουθούμενη από ειδική 

εκπαίδευση από το Κέντρο Μικροχρηματοδότησης.569 

Για το έτος 2013 επελέγησαν από το ΕΤΕ για να επωφεληθούν από το Jasmine οι 

κάτωθι πάροχοι:570 

    Πίνακας 6. Οι επωφελούμενοι από το Jasmine πάροχοι μικροπιστώσεων για το 2013. 

Χώρα Ίδρυμα μικροχρηματοδότησης 

 

Βουλγαρία 

Mikrofond AD 

Nachala Cooperative 

 

Γαλλία Créa-Sol 

Γερμανία Goldrausch 

HSZ Consulting 

Miktofinanzwerk 

Objektiv 

Smart Mikrokredit 

VS Finance GmbH 

                                                           
568 Βλ. EIB, Technical Assistance, 

http://www.eib.org/products/lending/microfinance/technical-assistance/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 
569 EIF Annual Report 2013, p. 22 
570 Βλ. EIF,Jasmine, 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/products/lending/microfinance/technical-assistance/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en
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Ελλάδα Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)571 

Ιταλία ACAF Italia 

Banca di Credito Cooperativo (BCC) 

Mediocrati 

Banca di Credito Cooperativo (BCC) 

Emilbanca 

MAG Verona 

PerMicro 

Prestiamoci 

Un raggio di Luce 

 

Πολωνία Lublin Development Foundation 

Warmia and Mazury Regional 

Development Agency 

Kujawsko-Pomorski Loan Fund 

Ρουμανία C.A.R. Sanatatea 

C.A.R. CFR 

C.A.R. Invatamant 

C.A.R. Sanitar Valcea 

C.A.R Sanitar Brasov 

C.A.R Tractorul Brasov 

Opportunity Microcradit Romania 

(OMRO) 

Patria credit 

                                                           
571 Βλ. ΚΕΠΑ, 

http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1966&cid=149&t=Oloklirwsi-g-kuklou-ekpaideusis-stelexwn-

tou-KEPA-gia-ta-zitimata-paroxis-mikropistwsewn-(Microfinance), Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1966&cid=149&t=Oloklirwsi-g-kuklou-ekpaideusis-stelexwn-tou-KEPA-gia-ta-zitimata-paroxis-mikropistwsewn-(Microfinance)
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1966&cid=149&t=Oloklirwsi-g-kuklou-ekpaideusis-stelexwn-tou-KEPA-gia-ta-zitimata-paroxis-mikropistwsewn-(Microfinance)
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Ισπανία Seed Capital de Bizkaia 

Ηνωμένο Βασίλειο WCVA (Wales) 

     Πηγή:EIF,Jasmine,http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en,               

               Πρόσβαση:31/1/2016 

 

11.4. Παρατηρήσεις για την περίοδο 2014-2020  

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

υιοθέτησε για την περίοδο 2014-2020 το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία EaSI.572 Σημειώνεται ότι κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος EaSI κατά τη 

νέα προγραμματική περίοδο εντάσσονται τα πρόγραμμα Progress, το δίκτυο Eures και   

Progress Microfinance573 για να στηρίξουν ενιαία την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική 

και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε όλη την Ε.Ε. 

Λόγω της επιτυχίας της Jasmine και κυρίως της προσθετικότητάς της κατά την 

προηγούμενη περίοδο κυρίως στο πρόγραμμα EPMF, η εν λόγω πρωτοβουλία επεκτάθηκε 

κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.574 Η μεταφορά της Jasmine στην 

ΕΤΕπ προσφέρει οφέλη καθώς, ενισχύεται η δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

σε επίπεδο ομίλου ΕΤΕπ. Υπάρχουν, όμως, και προκλήσεις καθώς το συμβουλευτικό 

κομμάτι της Τράπεζας έρχεται κοντά με τις δανειοδοτικές/χρηματοδοτικές δραστηριότητες575 

μικροπιστώσεων.  

Κατά τη νέα περίοδο, συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η δημιουργία της συμβουλευτική 

πλατφόρμας παροχής τεχνικής βοήθειας (FI-TAP)576 για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της 

πολιτικής συνοχής που θα καλύπτει όλα τα ΕΔΕΤ και όλους τους θεματικούς στόχους. 

