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Εισαγωγή 

Το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων μέσα σε μία οικονομική ένωση, 

όπως είναι η ευρωπαϊκή, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης της οικονοµικής επιστήµης 

εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η συστηματική αυτή ενασχόληση έχει αναδείξει κάποιες 

επιµέρους οικονοµικές και πολιτικές θεωρίες, όπως η περιφερειακή οικονομική 

ανάπτυξη και η περιφερειακή πολιτική, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς 

πυλώνες πάνω στους οποίους εξελίχτηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ, στα 

πλαίσια άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ιδίων 

πόρων, στο οποίο συνεισφέρουν όλα τα κράτη μέλη. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από 

διάφορες πηγές, όπως δασμοί επί των εισαγόμενων προϊόντων, από γεωργικές 

εισφορές, από ένα ποσοστό επί του εισπραττόμενου ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος και 

τέλος από ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ κάθε χώρας. Η κατανομή τους γίνεται μέσα από 

διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ένας εκ’ των οποίων είναι τα διαρθρωτικά 

ταμεία, που έχουν ως σκοπό να επενδύουν συνεχώς στην οικονομική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να μειώνεται το αναπτυξιακό κενό 

ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρώπης. 

Η θεμελίωση της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα είχε αρχίσει με το 

«πενταετές πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης» την περίοδο 1960-1964. Το 

πρόβλημα όμως της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης των 

ανισοτήτων αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά με την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΕ. 

Έως σήμερα, η χώρα έχει απορροφήσει χρηματοδοτήσεις μεγαλύτερες από τις 

εισφορές που έχει κληθεί να καταβάλει και η χρηματική διάσταση της συμμετοχής 

της χώρας στην ΕΈ, που ξεκίνησε το 1984 με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα, συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σύγκλισης 

της ελληνικής οικονομίας με αυτές των άλλων κρατών-μελών. Ο αναπτυξιακός 

σχεδιασµός κάθε χώρας απαιτεί, πρωτίστως να καθορισθούν οι στόχοι, στη συνέχεια 

να γίνει η ιεράρχηση τους προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανοµή των 

πόρων και τέλος να μετρηθεί η επίτευξή τους, ώστε να κριθεί και ο βαθμός επιτυχίας 

του σχεδίου. Συνολικά έχουν υπάρξει πέντε ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές 

περίοδοι, κατά την διάρκεια των οποίων συντελέστηκαν μεγάλα έργα εθνικής 

σημασίας και χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που κάλυπταν σχεδόν όλους τους τομείς 

της ελληνικής οικονομίας. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό, αφού παρουσιάσει την εξέλιξη της 

περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ, να κάνει στην συνέχεια μία ανάλυση των 

ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης, των λεγόμενων ΚΠΣ, όπως αυτά σχεδιάστηκαν 
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και υλοποιήθηκαν, ενισχύοντας την περιφερειακή και εντέλει την τοπική ανάπτυξη 

στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις περιπτώσεις δύο φορέων της Α΄/θμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια και τον σκοπό 

της περιφερειακής πολιτικής και πως μέσω αυτής αντανακλάται η αλληλεγγύη των 

κρατών μελών μεταξύ τους. Επίσης, πως εξελίχθηκε διαχρονικά από την ίδρυση της 

τότε ΕΟΚ έως σήμερα, ποιες ήταν οι ημερομηνίες ορόσημα και ποιες οι γενικές 

κατευθύνσεις της κάθε περιόδου. Τίθενται κάποιοι προβληματισμοί για το εάν και 

κατά πόσον η εξέλιξη μιας οικονομικής ένωσης αυξάνει ή μειώνει το πρόβλημα των 

περιφερειακών αποκλίσεων. Τί είναι αυτό που παράγει τελικά σε µία οικονοµία 

περιφερειακές ανισότητες; Μπορούν να δώσουν λύση οι διαρθρωτικές πολιτικές στο 

πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων; Κι αν ναι, ποιές θα είναι οι νέες 

οικονοµικές συνθήκες που διαμορφώνονται; Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση των τριών μεγαλύτερων και πιο ουσιαστικών εργαλείων άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής, των λεγόμενων διαρθρωτικών ταμείων: του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τέλος 

του Ταμείου Συνοχής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των ευρωπαϊκών πηγών 

χρηματοδότησης που υπήρξαν στην Ελλάδα από το 1984 και τα Ολοκληρωμένα 

Μεσογειακά Προγράμματα, έως το 2014 και την λήξη της τελευταίας 

ολοκληρωμένης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013). Προηγουμένως, έχει 

γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται, αξιολογείται και 

παρακολουθείται ένα ΚΠΣ. Ο τρόπος παρουσίασης των ΚΠΣ είναι κοινός και 

εστιάζει κυρίως στους βασικούς άξονες προτεραιότητας που είχε η κάθε μία 

περίοδος, δηλαδή ποιες ήταν οι βασικές κατευθύνσεις και στόχοι της περιόδου και 

ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής. Η μελέτη των διάφορων πηγών κατά την  

συγγραφή της εργασίας έδειξε ότι τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) δεν είναι 

μια οικονομική διαδικασία στατική που εξελίσσεται γραμμικά. Αντιθέτως, συνιστούν 

μια σύνθετη οικονομική διαδικασία που επηρεάζεται από τις κοινωνικές και 

οικονομικές εξελίξεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση δύο δημόσιων φορέων τοπικού 

χαρακτήρα, όπως είναι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που κάνοντας χρήση των ευρωπαϊκών 

πηγών χρηματοδότησης πέτυχαν να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις με απώτερο 

στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης, εντός των διοικητικών 

τους ορίων. Η μελέτη αφορά δύο δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης (Δήμος Θέρμης 
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και Δήμος Νεάπολης Συκεών) που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αλλά και της 

διαφορετικής αναπτυξιακής φυσιογνωμίας τους ανέπτυξαν ένα σχέδιο τοπικής 

ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των περιοχών τους. Η επιλογή των δύο 

αυτών δήμων, ενός αμιγώς αστικού και ενός περιαστικού-αγροτικού,  έγινε για να 

αναδειχτεί η σημασία του να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, με διαφορετικά 

κριτήρια, οι ανάγκες σε υποδομές και δράσεις μιας περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Η Περιφερειακή Πολιτική & Ανάπτυξη στην ΕΕ  

1. Περιφερειακή πολιτική 

1.1 Έννοια και σκοπός  

Το πρόβλημα της ανομοιόμορφης γεωγραφικής ανάπτυξης είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο, όχι μόνο στα σύγχρονα κράτη, αλλά και στα πλαίσια λειτουργίας 

διακυβερνητικών οργανισμών όπως η ΕΕ, όπου παρατηρείται ανταγωνισµός μεταξύ 

των περιφερειών μιας χώρας (Ιταλικός Βορράς – Νότος) και ανταγωνισµός µεταξύ 

διαφορετικών χωρών (Ευρωπαϊκός Βορράς – Νότος). Έχει καταγραφεί ότι ο 

ανταγωνισµός πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιο έντονος µεταξύ των 

περιφερειών διαφορετικών κρατών, παρά µεταξύ των χωρών στο σύνολό τους. Στα 

πλαίσια λειτουργίας της ΕΕ, η περιφερειακή πολιτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

στοχεύει, μέσω της χρηματοδότησης και της παροχής όλων των απαιτούμενων 

διευκολύνσεων, στην ισότιμη ανάπτυξη. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αξιοποιούνται για 

την ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των επικοινωνιών και των μεταφορών, ώστε να  

καταστεί ευκολότερη η μετάβαση σε μια φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, στην 

ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο 

καινοτόμες και πιο ανταγωνιστικές, στη δημιουργία νέων και μονιμότερων θέσεων 

εργασίας, στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

στην δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς,
1
 λαμβάνοντας υπόψη και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. 

Αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό της περιφερειακής πολιτικής θα λέγαμε ότι 

«αποτελεί ένα σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων που συνδυάζονται σε ένα 

πρόγραµµα για να επιτύχουν την ισόρροπη μεταβολή της διαπεριφερειακής 

διάρθρωσης της οικονομίας».
2
 Βασική στόχευση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ 

είναι η μείωση των ανισοτήτων σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό που 

εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Όσο θα 

διατηρούνται αυτές οι ανισότητες τόσο θα τίθεται σε κίνδυνο οι ακρογωνιαίοι λίθοι 

της ΕΕ, όπως η ενιαία αγορά της αλλά και το κοινό νόμισμά της, το ευρώ.
3
 Βασικός 

στόχος είναι η ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών μέσω της μεταβίβαση 

πόρων από τις πλουσιότερες προς τις φτωχότερες, με απώτερο στόχο μια 

                                                 
1
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
2
  Κόνσολας, Ν. Ι. (1997). Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης. 

3
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιφερειακή πολιτική. διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/regional_policy/el/ 

[πρόσβαση στις 8/4/2017] 
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ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη την γεωγραφική έκταση της Ένωσης. Στην 

περιφερειακή πολιτική αντανακλάται η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων διατίθεται στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το οικονομικό δυναμικό 

τους.
4
 

 

 

1.2 Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής 

Αρχικά, η αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων από τα ιδρυτικά μέλη της 

ΕΟΚ ήταν ελλιπής και η περιφερειακή πολιτική δεν αναφέρονταν στην Ιδρυτική 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1957). Αυτό συνέβη κυρίως 

γιατί τα αρχικά έξι μέλη της ΕΟΚ αποτελούσαν ένα σχετικά ομοιογενές σύνολο από 

οικονομική άποψη (με εξαίρεση τον Ιταλικό Νότο).
5
  Ένα πρώτο βήμα έγινε  με την 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Επενδύσεων την ίδια χρονιά, με 

αποστολή την υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την κοινωνική σύγκληση, όπως επίσης και 

τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).  

Στην μεταπολεμική περίοδο μεταξύ 1953-1975 καταγράφεται υψηλή οικονομική 

ανάπτυξη, με μεγάλους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ για τις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες και ειδικά αυτές του βορρά, ενώ για τις Μεσογειακές χώρες η ανάπτυξη 

ξεκίνησε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
6
 Η ΕΟΚ προσπάθησε να επιτύχει 

έναν συντονισμό των εθνικών διαρθρωτικών προγραμμάτων, κάνοντας καταγραφή 

και αξιολόγηση της κατάστασης. Μετά την πρώτη διεύρυνση το 1973, και με στόχο 

την σύγκληση των ανισοτήτων που παρατηρούνταν στις διάφορες περιφέρειες, 

αποφασίζεται το 1975 η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για την επόμενη δεκαετία η περιφερειακή πολιτική βασίστηκε 

αποκλειστικά στο ΕΤΠΑ, το οποίο χρηματοδότησε επενδύσεις σε έργα υποδομών, 

συμπληρωματικά των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών των κρατών μελών.
7
 

Παράλληλα, παρόμοιες υπηρεσίες πρόσφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσανατολισμού των Εγγυήσεων (ΕΤΠΕ) το οποίο μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό 

                                                 
4
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
5
  Τσούκαλης, Λ. (1998). Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονομία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αθήνα: 

Παπαζήση. 
6
  Νίκας, Χ. (2006). Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

7
  Εμμανουήλ, Γ. Α., & Παπαδοπούλου, Δ. Γ. (2004). Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι πολιτικές 

τους: για την ελληνική ύπαιθρο και τις Περιφέρειες έως το 2008. Αθήνα: Παπαζήση. 
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και το Χρηματοδοτικό 

Όργανο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΟΠΑ). Όλα αυτά τα ταμεία συνέθεταν το 

πορτραίτο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΟΚ.   

Το 1986 θεωρείται έτος ορόσημο, καθώς μετά την διεύρυνση της ΕΟΚ με την 

προσχώρηση Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, μέσω της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης, θεσπίζεται η νομική βάση της περιφερειακής πολιτικής, με στόχο την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τίθενται τρεις επιμέρους στόχοι: 

α) πρόβλεψη για επιπλέον πόρους στον προϋπολογισμό, β) αύξηση της παρεχόμενης 

διαρθρωτικής βοήθειας και μείωση των δαπανών για την ΚΑΠ, γ) δικαιότερη 

ανακατανομή του βάρους συμμετοχής των κρατών στον προϋπολογισμό.
8
  Επίσης, με 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη μεταρρυθμίζονται όλα τα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 

ΕΓΤΑΑ, ΧΟΠΑ) στην κατεύθυνση των διαρθρωτικών και περιφερειακών δράσεων. 

Η μεταρρύθμιση όριζε ότι το 85% των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη θα 

διαμοιράζονταν σε ένα σύνολο περιοχών που κατατάχθηκαν σε έξι «περιοχές 

στόχους». Συνοπτικά αναφέρονταν ως τέτοιοι, η προώθηση διαρθρωτικής 

προσαρμογής περιοχών με αναπτυξιακή καθυστέρηση, η ενίσχυση πρώην 

βιομηχανικών περιοχών, η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και η 

διευκόλυνση των εργαζομένων στις μεταβολές της βιομηχανίας και την εξέλιξη των 

συστημάτων παραγωγής και τέλος την αγροτική ανάπτυξη.
9
    

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) αναγνώρισε τις αυξημένες ανάγκες 

περιφερειακών ενισχύσεων που απαιτούσε το εγχείρημα της Οικονομικής & 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και δημιούργησε ένα νέο ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, 

με κύρια αποστολή του τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων για την βελτίωση 

των υποδομών και μεταφορών στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη. Επίσης, 

συστάθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών και καθιερώθηκε η αρχή της 

επικουρικότητας  (με βάση την οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντα στο 

πλέον αποκεντρωμένο/τοπικό επίπεδο, ώστε να επιλύονται τα ζητήματα με τον 

ορθότερο τρόπο).
10

 

Για την περίοδο 1994-1999 διπλασιάζονται οι πόροι των περιφερειακών ταμείων. 

Αποτελούν πλέον στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σημαντικές αλλαγές 

                                                 
8
  Σκιαδάς, Δ. (2010, Ιούλιος-Σεπτέμβριος Τόμος 30). Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της 

Λισαβόνας. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου. 
9
  Μάρδας, Δ. (2013). Από την ΕΟΚ στην Ε.Ε.: Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την 

πολιτική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
10

  Βλ. Ομοίως. 
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υπήρξαν και στον τομέα των επιλέξιμων περιοχών, για την υπαγωγή στους στόχους 

των Διαρθρωτικών Ταμείων. Μια χαρακτηριστική αλλαγή αυτής της περιόδου είναι η 

θέσπιση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ), το οποίο 

συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
11

  

Για την περίοδο 2000-2006 και 2007-2013, τα κράτη μέλη υποβάλλουν συγχρόνως 

σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά προγράμματα για την 

υλοποίησή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τα σχέδια και τις προτεινόμενες 

δράσεις και καταρτίζει τα λεγόμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) που 

λαμβάνουν διάφορες ονομασίες (π.χ. ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013).
12

 Μέσω των 

προενταξιακών μηχανισμών διατίθεται χρηματοδότηση και τεχνογνωσία στις χώρες 

που βρίσκονται στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Κατά την διαδικασία 

διαπραγμάτευσης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, υπήρξαν στιγμές όπου οι 

διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο, με βασικότερη αιτία την σύγκρουση 

συμφερόντων, απόρροια των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αλλά και 

πολιτικών διαφορών που υπήρχαν μεταξύ των κρατών μελών.
13

  

Τέλος, για την περίοδο 2014-2020 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις βασικές 

επενδυτικές προτεραιότητες: έρευνα και καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο, στήριξη 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
14

 

 

 

1.3 Το πρόβλημα της περιφερειακής ανάπτυξης 

Η διαδικασία της ανάπτυξης δεν είναι πάντα ευνοϊκή για όλες τις περιφέρειες μιας 

χώρας και αυτό λόγω απουσίας προβλημάτων στην κινητικότητα των παραγωγικών 

συντελεστών, στην ύπαρξη υποδομών για την ανάπτυξη του εμπορίου αλλά και των 

υπηρεσιών και γενικότερα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η απουσία τέτοιων 

προβλημάτων αποτελούν πόλο έλξης για νέες επενδύσεις. Αυτή η έλξη οδηγεί στο 

φαινόμενο της πόλωσης, σύμφωνα με το οποίο περιφέρειες που είναι ήδη 

αναπτυγμένες συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ενώ αυτές που αντιμετωπίζουν 

                                                 
11

  Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ. (1993). Κανονισμός αριθ. 2080/93. L193 για τις διατάξεις εφαρμογής 

του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 252/88 όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας  

της 31.7.93. Βρυξέλλες. 
12

  Μάρδας, Δ. (2013). Από την ΕΟΚ στην Ε.Ε.: Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την 

πολιτική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
13

  Σκιαδάς, Δ. (2010, Ιούλιος-Σεπτέμβριος Τόμος 30). Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της 

Λισαβόνας. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου. 
14

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
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πρόβλημα παρουσιάζουν σωρευτική οικονομική παρακμή.
15

 Αυτή η πόλωση 

δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο συνεχούς ανισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 

των περιφερειών.  

Το αναπτυξιακό πρότυπο της ΕΕ δεν επέτρεπε τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ 

των δύο κυριότερων πόρων της, δηλαδή του εργατικού δυναμικού και των φυσικών 

πόρων της. Χαρακτηριζόταν από ανεπαρκή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και 

υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα την διαρκή υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής. Η κοινότητα θα έπρεπε να εξετάσει, σύμφωνα με την επιτροπή, τους 

τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατή η προώθηση μιας διαρκούς οικονομικής 

ανάπτυξης, που θα συνέβαλε με την σειρά της στην βελτίωση της απασχόλησης και 

παράλληλα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων.
16

  Με την 

καθιέρωση της ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το φαινόμενο της 

ανισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης μεγάλωσε το οικονομικό χάσμα μεταξύ των 

διάφορων περιφερειών. Μεγάλες περιοχές δέχθηκαν έντονη αποβιομηχάνιση, καθώς 

οι επενδύσεις, ξένες και μη, κατευθύνονταν σε πλούσιες περιοχές με μεγάλη 

συγκέντρωση επενδύσεων. Επίσης, με την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινού 

νομίσματος, δημιουργήθηκαν πρόσθετοι περιορισμοί. Τα φτωχότερα κράτη, λόγω του 

νέου νομίσματος, δεν μπορούσαν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων τους μέσω μιας υποτίμησης. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα 

σταθεροποίησης και σύγκλησης των οικονομιών δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια 

οικονομικών παρεμβάσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις.
17

  

Κατά την διαδικασία της οικονομικής ενοποίησης, το πρόβλημα μιας περιφέρειας 

υπόκειται σε μεταβολές, σε σχέση με την διάσταση και την ένταση και παύει να είναι 

αποκλειστικά εθνικό. Το πρόβλημα των περιφερειακών αποκλίσεων διεθνοποιείται 

προσθέτοντας στις υπάρχουσες τάσεις των εθνικών περιφερειακών ανισοτήτων τις 

πιο ισχυρές έλξεις των αναπτυγμένων περιφερειών της ένωσης. Έτσι, περιφέρειες που 

θεωρούνταν οικονομικά ισχυρές πριν την ενοποίηση υπάρχει η πιθανότητα να 

μετατραπούν σε προβληματικές.
18

 Αν δεν ενισχυθούν οι περιφερειακές χώρες και 

κατ’ επέκταση οι αδύναμες περιφέρειες της ΕΕ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη 

συγκέντρωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στον ευρωπαϊκό βορρά. Αυτό θα 

                                                 
15

  Χυτήρης, Θ. (1992). Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (Χ. Νίκας, & Ε. Δεληβάνη, 

Μεταφρ.) Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
16

  Μάρδας, Δ. (2013). Από την ΕΟΚ στην Ε.Ε.: Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την 

πολιτική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
17

  Βλ. Ομοίως. 
18

  Χυτήρης, Θ. (1992). ο.π. 
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συμβεί διότι οι πιο αδύναμες χώρες δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν 

προστατευτικές πολιτικές για τα προϊόντα τους και να τα προφυλάξουν από τα 

ανταγωνιστικότερα εισαγόμενα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ολοκλήρωση της 

αγοράς θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών 

χωρών.
19

 Για τον λόγο αυτό προέκυψε και η ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων 

περιφερειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η περιφερειακή ανισότητα να 

γίνει αντικείμενο μιας κοινής πολιτικής. 

 

 

                                                 
19

  Τσεκούρας, Κ. (2000). Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Τόμ. Γ΄). (Ι. 

Κίτης, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
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2. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ στις 

επόμενες ενότητες, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στα χρηματοδοτικά 

εργαλεία ή αλλιώς τα λεγόμενα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αναφέρονται ως 

«διαρθρωτικά ταμεία» γιατί προορισμός τους είναι να επενδύουν σε οικονομικούς  

και κοινωνικούς τομείς με στόχο την αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως 

ώστε να μειώνεται διαρκώς το αναπτυξιακό κενό μεταξύ των περιφερειών της 

Ευρώπης, όσον αφορά, για παράδειγμα, τις υποδομές ή την απασχόληση. Μαζί με το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), συναποτελούν τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
20

 Στην συνέχεια θα 

αναφερθούμε αναλυτικότερα στα τρία βασικά ταμεία άσκησης περιφερειακής 

πολιτικής και συνοχής που είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. 

 Τα προαναφερθέντα ταμεία διοχέτευσαν τους πόρους των έξι χρηματοδοτικών 

περιόδων στις χώρες της ΕΕ, από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έως σήμερα και 

στοχεύουν σε τέσσερις περιοχές στόχους:
21

 

 Στη διαρθρωτική προσαρμογή και ανάπτυξη περιφερειών με ΑΕΠ<75% του 

μέσου όρου της Ε.Ε. 