Επιδιώκει, έτσι, να αντικαταστήσει τις πρωτοβουλίες τεχνικής βοήθειας της περιόδου 2007-

2013 που συμπεριελάμβαναν και την τεχνική βοήθεια Jasmine για τις μικροπιστώσεις. 

                                                           
572 Βλ. Microfinance Center, http://www.mfc.org.pl/en/content/eu-initiative, Πρόσβαση:31/1/2016 
573 Βλ.European Microfinance Network, 

http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-and-eu, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
574 Βλ. EIF, Jasmine, 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en, Πρόσβαση:31/1/2016 
575Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities.p5.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
576 European Commission, Financial Instruments in ESIF programmes 2014-2020, A short reference guide for 

Managing Authorities, Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014, p.18. 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en
http://www.mfc.org.pl/en/content/eu-initiative
http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-and-eu
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE/index.htm?lang=-en
http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
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Λόγω της αυξημένης απαίτησης των διακυβευματούχων  για ανάπτυξη ικανοτήτων 

και δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας, ξεκίνησε τελικά η πλατφόρμα FI-compass.577 Η 

πρωτοβουλία Jasmine εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συμβουλευτικής πλατφόρμας 

FI-compass578 για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και για τις 

μικροπιστώσεις στο πλαίσιο του EaSI. Η πλατφόρμα FI compass έχει υιοθετηθεί από την 

ΕΤΕπ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας  FI-

compass oι υπηρεσίες που παρείχε η πρωτοβουλία Jasmine κατά την περίοδο 2008-2013 θα 

συνεχιστούν κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας που θα ονομάζεται  EaSI579 

τεχνική βοήθεια, γεγονός που καταδεικνύει τη συμπληρωματικότητα της τεχνικής βοήθειας 

με τα μέσα μικροχρηματοδότησης που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του EaSI. Η παροχή, 

λοιπόν, τεχνικής βοήθειας, EaSI αποτελεί τον πρώτο άξονα του προγράμματος EaSI και έχει 

δομηθεί πάνω στην εμπειρία των δραστηριοτήτων της Jasmine για την περίοδο 2007-2013. 

Το 2015 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργανισμούς 

μικροχρηματοδότησης ώστε να επωφεληθούν από την παροχή τεχνικής βοήθειας.580 

Παρατηρείται, έτσι, μία συνεκτική προσέγγιση των χρηματοδοτικών μέσων αλλά των 

δυνατοτήτων παροχής τεχνικής βοήθειας, κυρίως όσον αφορά τους μικροχρηματοδοτικούς 

οργανισμούς και τα μέσα μικροπίστωσης που χρηματοδοτούνταν από την πρωτοβουλία EaSI. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
577 Wishlade, Fiona & Michie, Rona (2014) Financial instruments in 2014-20: learning from 2007-13 and 

adapting to the new environment. 2nd joint EU Cohesion Policy conference ‘’Challenges for the New Cohesion 

Policy 2014-20: an Academic and Policy Debate”,Riga, 4-6 February 2014. p.19. 
578Bλ.EIB(2015),Stocktaking Exercise on Evaluations of the EIF’s Microfinance Activities. p.iii.  

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf, 

Πρόσβαση:30/12/2015 
579 Βλ. FI-compass, 

https://www.fi-compass.eu/easi/eu-programme-employment-and-social-innovation-easi, Πρόσβαση:31/1/2016 
580 Βλ.ΕΙΒ, Technical assistance, 

http://www.eib.org/products/lending/microfinance/technicalassistance/index.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.eib.org/infocentre/publications/ev_stocktaking_exercise_eif_microfinance_en.pdf
https://www.fi-compass.eu/easi/eu-programme-employment-and-social-innovation-easi
http://www.eib.org/products/lending/microfinance/technicalassistance/index.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Όπως αναλύθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, η νέα προγραμματική 

περίοδος εισήγαγε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ιδίως στον τομέα της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Κατά την τρέχουσα περίοδο όχι μόνο 

μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε απόλυτες τιμές, αλλά, επιπλέον, οι ίδιοι οι πόροι της συνοχής 