 Στην υποστήριξη των περιφερειών που παρατηρείται έντονη 

αποβιομηχάνιση. 

 Στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

 Στη διαρκή ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. 

 

Η δράση των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:
22

 

Προγραμματισμός, στη βάση πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

σχεδιάζονται με διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία στηρίζεται στην εταιρική 

σχέση, και υλοποιούνται σε διάφορα στάδια από δημόσιους φορείς και ιδιώτες. Με τη 

μεγάλη μεταρρύθμιση των ΔΤ το 1988 και τη συμπλήρωση της με την αναθεώρηση 

                                                 
20

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
21

  Εμμανουήλ, Γ. Α., & Παπαδοπούλου, Δ. Γ. (2004). Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι πολιτικές 

τους: για την ελληνική ύπαιθρο και τις Περιφέρειες έως το 2008. Αθήνα: Παπαζήση. 
22

  Βλ. Ομοίως. 
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των κανονισμών λειτουργίας τους, το 1993, η δράση τους συγκεντρώθηκε γύρω από 

πέντε στόχους, που ήταν οι εξής:
23

 

Στόχος 1: Οικονομική προσαρμογή των περιφερειών με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση. Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 

ΕΓΤΠΕ-Π. 

Στόχος 2: Ανασυγκρότηση των περιφερειών ή τμημάτων περιοχών που 

πλήττονται σοβαρά από βιομηχανική αποδιάρθρωση. Οι παρεμβάσεις 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. 

Στόχος 3: Μείωση της ανεργίας μακράς διάρκειας και ενίσχυση των ατόμων που 

απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ. 

Στόχος 4: Προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων στις αναδιαρθρώσεις της 

βιομηχανίας και των συστημάτων παραγωγής για την αποφυγή της μείωσης της 

απασχόλησης στη βιομηχανία. Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ. 

Στόχος 5: Προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης.  

Ο στόχος 5 διακρίθηκε σε δύο επιμέρους στόχους: 

 5α) Προσαρμογή των αγροτικών και αλιευτικών διαρθρώσεων στις κατευθύνσεις 

που ορίζονται από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

 5β)  Οικονομική διαφοροποίηση των μειονεκτουσών αγροτικών περιοχών που 

παρουσίαζαν χαμηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 

Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΧΜΠΑ και το 

ΕΓΤΠΕ-Π. 

   

Συγκέντρωση, σε λίγους στρατηγικούς στόχους και άξονες προτεραιότητας, ώστε 

να είναι αποτελεσματικές και στοχευμένες οι δράσεις. Οι χώρες του στόχου 1 

ενισχύθηκαν ιδιαίτερα, αφού πέρα από την αύξηση των μεριδίων τους στο σύνολο 

των πόρων των ΔΤ, ενισχύθηκαν και από τους πόρους του νέου Ταμείου Συνοχής 

(χώρες συνοχής – Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία).
24

 

 

Εταιρική σχέση, που συνεπάγεται συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

των αρμόδιων εθνικών και τοπικών αρχών, σε όλα τα επίπεδα και στάδια του 

προγραμματισμού και εκτέλεσης των δράσεων. Η αρχή αυτή αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των ΔΤ του 1988. Το κυριότερο μέσο προώθησης 

                                                 
23

  Τσεκούρας, Κ. (2000). Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Τόμ. Γ΄). (Ι. 

Κίτης, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
24

   Βλ. Ομοίως. 
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της εταιρικής σχέσης είναι οι επιτροπές παρακολούθησης. Πρόκειται για όργανα που 

έχουν την αρμοδιότητα της παρακολούθησης, του ελέγχου και της λήψης των 

αναγκαίων αποφάσεων καθ’ όλη των διάρκεια της υλοποίησης των παρεμβάσεων 

ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης.   

 

Προσθετικότητα, που σημαίνει ότι, η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ δεν 

υποκαθιστούν την υποχρέωση του κράτους μέλους να συμμετέχει με ιδίους πόρους 

στην υλοποίηση των δράσεων. Τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να ασκούν 

περιφερειακή πολιτική, γνωρίζοντας καλύτερα τις ανάγκες τους, με έναν συνδυασμό 

παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και ενίσχυσης 

και ενθάρρυνσης ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.  

 

Οι παραπάνω αρχές έρχονται να προωθήσουν τρεις βασικούς στόχους:
25

 

1. Τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των χρημάτων που 

διατίθενται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

2. Την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών. 

3. Τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των κρατών μελών στη διαδικασία 

σχεδιασμού, υλοποίησης, χρηματοδότησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων. 

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι λειτουργία του κάθε ταμείου δεν είναι ίδια και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιφέρειες που θα διοχετεύσει τους πόρους, 

αλλά και από το είδος των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτήσει. Οι τέσσερις αρχές 

λειτουργίας των ταμείων που προαναφέρθηκαν, εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας των χρημάτων που διατίθενται.  

 

 

2.1  Πως γίνονται οι επενδύσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

Μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία να βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, ωστόσο, 

λόγω του περιορισμένων διαθέσιμων πόρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έχει 

μεγάλη σημασία για την ΕΕ να επιτυγχάνει περισσότερους στόχους με λιγότερα 

χρήματα, ώστε κάθε ευρώ που δαπανάται να δημιουργεί προστιθέμενη αξία. 

                                                 
25

  Τσεκούρας, Κ. (2000). Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Τόμ. Γ΄). (Ι. 

Κίτης, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 



Τοπική ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης – Συγκριτική μελέτη των Δήμων Θέρμης και Νεάπολης Συκεών 

16 

 

Επομένως, οι διαθέσιμου πόροι επικεντρώνονται σαφώς σε στοχευμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες. Τα ΕΔΕΤ χορηγούν ενίσχυση μέσω πολυετών προγραμμάτων, η 

οποία με την σειρά της συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

επενδυτικές παρεμβάσεις, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
26

  

Για την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης 

θεσπίστηκε με κανονισμό
27

 ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ). Το ΚΣΠ θεσπίζει  

κατευθυντήριες αρχές προκειμένου να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός και 

συντονισμός στις παρεμβάσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔΕΤ, και με 

άλλες συναφείς πολιτικές, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Ένωσης 

για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ιδιομορφίες 

της κάθε περιοχής. 

Τα κράτη μέλη καλούνται να διατυπώνουν γενικούς στόχους και προτεραιότητες, 

λαμβάνοντας υπόψη τους τα διαθέσιμα κονδύλια και υποχρεούνται να διατυπώνουν 

με σαφήνεια την μεθοδολογία με τους οποία μετράται αυτή η πρόοδος, βάσει της 

επίτευξης αυτών των στόχων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο βέλτιστος συντονισμός 

των ταμείων και να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις, η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινό 

σύνολο κανόνων για τα πέντε ΕΔΕΤ. 

Τρία είναι τα βασικά στάδια της διαδικασίας επενδύσεων:
28

 

1) Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού και οι κανόνες που τον διέπουν 

λαμβάνεται σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού  

Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντάσσουν 

«συμφωνίες εταιρικής σχέσης» στις οποίες περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι 

επενδυτικές προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές ανάγκες τους. Οι διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εθνικές κυβερνήσεις οδηγούν στο τελικό 

περιεχόμενο αυτών των επενδυτικών σχεδίων τα οποία διαρθρώνονται σε 

επιχειρησιακά προγράμματα. Όλη αυτή η διαδικασία προϋποθέτει διαβούλευση και 

                                                 
26

  Επίσημη Εφημερίδα των ΕΕ. (2013). Κανονισμός αριθ. 1303/13. L347/320 περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 20.12.13. Βρυξέλλες. 
27

  Βλ. ομοίως 
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  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
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συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

3) Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμμάτων από τα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειές τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει επιλογή, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση ενός μεγάλου αριθμού έργων. Την κύρια ευθύνη για την ολοκλήρωση 

των εργασιών έχουν οι «διαχειριστικές αρχές» κάθε κράτους μέλους και/ή 

περιφέρειας. 

Τέλος, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

έχει τεθεί η ανάγκη υιοθέτησης ενός μηχανισμού για το συντονισμό της 

δημοσιονομικής πολιτικής για όλα τα κράτη της ΕΕ. Βασική λειτουργία αυτού του 

μηχανισμού είναι η καθιέρωση και εφαρμογή κοινών δημοσιονομικών κανόνων 

μεταξύ αυτών και ενός συστήματος προκαταρκτικής εξέτασης των εθνικών 

προϋπολογισμών. Επί των προϋπολογισμών, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα της Επιτροπής, θα ασκούν 

έλεγχο και θα παρέχουν συμβουλές. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται 

αποκλίσεις, θα επιβάλλονται κυρώσεις·  μεταξύ αυτών, θα αναστέλλονται οι 

χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία.
29

 Στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 

θα λέγαμε ότι αντικατοπτρίζονται η αλληλεγγύη και οι αξίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

   

    

2.2 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, ως πρώτο χρονικά ταμείο για την 

άσκηση περιφερειακής πολιτικής, στην τότε ΕΟΚ, υπήρξε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο δημιουργήθηκε το 1957. Το 2017 σηματοδοτεί την 60ή 

επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του παλαιότερου και βασικού 

ευρωπαϊκού μέσου για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η επίτροπος 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας 

κ. Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής:
30

  

Η 60
ή
 επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι πραγματικός λόγος 

για να γιορτάσουμε. Στη διάρκεια έξι δεκαετιών, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο βοήθησε εκατομμύρια άτομα σε αναζήτηση εργασίας και εργαζομένους, 

                                                 
29

  Σκιαδάς, Δ. (2011). Θεωρία Δημόσιων Δαπανών. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
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  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014). Η Ε.Ε. με απλά λόγια – Η περιφερειακή πολιτική. Λουξεμβούργο: 

Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε. 
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καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Επενδύουμε άμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς 

δεν θα μείνει πίσω, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης και συμβαδίζουμε με τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της 

εργασίας. 60 χρόνια παραδειγμάτων επιτυχίας που αποδεικνύουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή των Ευρωπαίων και αυτό ισχύει 

για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 καταγράφηκε στην Ευρώπη απότομη μείωση της 

οικονομικής ανάπτυξης που συνοδεύτηκε από υψηλό πληθωρισμό και ανεργία. 

Αρχικά, η ύφεση υποτιμήθηκε από την ηγεσία της ΕΟΚ και αποδόθηκε σε 

προσωρινούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η πετρελαϊκή κρίση και η κατάρρευση του 

συστήματος του Bretton Woods. Όμως σύντομα έγινε αντιληπτό ότι δεν ήταν μία 

συνηθισμένη επιβράδυνση της ανάπτυξης που εμφανίζεται μετά από μια περίοδο 

ανάπτυξης (με βάση την θεωρία των οικονομικών διακυμάνσεων), αλλά για μια 

διαρθρωτική κρίση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του τρόπου λειτουργίας της. Η 

οικονομική ύφεση και η ανεργία ρεκόρ έθεσαν νέες προκλήσεις, αλλά και νέες 

προσεγγίσεις
 31

  

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΚΤ ήταν να μειώσει την απώλεια θέσεων εργασίας 

στις παραδοσιακά βιομηχανικές περιοχές, μέσω της επανεκπαίδευσης των 

εργαζομένων. Για πρώτη φορά η ανεργία των νέων αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημα. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση και δημιούργησε προγράμματα στήριξης 

ατόμων κάτω των 25 ετών.
32

 Ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη 

ευάλωτων ομάδων, όπως των γυναικών, ιδίως αυτών που είχαν λίγες δεξιότητες και 

όσων ξανάρχιζαν να εργάζονται. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Φεβρουάριο του 1988 

μεταρρύθμισε τα διαρθρωτικά ταμεία μαζί και το ΕΚΤ. Συμφωνήθηκε ένα νέο, 

ευρύτερο όραμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης επεκτείνοντας την δράση του ΕΚΤ, 

ούτως ώστε να συμπεριλάβει τη διάσταση της κοινωνικής συνοχής. Με τον 

σχεδιασμό πολυετών προγραμμάτων δόθηκε βαρύτητα σε μακροπρόθεσμους 

στόχους. Τέλος, θεσπίστηκε η αρχή της εταιρικής σχέσης, η οποία έκτοτε έχει 

εδραιωθεί ως εργαλείο σχεδιασμού. Η Επιτροπή, αντί να διαχειρίζεται μόνη της 

εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια και προτάσεις και να έχει την ευθύνη του 

                                                 
31

  Νίκας, Χ. (2006). Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
32

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2008, Ιούνιος). Πολιτική συνοχής της ΕΕ 1988-2008: Επένδυση στο μέλλον 

της Ευρώπης. Inforegio Panorama(26). 
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προγραμματισμού και της διοχέτευσης των πόρων, πλέον συνεργάζεται με τα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες.
33

 

Σήμερα το ΕΚΤ είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την 

προώθηση της απασχόλησης και την παροχή βοήθειας στους ανέργους και 

εργαζόμενους για την εξεύρεση νέων ή και καλύτερων θέσεων εργασίας αντίστοιχα, 

με ταυτόχρονη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους 

πολίτες της ΕΕ. Επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό, τους εργαζόμενους, τους 

νέους και όλους όσους αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης.
34

  

Ειδικότερα, η αποστολή του επικεντρώνεται στο να ενισχυθεί η 

προσαρμοστικότητα των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας που διαμορφώνονται σήμερα, παρέχοντάς τους νέες δεξιότητες. Μια άλλη 

προτεραιότητα, είναι η ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση βοηθώντας τους 

νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους ή 

καταρτίζοντας τους ανέργους που αναζητούν εργασία και έχουν μειωμένες 

δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές ευρέσεως εργασίας. Πράγματι, η 

επαγγελματική κατάρτιση και οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης που δίνουν στους 

ανθρώπους νέες δεξιότητες, αποτελούν βασική στόχευση του ΕΚΤ.
35

 Επίσης, δίνεται 

μεγάλη βαρύτητα στην υποβοήθηση ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην 

προσπάθεια τους για εύρεση εργασίας. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης 

της «κοινωνικής ένταξης», ένδειξη του σημαντικού ρόλου που παίζει η απασχόληση 

στην καλύτερη ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και στην καθημερινή ζωή. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΚΤ διοικείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

έργο της οποίας επικουρείται από μία ειδική επιτροπή αποτελούμενης από 

αντιπροσώπους των κυβερνήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών. Η ειδική αυτή επιτροπή προεδρεύεται από ένα μέλος 

της Επιτροπής.
36

   

Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για τη διατήρηση της 

απασχόλησης ή την γρήγορη επαναφορά των ανέργων σε νέες θέσεις. Το ΕΚΤ  

προάγει την ισότητα των δυο φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ τους 
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και τις ίσες ευκαιρίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.  

 

 

2.3 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Η ανάγκη για ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης στην ΕΟΚ 

άρχισε να καταγράφεται από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, παρόλο που είχε 

αποτυπωθεί και στην ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης, με βασικό στόχο τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Μια σειρά από γεγονότα, όπως η πρώτη διεύρυνση με 

την προσχώρηση νέων κρατών και η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ενίσχυσαν τις συζητήσεις για την 

εξεύρεση τρόπων παρέμβασης της Κοινότητας σε θεσμικό επίπεδο, με την 

δημιουργία ενός ταμείου σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.  

Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που ιδρύθηκε το 1975 και η αρχική του στόχευση 

ήταν η χρηματοδότηση προκαθορισμένων επενδυτικών σχεδίων που πρότειναν τα 

κράτη. Για τη δημιουργία του ΕΤΠΑ, καταλυτικός υπήρξε και ο ρόλος του Ηνωμένου 

Βασίλειου, που τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού 

χρηματοδότησης. Ο λόγος ήταν ότι σαν μέλος της ΕΟΚ, δεν ανέμενε σημαντικά 

οφέλη από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), λόγω του ότι οι περισσότεροι 

εμπορικοί εταίροι του ήταν τρίτες χώρες. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να είναι απλά 

ένας καθαρός συνεισφορέας (net contributor) στον προϋπολογισμό, χωρίς να έχει και 

τα ανάλογα οφέλη, πράγμα που δεν το επιθυμούσαν οι Βρετανοί.
37

     

Ο ρόλος του ταμείου ήταν καθαρά χρηματοδοτικός, αδυνατώντας να ασκήσει 

επιρροή στον σχεδιασμό και την στόχευση των επενδυτικών προτάσεων. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να ανοίξει η συζήτηση γύρω από την «αποτελεσματικότητα» του 

ταμείου στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Για τον λόγο αυτό, πάρθηκε η απόφαση να 

υιοθετηθούν προγράμματα που ενέτασαν τις χρηματοδοτήσεις σε έναν γενικό 

στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό έγινε το 1984, όταν με κανονισμό αλλάζει σε μεγάλο 

βαθμό ο τρόπος λειτουργίας του ΕΤΠΑ. Ο κανονισμός εισήγαγε την έννοια των 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών κοινοτικών ενεργειών και του συντονισμού της 

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, τόσο με τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές 
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όσο και με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές. Επίσης, εισάγεται η έννοια της 

χρηματοδότησης προγραμμάτων και όχι μεμονωμένων έργων.
38

 Ήταν η απαρχή μιας 

ολιστικής προσέγγισης του τρόπου σχεδιασμού, επιλογής και εκτέλεσης των 

επενδυτικών σχεδίων.  

Μετά την προσχώρηση της Ελλάδας το 1981 και της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας το 1986,  παρατηρήθηκαν έντονες περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των 

τότε 12 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πριν από την προσχώρηση, ένας 

στους οκτώ Ευρωπαίους είχε ετήσιο εισόδημα κατά 30% χαμηλότερο από τον 

κοινοτικό μέσο όρο, αναλογία που ανήλθε σε έναν στους πέντε, μετά τις 

προσχωρήσεις του 1986.
39

  

Το ΕΤΠΑ επενδύει σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις 

περιφέρειες της ΕΕ. Οι δράσεις του ΕΤΠΑ έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εδαφικές 

ιδιαιτερότητες, π.χ. μειονεκτούσες περιοχές λόγω γεωγραφικής θέσης (ακριτικές, 

ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιφέρειες).
40

 Επίσης, προωθεί και χρηματοδοτεί τη 

διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (τη λεγόμενη 

«ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»), η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

όπως τις κοινές υποδομές μεταφορών, τα δίκτυα καινοτομίας και επικοινωνίας, το 

διασυνοριακό εμπόριο, την κοινή διαχείριση φυσικών πόρων και τη ζεύξη αστικών 

και αγροτικών περιοχών.
41

  

Στις μέρες μας, το ΕΤΠΑ επενδύει βασικούς τομείς προτεραιότητας. Αυτό είναι 

γνωστό ως «θεματική επικέντρωση»:
42

  

 Έρευνα και καινοτομία,  

 Ψηφιακό θεματολόγιο,  

 Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),  

 Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα.  
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Οι πόροι του ΕΤΠΑ που κατανέμονται σε αυτές τις προτεραιότητες ορίζονται 

ανάλογα με την κατηγορία της περιφέρειας.
43

  

 Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τουλάχιστον το 80 % της χρηματοδότησης 

πρέπει να εστιάζει σε δυο, το λιγότερο, από αυτές τις προτεραιότητες.  

 Στις περιφέρειες μετάβασης, αυτό ισχύει για το 60 % της χρηματοδότησης.  

 Σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ποσοστό είναι 50 %.  

Αυτές οι μορφές συνεργασίας δημιουργούν σαφώς προστιθέμενη αξία, όχι μόνο 

για την ΕΕ, αλλά και για τις γειτονικές της περιοχές. 

 

 

2.4  Το Ταμείο Συνοχής  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992, σε 

επίπεδο περιφερειακής πολιτικής και συνοχής, έθεσε τα θεμέλια για ένα νέο 

χρηματοδοτικό μέσο, το Ταμείο Συνοχής. Όπως ανέφερε ο Jacques Delors στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου 1992, «Το Ταμείο Συνοχής προσθέτει 

μια νέα διάσταση στην Κοινότητα. Με τον τρόπο λειτουργίας του, το Ταμείο 

επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στα κριτήρια σύγκλισης, έτσι ώστε να 

προχωρήσουν στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης».
44

 

Το Ταμείο Συνοχής ενισχύει κράτη μέλη των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδημα (ΑΕΕ), ανά κάτοικο, είναι μικρότερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου 

όρου (κυρίως σε χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην 

Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία) και έχει ως βασικό σκοπό να 

μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.
45

 Εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία, και σύμφωνα με τις ειδικές 

για κάθε κράτος μέλος ανάγκες, επενδύει στα δίκτυα μεταφορών, σε έργα με επιδίωξη 

την προστασία του περιβάλλοντος και προάγει ενεργά την πράσινη οικονομική 

ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων μέσω της βελτίωσης των περιφερειακών συνδέσεων και της 

προσβασιμότητας.
46
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Το ταμείο δεν στηρίζει τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής, τις επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, από δραστηριότητες που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ, τις επενδύσεις στη στέγαση -εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση 

της ενεργειακής απόδοσης ή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- την 

παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, επενδύσεις σε 

υποδομές αερολιμένων -εκτός εάν συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος ή 

συνοδεύονται από επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τον περιορισμό ή τη μείωση 

των αρνητικών τους επιπτώσεων στο περιβάλλον-.
47

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, το Ταμείο στηρίζει τις ακόλουθες 

επενδυτικές προτεραιότητες: 

1) Τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς, μέσω της προώθησης και ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να τις χρησιμοποιούν. 