υπέστησαν μείωση της τάξεως του 8,4%, την ώρα που χώρες όπως η Ελλάδα συνεχίζουν να 

μαστίζονται από την οικονομική κρίση και ύφεση. Οι ηγέτες της Ε.Ε. αποφάσισαν, ωστόσο, 

την αύξηση των οικονομικών μέσων για τις δαπάνες προσανατολισμένες στην έρευνα, την 

καινοτομία και την εκπαίδευση,581 προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εξετάστηκαν οι σημαντικές καινοτομίες που 

εισήχθησαν με τους νέους Κανονισμούς που διέπουν τα ΕΔΕΤ, ιδιαίτερα με τον Κανονισμό 

1303/2013, σε δημοσιονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Προς επίτευξη του σκοπού της 

αποτελεσματικότητας των ΕΔΕΤ, έχουν εισαχθεί δημοσιονομικές προϋποθέσεις που πρέπει 

να τηρούνται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου. Εισάγεται, συγκεκριμένα, η δυνατότητα αναστολής μέρους ή του συνόλου των 

πόρων των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής σε περίπτωση 

που ένα κράτος μέλος δε συμμορφώνεται προς την τροποποίηση του ΣΕΣ ή των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων σε περίπτωση που το Συμβούλιο, στα πλαίσια της 

συνολικότερης στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,582 έχει υποβάλλει 

συστάσεις στο εν λόγω κράτος μέλος ή που βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ή από τον αντίστοιχο Κανονισμό του Συμβουλίου. 

Παρατηρείται για πρώτη φορά μία τόσο αυξημένη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με τη 

δημοσιονομική και μακροοικονομική πορεία του κράτους μέλους. Στα πλαίσια της πολιτικής 

συνοχής εισρέουν νέοι όροι και προϋποθέσεις που πιθανώς έρχονται σε αντίθεση με τον ίδιο 

το σκοπό  της περιφερειακής πολιτικής για ανάπτυξη των μειονεκτούντων περιοχών, ενώ το  

ευρωπαϊκό οικοδόμημα πλαισιώνεται σχεδόν σε όλες του τις πολιτικές από δημοσιονομικούς 

κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη.  

                                                           
581 Βλ. Europedia, Μούσης, Νίκος, 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1361096354-251238-24380.tkl?lang=gr, Πρόσβαση:31/1/2016 
582 Bλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρώπη 2020, 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm, Πρόσβαση:31/1/2016 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1361096354-251238-24380.tkl?lang=gr
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
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Επιπλέον, οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες του Κανονισμού 1303/2013 εισήγαγαν 

την ανάγκη σύνδεσης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πόρων με 

συγκεκριμένους στόχους και προϋποθέσεις κανονιστικού και θεσμικού χαρακτήρα που 

πρέπει να έχουν εκπληρώσει τα κράτη μέλη (κατανεμημένες ανά θεματικό στόχο και 

Ταμείο).583 Η εν λόγω σύνδεση θα μπορούσε να επιδράσει θετικά στα πλαίσια επιδίωξης μιας 

συνολικότερης στρατηγικής για την κατανομή των πόρων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη 

συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της 

αποτελεσματικότητάς τους. Παρατηρούνται, σε αυτό το σημείο οι προθέσεις της Ε.Ε. για μία 

συνολική διαχείριση των πόρων που θα συνδυάζεται με την εκπλήρωση στόχων αλλά και την 

παραγωγή αποτελεσμάτων. Δε θα πρέπει, όμως, να λησμονείται ο ισχυρός και καταλυτικός 

ρόλος της Επιτροπής στην εξέταση των επιδόσεων, της συνδρομής των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων αλλά και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. 

Ο νέος προγραμματισμός επιτάσσει, γενικότερα, ευθυγράμμιση των διαρθρωτικών 

δράσεων με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ευθυγράμμιση, όμως, επήλθε και σε 

δημοσιονομικό επίπεδο καθώς υπάρχει σαφής σύνδεση της δημοσιονομικής κατάστασης των 

κρατών μελών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την δυνατότητα εκταμίευσης στα 

πλαίσια προγραμμάτων διαρθρωτικής στήριξης. Η εν λόγω στρατηγική, όμως, πρέπει εκτός 

από τις σκληρές δημοσιονομικές προϋποθέσεις να κριθεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου 

προγραμματισμού που υπογραμμίζει σαφείς στόχους, επιδιώκει την εξέταση των 

προγραμμάτων και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού τους. Σε συνδυασμό με την καινοτομία 

του ΚΣΠ, επιδιώκεται για πρώτη φορά ο συντονισμένος προγραμματισμός των ΕΔΕΤ και η 

συνύπαρξή τους με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει 

δυσκολίες λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας των κρατών μελών και των διαχειριστικών 

αρχών κατά την εφαρμογή του, δεν πρέπει, ωστόσο, να παραγνωρίζεται η συνεισφορά του 

στην απλούστευση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων. 

Όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο, ο ρόλος τους επιχειρείται να ενισχυθεί. Επισημάνθηκε ότι ο προγραμματισμός των 

ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να αυξήσει τη μόχλευση των χρηματοοικονομικών μέσων, ιδίως για τις 

                                                           
583 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2014), Υπ. Μητσός Αχιλλέας. Οι πολιτικές που 

χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία (Μελέτη κατ’ ανάθεση από την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σελ.32.  
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ΜΜΕ. Η αύξηση της χρήσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, σε ένα επίπεδο σχεδόν 

διπλάσιο από εκείνο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, διατυπώνεται επίσης στο 

Σχέδιο Επενδύσεων για την Ευρώπη. Κατά τη νέα περίοδο αναπτύσσεται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια και απλούστευση το νομικό πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων ενώ, ταυτόχρονα, 

καθίσταται αναγκαία η αύξηση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 

μπορούν να συμβάλουν στη μόχλευση και την ανακύκλωση των πόρων.  

Στους νέους κανονισμούς παρατηρείται, επίσης, η ευελιξία που προσφέρεται στα 

μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, καθώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τις 

παραδοσιακές επιχορηγήσεις, ενώ οι τελικοί αποδέκτες των μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής μπορούν να λάβουν βοήθεια από άλλη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα ΕΔΕΤ ή από 

άλλο μέσο που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. Στόχος είναι, όπως φανερώνεται, 

η μέγιστη δυνατή μόχλευση και ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος που μπορεί να επέλθει από τη 

χρησιμοποίηση των εν λόγω μέσων, ώστε να διασφαλιστεί συνολικότερα η 

αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. Χρειάζεται, ωστόσο, να 

υπογραμμιστεί η ανάγκη τεχνογνωσίας που χρειάζεται η ΔΑ ώστε να επαληθευθεί η ευελιξία 

των νέων κανονισμών. 

Επιπλέον, το ίδιο το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη υπογραμμίζει την 

αναγκαιότητα διπλασιασμού των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και τη μέγιστη 

αξιοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ για κάθε ευρώ που επενδύεται. Στα πλαίσια του σχεδίου 

προβλέπεται η δέσμευση των κρατών μελών για αύξηση των εν λόγω μέσων ώστε να 

επιτευχθεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων. Καθ’ όλη την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020, η νέα αυτή προσέγγιση αναμένεται να οδηγήσει στη δέσμευση 

σχεδόν 30 δισ. ευρώ για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, με άμεσο αποτέλεσμα μόχλευσης 

που θα οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις από 40 έως 70 δισ. ευρώ και με ακόμη 

μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία. Κατά συντηρητική 

εκτίμηση, οι πρόσθετες αυτές επενδύσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν την περίοδο 

2015-2017 θα ανέρχονταν σε 20 δισ. ευρώ584. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρούνται 

επιφυλάξεις λόγω των αποτελεσμάτων των μέσων την προηγούμενη περίοδο και της μεγάλης 

                                                           
584 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (COM(2014) 903 final) Βρυξέλλες, 26.11.2014 , Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, σελ.12. 
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έμφασης που πρέπει να δοθεί στην ευελιξία και στην τεχνογνωσία για την υιοθέτηση των 

μέσων. 