Επίσης, την προαγωγή στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

για όλους τους τύπους των περιοχών, και ιδίως για τις αστικές περιοχές, αλλά και της 

στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της διαχείρισης της έξυπνης ενέργειας και της 

χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων. 

2) Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων μέσω της στήριξης αντίστοιχων επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών 

κινδύνων και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών. 

3) Τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος με την προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω επενδύσεων, στον τομέα των αποβλήτων, των 

υδάτινων πόρων, της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και 

ανάληψης δράσεων για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση 

των πόλεων. Όλα αυτά προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 

Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης  

3. Τα  Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης στην Ελλάδα (ΚΠΣ)  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήµερα µία οικονομική ένωση 28 κρατών μελών
48

 με 

συνολικό πληθυσμό που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους και παράλληλα µία 

από τις πλουσιότερες περιοχές παγκοσμίως. Λόγω της μακρόχρονης ιστορίας αλλά 

και της γεωγραφικής θέσης της, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τα 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που αποτυπώνονται στις 

περιφέρειες της – ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες διευρύνσεις (2004 & 2007) και την 

προσχώρηση κρατών της ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, όλες οι περιφέρειες δεν 

έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα εισοδήματα των 

ευρωπαίων κατοίκων και των δυνατοτήτων µεταξύ των περιφερειών της.  

Λόγω του ότι η εσωτερική συνοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά είναι να μειώσει τις προφανείς διαφορές των 

περιφερειών στο επίπεδο της ανάπτυξης. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) 

δημιουργήθηκαν μέσα από έντονες πολιτικές ζυμώσεις στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Ελλάδα. Στην 

πορεία έγινε σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι τα ΚΠΣ αποτελούν απαραίτητα 

συστατικά της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
49

  

Από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

ξεκίνησε μια προσπάθεια ώστε η ελληνική περιφερειακή πολιτική να ενταχθεί σε ένα 

καινούργιο πλαίσιο σχεδιασμού, επιδιώκοντας την εφαρμογή μιας σειράς 

προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, τα οποία θα βοηθούσαν την χώρα να 

αναπτύξει ένα ικανοποιητικό δίκτυο υποδομών. Τα δύο πρώτα χρόνια ένταξης της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν εισέρευσαν στη χώρα σημαντικοί πόροι και 

η συμβολή τους στην αύξηση του ΑΕΠ υπήρξε αμελητέα.
50

 Μετά το 1983, οι 

χρηματοδοτήσεις από την Κοινότητα, οι οποίες προέρχονταν κυρίως από τα 

διαρθρωτικά ταμεία, αυξήθηκαν με ρυθμούς που ξεπέρασαν το 500%. Το 27% της 

οικονομικής προόδου που πέτυχε η Ελλάδα έως το 1985 (περίπου 20% στο σύνολο 

                                                 
48

  Brexit: επί του παρόντος το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ με όλα 

τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 
49

  Τσεκούρας, Κ. (2000). Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Τόμ. Γ΄). (Ι. 

Κίτης, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
50

  Νίκας, Χ. (2006). Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 



Τοπική ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης – Συγκριτική μελέτη των Δήμων Θέρμης και Νεάπολης Συκεών 

25 

 

της δεκαετίας) αποδίδεται στη μεγάλη εισροή κεφαλαίων από την ΕΟΚ.
51

 Υπήρξαν 

όμως και δυσκολίες. Ο ελληνικός δημόσιος τομέας δεν ήταν σε καμιά περίπτωση 

προετοιμασμένος για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τέτοιου σχεδιασμού, που 

απαιτούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία στον τρόπο υποβολής προτάσεων 

χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων. Είναι ενδεικτικό ότι πολλές 

προτάσεις επιστρέφονταν από τις υπηρεσίες της ΕΟΚ για διευκρινίσεις ή 

διορθώσεις.
52

  

 Τα ΚΠΣ αποτελούνται από δύο σκέλη, το Εθνικό και το Περιφερειακό. Στο πρώτο 

σκέλος συναντάμε τα λεγόμενα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα που 

υλοποιούνται κυρίως από την κεντρική κυβέρνηση μέσω των διάφορων υπουργείων. 

Περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, που δεν αφορούν 

αποκλειστικά μια περιφέρεια, π.χ. περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη, οδικοί άξονες. 

Στο δεύτερο σκέλος συναντάμε τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Σε 

αντίθεση με τα τομεακά, τα περιφερειακά καλύπτουν δράσεις και χρηματοδοτήσεις 

σε επίπεδο περιφέρειας και έχουν πιο τοπικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός των ΚΠΣ σε 

τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα δεν είναι τυχαίος. Η 

περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί και τις δύο πολιτικές, διότι όλες οι τομεακές 

πολιτικές έχουν χωρικές διαστάσεις και όλα τα περιφερειακά προγράμματα 

υλοποιούν τομεακές πολιτικές.
53

 Άρα, η επιτυχία του όλου εγχειρήματος απαιτεί την 

συνοχή και την συμπληρωματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων.   

Τέλος, στα πλαίσια υλοποίησης ενός αναπτυξιακού σχεδίου, είτε τομεακού είτε 

περιφερειακού, πρέπει αρχικά να προσδιορισθούν και να ιεραρχηθούν οι στόχοι, ώστε 

να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανοµή καθώς και αξιοποίηση των πόρων και να μετρηθεί 

η επίτευξή τους, ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας 

του σχεδιασμού.
54
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3.1 Διαδικασία σχεδιασμού, αξιολόγησης και παρακολούθησης του 

ΚΠΣ 

Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) από την φύση τους είναι πολύπλοκα 

επενδυτικά σχέδια και έχουν ως στόχο την υποστήριξη και προώθηση της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δημιουργείται όμως μία σειρά ερωτημάτων˙ Πώς 

σχεδιάζεται ένα ΚΠΣ; Πώς εξειδικεύεται το περιεχόμενο του; Πώς αξιολογείται η 

υλοποίησή του; Ποιος είναι υπεύθυνος παρακολούθησής του; Οι απαντήσεις σε αυτά 

τα ερωτήματα στηρίζονται σε δύο επίπεδα. Αρχικά εξετάζουμε εκείνους που 

εμπλέκονται στον σχεδιασμό του ΚΠΣ και στη συνέχεια ερευνάται ο ρόλος του κάθε 

εμπλεκόμενου. 

 

Σχεδιασμός: 

Ρόλο συντονιστή στην όλη διαδικασία έχει η εκάστοτε κυβέρνηση και 

συγκεκριμένα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο), στο οποίο 

συγκροτείται ειδικό συντονιστικό όργανο. Βασική αποστολή αυτού του οργάνου είναι 

η κατάρτιση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης (ΣΠΑ). Τα ΣΠΑ αποτελούνται 

από μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το ύψος των κεφαλαίων που θα 

απαιτηθούν, τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμματικών 

περιόδων, την παρουσίαση των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων προτεραιότητας και τέλος τα στοιχεία ή τις ενδείξεις για τον 

καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα.
55

   

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συντονισμού από το ειδικό όργανο του ΥΠΕΘΟ  

εξελίσσονται ταυτόχρονα δύο άλλες διαδικασίες, που συνδέονται όμως άμεσα με το 

τελικό αποτέλεσμα. Στην πρώτη περίπτωση συμμετέχουν όλα τα αρμόδια υπουργεία, 

τα οποία καταγράφουν, επεξεργάζονται και ιεραρχούν τις προτάσεις που προκύπτουν, 

μετά από τις επαφές που έχουν με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Στην 

συνέχεια, αυτές οι προτάσεις υποβάλλονται στο συντονιστικό όργανο του ΥΠΕΘΟ, 

το οποίο, ταυτόχρονα με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, βοηθά την ελληνική 

κυβέρνηση να θέσει τις βάσεις ώστε να καταρτιστεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην 

κατεύθυνση της οικονομικής σύγκλισης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 

δεύτερη περίπτωση αφορά την εξειδίκευση σχεδίων ανάπτυξης ανά περιφέρεια. 

Αντίστοιχα, όπως και προηγουμένως, οι περιφέρειες καταγράφουν, επεξεργάζονται 
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και ιεραρχούν τις προτάσεις που προκύπτουν, μετά από τις επαφές που έχουν με τους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και άλλους τοπικούς φορείς (επιμελητήρια, ενώσεις 

επαγγελματιών κτλ). Οι φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής πρέπει να 

υποβάλλουν τις αναπτυξιακές προγραμματικές τους προτάσεις, με βάση τις οποίες θα 

διαμορφωθούν, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της νέας περιόδου.
56

   

 Η επεξεργασία όλων αυτών των προτάσεων οδηγεί στην κατάρτιση των 

περιφερειακών ΣΠΑ. Το τελικό αποτέλεσμα των δύο διαδικασιών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, είναι η συγκρότηση του Ελληνικού ΣΠΑ, το οποίο αποτελείται από δύο 

σκέλη·  το εθνικό και το περιφερειακό. Το τελικό σχέδιο υποβάλλεται στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου μετά από διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, 

συμφωνείται το Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης.  

 

Αξιολόγηση:      

Η αξιολόγηση είναι βασικό συστατικό της διοίκησης ενός ΚΠΣ. Έχει σαν στόχο 

την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στα αρμόδια όργανα διοίκησης, ώστε 

αυτά με την σειρά τους να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις 

επιμέρους παρεμβάσεις με πιο αποδοτικό τρόπο. Η αξιολόγηση αφορά το ΚΠΣ στο 

σύνολο του ως διαδικασία και για αυτό το λόγο πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις 

εκτέλεσής του. Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι, αφενός η εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΚΠΣ 

και αφετέρου η χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων αναλύσεων και διαπιστώσεων 

στη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
57

 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελείται από τρία στάδια:
58

   

Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της εκ’ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης και η 

ανάγκη της προκύπτει από τρία κυρίως στοιχεία. Πρώτον, την αξιολόγηση της 

σκοπιμότητας για τη χρηματοδότηση μιας παρέμβασης. Δεύτερον, την συγκέντρωση 

εκείνων των πληροφοριών που θα παίξουν ρόλο οδηγού στην παρακολούθηση και 

εκτέλεση της παρέμβασης. Τρίτον, τη δυνατότητα σύγκρισης, μετά την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης, των τελικών αποτελεσμάτων αλλά και τυχόν αποκλίσεων και 

σφαλμάτων, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. 
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Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση και αφορά το σύνολο 

του ΚΠΣ αλλά και τις επιμέρους παρεμβάσεις που υλοποιούνται κατά την εκτέλεση 

του. Βασικός στόχος της είναι να δίνει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να 

εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις και στην συνέχεια να γίνονται οι απαραίτητες 

διορθωτικές παρεμβάσεις. Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση του έργου και τις 

ενδιάμεσες αξιολογήσεις είναι η λεγόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έχει 

στην διάθεση της για τον σκοπό αυτό μία σειρά από φυσικούς και 

χρηματοοικονομικούς δείκτες επιπτώσεων που ορίζονται από το ΚΠΣ. Με βάση τα 

συλλεγόμενα στοιχεία συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις προόδου, ώστε στην συνέχεια 

να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου και να εντοπιστούν 

τυχόν αποκλίσεις. 

Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της εκ’ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης. Μοιάζει 

με την ενδιάμεση, διότι αφορά και το σύνολο του ΚΠΣ και τις επιμέρους 

παρεμβάσεις. Στοχεύει στον εντοπισμό των αποκλίσεων μεταξύ του αρχικού 

σχεδιασμού και του τελικού αποτελέσματος. Οι τυχόν αποκλίσεις και παραλείψεις 

που θα εντοπιστούν θα γίνουν η πρώτη ύλη για μελλοντικές βελτιώσεις του 

συστήματος διοίκησης. Η βασική διαφορά της ex post αξιολόγησης, που χρήζει 

αναφοράς, είναι ότι σε αυτό το στάδιο η αξιολόγηση είναι εσωτερική αλλά και 

εξωτερική. Στην πρώτη συμμετέχουν οι φορείς που υλοποιούν την παρέμβαση μαζί 

με την επιτροπή παρακολούθησης. Στη δεύτερη, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μπορούν να αναθέσουν την αξιολόγηση και σε ανεξάρτητους φορείς - ή 

εμπειρογνώμονες – δίνοντάς τους πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα 

δεδομένα των επιτροπών παρακολούθησης. 

 

Παρακολούθηση: 

Η διαδικασία της παρακολούθησης πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο διοίκησης 

του συνόλου του ΚΠΣ, όσο και των επιμέρους παρεμβάσεων και τον ρόλο αυτό έχουν 

αναλάβει οι αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης. Η διαμόρφωση των 

στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης της χώρας γίνεται μέσα από μια συνεχή 

διαβούλευση, έναν αποτελεσματικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

που στόχο έχει έναν πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό.
59

  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει την ευθύνη για την υλοποίηση ενός ΚΠΣ και η 

σύνθεσή της αποτελείται από αντιπροσώπους δημόσιων αρχών και οργανισμών της 
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χώρας καθώς και από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την στιγμή 

που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το κράτος μέλος ότι έχει εγκριθεί το 

αντίστοιχο εθνικό ΚΠΣ, όλοι οι συμμετέχοντες φορείς ορίζουν τα μέλη που θα 

μετέχουν της επιτροπής μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών. Η επιτροπή 

συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές τον χρόνο. Στην συνέχεια η Επιτροπή 

Παρακολούθησης καταρτίζει το κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας στον οποίο 

καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσής της. Το έργο της επιτροπής 

υποστηρίζεται από μια Γραμματεία που είναι αρμόδια για την προετοιμασία των 

εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων. Τέλος, η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί διάφορες 

υποεπιτροπές, που έχουν συμβουλευτικό έργο και βοηθούν στον συντονισμό σε 

ειδικούς τομείς δράσεις, όπως είναι η βιομηχανική στρατηγική και οι επενδύσεις σε 

μεγάλα έργα υποδομών. 

Μερικά από τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ είναι να 

συντονίζει τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες υλοποιούνται σε κεντρικό ή 

περιφερειακό επίπεδο του κράτους μέλους και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς 

πόρους.
60

 Επίσης, παρακολουθεί και εξετάζει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων 

αξιολογήσεων του ΚΠΣ και επεξεργάζεται και αποφασίζει τυχόν τροποποιήσεις του 

ΚΠΣ, προτείνοντας νέους τρόπους διάθεσης των πόρων, οι οποίοι προκύπτουν από 

την ετήσια αναπροσαρμογή του αρχικού χρονοδιαγράμματος και με ενίσχυση 

υλοποιούμενων ή νέων παρεμβάσεων. Τέλος, παρακολουθεί και αναλύει τυχόν 

ανισότητες και καθυστερήσεις στην πρόοδο των παρεμβάσεων με βάση δείκτες που 

προσδιορίζονται από το ΚΠΣ.       
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3.2 Όργανα και διαδικασίες διοίκησης του ΚΠΣ 

Το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας ένα κράτος στο πλαίσιο σχεδιασμού και 

υλοποίησης ενός ΚΠΣ είναι δύσκολο, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας 

του, που στην περίπτωση της Ελλάδας δυσχεραίνεται περαιτέρω λόγω της απουσίας 

ισχυρής δημόσιας διοίκησης. Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην υλοποίηση των 

Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και του Α΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, επέβαλαν την δημιουργία παράλληλων διοικητικών δομών που 

θα στήριζαν τις δημόσιες υπηρεσίες στις φάσεις της αξιολόγησης και 

παρακολούθησης. Το εγχείρημα ήταν για τα ελληνικά δεδομένα ιδιαίτερα δύσκολο, 

τόσο από πολιτικής όσο και από τεχνικής άποψης, αλλά και γιατί υπήρχε πάντα η 

εκτίμηση ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση αδυνατούσε να μετασχηματιστεί εκ’των 

έσω.
61

 Τελικά, μετά και από παρότρυνση της Ευρωπαικής Επιτροπής επιλέχθηκε η 

δημιουργία της Μονάδας Οργάνωσης και Διοίκησης (ΜΟΔ) και μια σειρά από 

ομάδες εμπειρογνωμόνων που αποτελούνταν από διάφορους συμβούλους 

αξιολόγησης και διαχείρισης.  

Ο τρόπος λειτουργίας και ο χαρακτήρας της ΜΟΔ συμφωνήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση. Λειτουργεί με το νομικό 

καθεστώς της ανώνυμης εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέτοχο το 

ελληνικό δημόσιο.
62

 Κατά την σύστασής της βρισκόταν υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονομικών και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η 

οποία όμως ήταν ανεξάρτητη από την υπηρεσιακή διάρθρωση του υπουργείου. Οι 

πόροι της ΜΟΔ προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων, από προγράμματα τεχνικής βοήθειας της ΕΕ, από επιχορηγήσεις, 

δωρεές, κληροδοσίες και την εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρίας.
63

   

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες της ΜΟΔ είναι η στελέχωση των Ειδικών 

Υπηρεσιών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την κάθε προγραμματική 

περίοδο. Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των προβλημάτων που έχουν οι 

φορείς που υλοποιούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε τεχνική υποδομή, τεχνογνωσία 

και στελέχωση, η ΜΟΔ δημιουργεί ειδικές υποστηρικτικές ομάδες που παρέχουν (επί 

τόπου ή εξ αποστάσεως) συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη.  Για 

αυτό τον λόγο η ΜΟΔ είναι σε θέση να προσελκύει ειδικευμένο προσωπικό υψηλού 
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επιπέδου, που εξειδικεύεται στη διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.
64

  

Για το σκοπό αυτό, η ΜΟΔ με διαγωνιστικές διαδικασίες προσέλαβε, στα πρότυπα 

του συστήματος προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξειδικευμένα στελέχη του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και εν συνεχεία, συγκρότησε και έθεσε στη 

διάθεση των φορέων διαχείρισης προγραμμάτων τις ακόλουθες ομάδες:
65

 

    "Ομάδες Στελεχών" που ανέλαβαν τον ρόλο της Γραμματείας Επιτροπής 

Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και 

κάποιων Τομεακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ. 

    "Ομάδες Έργου" που ανέλαβαν να υποστηρίξουν, κυρίως Υπουργεία και ένα 

Οργανισμό-Φορέα Υλοποίησης, στη διαχείριση Τομεακών Προγραμμάτων. 

 

Οι Ομάδες αυτές, υπό το συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας, διαδραμάτισαν 

έναν ενεργό ρόλο στην προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος ευθύνης τους 

και ειδικότερα ανέλαβαν ρόλο: 

 Παρακολούθησης των απορροφήσεων και της προόδου του προγράμματος. 

 Ενημέρωσης και υποστήριξης των φορέων υλοποίησης του προγράμματος. 

 Συντονισμού των αρμοδίων φορέων για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

υλοποίησης του προγράμματος. 

 Εντοπισμού και έγκαιρης ανάδειξης των προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά 

την υλοποίηση των έργων/ενεργειών του κάθε προγράμματος. 

 Εισήγησης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 Μέριμνας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας των έργων/ενεργειών 

και ετοιμότητας των φορέων. 

 Ελέγχου της τήρησης των κανονισμών (Εθνικών και Κοινοτικών). 

 

Η δημιουργία της ΜΟΔ ήταν μία καινοτομία με στόχο την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του δημόσιου τομέα και τη στενότερη συνεργασία 

με τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, η ΜΟΔ είναι πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και 

συμβάλει στην αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων.  Καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας της ΜΟΔ είναι 

ότι μπορεί να δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις, καθώς και η αναγνώριση του ρόλου και του έργου της από τη δημόσια 

διοίκηση.       
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3.3 Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (περίοδος 1984-1989)  

Την δεκαετία του ’80 η ΕΟΚ διευρύνθηκε με την είσοδο τριών νέων κρατών-

μελών, των λεγόμενων «φτωχών κρατών» ή «χωρών του νότου», της Ελλάδας, της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι χώρες αυτές εμφάνιζαν σημαντική αναπτυξιακή 

υστέρηση. Παράλληλα είχε αρχίσει να τίθεται και το ζήτημα της δημιουργίας της 

ενιαίας αγοράς, ως ενδιάμεσο στάδιο προς την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. 

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς, θα σήμαινε αυτομάτως και την πλήρη κατάργηση 

των εσωτερικών οικονομικών συνόρων, άρα και των όποιων μέτρων 

προστατευτισμού είχαν οι οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες του νότου, προς τις 

ανταγωνιστικότερες του βορρά. Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 

διεύρυνσης (ένταξη Ισπανίας και Πορτογαλίας) και με βασικό τους επιχείρημα την 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας, οι χώρες του νότου ζήτησαν πόρους για να μετριάσουν 

τις επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς. Το αίτημα τους δεν έγινε αποδεκτό χωρίς 

αντιρρήσεις. Κάποιες εξ΄ αυτών έφτασαν στο σημείο να θέσουν υπό αμφισβήτηση 

την δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Μέσα λοιπόν από πολιτικές διαδικασίες, οι ηγέτες 

των κρατών αποφάσισαν να κάνουν δεκτό το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειές της.
66

  

Η ενίσχυση αυτή πήρε την μορφή ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδίων 

ανάπτυξης που ονομάστηκαν Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και 

χρηματοδότησαν το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και κάποιες περιοχές της 

Γαλλίας και της Ιταλίας. Τα ΜΟΠ προέβλεπαν ειδική κοινοτική δράση προς όφελος 

των νοτίων περιοχών της Κοινότητας. Όσον αφορά την Ελλάδα, η δράση αυτή είχε 

στόχο τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών της διαρθρώσεων, ώστε να 

διευκολυνθεί η προσαρμογή της στις νέες συνθήκες που δημιουργούνταν από τη 

διεύρυνση, με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
67

 Τα έξι από τα επτά προγράμματα 

των ΜΟΠ αντιστοιχούσαν στα έξι διαμερίσματα που ήταν χωρισμένη τότε η Ελλάδα 

(Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη και 

Αττική), ενώ το τελευταίο ήταν θεματικό (ΜΟΠ πληροφορικής).
68

        

Τα ΜΟΠ αποτελούνταν από πολυετείς δράσεις που παρουσίαζαν συνοχή τόσο 

μεταξύ τους όσο και με τις κοινές πολιτικές και αφορούσαν ιδίως τις παραγωγικές 
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επενδύσεις, τα έργα υποδομής και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι 

δράσεις αφορούσαν τους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας:
69

  

 Γεωργία (παραγωγική αναδιάρθρωση, ενίσχυση παραδοσιακών προϊόντων, 

γεωργική απασχόληση νέων, βελτίωση υποδοµών).  

 Αλιεία (εκσυγχρονισµός στόλου, βελτίωση υποδοµών και µμεταποιητικών 

εγκαταστάσεων).  

 Βιομηχανία-Βιοτεχνία (ανάπτυξη ΜΜΕ, ενθάρρυνση καινοτομιών στις ΜΜΕ, 

διευκόλυνση µμετεγκατάστασης επιχειρήσεων).  

 Υπηρεσίες (τουριστική ανάπτυξη , ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής).  

 Ανθρώπινο δυναμικό (κατάρτιση, τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση).  

 

Τα ΜΟΠ χρηματοδοτήθηκαν από πρόσθετους ειδικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και το τμήμα προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ. Επίσης, μπορούσαν να δοθούν δάνεια 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι η πρώτη φορά που στα άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία της Κοινότητας, και ιδίως τα δύο διαρθρωτικά ταμεία (ΕΚΤ 

και ΕΓΤΠΕ-Π), ανατίθεται η υλοποίηση στόχων περιφερειακής πολιτικής και 

κλήθηκαν να συνεργαστούν μαζί με το ΕΤΠΑ, στα πλαίσια ενός κοινού 

προγράμματος.
70

  

Η λογική των οικονομικών ενισχύσεων που δόθηκαν από τα ΜΟΠ στην Ελλάδα 

λάμβανε υπόψη, κατά κύριο λόγο, τις πραγματικές ανάγκες των διαφόρων 

περιφερειών της και την κατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. 

Οι προσπάθειες κατευθύνονταν κατά προτεραιότητα προς τις μειονεκτούσες περιοχές 

και τις περιοχές που θα θίγονταν περισσότερο από τις συνέπειες της δημιουργίας της 

ενιαίας αγοράς. 

Για την υλοποίηση των ΜΟΠ η κοινοτική χρηματοδότηση στη Ελλάδα ανήλθε στα 

2.576.000 χιλ. ECU σε τιμές του 1986 (1 ECU=1 ΕΥΡΩ ισοτιµία 1/1/1999).
71

 Το 

ποσό αυτό κάλυπτε το 70% της συνολικής δαπάνης κάθε έργου και το υπόλοιπο 30% 

(περίπου 906.000 χιλ ECU) χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ελλάδας και κάποια 

μικρά ιδιωτικά κεφάλαια. 

Μια αποτίμηση των ΜΟΠ που έγινε αργότερα έδειξε ότι λίγα μόνο έργα από αυτά 

που εντάχθηκαν αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού και 
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τα υπόλοιπα ήταν συγκυριακές δράσεις, ή, χρησιμοποιήθηκαν ως τρόπος πρόσθετης 

χρηματοδότησης. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά όπου εμφανιστήκαν έννοιες όπως αυτή 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου και υπήρξε ενδιαφέρον για τους 

συντελεστές τοπικής ανάπτυξης αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως, 

πέρα από τα προβλήματα που υπήρξαν, με την όχι και τόσο σωστή διαχείριση των 

χρηματοδοτήσεων,  μπορούμε να πούμε ότι η εφαρµογή των ΜΟΠ στη χώρα µας είχε 

θετικά αποτελέσματα, αφού έδωσαν ώθηση στον περιφερειακό προγραμματισμό, 

στην αναδιοργάνωση της διοίκησης και ήταν µια ευκαιρία για τους περιφερειακούς 

φορείς να ενισχυθούν με σημαντικούς οικονομικούς πόρους. 
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3.4 Το Ά Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (περίοδος 1989-1993) 

Ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής ανισορροπίας, εντός της κοινότητας, αλλά και  

της ταυτόχρονης ανάγκης να προχωρήσει η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και να 

ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις στα 

άλλα ευρωπαϊκά όργανα για τη μεταρρύθμιση του κοινοτικού δημοσιονομικού 

συστήματος. Στην ανακοίνωσή της 15
ης

 Φεβρουαρίου 1987 με τίτλο «Προϋποθέσεις 

της επιτυχίας της Ενιαίας Πράξης: Νέοι ορίζοντες για την Ευρώπη», που αργότερα 

ονομάστηκε «Πακέτο Ντελόρ Ι», το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα 

συμφωνούσαν για τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές και προτεραιότητες.
72

 

Μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 11
ης

 και 

12
ης

 Φεβρουαρίου 1988, τα τρία θεσμικά όργανα κατέληξαν στη διοργανική 

συμφωνία της 29
ης

 Ιουνίου 1988, η οποία καθιέρωσε για πρώτη φορά μια πενταετή 

δημοσιονομική προοπτική για το διάστημα 1988-1992. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η περίοδος μεταξύ των ΜΟΠ και του Α΄ ΚΠΣ 

συνέπεσε με μια σημαντική μεταρρύθμιση για την αναπτυξιακή πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1988 αποφασίστηκε η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούσαν τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι αλλαγές οδήγησαν στον καλύτερο 

συντονισμό των χρηματοδοτήσεων μεταξύ των ταμείων, που μέχρι τότε δεν ήταν 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Μέσα στις γενικότερες αλλαγές προβλέπονταν η σταδιακή 

αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, μέχρι τον 

διπλασιασμό τους, την περίοδο 1987-1993. Επίσης, προβλέπονταν ότι η ευθύνη για το 

προγραμματισμό και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και 

προγραμμάτων, ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις, τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
73

 

Κατά την περίοδο από το 1960 έως το 1974 καταγράφεται ταχεία ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονοµίας αφού το ύψος του ΑΕΠ  για αυτή την περίοδο κυμαίνεται κατά 

μ.ο. σε ποσοστό 7,66% (όταν ο αντίστοιχος μ.ο. των χωρών της ΕΟΚ είναι περίπου 

στο   4,66%).
74

  Υπάρχει αύξηση των επενδύσεων σε συνδυασμό και με την την 

ύπαρξη της κατάλληλης νομοθεσίας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην 

Ελλάδα (Ν. 687/53 που παρείχε συνταγματικά δικαιώματα στο ξένο κεφάλαιο). 
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Μετά το 1974 και την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας ελήφθει η απόφαση για 

την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονοµίας μειώθηκε στο 

4,6%, όμως εξακολούθησε να είναι αρκετά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των 

κρατών µελών της ΕΕ που αντιστοιχούσε στο 2,4%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1981-1989, ο ρυθμός ανάπτυξης έφθανε µόνο το 0,8% ετησίως, όταν πλέον ο μ.ο. 

στις χώρες τις ΕΟΚ ήταν στο 2,2%. Από την περίοδο αυτή και έπειτα, η Ελλάδα 

αρχίζει να αποκλίνει από τους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση µε τα άλλα Ευρωπαϊκά 

κράτη. Είναι η περίοδος όπου παρατηρείται αύξηση των ελλειμμάτων, του δημόσιου 

χρέους και του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών.
75

  

 

3.4.1 Βασικοί άξονες προτεραιότητας του Α΄ ΚΠΣ 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά, τις 

αδυναμίες αλλά και τις μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 

καθορίστηκε ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης (ΣΠΑ). Το ΣΠΑ αποτέλεσε την 

βάση συζήτησης και διαμόρφωσης του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), 

δηλαδή αναπτυξιακών σχεδίων που έχουν στρατηγικό και λειτουργικό χαρακτήρα.
76

   

Το Α΄ ΚΠΣ αποτελούνταν από δύο επιμέρους σκέλη αλλά αφορούσε το σύνολο 

της Ελλάδας, δηλαδή περιελάμβανε και τις 13 περιφέρειες. Το πρώτο σκέλος ήταν το 

εθνικό και αποτελούνταν από τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα (άξονες 

προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5), τα οποία είχαν σαν στόχο να χρηματοδοτήσουν 

μεγάλους τομείς της ελληνικής οικονοµίας, τις υποδομές, την αγροτική ανάπτυξη, την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κτλ. Το δεύτερο σκέλος (άξονας 

προτεραιότητας 6) ήταν περιφερειακό και εστιασμένο στη χρηματοδότηση δράσεων 

που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη των περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, στόχευε στην 

ανάπτυξη και των 13 περιφερειών και περιελάμβανε ένα Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) για την κάθε περιφέρεια, που ήταν σχεδιασμένο 

για τις ανάγκες της κάθε μίας ξεχωριστά. Στο Α΄ ΚΠΣ καταρτίστηκαν 12 τομεακά και 

13 περιφερειακά προγράμματα. 
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Αναλυτικά οι 6 κύριοι άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής:77
 

Άξονας 1: Βελτίωση των βασικών οικονομικών υποδοµών (Μεταφορές, 

Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Έρευνα και Τεχνολογία, Περιβάλλον).   

Άξονας 2: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αγροτική ανάπτυξη (Ανάπτυξη 

και ενίσχυση των γεωργικών υποδομών).   

Άξονας 3: Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Καθεστώς 

ενίσχυσης, παροχή συμβούλων στις επιχειρήσεις, βιομηχανικές ζώνες).   

Άξονας 4: Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού (Καθεστώς ενίσχυσης, παροχή 

συμβούλων, κτλ).   

Άξονας 5: Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Βελτίωση των δομών 

κατάρτισης - εκπαίδευσης, ενέργειες κατάρτισης σε διάφορους τοµείς).  

 Άξονας 6: Περιφερειακό σκέλος (Περιλαμβάνει 13 Περιφερειακά, Πολυταµειακά 

Λειτουργικά Προγράµµατα). 

 

Κατά την περίοδο υλοποίησης, περίπου το μισό ΚΠΣ πήγε στον άξονα 6. Αυτό 

συνέβη διότι οι περιφερειακές αρχές (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) ενέταξαν πολλά μικρά 

έργα τοπικού χαρακτήρα. Δεν έλαβαν όμως υπόψη τον μικρό βαθμό διοικητικής και 

δημοσιονομικής αποκέντρωσης του κράτους, την απουσία επαρκούς θεσμικού 

πλαισίου και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα βοηθούσαν σε υψηλή 

απορροφητικότητα χρημάτων και στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Έτσι, ενώ 

υπήρχαν ενισχυμένοι πόροι υπήρξε μεγάλος κατακερματισμός τους. Το αρχικό 40,9% 

της χρηματοδότησης για τα ΠΕΠ του άξονα 6, έγινε 50,3% στο τέλος της 

προγραμματικής περιόδου.
78

 

  Στους υπόλοιπους άξονες, με εξαίρεση τον άξονα 1, τα αρχικά προϋπολογισθέντα 

ποσά αλλά και τα τελικώς απορροφημένα, ήταν σχετικά μικρά. Μοναδική εξαίρεση 

αποτέλεσε ο άξονας 5, όπου στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

είχαμε και υπέρβαση του στόχου. Τέλος, στο στόχο 1 δόθηκε βαρύτητα στα μεγάλα 

έργα υποδομών, με χρηματοδότηση που αρχικά προϋπολογίστηκε στο 37,4% για να 

φτάσουμε τελικά σε μια απορρόφηση πολύ κάτω από τον στόχο (28,8%). 
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3.4.2 Τα αποτελέσματα του Α΄ ΚΠΣ 

Οι έξι βασικοί άξονες-προτεραιότητες του Α΄ ΚΠΣ αρχικά ανταποκρίνονταν στις 

αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας, όπως αυτές εκτιµήθηκαν κατά την έγκριση του 

και αποτυπώθηκαν στην εκτέλεσή του. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, υπήρξε 

μετατόπιση των προτεραιοτήτων που προέκυψαν από τη μεταφορά πόρων από 

ελλιπώς εκτελούμενα προγράμματα, των προτεραιοτήτων 1, 3 και 4 προς τις 

προτεραιότητες 5 και κυρίως 6. Αυτό σήμαινε ότι η αρχική επιλογή προτεραιοτήτων 

δεν ήταν ορθή από τις ελληνικές αρχές και την Επιτροπή και διάφοροι άλλοι 

εξωγενείς παράγοντες ή και τα δύο μαζί, οδήγησαν στη μετατόπιση των χρηματικών 

μεριδίων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Α΄ ΚΠΣ.  

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πόροι που διοχετεύτηκαν 

στην ελληνική οικονομία συνέβαλαν κατά 0,5% στο µέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του 

ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα αυτό να είναι στο τέλος της προγραμματικής περιόδου κατά 

2,5% υψηλότερο από ότι θα ήταν αν δεν υπήρχε το Α΄ ΚΠΣ. Παράλληλα, η 

εφαρµογή του συνέβαλε στη δηµιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας στην χώρα να διατηρηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα 

από τον κοινοτικό  µέσο όρο.
79

 Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Α΄ 

ΚΠΣ δόθηκε έμφαση μόνο στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις (ΑΕΠ, θέσεις εργασίας), 
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ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήθηκε ότι θα «γίνουν αισθητές την 

επόμενη δεκαετία». Επίσης, στους ικανοποιητικούς ρυθμούς απορρόφησης πόρων και 

υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων αντιπαρατίθενται οι σοβαρές 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση μεγάλων έργων, η αναποτελεσματικότητα του 

καθεστώτος ενισχύσεων στην βιομηχανία και η ποιοτική ανεπάρκεια του 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό.
80

  

Σχετικά με το Α΄ ΚΠΣ που είχε ως βασικό στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων με σαφείς στόχους έχουν εκφραστεί και διαφορετικές απόψεις, ως 

προς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους. Ο σκεπτικισμός και η αμφιβολία 

ορισμένων αναφέρεται στην αδυναμία τέτοιων προγραμμάτων (με ύψος 

χρηματοδότησης που δεν υπερβαίνει το 0,5% του Κοινοτικού ΑΕΠ) να ανατρέψουν 

υφιστάμενα και εδραιωμένα σχήματα συγκέντρωσης της οικονομικής ανάπτυξης.
81

 Η 

επιτυχία ενός αναπτυξιακού σχεδίου ή μιας πολιτικής δεν εξαρτάται αποκλειστικά και 

μόνο από το ύψος των κεφαλαίων που θα δαπανηθούν, αλλά και από τον τρόπο 

διαχείρισης, υλοποίησης και τέλος διασύνδεσής της με άλλες πολιτικές και δράσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί πως η επίδραση του Α’ΚΠΣ στην ελληνική 

οικονοµία σίγουρα δεν ήταν μηδαμινή, κάλλιστα όμως θα μπορούσε να ήταν 

καλύτερη. Επιπρόσθετα, η υψηλή απορρόφηση των πόρων δεν συνεπάγεται 

αναγκαστικά γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης, αντίθετα, µπορεί να συνεπάγεται υψηλά 

επίπεδα σπατάλης. 

Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι μακροοικονομικοί 

δείκτες της χώρας δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικοί ως προς την μελλοντική 

κατάσταση της χώρας. Η Ελλάδα κλήθηκε να υλοποιήσει ένα κοινοτικό πλαίσιο 

στήριξης σε ένα περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό για αυτήν και για την προώθηση της 

ανάπτυξης. Παρά τις θετικές επιπτώσεις που είχε το Α΄ ΚΠΣ όσον αφορά την αύξηση 

του ΑΕΠ ή τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ελληνική οικονοµία παρουσίαζε 

σηµάδια έντονης οικονοµικής αστάθειας η οποία δυσκόλευε την αναπτυξιακή 

διαδικασία. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα έπρεπε 

να προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις της οικονοµίας της, σύµφωνα µε τα 

κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Η συνθήκη προέβλεπε ότι, για να 

συμμετάσχει ένα κράτος  µέλος στην ΟΝΕ, έπρεπε η οικονομία του να ικανοποιεί 

τέσσερα κριτήρια που αφορούν την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιµών, τη 
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μείωση του δηµόσιου ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδα που 

καθορίζει η συνθήκη, τη διασφάλιση σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιµιών 

και τη σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Έτσι ήταν πλέον αδύνατη  η 

χρησιμοποίηση (και προσαρμογή) των συναλλαγματικών ισοτιμιών για την 

αντιμετώπιση των απωλειών στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. 
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3.5 Το Β΄  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (περίοδος 1994-1999) 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναθεωρημένη Συνθήκη για τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΣΕΚ), που υπογράφηκαν στο Μάαστριχτ στις 7 

Φεβρουαρίου 1992, τέθηκαν σε ισχύ την 1
η
 Νοεμβρίου 1993. Στο λεγόμενο «Πακέτο 

Ντελόρ ΙΙ», που τέθηκε σε συζήτηση στην διάσκεψη του Εδιμβούργου στις 11 

Δεκεμβρίου 1992, οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, κυρίως από πλευράς των 

λιγότερο εύπορων χωρών (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία).
82

 Βασική 

επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός 

με βασική στόχευση να «κινηθούμε προς μια οικονομική και νομισματική ένωση που 

θα δώσει τη δυνατότητα στην Κοινότητα να εκμεταλλευθεί πλήρως έναν οργανωμένο 

οικονομικό χώρο και ένα ενιαίο νόμισμα».
83

 

Τον Δεκέμβριο του 1992 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τις 

νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα αφορούσαν την περίοδο 1994-1999 και 

αποφασίστηκε να διατεθεί το ποσό των 168 δισ. ECU. Στην νέα προγραμματική 

περίοδο οι δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων εκτινάχτηκαν στο 36% των 

συνολικών δαπανών της Κοινότητας.
84

 Επίσης, το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 1993 

εισήγαγε κάποιους νέους κανονισμούς για την πολιτική συνοχής.
85

 Οι νέοι 

κανονισμοί επιβεβαίωσαν τις βασικές αρχές της πολιτικής: εστίαση, 

προγραμματισμός, προσθετικότητα και εταιρική σχέση. 

Έτσι φτάσαμε στις 13 Ιουλίου 1994 όπου εγκρίθηκε το Β΄ Ελληνικό Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν στο ύψος των 29.721 εκ. 

ECU (τιμές 1994) εκ των οποίων 13.980 εκ. (ποσοστό 47%) αντιπροσώπευαν την 

χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων, τα 7.069 εκ. (ποσοστό 23,8%) την 

συμμετοχή της Ελλάδας και τα υπόλοιπα 8.671 εκ. (ποσοστό 29,3%) ήταν ιδιωτικά 

κεφάλαια.
86

    

Στην προγραμματική περίοδο 1994-1999 δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα σε έργα 

υποδομών εθνικής εμβέλειας που θα ενδυνάμωναν την εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας και θα βοηθούσαν στην περαιτέρω διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες 

(οδικοί άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός, λιμενικά έργα, εκσυγχρονισμός του 

σιδηροδρομικού δικτύου). Με συνεχή εφαρμογή μέτρων ισόρροπης ανάπτυξης των 
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περιφερειών, δόθηκε προτεραιότητα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και με κύριο στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των συνθηκών 

διαβίωσης στις μεγάλες πόλεις (μετρό της Αθήνας, ενεργειακά έργα, αιολικά πάρκα, 

φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, νοσοκομεία, κ.ο.κ.). Ταυτόχρονα, η χώρα 

προετοίμασε την ένταξη της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
87

  

 

3.5.1 Βασικοί άξονες προτεραιότητας του Β΄ ΚΠΣ 

Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης διήρκησε συνολικά έξι χρόνια (1994-1999) και 

έδωσε βαρύτητα κυρίως σε έργα υποδομής εθνικής σημασίας. Την προγραμματική 

αυτή περίοδο, λόγω των μεγάλων έργων, παρουσιάστηκαν αυξημένες διαχειριστικές 

ανάγκες, αλλά και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της εμπειρίας από το Α΄ ΚΠΣ, 

δημιουργήθηκαν νέες μορφές διαχείρισης και διοίκησης (Μονάδα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης). Οι διαδικασίες πλέον έχουν γίνει πιο αυστηρές, σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο και η μετατόπιση πόρων μεταξύ των αξόνων είναι από 

δύσκολη έως απαγορευτική.
88

 

 

Αναλυτικά οι 5 βασικοί άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής:89
 

Άξονας 1:  Μείωση του βαθµού περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής 

συνοχής µε την ανάπτυξη των μεγάλων δικτύων υποδοµών. 

Άξονας 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (Αστική ανάπτυξη, Υγεία και 

Κοινωνική Πρόνοια, Περιβάλλον).   

Άξονας 3: Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οικονομικού ιστού (Βιομηχανία  

και υπηρεσίες, Έρευνα και Τεχνολογία, Τουρισμός και Πολιτισµός, Γεωργία και 

Αγροτική Ανάπτυξη, Αλιεία).   

Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της εργασίας 

(Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση και 

προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση του αποκλεισµού από την αγορά 

εργασίας).   
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 Προγράμματα 1986-1999. Β΄ΚΠΣ (1994-1999). Διαθέσιμο στο 

http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=3&L2=2  [πρόσβαση στις 9/8/2017]  
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 Ψυχάρης , Γ. (2004, Φεβρουάριος). Τα περιφερειακά προγράμματα των ΚΠΣ: Πρώτη αποτίμηση και 

προοπτικές. Βόλος. 
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  Τσεκούρας, Κ. (2000). Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Τόμ. Γ΄). (Ι. 

Κίτης, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
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Άξονας 5: Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της αποµόνωσης των 

νησιωτικών περιοχών (13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα). 

 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πως οι άξονες 

προτεραιότητας είναι πλέον 5 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όπου ήταν 6. Το 

περιφερειακό σκέλος πλέον αποτυπώνεται στο άξονα 5 με τα γνωστά ΠΕΠ. 

Παράλληλα υπήρξε και μεγάλη μείωση των πόρων στα ΠΕΠ από το 41% στο 25%, 

γεγονός το οποίο δημιούργησε αρνητική εντύπωση, διότι ενώ πλέον υπήρχαν οι 

κατάλληλες υποστηρικτικές δομές, και σε περιφερειακό επίπεδο, οι πόροι μειώθηκαν. 

Η διοικητική αποκέντρωση που υπήρξε δεν συνοδεύτηκε από την ανάλογη 

δημοσιονομική, που θα ήταν και το λογικό.
90

 

Συγκρίνοντας του υπόλοιπους 4 άξονες βγαίνει το συμπέρασμα ότι δίνεται μεγάλη 

βαρύτητα στα μεγάλα έργα υποδομών, με χρηματοδότηση που φτάνει σχεδόν στο 

28% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Βέβαια στο τέλος της περιόδου προκύπτει 

ότι δεν απορροφήθηκαν όλοι οι πόροι για τα μεγάλα έργα, αλλά αντιθέτως την 

πρωτιά πήραν ξανά τα περιφερειακά προγράμματα. Ενθαρρυντικό στοιχείο η αύξηση 

των πόρων στον άξονα 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της 

εργασίας», σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (από 10,2% σε 12,5%), με το 

τελικό ποσοστό να διαμορφώνεται τελικά στο 15,4%.  Τέλος, ο άξονας 3 «Ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας», ένας κρίσιμος άξονας για την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας,  κατάφερε να πετύχει μεγάλο ποσοστό απορρόφησης, λίγο πιο κάτω από 

τον αρχικό σχεδιασμό. Φαίνεται να αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στους 

παραγωγικούς τομείς και επιδιώκεται, σε σχέση με το Α΄ ΚΠΣ, μια ριζική αλλαγή της 

βιομηχανικής στρατηγικής του παρελθόντος και μια νέα προσέγγιση της τουριστικής 

ανάπτυξης.
91
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  Ψυχάρης , Γ. (2004, Φεβρουάριος). Τα περιφερειακά προγράμματα των ΚΠΣ: Πρώτη αποτίμηση και 

προοπτικές. Βόλος. 
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  Κέντρο Προγραμματισμού & Οικονομικών ερευνών. (1997). Εκθέσεις 28: Μελέτη αξιολόγησης των 

ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-1999. Αθήνα: ΚΕΠΕ. 
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3.5.2 Τα αποτελέσματα του Β΄ ΚΠΣ 

Το Β΄ ΚΠΣ αποτέλεσε το σημαντικότερo αναπτυξιακό πρόγραμμα που γνώρισε η 

Ελλάδα στην μέχρι τότε σύγχρονη ιστορία της. Η  εφαρμογή  του  έθεσε  τις  βάσεις  

για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών, του παραγωγικού 

περιβάλλοντος, του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου και η συμβολή του ήταν 

καθοριστική στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ της χώρας κατά 1,1% 

ετησίως.
92

 Η στόχευση του Β΄ ΚΠΣ έδωσε έµφαση στην ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη και στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδοµής εθνικής σηµασίας, στα 

οποία η χώρα κατέγραφε σημαντική υστέρηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης. Οι περιφέρειες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, επωφελήθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από τους πόρους που κατάφεραν να απορροφήσουν. Σε συνδυασμό 

με τα  προγράμματα υποδοµών του εθνικού σκέλους συνετέλεσαν σημαντικά στην 

ανάπτυξη της Ελλάδος. 

Η προηγούμενη εμπειρία είχε δείξει ότι, ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας 

του σχεδιασμού και αποτελεσματικής υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος, είναι 

η ύπαρξη του κατάλληλου μηχανισμού διοίκησης και διαχείρισης του έργου. Ο 

μηχανισμός αυτός έρχεται σε σύγκρουση με δύο δυσκολίες, τις οποίες καλείται να 
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  Νίκας, Χ. (2006). Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
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ξεπεράσει.
93

 Η πρώτη συναντάται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα του 

επιδιωκόμενου στόχου, ενώ η δεύτερη εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα ΚΠΣ 

υλοποιούνται με βάση διαδικασίες και ρυθμίσεις που προσδιορίζονται τόσο από τις 

ιδιαιτερότητες του ελληνικού διοικητικού συστήματος όσο και από το ευρωπαϊκό 

νομοθετικό πλαίσιο. 

 Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η ειδοποιός διαφορά του Β΄ ΚΠΣ είναι η μείωση των 

πόρων του άξονα που στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, χάνοντας σημαντικό 

από το ειδικό βάρος που είχε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Το σύνολο, 

όμως, των πόρων που διατίθενται για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των εγγεγραμμένων πιστώσεων στα ΠΕΠ, αφού σημαντικό μέρος 

των παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο έχουν τελικούς αποδέκτες τις περιφέρειες της 

χώρας, είτε άμεσα είτε μέσω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που 

παράγουν.
94

   Μία ακόμα σημαντική διαφορά του Β΄ ΚΠΣ ήταν στην δομή των ΠΕΠ. 

Ενώ ως προς την δομή ήταν ίδιο με αυτό της προηγούμενης περιόδου (Πρόγραµµα-

Υποπρόγραµµα-Μέτρο-Ενέργεια-Έργο), στο Β΄ ΚΠΣ τα υποπρογράµµατα είναι 

πολυτοµεακά και όχι πολυταµειακά όπως πριν. Αυτό βοήθησε σηµαντικά τόσο την 

παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση του προγράμματος.
95

 

Τέλος, παρατηρούνται για μία ακόμα φορά μετατοπίσεις των πόρων σε σχέση με 

τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα προβλήματα ελλιπούς 

προγραμματισμού και αξιοποίησης των πόρων, αν και μειωμένα, παραμένουν. Παρά 

τις ελλείψεις και ανεπάρκειες που συνεχίζουν να υπάρχουν, κατά την διάρκεια του Β΄ 

ΚΠΣ, άρχισε μια προσπάθεια ομογενοποίησης και θέσπισης αντικειμενικών 

διαδικασιών ένταξης των έργων στα επιχειρησιακά προγράμματα.
96
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3.6 Το Γ΄  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (περίοδος 2000-2006) 

Η αρχή της νέας χιλιετίας σήμανε και την έναρξη του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης για την Ελλάδα. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο είχαν διαφοροποιηθεί αισθητά, που με την σειρά τους 

επηρέασαν και τον σχεδιασμό του προγράμματος. Οι μακροοικονομικοί δείκτες 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, παράγοντας που συνετέλεσε στην είσοδο της 

Ελλάδας στην Οικονομική και Νοµισµατική Ένωση το 2001. Κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του προγράμματος η ΕΕ διευρύνθηκε, με την προσχώρηση 10 νέων 

κρατών μελών. Αυτή η διεύρυνση σήμανε την αύξηση κατά 20% του πληθυσμού της 

ΕΕ, αλλά την άνοδο του ΑΕγχΠ της Ένωσης κατά μόλις 5%.
97

 Η διεύρυνση 

δημιούργησε νέες ανισότητες σε ότι αφορά το εισόδημα και την απασχόληση, καθώς 

το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε αυτές τις νέες χώρες μέλη ήταν κάτω από το μισό 

του μέσου όρου της ΕΕ και μόνο το 56% του πληθυσμού τους βρισκόταν σε ενεργό 

απασχόληση σε σύγκριση με το 64% στην ΕΕ των 15. Οι επικράτειες των νέων 

κρατών μελών ήταν επιλέξιμες για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στήριξης από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
98

 Αυτό σήμαινε αυτομάτως ότι οι 

διαθέσιμοι πόροι για την Ελλάδα θα συμπιέζονταν προς τα κάτω τα επόμενα χρόνια. 

Η Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής ενισχύθηκε για 

μία ακόμα φορά με σημαντικούς  πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Τα χρήματα 

αυτά δημιούργησαν τις συνθήκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με σταθερά υψηλούς 

ρυθμούς, οδήγησαν σε πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες 

και συνέβαλαν στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της οικονομικής και 

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

ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγικής διαδικασίας.
99

 Η στήριξη που παρέχεται 

στην Ελλάδα από την ΕΕ πραγματοποιείται μέσω α) του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
100

 και γ) του Ταμείου Συνοχής. Οι 
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  Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. συγχρηματοδοτούν, εκτός από τα ΚΠΣ και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 48 έως 51 του Κανονισμού 1260/99 (περί 

γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία) η Επιτροπή εγκρίνει κατευθύνσεις που περιγράφουν, 

για κάθε πρωτοβουλία, τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τις ενδεδειγμένες διατάξεις εφαρμογής. 

Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το χρονικό 

διάστημα 2000 - 2006 ήταν: 

     EQUAL: διεθνική συνεργασία  για την προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης των πάσης 

φύσεως διακρίσεων και των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
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συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Γ΄ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής ανήλθαν σε 

48,30 δις ευρώ
101

. Η συνολική δημόσια δαπάνη
102

 ανέρχεται σε 37,67 δις ευρώ και η 

εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 10,63 δις ευρώ. 

Οι νέοι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Επιτροπής, τα σημαντικότερα σημεία του 

οποίου είναι η αποστασιοποίηση της ΕΕ (σε αντίθεση με τα Α΄ και Β΄ ΚΠΣ) από τις 

διαδικασίες προγραμματισμού και επιλογής έργων.
103

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό 

την επίδραση της εταιρικής σχέσης και συντελείται η μεταφορά του συνόλου των 

ευθυνών της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων σε επίπεδο χώρας.  Μία ακόμα 

διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είναι η σημασία που 

δίνεται πλέον στην αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και η σαφής διαφοροποίηση 

του περιβάλλοντος μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα το Γ΄ ΚΠΣ.
104

 Παρατηρήθηκε ότι 

κατά την εκτέλεση των προηγούμενων προγραμμάτων οι κύριοι μηχανισμοί 

διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργούσαν μέσα σε ένα όχι και τόσο σαφές 

κλίμα, στην πορεία του οποίου γίνονταν συνεχείς παρεμβάσεις. Επιπλέον, η χωρίς 

κατάλληλη προετοιμασία επιβολή θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε προγράμματα και 

δράσεις, που ήδη διένυαν τη φάση της υλοποίησης, προκαλούσε σημαντικές 

καθυστερήσεις.  

Ο νέος κανονισμός για την λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων (Καν. 

1260/1999, παρ. 22 & 23) εισάγει για πρώτη φορά τον κανόνα ν+2 (όπου ν = τρέχον 

έτος). Με αυτό τον κανόνα τυχόν καθυστερήσεις μπορούν να προκαλέσουν 

επιστροφές προκαταβολών και αυτεπάγγελτες αποδεσμεύσεις πιστώσεων. Το 

χρονοδιάγραμμα απορρόφησης πόρων στο Γ΄ ΚΠΣ αποτυπώνει μια λογική 

διαδοχικών κυλιόμενων τριετών προγραμμάτων απορρόφησης πόρων.
105

  Είναι πλέον 

                                                                                                                                            
     LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

συνεργασίας ομάδων τοπικής δράσης 

     URBAN II: οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των συνοικιών που 

αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

     INTERREG III: διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία που αποβλέπει στην 

τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και αρμονική διευθέτηση του ευρωπαϊκού εδάφους. 
101

  Προγράμματα 2000-2006. Γ΄ΚΠΣ (2000-2006). Διαθέσιμο στο http://www.hellaskps.gr/2000-

2006.htm  [πρόσβαση στις 1/9/2017] 
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  Εθνική συμμετοχή είναι η δαπάνη που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και εξασφαλίζεται 
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ορατός ο κίνδυνος απώλειας πόρων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων μεγαλύτερες των 

δύο ετών.  

Τέλος, το νέο κανονιστικό πλαίσιο και οι διατάξεις εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ 

εισάγουν την ακριβή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων μερών και 

τον πιο αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο με την διασταύρωση των πληρωμών, μέσω 

μηχανογραφημένου συστήματος τραπεζών.
106

 Υπό την σκέπη της νέας 

πραγματικότητας τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική και 

αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τον ικανοποιητικό 

ρυθμό απορρόφησης των πόρων, η συνέχιση της λειτουργίας μηχανισμών όπως η 

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Γ΄ ΚΠΣ. Ήταν προφανές ότι, παρά τη 

διαπίστωση της βελτίωσης του επιπέδου της ελληνικής διοίκησης, ήταν αναγκαίο να 

συνεχιστεί η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών για την αποτελεσματική 

διεκπεραίωση των προγραμμάτων.   

 

3.6.1 Βασικοί άξονες προτεραιότητας του Γ΄ ΚΠΣ 

Το Γ΄ ΚΠΣ διήρκησε συνολικά επτά χρόνια (2000-2006) και αποτέλεσε ένα 

πρόγραμμα εθνικής πρωτοβουλίας, αφού προέκυψε από προτεινόμενες δράσεις των 

ελληνικών αρχών, όπως είχαν διατυπωθεί στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

2000-2006, σε εφαρμογή της νέας λογικής και προσέγγισης της ΕΕ στον 

προγραμματισμό και στην επιλογή των έργων.
107

 

 Το Γ' ΚΠΣ -όπως και τα δύο προηγούμενα- αποτελούνταν από επτά άξονες-

στόχους προτεραιότητας και για την επίτευξη αυτών καταρτίστηκαν 25 επιχειρησιακά 

προγράμματα, 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΤΕΠ), 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) και 1 πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας.
108

  Τα ΤΕΠ 

αφορούσαν δράσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα ΠΕΠ ήταν 

σχεδιασμένα για τις 13 διοικητικές περιφέρειες, στις οποίες κατανεμήθηκε περίπου το 

1/4 των πόρων. Πρέπει να τονιστεί ότι και τα ΤΕΠ είχαν περιφερειακή διάσταση, 

όμως τα ΠΕΠ συνδέονταν περισσότερο µε την περιφερειακή ανάπτυξη, αφού 

προσδιόριζαν πιο συγκεκριμένα την περιφερειακή στρατηγική και υπηρετούσαν 
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περισσότερο τις αναπτυξιακές απαιτήσεις της κάθε περιφέρειας.
109

 Η παραπάνω 

ανάλυση καταδεικνύει την αναγκαιότητα να δοθεί στην ενότητα αυτή ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ανάλυση των ΤΕΠ αλλά και των ΠΕΠ.     

 

Αναλυτικά οι 7 βασικοί άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής:110
 

Άξονας   1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 

Άξονας 2: Ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, 

αστικές μεταφορές, αερολιμένες, λιμένες, συνδυασμένες μεταφορές και 

εμπορευματικά κέντρα, ασφάλεια). 

Άξονας 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 

(περιλαμβάνει τους τομείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Τουρισμού, Ενέργειας – Φυσικών Πόρων). 

Άξονας 4: Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 

Άξονας 5: Ποιότητα ζωής (παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη 

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

Άξονας 6: Κοινωνία της πληροφορίας (παρεμβάσεις που αφορούν τομείς όπως 

εκπαίδευση, πολιτισμό, δημόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, 

απασχόληση, ψηφιακή οικονομία, επικοινωνίες). 

Άξονας 7: Περιφερειακή ανάπτυξη (με στόχο την μείωση των αποκλίσεων 

ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και 

την αύξηση της απασχόλησης) . 

 

Παρόλο που στο Γ΄ ΚΠΣ εισάγονται κάποια νέα στοιχεία, η κατάσταση ως προς 

τους βασικούς άξονες δείχνει να σταθεροποιείται. Συναντάμε και εδώ τον άξονα που 

αναφέρεται αποκλειστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη (άξονας 7) και περιλαμβάνει 

τα 13 ΠΕΠ, με τον άξονα και σε αυτή την προγραμματική περίοδο να πετυχαίνει ένα 

μερίδιο της τάξεως του 25%. Δικαιούχοι για την ένταξη έργων στα ΠΕΠ είναι η κάθε 

μια περιφέρεια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της και οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε 

αντίθεση όμως με προηγούμενες περιόδους, για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, δεν υπάρχουν 

εξασφαλισμένοι πόροι, έτσι είναι αναγκασμένοι πλέον να «επιβιώσουν» σε ένα πιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.
111

 Για την διεκδίκηση πόρων από τα κοινοτικά 

προγράμματα, εκτός από την ύπαρξη τεχνογνωσίας, εισάγεται πλέον και η έννοια της 
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ανταγωνιστικότητας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους στόχους τη μερίδα του λέοντος 

απέσπασε ο άξονας προτεραιότητας 3 για τις μεταφορές, ακολούθησε ο άξονας 2 για 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ στην τέταρτη θέση ο άξονας 1 για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι άξονες με το μικρότερο μερίδιο ήταν κατά 

σειρά οι 4, 6 και 5 που αφορούσαν την αγροτική ανάπτυξη και αλιεία, την κοινωνία 

της πληροφορίας και την ποιότητα ζωής, αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίοι εμφανίζονται 

για πρώτη φορά σε προγραμματική περίοδο. 

 

 

 

 

Δομή και στόχοι των 11 τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Υπουργείων. 

Τα 11 ΤΕΠ ήταν μονοταμειακά προγράμματα με τους πόρους τους να 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του Γ΄  ΚΠΣ. Η κατανομή των πόρων ανάμεσα 

στα διαρθρωτικά ταμεία, πολιτικές/μέτρα, επιχειρησιακά προγράμματα (υπουργείων 

και περιφερειών) και τις θεματικές δράσεις/μέτρα για τις υποδομές μεταφορών, 

επενδύσεις, περιβάλλον κλπ, έγινε κατόπιν διαβούλευσης της ΕΕ και του ΥΠΕΘΟ, 

των υπουργείων και των περιφερειών.  Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κυρίως έργα και 

παρεμβάσεις εθνικής σημασίας, που απαιτούν εθνικό επίπεδο και μηχανισμούς 

εποπτείας και ελέγχου, π.χ. έρευνα και τεχνολογία, διαχείριση περιβάλλοντος, 

φυσικών και υδάτινων πόρων. 
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 Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Γ΄ ΚΠΣ οι φορείς της αυτοδιοίκησης αναφέρονται ως 

δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι σε 120 από τα 650 μέτρα των 24 επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, ενώ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πόρους, άμεσα ή έμμεσα, έως 

και 30% -περίπου- της δημόσιας δαπάνης του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, οι ιδιωτικές 

επενδύσεις και επιχορηγήσεις που θα δημιούργησαν έσοδα είχαν εκτιμηθεί ότι θα 

μπορούσαν να ανέλθουν έως το 20% του συνολικού κόστους του Γ΄ ΚΠΣ. Το 

υπόλοιπο 50% του προυπολογισμού των 11 ΤΕΠ, αφορούσε δημόσιες υποδομές 

στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού κ.α.
112

   

 

Η δομή των 11 ΤΕΠ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ αφορούσε πολιτικές για τους τοµείς 

της οικονοµίας και της κοινωνίας και ήταν τα εξής:
113

 

 Εκπαίδευση - Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και βελτίωση 

των υποδομών. 

 Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση - Επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο με στόχο την πρόληψη της ανεργίας και τη διευκόλυνση της 

επαγγελματικής επανένταξης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση.  

 Δρόμοι, λιμάνια, αστική ανάπτυξη και 

 Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες 

Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της 

χώρας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, τη μείωση των επιπτώσεων από 

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

Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και τον περιορισμό της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. 

 Ανταγωνιστικότητα - Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις 

μικρομεσαίες) και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη σε νέες 

μορφές χρηματοδότησης, βελτίωση της τουριστικής προσφοράς, επέκταση του 

ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. 

 Αγροτική ανάπτυξη - Ενισχύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις 

δραστηριότητες μεταποίησης και διάθεσης στην αγορά με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό της γεωργίας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας χάρη σε ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης. 
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 Αλιεία - Εκσυγχρονισμός του στόλου και του εξοπλισμού και εξορθολογισμός 

της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των αλιευτικών πόρων και 

του περιβάλλοντος. 

 Περιβάλλον - Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

πόρων. Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι αφορά το πόσιμο 

νερό, τα λύματα και τα απόβλητα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

παιδεία.  

 Πολιτισμός - Αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση του 

σύγχρονου πολιτισμού. 

 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια - Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, 

κατάρτιση του προσωπικού, μεταρρύθμιση του τομέα της πνευματικής υγείας. 

 Κοινωνία της Πληροφορίας - Προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις 

δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και 

ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας. 

 

 

Δομή και στόχοι των 13 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Στόχος των 13 ΠΕΠ είναι η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στις 

αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας. Η περιφερειακή ανάπτυξη αναφέρεται στον άξονα 

7 του Γ΄ ΚΠΣ και κατανεμήθηκε περίπου το 25% των πόρων των διαρθρωτικών 

ταμείων για την περίοδο 2000-2006. Οι παρεμβάσεις καλύπτονται, κατά γενικό 

κανόνα, με την μορφή ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος ανά 

περιφέρεια. Το κάθε ΠΕΠ περιλαμβάνει:
114

 

 Τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος, την συνέπεια τους ως προς τις 

αρχές του ΚΠΣ, τους ειδικούς στόχους του ποσοτικά προσδιορισμένους και την 

εκτίμηση των αναμενόμενων επιδράσεων. 