Ο ρόλος της ΕΤΕπ ενισχύεται κατά την περίοδο αυτή με σκοπό να συντονίσει 

ολοκληρωμένες προσπάθειες των διαρθρωτικών μέσων. Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της 

συμβουλευτικής πλατφόρμας Fi-compass, μπορεί να προωθηθεί η τεχνογνωσία και η 

μεθοδολογική καθοδήγηση με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων στα κράτη μέλη, στις 

διαχειριστικές αρχές και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η ΕΤΕπ  

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, πρέπει, 

όμως, να σημειωθεί ο συνδυασμός της παροχής συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας με  

πιθανή συνδρομή χρηματοδότησης ή διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου585 από την 

ΕΤΕπ στα πλαίσια ενός χρηματοδοτικού μέσου. Το γεγονός συγκέντρωσης πολλών 

αρμοδιοτήτων μπορεί να ελλοχεύει κινδύνους ως προς την αντικειμενικότητα των επιλογών 

στα πλαίσια του Ομίλου. 

Όσον αφορά το Jeremie η προσπάθεια υποκατάστασης των παραδοσιακών 

επιχορηγήσεων με ανακυκλούμενα μέσα μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα ακόμη 

και σε οικονομίες στις οποίες τα κίνητρα για τις ΜΜΕ είναι περιορισμένα.  Ιδιαίτερα οφέλη 

του μέσου, όπως η μόχλευση και η ανακύκλωση των πόρων, μπορούν να τονώσουν 

σημαντικά τις οικονομίες χωρών, όπως  η Ελλάδα, στις οποίες παρατηρείται μείωση των 

επενδύσεων  και δη στον τομέα των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Όπως παρατηρήθηκε για την περίοδο 2007-2013, συγκεντρώθηκαν μέσω του Jeremie 

σημαντικοί πόροι σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Βουλγαρία οι οποίοι 

αξιοποιήθηκαν και συνετέλεσαν στην επέκταση των συμφωνιών για διαχείριση των Ταμείων 

Χαρτοφυλακίου. Όπως αναφέρεται, όμως, στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου586 του 2012 για τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ, το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας επισήμανε τις νομικές και οργανωτικές δυσκολίες 

της πρωτοβουλίας Jeremie και, ειδικότερα, την αναγκαιότητα ευρείας ερμηνείας των 

κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Μέχρι τα τέλη του 

                                                           
585 European Commission, European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 

37(2) CPR– Ex-ante assessment, EGESIF_14_0039-1. 11/02/2015, p.9. 
586 European Union-European Court of Auditors (2012) Special Report No2, Financial Instruments for 

SMEs,p.57 
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2014, ωστόσο, χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 11.000 δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε. μέσω του 

Jeremie.587 

Στην Ελλάδα οι προκλήσεις στο επενδυτικό περιβάλλον και γενικότερα η οικονομική 

αβεβαιότητα οδήγησαν στην παράταση απορρόφησης των πόρων των χρηματοδοτικών 

εργαλείων όπως του Jeremie μέχρι τα τέλη του 2016.588 Η έλλειψη ρευστότητας καθιστά 

ιδιαίτερα δύσκολη την ανάληψη των κινδύνων που εμπεριέχει ένα δάνειο έστω και αν είναι 

κατά 50% άτοκο, δίδεται περίοδος χάριτος και αποπληρώνεται μακροπρόθεσμα. 

Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, οι προϋποθέσεις που θέτουν οι τράπεζες για την παροχή 

δανείων φαντάζει απόλυτα λογική ώστε να διασφαλιστεί η αποπληρωμή τους. Θα μπορούσε, 

βέβαια, να υποστηριχθεί ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις 

θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 50% του δανείου 

παρέχεται από πόρους ΕΣΠΑ. Ο ίδιος, όμως, ο ανακυκλούμενος σκοπός του προγράμματος 

καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση αποπληρωμής του δανείου ώστε να επιτευχθεί η 

επανεπένδυση των πόρων. 

Στην Ελλάδα, παρατηρείται μειωμένη απορρόφηση γενικά των χρηματοδοτικών 

εργαλείων, αλλά και του Jeremie συγκεκριμένα. Μάλιστα, η Alpha Bank589 και η Εθνική 

Τράπεζα590 αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων των δανείων την 

31.05.2016 προκειμένου να μην συντελεστεί απώλεια πόρων που δεν απορροφήθηκαν. 