 Συνοπτική περιγραφή των μέτρων για την εφαρμογή των αξόνων 

προτεραιότητας. 

 Το χρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο προσδιορίζει, για κάθε άξονα 

προτεραιότητας και για κάθε έτος, το ύψος των κονδυλίων που προβλέπονται 

για τη συμμετοχή κάθε Ταμείου. 

 Τις διατάξεις εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος. 
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Το κάθε ΠΕΠ είχε τις δικές του προτεραιότητες στη βάση της 

συμπληρωματικότητας. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για να δράσουν 

συμπληρωματικά με αυτά των υπουργείων. Σε αντίθεση με τα ΤΕΠ, τα ΠΕΠ ήταν 

πολυταµειακά, δηλαδή χρηματοδοτούνταν και από τα τρία Ταμεία (Γεωργικό 

Προσανατολισμού, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), και αποτελούνταν από άξονες προτεραιότητας, οι 

οποίοι εμπεριείχαν μέτρα. Τα μέτρα εμπεριείχαν κατηγορίες ενέργειας ομοειδών 

έργων και αυτές έργα ή πράξεις.
115

  

   Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο Β΄ ΚΠΣ ίσχυε μια ενδεικτική 

προγραμματική κατανομή των πόρων των ΠΕΠ, έχοντας έως 25% φορείς υλοποίησης 

τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 15% τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και 60% υπηρεσίες των 

Περιφερειών, του Δημοσίου ή άλλους ενδιάμεσους φορείς στην περίπτωση ιδιωτικών 

επενδύσεων.
116

 Στο Γ΄ ΚΠΣ απαιτήθηκε ευρεία κοινωνική διαβούλευση των φορέων 

προγραμματισμού με το σύνολο των τοπικών και επιχειρηματικών φορέων και μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. Η προγραμματική αρμοδιότητα άνηκε στα αιρετά 

συλλογικά όργανα, ενώ η επιλεξιμότητα των φορέων υλοποίησης εξαρτιόταν από την 

επάρκεια, εμπειρίες και αρμοδιότητες του κάθε φορέα.       

 

3.6.2 Τα αποτελέσματα του Γ΄ ΚΠΣ 

Ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν στην αρχή του Γ΄ ΚΠΣ ήταν, 

άλλωστε, να ολοκληρωθούν όλα τα μεγάλα έργα που άρχισαν µε το Β΄ ΚΠΣ. Στο 

πλαίσιο αυτό, κύριος σκοπός θεωρείται το να δοθεί ώθηση στα οδικά δίκτυα και 

γενικά στις υποδομές (σιδηρόδρομος, λιμάνια) κατά τέτοιο τρόπο και µε στόχο η 

Ελλάδα να διαδραματίσει σημαντικό επενδυτικό ρόλο στα Βαλκάνια. Ενδεικτικά, 

μερικά από τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ήταν το Εθνικό Κτηματολόγιο, η 

Εγνατία Οδός µε τα 5 λιμάνια πύλες της Μεσογείου και τους 9 συνδετήριους 

κάθετους άξονες µε τις χώρες των Βαλκανίων, οι οδικοί άξονες, λ.χ. Πατρών-

Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων, το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην 

Αττική, το Αττικό Μετρό και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ειδικά για το μετρό της 

Αθήνας, οι συνεχείς επενδύσεις μείωσαν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη 

μόλυνση. Οκτώ νέοι σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σταθμών 

διαμετακόμισης, χρηματοδοτήθηκαν μαζί με 17 συρμούς. Μέχρι τα μέσα του 2005, 
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17.200 επιβάτες τα χρησιμοποιούσαν τις ώρες αιχμής σε σύγκριση με τους 15.500 

που είχαν προβλεφθεί αρχικά.
117

 

Η σημασία του Γ΄ ΚΠΣ για στην ανάπτυξη της χώρας και την μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων, τονίστηκε ιδιαίτερα στην 2
η
 Ενδιάμεση Έκθεση για την 

Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2003, 

επιβεβαιώνοντας τη συνεχή οικονομική σύγκλιση, παρουσιάζοντάς την Ελλάδα ως τη 

χώρα με τις μικρότερες περιφερειακές ανισότητες και ως τη μοναδική χώρα 

«Συνοχής» που όχι μόνο συνέκλινε ως μέσος όρος σε εθνικό επίπεδο, αλλά και που 

μειωνόταν οι ήδη χαμηλές περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της.
118

 Το 

αποτέλεσμα αυτό ανέδειξε την ορθότητα των επιλογών που προωθήθηκαν μέσα από 

το Γ΄ ΚΠΣ και την αναμενόμενη συμβολή του στην προώθηση των πολιτικών 

ανάπτυξης στις υστερούσες περιοχές. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε ότι στο πρώτο μισό του προγράμματος 

σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη στα έργα με παράλληλη θετική πορεία στους ρυθμούς 

υλοποίησής τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη πρόοδο έπαιξε ο διοικητικός 

μηχανισμός που ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του νέου διαχειριστικού πλαισίου με 

την υποδοχή πάνω από 10.500 προτάσεων έργων από τελικούς δικαιούχους και την 

αξιολόγηση και ένταξη 9.500 έργων από αυτές.
119

 

Στο τέλος της προγραμματικής περιόδου τα αποτελέσματα ήταν εμφανή, με την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας να βελτιώνεται αισθητά. Στην έκθεση 

του IMD του 2006, για την ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα εµφανίζεται να κερδίζει 

διεθνώς αρκετές θέσεις στη παγκόσμια κατάταξη, έπειτα από µία συνεχή πτωτική 

πορεία πέντε ετών.  Συγκεκριμένα, ενώ το 2005 η Ελλάδα κατελάμβανε την 50
η
 θέση, 

το 2006 ανήλθε στην 42
η
 θέση µεταξύ 61 χωρών και περιφερειών, ξεπερνώντας π.χ. 

Πορτογαλία, Τουρκία, Νότια Αφρική και παρουσιάζοντας την τρίτη καλύτερη 

συνολική βελτίωση μετά την Κίνα και την Ινδία.
120

   

Παρόλα αυτά ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας των ΠΕΠ διαχρονικά γίνεται όλο και 

λιγότερο διακριτός, ενώ συστηματικά εμφανίζονται περιφέρειες που έχουν 

δυσανάλογη συμμετοχή σε αυτά, με βάση το επίπεδο ανάπτυξης τους. Ενόψει και της 

τέταρτης προγραμματικής περιόδου, παρατηρήθηκε μείωση των διαθέσιμων πόρων 
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και μετατόπιση της περιφερειακής πολιτικής, λόγω και τις προσχώρησης νέων 

κρατών μελών στην ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει, με την σειρά του, σε εξαιρέσεις ή σε 

ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης για ορισμένες περιφέρειες της χώρας. Άρα 

απαιτείται ο σχεδιασμός της επόμενης περιόδου να είναι πιο αποτελεσματικός, την 

ίδια στιγμή που γίνεται όλο και πιο σύνθετος. 
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3.7 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (περίοδος 2007-2013) 

Στην ΕΕ των 27 πλέον κρατών μελών, ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ – συνολικά 

170 εκατ. άνθρωποι – ζει τώρα στις φτωχότερες περιφέρειες που λαμβάνουν βοήθεια 

στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση». Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

έχουν βαθύνει εξαιρετικά μετά τις διευρύνσεις.  Η ΕΕ αποφάσισε την υψηλότερη από 

ποτέ συγκέντρωση πόρων στα φτωχότερα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, ένταξη 

όλων των περιφερειών και αλλαγή προτεραιοτήτων με σκοπό την τόνωση της 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας: αυτές ήταν με δυο λόγια οι 

σημαντικότερες αλλαγές στην πολιτική συνοχής της ΕΕ στη διάρκεια της περιόδου 

2007-2013.
121

 Με βάση τις απλοποιημένες διαδικασίες, επιτεύχθηκε συμφωνία πριν 

από το τέλος του 2007 για το σύνολο σχεδόν των 436 προγραμμάτων που θα  

κάλυπταν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Η αλλαγή προτεραιοτήτων προωθεί το ένα 

τέταρτο των πόρων στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ το 30% περίπου στις 

περιβαλλοντικές υποδομές και τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής.
122

   

Το Γ΄ ΚΠΣ ήταν ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έδωσε στην Ελλάδα τη 

δυνατότητα να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητά της αποκτώντας σύγχρονες 

υποδομές, τονώνοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και 

παράλληλα να προωθήσει δράσεις που θα της επέτρεπαν να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις και τις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών. Χαρακτηριστικό της 

ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας είναι το γεγονός ότι το 2005 το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναµης βελτιώθηκε σηµαντικά στο 77,3% του μέσου 

όρου (της ΕΕ-15), από 75,5% που ήταν πριν.
123

 Με το πέρασμα στη νέα 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα είχε πλέον καλύψει μεγάλο μέρος των 

αναγκών της σε έργα υποδομών και άρχιζε να επενδύει και σε άλλους τομείς της 

οικονομίας, όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, ώστε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των καιρών και στον διεθνή ανταγωνισμό. Μέσα από το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) η Ελλάδα στόχευε στην ανάδειξή της ως μία 

εξωστρεφής χώρα με ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία.  

Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασµός εκείνης της περιόδου απαιτούσε δράσεις που 

θα κάλυπταν µια πολυεπίπεδη προσέγγιση, που θα άγγιζε τις αναπτυξιακές επιλογές 
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της οικονοµίας και της κοινωνίας συνολικά. Το ΕΣΠΑ εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 

νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με την 

οποία ένα στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα 

Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων 

αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».
124

  

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 αξιοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

από προτάσεις-κατευθύνσεις, δεδομένων και μελετών, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με τη 

συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων 

εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή και το οποίο αποτέλεσε πλαίσιο αναφοράς για 

την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου 

Συνοχής.
125

  Επίσης, στις διαδικασίες κατάρτισης εφαρμόστηκε πλήρως η αρχή της 

εταιρικής σχέσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα άρθρα 11 και 28.1 του Γενικού 

Κανονισµού των Ταµείων, και βασίστηκε στην αρχή της διαφάνειας.
126

 Τέλος, άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι πλέον η επιτροπή αλλάζει την φιλοσοφία ως προς τις 

εφάπαξ επιδοτήσεις και πλέον η χρηματοδότηση πρέπει να συνοδεύεται από 

προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων, ως εχέγγυο βιωσιμότητας των επενδύσεων.
127

    

Ως προς το σκέλος της διαφάνειας αλλά και «του δικαιώματος των πολιτών να 

γνωρίζουν», σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η 

Επιτροπή καθόρισε ορισμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε οι πόροι να χορηγούνται με 

διαφάνεια. Στο ΕΣΠΑ, για πρώτη φορά με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ 

αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, ορίζονται ως υπεύθυνοι για τη δημοσιότητα 

και πληροφόρηση των πράξεων και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το 

κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος.
128

 Η 

πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο 

που πρέπει να προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής 

του προγράμματος. 
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3.7.1 Βασικοί άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι στρατηγικές 

επιλογές της χώρας. Το ΕΣΠΑ -όπως και στα προηγούμενα προγράμματα- 

αποτελείται από επτά άξονες-στόχους προτεραιότητας και για την επίτευξη αυτών 

καταρτίστηκαν επτά Τομεακά ΕΠ, πέντε Περιφερειακά ΕΠ και πέντε ΕΠ Εδαφικής 

Συνεργασίας.
129

 Στη νέα προγραμματική περίοδο, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της 

ΕΕ, ο σχεδιασμός της κατανομής των πόρων αλλάζει και υπάρχει μετατόπιση προς τα 

περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Πλέον, οι χρηματοδοτήσεις θα 

κατανέµονται κατά κύριο λόγο σε περιφέρειες, που η κατάσταση της οικονοµίας τους 

βεβαία ανταποκρίνεται στα κριτήρια των Κοινοτικών ενισχύσεων.
130

 Το νέο 

πρόγραμμα διέθετε συνολικούς πόρους 39,4 δις ευρώ εκ των οποίων, κοινοτικούς 

20,4 δις ευρώ, εθνικούς 11,5 δις ευρώ και εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή 7,5 δις 

ευρώ.
131

 Για τους τομείς της Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας προϋπολογίστηκαν 

επιπλέον κονδύλια της τάξης των 7,5 δις ευρώ.  

Αναλυτικά οι 7 βασικοί άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής:132
 

Άξονας 1: Ανθρώπινοι πόροι, με στρατηγικό στόχο την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ανεργίας, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους ως προς την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στα πλαίσια μιας πολιτικής διά βίου μάθησης. 

Άξονας 2: Μεταφορές, με στρατηγικό στόχο την μείωση της περιφερειακότητας 

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, την βελτίωση των συνδέσεων με τις 

βαλκανικές χώρες, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου βασικού 

οδικού δικτύου. Επίσης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στα αστικά 

κέντρα και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας.    

Άξονας 3: Ανταγωνιστικότητα, με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων και την δημιουργία νέων, με χρήση νέων μορφών 

χρηματοδότησης. Επίσης, η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η 
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αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η επέκταση των ενεργειακών δικτύων με 

έμφαση την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Άξονας 4: Ανάπτυξη της υπαίθρου και της αλιείας, με στρατηγικό στόχο την 

ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των δραστηριοτήτων μεταποίησης και 

διάθεσης στην αγορά, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, με σεβασμό 

στο φυσικό περιβάλλον και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Επίσης, τον 

εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την 

προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος.  

Άξονας 5: Ποιότητα Ζωής, ο οποίος ως άξονας προτεραιότητας περιελάμβανε τα 

ΕΠ Υγεία Πρόνοια, με στρατηγικούς στόχους, την αναβάθμιση της υγείας, τη 

κοινωνική φροντίδα και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 

Το ΕΠ Περιβάλλον με στρατηγικούς στόχους την ορθολογική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πόρων, τόσο του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσύστημα, χλωρίδα, 

πανίδα), όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτων και 

αποβλήτων). 

Τέλος, το ΕΠ Πολιτισμός, με στρατηγικό στόχο την προστασία, ανάδειξη και 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με ταυτόχρονη ανάπτυξη και προώθηση του 

σύγχρονου πολιτισμού.  

Άξονας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας, με στρατηγικό στόχο την προώθηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία, 

στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. 

Άξονας 7: Περιφερειακή Ανάπτυξη με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της 

οικονομικής βάσης των Περιφερειών, την προαγωγή των συγκριτικών τους 

πλεονεκτημάτων με την ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων, την 

ανάπτυξη της υπαίθρου και την άρση της απομόνωσης των παραμεθόριων και 

νησιωτικών περιοχών. 

Βλέπουμε και στο ΕΣΠΑ ότι η κατάσταση ως προς τους βασικούς άξονες δείχνει 

να σταθεροποιείται. Συναντάμε και εδώ τον άξονα που αναφέρεται αποκλειστικά 

στην περιφερειακή ανάπτυξη (άξονας 7) και περιλαμβάνει τα πέντε Περιφερειακά 

ΕΠ. Επιπλέον, βασικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής αποτελεί ο διαφορετικός 

ρόλος των πέντε Περιφερειών (Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας – Ηπείρου και Αττικής) σε σχέση µε τις οκτώ Περιφέρειες της 

προηγούμενης περιόδου. Στις πέντε νέες Περιφέρειες σταδιακά θα υπάρξει μείωση 
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των χρηματοδοτήσεων τους από τα διαρθρωτικά ταµεία, ώστε μελλοντικά να 

µπορούν να σταθούν αυτοδύναµα µεταξύ των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών 

περιφερειών. Ωστόσο, για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις  προβλέπεται 

να ενισχυθούν µε πρόσθετους εθνικούς πόρους.
133
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Δομή και στόχοι των 7 τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Υπουργείων. 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 εξειδικεύτηκε σε επτά Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΤΕΠ), όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007. Η δομή των ΤΕΠ και η ορθή αξιοποίησή 

τους ήταν αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης. Ήταν ξεκάθαρο, πλέον, ότι η ελληνική 

οικονομία είχε αρχίσει να εμφανίζει προϋποθέσεις αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης 

και βασικός στόχος εφεξής έπρεπε να είναι η ανάδειξη των ισχυρών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων που διέθετε η χώρα.  

Η δομή των επτά ΤΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορούσε πολιτικές για 

τους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας συνολικά.
134

  

Το πρώτο ΤΕΠ αφορούσε το Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με κύρια 

αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράμματος την προστασία και αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Στόχευε επίσης στην 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των βιότοπων και εθνικών πάρκων, στα 

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

Το δεύτερο ΤΕΠ αφορούσε την Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας μέσω της 

ανάπτυξης και των εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφοράς με ιδιαίτερη έμφαση 

στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. Τα έργα θα εστίαζαν στους τομείς της 

κατασκευής και αναβάθμισης των οδικών αξόνων, του σιδηροδρομικού δικτύου, των 

λιμενικών υποδομών και των αεροδρομίων.  

Το τρίτο ΤΕΠ αφορούσε την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, με 

κύρια στόχευση την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και του παραγωγικού 

συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. 

Σημαντικοί πόροι διοχετεύτηκαν για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας μέσω 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το τέταρτο ΤΕΠ αφορούσε την Ψηφιακή Σύγκλιση, μέσω της προώθησης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην Δημόσια Διοίκηση με 
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στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Το πέμπτο ΤΕΠ αφορούσε την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχευε 

στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των ευάλωτων 

ομάδων όπως οι νέοι και οι γυναίκες. Επίσης, στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης 

στον τομέα της ψυχικής υγείας, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Το έκτο ΤΕΠ αφορούσε την Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, μέσω της 

αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης, των συστημάτων της επαγγελματικής 

κατάρτισης και την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επίσης ο 

σχεδιασμός προέβλεπε μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου 

μάθηση να καταστεί προσβάσιμη σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

Τέλος, το έβδομο ΤΕΠ αναφέρονταν στην Διοικητική Μεταρρύθμιση, με την 

δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ευέλικτης διακυβέρνησης με επίκεντρο τον 

πολίτη, ώστε να υπάρξει η μετάβαση από το ξεπερασμένο μοντέλο της διαχείρισης 

αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, στη νέα λογική της διοίκησης πολιτικών 

αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.  

         

 

Δομή και στόχοι των 5 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Για την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2007-2013, η 

Ελλάδα διαχωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
135

 Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ 

καλύπτουν περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία (αµιγής στόχος 

σύγκλισης, phasing out, phasing in), θα υπάρξει διαφοροποίηση του εύρους των 

παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια κατηγορία.
136

 Στόχος των πέντε 

ΠΕΠ ήταν η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στις αντίστοιχες περιφέρειες 

της χώρας. Η περιφερειακή ανάπτυξη αναφέρεται στον άξονα 7 του ΕΣΠΑ 2007-

2013.  

Οι παρεμβάσεις καλύπτονται, κατά γενικό κανόνα, με την μορφή ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος ανά περιφέρεια ως εξής:. 
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    ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 

    ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

    ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

    ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

    ΠΕΠ Αττικής 

 

Σε αντίθεση με το Γ΄ ΚΠΣ, όπου το σύνολο των περιφερειών ήταν επιλέξιμες στον 

αμιγή στόχο 1, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 πέντε ελληνικές περιφέρειες, που ξεπέρασαν τα 

προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης που έθετε η ΕΕ, εισέρχονται σε καθεστώς 

μεταβατικής στήριξης.
137

 Τα ΠΕΠ συνέβαλαν στην κάλυψη των εθνικών 

στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά με τα ΤΕΠ, δίνοντας έμφαση στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της κάθε μίας εκ των πέντε περιφερειών. Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ 

για όλες τις περιφέρειες κάλυπταν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων που αφορούσαν τις 

κοινωνικές δομές, την υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (νοσοκομεία και δομές 

κοινωνικής φροντίδας), τον πολιτισμό, έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος 

τοπικής κλίμακας, πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και πολιτικές ενίσχυσης 

ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

 

3.7.2 Τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο στρατηγικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν ναι διευρυνθούν περαιτέρω οι 

αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και να διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης σε 

επίπεδο ίσο ή και υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και  η επίτευξη 

πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης, με ταυτόχρονη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς.
138

 Είναι γνωστό ότι 

ανταγωνιστικότητα μιας οικονοµίας εξαρτάται από πλήθος προσδιοριστικών 

παραγόντων, όπως η βελτίωση της ποιότητας του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 

η στήριξη υψηλής, διαρκώς αυξανόμενης παραγωγικότητας και η εξασφάλιση 

υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες (εισόδημα, θέσεις εργασίας, ποιότητα 

ζωής). Το ΕΣΠΑ 2007-2013 εξαιτίας της δομής του, αλλά και του γεγονότος ότι οι 

χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις αποτελούσαν μέρος μια συνολικής προσπάθειας για 
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στόχευσε σε αυτούς του τομείς και βοήθησε την 

ελληνική οικονομία, κατά την περίοδο 2007-2013 να βελτιώσει θεαματικά τις 

επιδόσεις στον τομέα αυτό.
139

  

Μερικά από τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας ήταν η ενίσχυση 50.000 επιχειρήσεων, η αναβάθμιση 95.000 

τουριστικών κλινών και η δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας. Στον τομέα της 

έρευνας και τεχνολογίας και ψηφιακής σύγκλισης, ενισχύθηκαν 700 επιχειρήσεις για 

ανάλογες δράσεις και οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, σε ποσοστό 60%, διατίθενται 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 

αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού των 

μαθητών που εγκατέλειπαν πρόωρα το σχολείο. Αναμορφώθηκαν 600 προγράμματα 

σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταγράφηκε 

συμμετοχή 1.300.000 ατόμων σε δράσεις δια βίου μάθησης. Επίσης, συμμετείχαν 

200.000 άνεργοι σε προγράμματα κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας. 

Στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης σημειώθηκε μείωση του διοικητικού 

κόστους για τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 25%. Πιστοποιήθηκαν περίπου 25.000 

δημόσιοι υπάλληλοι ως χρήστες βασικών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών. Στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής, οι 

γραμμές του Μετρό της Αθήνας επεκτάθηκαν κατά 21 χλμ. και του προαστιακού 

σιδηροδρόμου κατά 70χλμ. Στο επίπεδο των αυτοκινητοδρόμων, κατασκευάστηκαν 

812 νέα χλμ., βελτιώνοντας αισθητά τα επίπεδα ασφάλειας στις οδικές μεταφορές. 

Επίσης, κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και χώρων 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για το σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΕΕ. Τέλος, επεκτάθηκε το δίκτυο φυσικού αερίου, καλύπτοντας 

πλέον το 43% του πληθυσμού.
140

    

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα 

σαφείς προτεραιότητες στο κέντρο των οποίων βρίσκονταν η περιφερειακή ανάπτυξη, 

η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η έμφαση στην απασχόληση, η καινοτομία και ο 

σεβασμός στο περιβάλλον. Στις 31 Μαρτίου 2017 στάλθηκαν στις αρμόδιες 

ευρωπαϊκές υπηρεσίες οι τελικές εκθέσεις ολοκλήρωσης του συνόλου των 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με την ολοκλήρωση αυτής 

της διαδικασίας και την αποδοχή τους από τις υπηρεσίες της ΕΕ έκλεισε και τυπικά η 

προγραμματική περίοδος 2007-2013. Η Ελλάδα απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό τους 

πόρους που ήταν προς διάθεση από ΕΣΠΑ 2007-2013, επιτυγχάνοντας ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
141
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Απορρόφηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων - 

Μελέτη περίπτωσης Δήμων Θέρμης & Νεάπολης Συκεών.  

4. Δήμος Θέρμης 

4.1 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου Θέρμης 

Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νοµού Θεσσαλονίκης 

και είναι αποτέλεσμα συνένωσης των τριών πρώην δήμων Θέρμης, Μίκρας και 

Βασιλικών (Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Συνορεύει βόρεια µε τον 

∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη, βορειοανατολικά µε τον ∆ήµο Λαγκαδά, ανατολικά µε 

τον ∆ήµο Πολυγύρου, νοτιοανατολικά µε τον ∆ήµο Νέας Προποντίδας, νοτιοδυτικά 

µε τον ∆ήµο Θερµαϊκού και δυτικά βρέχεται από τον Θερµαϊκό κόλπο. Εκτείνεται 

από τις ακτές του Θερµαϊκού κόλπου έως το όρος Χορτιάτη περιλαμβάνοντας στα 

διοικητικά του όρια το µεγαλύτερο μέρος της κοιλάδας του Ανθεμούντα.  

Η περιοχή, αν και ιδιαίτερα εύφορη με έντονη αγροτική δραστηριότητα, έχει 

έντονα χαρακτηριστικά περιαστικής περιοχής, εμφανίζοντας την τελευταία 

δεκαπενταετία αυξημένες οικιστικές τάσεις, λόγω και της επέκτασης του σχεδίου 

πόλεως που έγινε αλλά και της μικρής απόστασης από τον ΠΣΘ, που έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και επέκταση διάφορων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Οι νέες αυτές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε βάρος του 

πρωτογενούς τομέα. Παρατηρήθηκε μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ωστόσο 

παρατηρήθηκε µια ποιοτική αναβάθμιση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. 

Αφενός οι αγρότες στράφηκαν σε νέες δυναμικές καλλιέργειες και στην τυποποίηση 

των προϊόντων τους, δίνοντας τους μια προστιθέμενη αξία, αφετέρου οι κτηνοτρόφοι 

εκσυγχρόνισαν και βελτίωσαν τις υποδομές σταυλισμού των ζώων. 

 Ταυτόχρονα, στα διοικητικά του όρια δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις 

του δευτερογενούς αλλά και του τριτογενούς τομέα.  Στα βιομηχανικά πάρκα Ν. 

Ραιδεστού, Λακκιάς και στην περιοχή Εγκαταστάσεων Μικρής Όχλησης (ΕΜΟ) 

Θέρµης - Τριαδίου, δραστηριοποιούνται βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες όλων 

σχεδόν των κλάδων. Επίσης, στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της ∆.Ε. 

Θέρµης (ΦΕΚ 451ΤΑΑ&ΠΘ/13-12-2013) προβλέπεται η δηµιουργία 

Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β (χαµηλής και μέσης όχλησης) δυτικά της Ν. 

Ραιδεστού.
142

 

                                                 
142

  Δήμος Θέρμης. (2015). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019. Δ/νση Προγραμματισμού & 

Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη. 



Τοπική ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης – Συγκριτική μελέτη των Δήμων Θέρμης και Νεάπολης Συκεών 

67 

 

 

Πηγή: Wikipedia 

Η έδρα του νέου Δήμου Θέρμης βρίσκεται στην Θέρμη, 15 χιλιόμετρα από το 

κέντρο της Θεσσαλονίκης και η συνολική έκταση του δήμου είναι 385.321,80 

στρέµµατα, που κατανέµονται ως εξής:  

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης: 100.200 στρέµµατα. Είναι η διοικητική εξέλιξη της 

πρώην Κοινότητας Θέρμης που αναγνωρίστηκε σε Δήμο το 1998 με την εφαρμογή 

του Νόμου «Καποδίστριας», απορροφώντας τις κοινότητες Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων 

και Ν. Ρυσίου.
143

 Σήμερα η έχει εξελιχθεί σε διοικητικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

κέντρο της ανατολικής περιφέρειας και έναν πόλο έλξης για αναψυχή όλης της 

Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης. 

Σημαντικές εγκαταστάσεις υπερτοπικής εµβέλειας καταγράφονται στην περιοχή, 

όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, ο ΕΦΕΤ, το Τεχνολογικό Μουσείο, η Αµερικάνικη Γεωργική 

Σχολή, το ΕΘΙΑΓΕ, το Αγρόκτηµα του ΑΠΘ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, το Κέντρο Υγείας 

Θέρµης κ.λπ. Στον τοµέα της Α΄/θµιας και Β΄/βάθµιας εκπαίδευσης, πέραν των 

δηµόσιων σχολείων, εντάσσονται πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στα οποία 

αναπτύσσονται  πολλαπλές δραστηριότητες. 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας: 85.221,80 στρέµµατα. Είναι η διοικητική εξέλιξη 

του πρώην Δήμου Μίκρας που αποτελούνταν από τέσσερα δημοτικά/κοινοτικά 

διαμερίσματα (Τριλόφου, Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου, Πλαγιαρίου). Είναι από τις 

βασικότερες επιλογές ως τόπος πρώτης κατοικίας από τους κατοίκους του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς απέχει μόλις 20 χλμ. από το 
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κέντρο της πόλης και προσφέρει υψηλής ποιότητας διαβίωση.
144

 Στην περιοχή της 

Δημοτικής Ενότητας Μίκρας έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη 

αύξηση του πληθυσμού. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές 

πληθυσμού που έχουν καταγραφεί στις τελευταίες απογραφές. Όσον αφορά στην 

οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής, οι γηγενείς κάτοικοι 

δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), µε ένα μικρό 

μέρος αυτού να απασχολείται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Οι κάτοικοι 

που μετακινήθηκαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια ασχολούνται κατά τη 

συντριπτική τους πλειοψηφία στον τριτογενή τοµέα και κάποιοι στον δευτερογενή.
145

   

∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών: 200.100 στρέµµατα. Είναι η διοικητική εξέλιξη 

του πρώην Δήμου Βασιλικών που αποτελούνταν από έξι δημοτικά/κοινοτικά 

διαμερίσματα (Βασιλικών, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου, Σουρωτής και 

Περιστεράς). Ο πρωτογενής τομέας ανάπτυξης (γεωργία, θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες, κτηνοτροφία) αποτελούν την κύρια απασχόληση. Στα Βασιλικά 

υπάρχουν περί τα 500 στρέμματα θερμοκηπίων και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Βασιλικών έχει προχωρήσει στην κατασκευή ενός συσκευαστηρίου των 

παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας παρατηρείται σε 

µεγαλύτερο βαθµό στην Περιστερά, Λιβάδι και Αγ. Αντώνιο. Επίσης, καλλιεργούνται 

ανθοκομικά είδη και υπάρχει πληθώρα φυτώριων.
146

   

Σταδιακά το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων παρουσίασε μείωση. Το 

2003 το σύνολο των καλλιεργειών ανερχόταν σε 72.688 στρέµµατα. Οι αροτραίες 

καλλιέργειες καταλάμβαναν το 80% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η 

κηπευτική γη το 8%, οι δενδρώδεις καλλιέργειες το 7%, οι αγραναπαύσεις το 5% ενώ 

δεν καταγράφονται καλλιέργειες αμπελώνων.  

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στην ύπαρξη ενός ιδιαίτερα αξιόλογου φυσικού 

περιβάλλοντος, με πλήθος ρεμάτων, ενώ το έντονο ανάγλυφο του εδάφους, σε 

συνδυασμό µε την έντονη βλάστηση, βοηθούν στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου 

µικροκλίµατος που δίνει στην ευρύτερη περιοχή ποικιλία ως προς τις εναλλαγές του 

τοπίου. Αρκεί να αναφερθεί ότι στη  ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών καταγράφεται 

ποσοστό δασοκάλυψης που αγγίζει το 50%. 
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Πηγή: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Θέρμης 2011-2014 

 

 

4.2 Δημογραφικά στοιχεία  

Από την απογραφή του πληθυσμού το 2011, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μέθοδος της απογραφής πληθυσµού πλέον διαφέρει σηµαντικά σε σχέση με τις 

προηγούμενες απογραφές,
147

 συνάγουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να 

επιτύχουμε απόλυτες συγκρίσεις.  

 

Παρατηρώντας όμως τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, αλλά και του 

διαγράμματος, φαίνεται ότι η πληθυσμιακή αύξηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 

αγγίζοντας το 50%, σε σχέση με την απογραφή του 2001. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δήμος Θέρμης είναι ανάμεσα στους δέκα Δήμους, σε πανελλαδικό 
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επίπεδο, που εμφάνισαν την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση την τελευταία 

δεκαετία.  

 

Μελλοντικά, όταν θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες που έπονται της θεσμοθέτησης 

των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και στους τρεις πρώην ∆ήµους Θέρµης, Μίκρας 

και Βασιλικών (πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής)
148

 εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει περαιτέρω αύξηση του πληθυσµού, µε όχι όμως τόσο μεγάλο ρυθμό όπως τα 

προηγούμενα έτη, λόγω της οικονοµικής κρίσης.    

 

4.3 Βασικές υποδομές 

Ο Δήμος Θέρµης διασχίζεται από οδικούς άξονες, που αποτελούν τμήματα του 

εθνικού και του επαρχιακού δικτύου. Οι οδικοί αυτοί άξονες δίνουν τη δυνατότητα 

γρήγορης σύνδεσης των περισσοτέρων δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων του 

δήμου µε το βασικό οδικό δίκτυο του νοµού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη 

δυνατότητα σύνδεσής του με τους γειτονικούς δήμους αλλά και το κέντρο της πόλης. 

Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους της πληθυσμιακής αύξησης, όπως 

προαναφέρθηκε, συνέπεια της οικιστικής επέκτασης. Στα διοικητικά όρια του δήµου 

Θέρµης υπάρχουν αστικά δρομολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) που συνδέουν τον δήµο µε το Πολεοδομικό Συγκρότηµα 

Θεσσαλονίκης και τις ευρύτερες περιοχές, αλλά και τους οικισµούς του δήµου 

µεταξύ τους. Τέλος, λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία που συνδέει τη Θέρµη (έδρα 
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του ∆ήµου) με τους οικισµούς Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Φιλοθέης, 

αλλά και το Κέντρο Υγείας Θέρµης. 

Στα διοικητικά όρια του δήµου Θέρµης βρίσκεται και το Αεροδρόμιο 

«Μακεδονία», το οποίο αποτελεί διεθνή συγκοινωνιακό κόµβο. Η παραχώρησή του 

στην κοινοπραξία της Fraport και οι προγραμματισμένες επεκτάσεις σε κτίρια και 

διάδρομους προσαπογειώσεων θα αυξήσουν τις ανάγκες σε μετακινήσεις ανθρώπων 

και εμπορευμάτων. Η μελλοντική σύνδεση του Αεροδρομίου µε το Μετρό 

Θεσσαλονίκης δίνει την προοπτική για σύνδεση της περιοχής του δήµου Θέρµης με 

μέσα σταθερής τροχιάς. Επίσης, ο ανατολικός σταθμός μετεπιβίβασης των αστικών 

συγκοινωνιών (Α.Σ. ΙΚΕΑ) βρίσκεται σε πολύ κοντινή θέση µε τον δήµο Θέρµης, 

παρέχοντας το πλεονέκτημα σύνδεσης των περιοχών του δήµου Θέρµης με τον 

Σιδηροδρομικό Σταθµό και τον σταθµό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ.  Τέλος, η μικρή 

απόσταση του δήµου από το θαλάσσιο μετωπο παρέχει το πλεονέκτημα πρόσβασης 

στην παραλία (περιοχή αεροδρομίου ή περιοχή παραλίας δηµοτικής ενότητας 

Πλαγιαρίου) και τη δυνατότητα ανάπτυξης πλωτών μέσων μεταφοράς προς και από 

το κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

Η μεγάλη οικιστική επέκταση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια 

δημιούργησε και μεγάλες ανάγκες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο 

σύνολο του ο ∆ήµος υδροδοτείται από  γεωτρήσεις. Η έντονη πίεση που ασκείται για 

άρδευση,  ύδρευση και βιομηχανική  χρήση, έχει οδηγήσει την περιοχή σε αρνητικό 

ισοζύγιο ήδη από την δεκαετία του 1970. Με εξαίρεση τους παλαιότερους οικισμούς, 

όπου οι υποδομές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, στους περισσότερους παρατηρείται 

μεγάλη υστέρηση, ειδικά στα δίκτυα αποχέτευσης. Ο πρώην δήμος Θέρμης, έχοντας 

επενδύσει σημαντικούς πόρους, έχει ολοκληρώσει υποδομές αποχέτευσης 

ακαθάρτων. Υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στο Τριάδι, Ρύσιο, Ταγαράδες 

και Ραιδεστό όπου καταλήγουν στο Βιολογικό της Θέρµης. Στους πρώην Δήμους 

Μίκρας και Βασιλικών δεν υπάρχει παντού αποχετευτικό δίκτυο. Τον Ιανουάριο του 

2007 ξεκίνησε το έργο κατασκευής του κεντρικού δικτύου ακαθάρτων στο Πλαγιάρι 

καθώς και η κατασκευή του αγωγού που θα οδηγεί τα λύµατα στη Μηχανιώνα. Το 

έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί σήµερα. Συμπερασματικά, κλείνοντας τη 

παράγραφο διαχείρισης των λυµάτων, διαπιστώνεται η ανάγκη εκτέλεσης έργων 

αποχέτευσης και προστασίας των υδάτινων πόρων, λαµβάνοντας υπόψη και την 

έντονη αστικοποίηση που συντελείται στη περιοχή.  

  Στο πλαίσιο της κοινωνικής Πρόνοιας και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 

Καλλικράτης δημιουργήθηκε ένα ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας 
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& Προσχολικής Αγωγής», έχοντας υπό την επίβλεψή του τη λειτουργία όλων των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, των 

ΚΑΠΗ αλλά και του προγράμματος «Βοήθειας στο Σπίτι». Οι επτά παιδικοί σταθμοί 

φιλοξενούν 725 παιδιά και η συνολική δυναμικότητα των δοµών αυτών είναι 789 

βρέφη και νήπια, εκ των οποίων τα 462 είναι µέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και τα 

263 µε τροφεία (στοιχεία 2014-2015). Επίσης, λειτουργούν 13 παραρτήματα ΚΑΠΗ 

σε όλες της δημοτικές ενότητες του δήμου τα οποία έχουν 4.542 µέλη και τέσσερις 

δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», με τον αριθμό των ωφελούμενων να φτάνει στα 317 

άτομα. 

 

 

Αναφορικά με τις υποδομές σε σχολικά κτίρια Α΄/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης 

στον Δήμο Θέρμης λειτουργούν 32 Νηπιαγωγεία, 18 ∆ηµοτικά Σχολεία, 7 Γυµνάσια 

και 6 Λύκεια.  

 

 

Το σύνολο των µαθητών που φοιτούν σε αυτά είναι αντίστοιχα, 1.210 µαθητές 

Νηπιαγωγείου, 4.252 µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου, 1.858 µαθητές Γυµνασίου και 

1.666 µαθητές Λυκείου. Εύκολα διαπιστώνεται ότι η Α΄/θµια εκπαίδευση καλύπτεται 

µε τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες σε κάθε κοινότητα, ενώ η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έχει ως επί το πλείστον κτίρια στις έδρες των πρώην ∆ήµων, µε εξαίρεση 
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την ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας που έχει Γυµνάσιο και στην Τοπική Κοινότητα της 

Καρδίας, εκτός των δύο που διαθέτει στον Τρίλοφο. 

Τέλος, στον τομέα του πολιτισμού λειτουργεί δημοτικό ωδείο Θέρμης στο 

Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρµης και Δημοτική βιβλιοθήκη που ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το 1996 σε εθελοντική βάση και σήμερα λειτουργεί πλήρως, με 

αριθµό βιβλίων που ξεπερνά τις 14.000. Επίσης, Δημοτική Πινακοθήκη και θερινός 

κινηματογράφος. Στον τομέα του αθλητισμού, στα όρια του δήμου λειτουργούν τρία 

κλειστά γυμναστήρια και πλήθος γηπεδικών εγκαταστάσεων ανοικτού τύπου. 

 

 

4.4 Έργα από ευρωπαϊκούς πόρους στον Δήμο Θέρμης 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Θέρµης τα τελευταία χρόνια είναι 

προσανατολισμένη στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών διαμερισμάτων, 

τόσο σε επίπεδο υποδοµών όσο και στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, 

με ταυτόχρονη ενίσχυση και επέκτασης των κοινωνικών δοµών μέσω των οποίων θα 

ανακουφιστούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδας της περιοχής.   

Ο ∆ήµος Θέρµης, χαρακτηρίζεται από:  

 Τα πλεονεκτήματα λόγω της φυσικής και γεωγραφικής θέση του.  

 Την οικιστική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής που προσφέρει.  

 Τη μεγάλη συγκέντρωση υποδοµών υπερτοπικής αξίας και κρίσιμης σηµασίας 

για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 

Η έντονη οικιστική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη παρουσία πολλών υποδοµών 

υπερτοπικής σημασίας δημιουργούν έντονες πιέσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον, ειδικότερα λόγω της συνεχούς ανάγκης δημιουργίας νέων 

και απαραίτητων υποδοµών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η δημοτική αρχή έχει 

θέσει ως βασική της προτεραιότητα να αναδείξει τον δήμο σε περιοχή υψηλής 

ποιότητας διαβίωσης, να συγκεντρώσει νέες υποδομές επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, να παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξίας και σημασίας για την ευρύτερη 

περιοχή με την δημιουργία ισχυρού κοινωνικό ιστού. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα έργα και οι δράσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν στις τρεις τελευταίες χρηματοδοτικές περιόδους (Γ΄ ΚΠΣ 2000-

2006, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020), στον Δήμο Θέρμης. 

Α/Α Γ ΚΠΣ 2000-2006 ΠΟΣΟ  

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 214.367 € 

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 519.846 € 

3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.824.846 € 
4 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 1.229.255 € 

5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 361.589 € 

6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 190.808 € 

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 202.277 € 

8 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2.688.061 € 

9 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΩΝ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

486.242 € 

10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ , ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 28.493 € 

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 130.609 € 

12 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΚΡΑΣ» 

111.052 € 

13 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ» 

237.500 € 

14 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ Ν. ΡΥΣΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ» 

184.897 € 

15 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

111.064 € 

16 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΜΙΚΡΑΣ 

121.424 € 

17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 170.500 € 

18 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΠΣ) 

255.555 € 

19 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ Ν. ΡΥΣΙΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΠΣ) (9) 

170.500 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.238.885 € 
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Α/Α ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΣΟ 

1 Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Β. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης 2.448.764 € 

2 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του 
Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης 5.138.936 € 

3 Προηγμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης 

181.602 € 

4 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης 45.000 € 

5 

Προμήθεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του 1ου 
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θέρμης 
και του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ειδικής αγωγής Α' 
βαθμίδας Θέρμης στη Θεσσαλονίκη 

126.019 € 

6 Κατασκευή 2ου διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου και αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων (Προκατ) στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης 638.583 € 

7 Διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή επέκτασης της Θέρμης Θεσσαλονίκης 9.763.347 € 

8 Μελέτες και έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της 
υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Α΄ Φάση 3.315.595 € 

9 
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 
(υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Θέρμης για την 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 

63.960 € 

10 Αξιοποίηση γεώτρησης Συναδού και κατασκευή αγωγού σύνδεσης με 
Κοτρώνι στον Τρίλοφο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης 157.442 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 21.879.248 € 

 

 

Α/Α ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΣΟ 

1 Επέκταση προσθήκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης – Τριαδίου και 
εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου 2.540.000 € 

2 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης 172.800 € 

3 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Θέρμης 234.000 € 

4 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα 4.091.340 € 

5 Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής 
λεκάνης Ανθεμούντα – Β΄Φάση 8.575.701 € 

6 Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος 
κτιρίων στο Λιβάδι Δήμου Θέρμης 693.353 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 16.307.195 € 

Πηγή: Δ/νση Προγραμματισμού Δήμου Θέρμης 

 

Για τις δύο πρώτες περιόδους, τα στοιχεία αφορούν τους τρεις πρώην 

καποδιστριακούς δήμους (Θέρμης-Μίκρας-Βασιλικών). Για την τρέχουσα περίοδο 

(ΕΣΠΑ 2014-2020), τα στοιχεία αναφέρονται πλέον στον ενιαίο καλλικρατικό Δήμο 

Θέρμης. 
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Κάποια συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν μελετώντας τις τρεις περιόδους 

είναι τα εξής: 

Σε όλες τις περιόδους, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές είχαν εντοπίσει το έλλειμμα σε 

βασικές υποδομές, όπως οδοποιία, σχολικές μονάδες, δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης και προσπάθησαν να εντάξουν έργα τέτοιου χαρακτήρα. 