Πρέπει, όμως, να σημειωθεί η σημαντική προσπάθεια που συντελέστηκε σε επίπεδο Jeremie 

μέσω των 4 Jeremie funds591 για την επένδυση σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, νεοφυείς 

εταιρείες (startups)592 αλλά και σχετικά πρόσφατα δημιουργηθείσες εταιρείες που κινούνται 

στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με εξωστρεφή 

προσανατολισμό. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο των νεοσύστατων επιχειρήσεων μπορεί, ίσως, 

να λειτουργήσει καλύτερα στο συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον που βρίσκεται η 

                                                           
587 Dragoi Camelia, European Investment Fund EU Financial instruments: achievements and challenges ahead: 

the case of JEREMIE Bucharest, 15 May 2014, p.2. 
588 Άρθρο, Καθημερινή,  

http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-

aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa, Προσβαση:31/1/2016 
589 Βλ. Alpha Bank, https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=14309&la=1, Πρόσβαση:31/1/2016 
590 Βλ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/jeremie-entrepreneurship-co-funded-loans, 

Πρόσβαση:31/1/2016 
591Βλ. Άρθρο, Ημερησία,  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26517&subid=2&pubid=113800187, Πρόσβαση:31/1/2016 
592 ΦΕΚ B  1862/2015 

http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa
http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa
https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=14309&la=1
https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/jeremie-entrepreneurship-co-funded-loans
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26517&subid=2&pubid=113800187
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Ελλάδα και να συμβάλλει στην «ωρίμανση» των νέων επιχειρήσεων που αναζητούν 

χρηματοδότηση. 

Συνολικά, το Jeremie καθίσταται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για 

επανεκκίνηση όσο και για ενίσχυση της οικονομίας και των ΜΜΕ. Αυτό συμβαίνει αφενός 

λόγω της δυνατότητας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και του συνδυασμού πόρων, και 

αφετέρου μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης των πόρων μέσω της δεξαμενής χρημάτων 

που δημιουργείται. Ωστόσο, για να δημιουργηθεί το κίνητρο σε επιχειρήσεις να συσταθούν ή 

να επεκταθούν πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν το συνολικότερο οικονομικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο κινούνται και τα κίνητρα για τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησής. 

Ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία όσον αφορά γενικότερα τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη, συνιστούν οι ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης που αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο του συνολικότερου ΚΣΠ 2014-2020. Οι εν λόγω στρατηγικές593 

μπορούν να καλύψουν διαφορετικούς τύπους πόλεων και αστικών περιοχών, όπως 

καθορίζονται από τα Κράτη Μέλη, επιτρέπουν τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων 

που ποικίλουν από το επίπεδο της γειτονιάς ή της συνοικίας έως λειτουργικές περιοχές όπως 

πόλεις-περιφέρειες ή μητροπολιτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών 

αγροτικών περιοχών. Η συγκεκριμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα ως προς την αντιμετώπιση των αστικών περιοχών που αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ενταγμένες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επίτευξης στόχων. Ιδιαίτερα θετικό 

παρουσιάζεται και το γεγονός ότι ένα ελάχιστο ποσοστό 5% των κατανεμημένων πόρων του 

ΕΤΠΑ σε κάθε Κράτος Μέλος594 θα επενδυθεί στην υλοποίηση ολοκληρωμένων 

στρατηγικών για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη 

ώθηση στα αστικά έργα πόλεων και γενικότερα αστικών περιοχών με την αξιοποίηση του 

χρηματοδοτικού μέσου Jessica, καθώς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τη διοικητική 

ευελιξία μπορεί να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο πλαίσιο την ανάπτυξη των αστικών 

περιοχών. 

Όσον αφορά τη Jessica, ανάμεσα στα σημαντικά οφέλη της καθίσταται το γεγονός ότι 

το ΤΑΑ μπορεί να αντλήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από δημόσιες ή ιδιωτικές 

                                                           
593 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σελ.5,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf, Προσβαση:31/1/2016 
594 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική Έκθεση αρ.23/ 2012, ‘’Ήταν επιτυχής η στήριξη που παρείχαν τα 

διαρθρωτικά μέτρα της Ε.Ε. στην ανάπλαση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων;’’ σελ. 54 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_el.pdf
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συνεισφορές αλλά και πρόσθετη τεχνογνωσία. Εφόσον υπήρξαν επενδύσεις κατά την 

περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι επιστροφές και τα έσοδα που γεννήθηκαν μπορούν 

να αξιοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, ιδίως για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μείωση 

των κονδυλίων. Παρά τα οφέλη, όμως, της Jessica και των σημαντικών έργων που μπορούν 

να επενδυθούν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα λόγω της ευελιξίας στην επίτευξη 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η πρωτοβουλία έχει υποστεί και σοβαρή κριτική 

καθώς απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία και διοικητική ικανότητα ώστε μία επένδυση να 

αποδώσει αποτελέσματα. 

Στην Ελλάδα, όπως παρατηρήθηκε, η πρωτοβουλία Jessica συνέβαλε στην υπογραφή 

ορισμένων συμβάσεων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα. Παρόλ’αυτά 

η απορρόφηση των πόρων της Jessica μοιάζει απογοητευτική καθώς αποτελεί το 

χρηματοδοτικό μέσο με τη μικρότερη απορρόφηση.595 Πέρα από την οικονομική κατάσταση 

της χώρας και τη δυνατότητα να υποστηριχθούν τα έργα και από τον ιδιωτικό τομέα, η 

έλλειψη εμπειρίας σε πολλές από τις περιφέρειες της χώρας στην εκτέλεση των έργων596 

συνέβαλε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τα εργαλεία Jeremie και Jessica, στην ετήσια 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013, το Συνέδριο597 παρατήρησε ότι τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής σημείωναν χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης στο δείγμα που 

εξετάστηκε. Στην έκθεση για το οικονομικό έτος 2014598 επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 

Επιτροπή, στο τέλος του 2013, το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα 941 χρηματοοικονομικά 

μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ υπό επιμερισμένη διαχείριση ήταν 47 %. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει το Συνέδριο, το συνολικό ποσοστό εκταμίευσης που ανέφερε η Επιτροπή 

εξακολουθούσε να είναι υπερβολικά χαμηλό με ιδιαίτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα 

χρηματοοικονομικά μέσα πέντε κρατών μελών (Βουλγαρίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ρουμανίας 

                                                           
595 Βλ. Άρθρο, Καθημερινή,  

http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-

aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa, Πρόσβαση :31/1/2016 
596 Βλ. Άρθρο, Καθημερινή,  

http://www.kathimerini.gr/805730/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mikromesaies-gyrizoyn-thn-plath-se-

xamhlotoka--daneia-914-ekat-eyrw, Πρόσβαση:31/1/2016 
597 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2014/C 398/01) , Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ετήσια 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού σελ. 155. 
598 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2015/C 373/01) , Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ετήσια 

έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, σελ. 187. 

http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa
http://www.kathimerini.gr/832749/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/paratash-ews-teloys-16-gia-thn-aporrofhsh-800-ekat-apo-to-espa
http://www.kathimerini.gr/805730/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mikromesaies-gyrizoyn-thn-plath-se-xamhlotoka--daneia-914-ekat-eyrw
http://www.kathimerini.gr/805730/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mikromesaies-gyrizoyn-thn-plath-se-xamhlotoka--daneia-914-ekat-eyrw
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και Σλοβακίας), όπου τα ποσοστά εκταμίευσης ήταν σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου 

της ΕΕ για το 2013. 

Το Jaspers επεκτείνεται κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς εντάσσεται σε μία ενιαία 

πλατφόρμα παροχής τεχνικής βοήθειας μέσω του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη που  

παρέχει στους ενδιαφερόμενους συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια σε ενιαίο 

πλαίσιο. Παρατηρείται, λοιπόν, η συντονισμένη προσπάθεια για ευκολότερη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, γεγονός που μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στις 

επενδύσεις που εγκρίνονται στα κράτη μέλη. 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντικός καθίσταται ο στόχος αύξησης της απορρόφησης 

των πόρων μέσω των ενδελεχών αναλύσεων που αφορούν τα μεγάλα έργα. Το Jaspers κατά 

κύριο λόγο συνδυάζεται με επιχορηγήσεις της Ε.Ε. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω 

του Jaspers συμβάλλει στην επιτάχυνση της οργάνωσης των έργων πριν την υποβολή των 

αιτήσεων χρηματοδότησης και στην εμπεριστατωμένη ανάλυση της εφαρμογής του έργου. 

Τα ανωτέρω συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων των έργων και στην 

απορρόφηση των πόρων, καθιστώντας το Jaspers ένα επιτυχημένο εργαλείο παροχής 

τεχνικής βοήθειας. Οι υποχρεωτικές, πλέον, αναλύσεις κόστους-οφέλους των μεγάλων έργων 

και η καινοτομία των ανεξάρτητων εκτιμήσεων ποιότητας που εισάγονται με τους νέους 

κανονισμούς που διέπουν τα ΕΔΕΤ, δύνανται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην 

διεκπεραίωση των έργων.  

Παρατηρείται ότι κατά το έτος 2014 οι χώρες με τις περισσότερες αναθέσεις ήταν η 

Πολωνία, η Ρουμανία και η Κροατία ιδιαίτερα στους τομείς του αέρα, της θάλασσας και των 

σιδηροδρόμων, της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων. Οι αναθέσεις που 

ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα το 2014 συμπεριλαμβάνουν την τεχνική βοήθεια για εξέταση 

της λειτουργικότητας των σιδηροδρόμων (26/06/2014) και ΣΔΙΤ ενεργειακά έργα για τα 

απόβλητα  σε διάφορες περιοχές (10/12/2014).599 Στην Ελλάδα η τεχνική βοήθεια Jaspers 

μπορεί να παρέχει στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη σε μεγάλα έργα με ταυτόχρονη ώθηση της 

ανάπτυξης και ιδιαιτέρως να δώσει σημαντικές λύσεις στο πρόβλημα απορρόφησης των 

κονδυλίων. 

Η Jasmine, τέλος, βοηθά με τη σειρά της τους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης να 

αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες τους με σκοπό την αύξηση της παροχής προϊόντων 

                                                           
599 Jaspers Annual Report 2014 p. 28 
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μικροχρηματοδότησης. H μεταφορά της Jasmine στην ΕΤΕπ το 2014 και η δραστηριοποίηση 

του προγράμματος κάτω από την ομπρέλα του EaSI, καταδεικνύει τις προσπάθειες για τη 

συντονισμένη προσπάθεια από μέρους της ΕΤΕπ, κυρίως για την παροχή τεχνικής βοήθειας 

ώστε να δοθεί ώθηση σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Η τεχνογνωσία πρέπει, λοιπόν, να 

διευρυνθεί σε περισσότερους οργανισμούς και να συνδυαστεί με περισσότερα μέσα της Ε.Ε. 

Παρατηρείται, τέλος, ότι το EaSI ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής 

‘’Ευρώπη 2020’’ και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. 

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ε.Ε. 

για προώθηση των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής με θεσμικές, νομικές και πολιτικές 

αποφάσεις. Ωστόσο, οι περιορισμοί και οι προκλήσεις των εργαλείων πρέπει να 

αναγνωριστούν από πλευράς Ε.Ε. καθώς πρέπει να ενισχυθούν οι διοικητικές υποδομές, η 

διάχυση των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών και η παροχή τεχνικής βοήθειας σε 

περιφερειακό επίπεδο600. Κατά τη νέα περίοδο 2014-2020 στα πλαίσια της παρούσας 

οικονομικής κατάστασης και της αυξανόμενης έλλειψης δημοσίων πόρων, τα νέα εργαλεία 

χρηματοοικνομικής τεχνικής και παροχής τεχνικής βοήθειας αναμένεται να διαδραματίσουν 

σημαντικότερο ρόλο και να αξιοποιηθούν στο έπακρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
600 Dąbrowski, Marcin (2015) ‘Doing more with less’ or ‘doing less with less’? Assessing EU cohesion policy’s 

financial instruments for urban development. Regional Studies, Regional Science, Published by Taylor & 

Francis 2 (1), p.93. 
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