Μετά το τέλος του Γ΄ ΚΠΣ παρατηρείται το φαινόμενο της μη ύπαρξης πιστώσεων 

προς τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα των τριών Δήμων υπό την μορφή επιδοτήσεων, 

για διάφορες κοινωνικές δράσεις. Μία εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι για την 

περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που ανήκουν και οι τρεις δήμοι, οι περιοχές 

αυτές είχαν υπερβεί τον κοινοτικό μέσο όρο, ώστε να χαρακτηρίζονται πλέον ως 

μειονεκτούσες περιοχές, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός χρηματοδοτήσεων. 

Λόγω του έντονου γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής, όπως αποτυπώθηκε και 

στην παρουσίαση του δήμου, εντάσσονται περιβαλλοντικά έργα ζωτικής σημασίας 

για την ασφάλεια των πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και της δημόσιας υγείας, όπως 

διευθέτηση χειμάρρων και διαχείριση υγρών αποβλήτων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμης, είτε ως καποδιστριακός είτε 

ως καλλικρατικός, κατάφερε να εξασφαλίσει και στις τρεις περιόδους χρηματοδότηση 

για την κατασκευή ή επέκταση των σχολικών του μονάδων.      

Η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του Δήμου Θέρμης αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Παράλληλα, αναδεικνύεται ακόµα πιο έντονα η 

ανάγκη υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι οικιστικές 

επεκτάσεις, οι επενδύσεις σε έργα αστικής και κοινωνικής υποδοµής και η 

προνομιακή γεωγραφική θέση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αύξηση του 

παραγόμενου τοπικού προϊόντος και συνακόλουθα του πολιτισµικού προϊόντος και 

της απασχόλησης.
149

 Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασµός του δήµου Θέρµης 

προσδιορίζεται από συνδυασµένες παρεµβάσεις ενίσχυσης στους άξονες της 

ποιότητας ζωής, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής 

πολιτικής σε τομείς παιδείας - πολιτισµού - αθλητισµού.  Ειδικότερα δε στον τοµέα 

της απασχόλησης και της τοπικής οικονοµίας ο ∆ήµος στοχεύει στην εκμετάλλευση 

και αξιοποίηση του πρωτογενούς τοµέα.   
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5. Δήμος Νεάπολης Συκεών 

5.1 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου Νεάπολης Συκεών 

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και έχει προέλθει από τη συνένωση των 

τεσσάρων πρώην δήμων Αγ. Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών, που σήμερα 

αποτελούν πλέον τις τέσσερις δημοτικές ενότητες. Στο βόρειο τμήμα του συνορεύει 

με το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, στα νότια με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και στα δυτικά 

με το Δήμο Παύλου Μελά.
150

 

Ο Δήμος της Νεάπολης Συκεών, όπως και οι περισσότερες περιοχές της 

Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με έντονη 

βλάστηση το οποίο δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον αστικό χώρο, με αξιόλογες 

διαδρομές και πανοραμική θέα προς το σύνολο του Θερμαϊκού Κόλπου και το λιμάνι 

της πόλης, το Επταπύργιο, τα Τείχη. Από το σύνολο της έκτασης του Δήμου, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (52.6%) αντιστοιχεί στη δασική έκταση του δάσους Σέιχ-Σου, 

που ανήκει στη διοικητικά όρια του Δήμου και έχει έκταση 2000 στρέμματα.
151

 Στα 

όρια του  Δήμου μπορεί κανείς να συναντήσει αστικές κατοικίες και των δύο τύπων 

(μονοκατοικίες και πολυκατοικίες). 

 

Πηγή: Wikipedia 
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα και απασχόληση είναι προσανατολισμένη στο 

τριτογενή τομέα με πτωτική τη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα και ειδικότερα 

της μεταποίησης, που έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι 

απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, σε 

ποσοστό 75%, με κύριο οικονομικό κλάδο το χονδρικό – λιανικό εμπόριο (21,1%).
152

 

Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα ως ποσοστό αγγίζουν μόλις το 1%, αν και 

τη τελευταία δεκαετία υπήρξε αύξηση, σε απόλυτο αριθμό απασχολούμενων στον 

πρωτογενή τομέα, από 297 άτομα το 2001 σε 355 το 2011 (αύξηση 19,53%).
153

 

Η έδρα του νέου Δήμου Νεάπολης Συκεών βρίσκεται στις Συκιές, και η συνολική 

έκταση του δήμου είναι 12.903 στρέµµατα, που κατανέµονται ως εξής: 

∆ηµοτική Ενότητα Συκεών: 7.982 στρέµµατα. Με το ΠΔ 18/18.1.1934, ο μέχρι 

τότε Δήμος Θεσσαλονίκης διασπάστηκε και έτσι δημιουργήθηκαν νέες κοινότητες, 

μεταξύ αυτών και η κοινότητα Συκεών. Μετά την απογραφή του 1951 και με το 

Βασιλικό Διάταγμα του 1954, επήλθε η μετατροπή της κοινότητας σε Δήμο, που 

περιελάμβανε τους οικισμούς Συκιές και Ρετζίκι.
154

 

Είναι κατ’ εξοχήν τόπος κατοικίας, περιοχή ξεχωριστή, όχι μόνο για τη μορφολογία 

του εδάφους αλλά και για τη γειτνίασή της με το δάσος του Σέιχ Σου. Η έκτασή της 

χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή, με μέσο σταθμικό υψομέτρου 106 μ. και αποτελείται 

από 10 πολεοδομικές ενότητες (Κολοκοτρώνη, Ειρήνη-Καστέλο, Βάρνα, Ρήγα 

Φεραίου, Αρμενοχωρίου, Κρυονερίου, Εθν. Αντιστάσεως, Δενδροφυτείας, Κάστρα, 

Καλλιθέα). 

∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Παύλου: 1.953 στρέµµατα. Βρίσκεται πολύ κοντά στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης και της ιστορικής Άνω Πόλης. Οι κλίσεις του εδάφους 

χαρακτηρίζονται έντονες σε όλα τα σημεία της περιοχής της δημοτικής ενότητας με 

το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας να φτάνει στα 177 μέτρα.
155

 

Αποτελείται από 2 πολεοδομικές ενότητες (Αγίου Παύλου και Ευαγγελίστριας). 

∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης: 1.168 στρέµµατα. Καταλαμβάνει έκταση που 

διακρίνεται για το έντονο ανάγλυφο του εδάφους της, σε μικρή απόσταση από το 

κέντρο της πόλης. Χωροταξικά στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, 
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βρίσκεται ανατολικά της οδού Λαγκαδά, ενός από τους βασικούς οδικούς άξονες της 

δυτικής Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με τη διοικητική της θέση, βρίσκεται μεταξύ των 

Δήμων Παύλου-Μελά, Αμπελοκήπων και Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από 8 

πολεοδομικές ενότητες (Νεάπολης, Πυροπαθών, Κάτω Αναγεννήσεως, Άνω 

Αναγεννήσεως, Κουντουριώτη, Τρωάδος, Ρήγα Φεραίου και Υδραγωγείου).  

Η σημερινή Νεάπολη αποτελεί έδρα του Υποθηκοφυλακείου Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως καθώς και 

πολλών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Διαθέτει πλήθος αθλητικών και 

πολιτιστικών υποδομών. 

∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων: 1.8 στρέµµατα. Συνορεύει στα βόρεια, νότια και 

ανατολικά με το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και δυτικά με τη δημοτική ενότητα Συκεών 

και το δήμο Παύλου-Μελά. Εμφανίζει μέτριο ανάγλυφο και αποτελείται από 5 

πολεοδομικές ενότητες (Βυζάντιο, Πηγών, Παράδεισος, Ακροπόλεως και Αγ. 

Τριάδος).  

 

5.2  Δημογραφικά στοιχεία 

Από την απογραφή του πληθυσμού το 2011, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μέθοδος της απογραφής πληθυσµού πλέον διαφέρει σηµαντικά σε σχέση με τις 

προηγούμενες απογραφές, τα αποτελέσµατά της και αυτά προηγούμενων απογραφών 

δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

πληθυσμιακή εξέλιξη των 4 δημοτικών ενοτήτων, από το 1981 έως και την τελευταία 

απογραφή του 2011.  

 

Πίνακας πληθυσμού Δήμου Νεάπολης Συκεών 1981-2011 

Τοπικό διαμέρισμα 1981 1991 2001 2011* 

(μόνιμος) 

Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου 7.169 7.221 7.978 6.852 

Δημοτική Ενότητα Νεάπολης 31.464 30.568 30.279 27.084 

Δημοτική Ενότητα Συκεών 32.288 34.059 41.726 37.753 

Δημοτική Ενότητα Πεύκων 1.501 2.888 6.434 13.052 

Σύνολο 72.422 74.736 86.417 84.741 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Παρατηρώντας τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι η αύξηση του πληθυσμού ήταν 

μεγάλη στην δεκαετία 1991-2001, ενώ την αμέσως επόμενη δεκαετία ο πληθυσμός 

σταθεροποιήθηκε στα ίδια επίπεδα παρουσιάζοντας μάλιστα και μια μικρή μείωση 

της τάξεως του 5,08%. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω και της μετατόπισης ενός 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού του ΠΣΘ προς τα ανατολικά του νομού. Επίσης, ενώ 

σε όλες τις δημοτικές ενότητες (πρώην Δήμοι) καταγράφεται μείωση του πληθυσμού, 

στην δημοτική ενότητα Πεύκων η αύξηση ξεπερνάει το 100%. 

Η απογραφή του 2011 έδειξε ότι η μέση ηλικία του πληθυσμού στον Δήμο 

καταγράφεται σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με το 2001. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 

παρατηρείται στις ηλικίες μεταξύ 40-49 ετών και 50-59 ετών, ενώ η αύξηση του 

γηραιότερου πληθυσμού 70 ετών και άνω είναι σημαντικότατη, αγγίζοντας το 

47,36%. Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται σε όλες τις ομάδες ηλικιών από τα 30 έτη 

και κάτω.
156

 Τέλος, στον Δήμο Νεάπολης Συκεών κατοικούν 6.567,54 άτομα ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο, γεγονός που τον καθιστά πυκνοκατοικημένο δήμο. 

 

 

5.3 Βασικές υποδομές 

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Λόγω και της τακτικής συγκοινωνίας με λεωφορεία του ΟΑΣΘ, η πρόσβαση στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι γρήγορη μέσω των λεωφοριογραμμών. Επίσης, 

βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της 

κάθετης σύνδεσης με την περιφερειακή οδό, δίνεται η δυνατότητα για γρήγορη 

πρόσβαση στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στις ανατολικές περιοχές του νομού 

Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλους τους γειτονικούς νομούς. Σημαντικό ρόλο στην 

κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του Δήμου έχει ο άξονας της οδού Λαγκαδά, η 

κυκλοφορία του οποίου είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη καθώς δέχεται όλη την κίνηση 

από το κέντρο της πόλης, προς και από τις δυτικές περιοχές του ΠΣΘ και παράλληλα 

αποτελεί και μέρος της Εθνικής Οδού. Ο στόχος που έχει θέσει η δημοτική αρχή, 

λόγω των αυξημένων ρύπων ως αποτέλεσμα της έντονης κυκλοφοριακής 

επιβάρυνσης που καταγράφονται στα διοικητικά όρια του δήμου, είναι η μείωση 
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τουλάχιστον κατά 26,2 % των εκπομπών CO2, από τα επίπεδα του έτους βάσης 2010, 

μέσω ενεργειών εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος 2020.
157

    

Στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης ο δήμος εξυπηρετείται από την Εταιρία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) που είναι υπεύθυνη για 

την υδροδότηση αλλά και μεταφορά των αστικών λυμάτων, το δίκτυο της οποίας 

καλύπτει το σύνολο του δήμου. Αναφορικά με το δίκτυο του φυσικού αερίου, αυτό 

έχει επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως από το 2011 είχαν 

προγραμματιστεί 17 επεκτάσεις του δικτύου στη δημοτική ενότητα Αγ. Παύλου, 7 

στη δημοτική ενότητα Νεάπολης, 17 στη δημοτική ενότητα Πεύκων,  και 36 στη 

δημοτική ενότητα Συκεών.
158

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας των ευπαθών ομάδων, ο 

Δήμος Νεάπολης Συκεών έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο κοινωνικών δομών. 

Οι δομές αυτές λειτουργούν από τον δήμο αλλά και από τα δημοτικά νομικά 

πρόσωπα ή  από φορείς στους οποίους ο δήμος συμμετέχει θεσμικά.   

Στους 19 παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν στις τέσσερις δημοτικής ενότητες 

φιλοξενούνται συνολικά 255 βρέφη και 947 παιδιά. 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ 

ΔΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΗ ΠΑΙΔΙΑ 

1 Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 36 125 

2 Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΜΦΠΑΠΔ ΠΕΥΚΩΝ 24 25 

3 Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΦΠΑΠΔ ΠΕΥΚΩΝ  75 

4 Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΦΠΑΠΔ ΠΕΥΚΩΝ  50 

5 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΟΥ 

ΛΟΪΖΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΠΕΥΚΩΝ 12 50 

6 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 

ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΦΠΑΠΔ ΠΕΥΚΩΝ 15 48 

7 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ  50 

8 Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  25 

9 Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΡ. 

ΣΑΡΑΦΗ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24  
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10 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΑ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12 60 

11 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 60 

12 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12 60 

13 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΦΠΑΠΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  120 

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΥΛΑΦ 

ΠΑΛΜΕ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 32 53 

15 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 6 46 

16 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ  20 

17 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 8 15 

18 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 15  

19 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛ ΜΦΠΑΠΔ ΣΥΚΕΩΝ 35 65 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 

 

Επίσης, λειτουργούν 9 δομές ΚΑΠΗ με το σύνολο των μελών να είναι 8.480 και 9 

δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» με τον αριθμό των ωφελούμενων να φτάνει τους 1.898. 

 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ 

ΔΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(2014) 

1 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Α ΚΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒσΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 233 

2 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β ΚΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒσΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 249 

3 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Α ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ ΒσΣ ΣΥΚΕΩΝ 362 

4 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ ΒσΣ ΣΥΚΕΩΝ 259 

5 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Γ ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ ΒσΣ ΣΥΚΕΩΝ 287 

6 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΠΗ ΠΕΥΚΩΝ ΒσΣ ΠΕΥΚΩΝ 171 
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7 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Α ΚΑΠΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΒσΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 125 

8 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β ΚΑΠΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΒσΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 114 

9 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Γ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΒσΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 98 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου λειτουργούν 12 δομές 

ΚΔΑΠ, 2 δομές ΚΔΑΠΜΕΑ, 2 Δημοτικά Ιατρεία και 9 δομές αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της κρίσης.  

Αναφορικά με τις υποδομές σε σχολικά κτίρια Α΄/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης 

στον Δήμο Νεάπολης Συκεών λειτουργούν 39 Νηπιαγωγεία, 24 ∆ηµοτικά Σχολεία, 

11 Γυµνάσια, 11 Λύκεια, 1 σχολείο 2
ης

 ευκαιρίας και 1 ΔΙΕΚ. 

 

  

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 

 

Το σύνολο των µαθητών που φοιτούν σε αυτά είναι αντίστοιχα, 1.182 µαθητές 

Νηπιαγωγείου, 4.922 µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου, 2.797 µαθητές Γυµνασίου και 

3.148 µαθητές Λυκείου. 
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Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 

 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία η γενική μείωση του μαθητικού 

δυναμικού στο σύνολο του Δήμου, ανάμεσα στα σχολικά έτη 2011-2012 και 2014-

2015, ανέρχεται σε 5%.
159

 Μεγαλύτερη είναι η μείωση στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, με πτώση της τάξης του 10% στα Νηπιαγωγεία και 5% στα Δημοτικά 

Σχολεία. Η μείωση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εντονότερη 

στις Δημοτικές ενότητες Νεάπολης και Συκεών. Αντίστοιχα, τα Πεύκα σημειώνουν 

μικρή αντίστοιχη αύξηση της τάξης του 2% στα Νηπιαγωγεία και του 1% στα 

Δημοτικά Σχολεία. Στον Αγ. Παύλο παρατηρείται επίσης αύξηση (11%) στα 

Νηπιαγωγεία.   

Μείωση παρατηρείται και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 6% στα Γυμνάσια 

και 9% στα Λύκεια. Και εδώ η μείωση παρατηρείται κυρίως στις Δημοτικές ενότητες 

Νεάπολης και Συκεών ενώ αντίστοιχα τα Πεύκα παρουσιάζουν αύξηση του 

μαθητικού δυναμικού κυρίως στα Λύκεια (κατά 19%), γεγονός που οφείλεται στη 

δημιουργία του νέου Λυκείου στην περιοχή. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159

  Δήμος Νεάπολης Συκεών. (2015). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019. Δ/νση 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη. 
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5.4 Έργα από ευρωπαϊκούς πόρους στον Δήμο Νεάπολης Συκεών  

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Νεάπολης Συκεών τα τελευταία χρόνια έχει 

εστιάσει στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης (θέτοντας 

γενικούς στόχους) που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος στο μέλλον και στην επιλογή των 

κατάλληλων στρατηγικών επιλογών της διοίκησης που θα εξασφαλίσουν την 

επίτευξη των ως άνω γενικών στόχων (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι 

εσωτερικής ανάπτυξης). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δημοτική αρχή έχει θέσει ως βασική 

προτεραιότητά της την ανάδειξη ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης βασιζόμενο 

στην κοινωνική προστασία, την αλληλεγγύη και την προστασία των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άνεργοι), λαμβάνοντας μέτρα 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Η εξασφάλιση της 

επάρκειας κοινωνικών υποδομών σε κάθε γειτονιά του Δήμου αποτελεί στοίχημα της 

τωρινής διοίκησης.   

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα έργα και οι δράσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν στις τρεις τελευταίες χρηματοδοτικές περιόδους (Γ΄ ΚΠΣ 2000-

2006, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020), στον Δήμο Νεάπολης Συκεών. 

 

Α/Α Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 ΠΟΣΟ 

1 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 2.518.797 € 
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 568.745 € 
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 1.454.637 € 
4 3ο - 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Π4 885.000 € 

5 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ:18  Κέντρο Πληροφόρησης , 8 
 Εργαστήριο Ζωγραφικής  , 10 Εργαστήριο Ζωγραφικής , 029 
 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και 32  Κέντρο Νεότητας  του 
Δήμου Συκεών 

851.713 € 

6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 540.324 € 

7 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:<<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΔΗΜΟΙ 
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ,ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ,ΣΥΚΕΩΝ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ και Κοινότητα 
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ>> 

22.184 € 

8 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(ΔΗΜΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, ΣΥΚΕΩΝ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)" 

22.840 € 

9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 64.058 € 

10 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 44.042 € 

11 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΣΥΚΕΩΝ 

91.263 € 

12 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 39.823 € 
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13 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 46.889 € 

14 

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

38.305 € 

15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 165.973 € 

16 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"» 

193.142 € 

17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 158.052 € 

18 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

103.331 € 

19 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ <<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>>. 

111.998 € 

20 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

167.952 € 

21 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4ης ΜΟΝΑΔΑΣ <<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ >> ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΣΥΚΕΩΝ 

124.636 € 

22 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ» 136.706 € 

23 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ"» 62.385 € 

24 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ» 188.624 € 

25 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ.Π.Β.Σ. ΣΥΚΕΩΝ» 189.172 € 

26 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ Δ.Π.Β.Σ. ΣΥΚΕΩΝ"» 

82.036 € 

27 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 118.454 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.991.081 € 

 

 

Α/Α ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΣΟ 

1 Κατασκευή Επιδεικτικού Βιοκλιματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (8ο Δημοτικό 
Σχολείο Συκεών) 2.068.245 € 

2 Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στο δήμο Νεάπολης - Συκεών 
στη Θεσσαλονίκη 337.520 € 

3 Ανάπλαση περιοχών Πυροπαθών & Τρωάδος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης 1.881.438 € 
4 "Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης" 596.227 € 

5 «Βελτίωση ή αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – 
Συκεών» 1.341.908 € 

6 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 953.791 € 

7 Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων του δήμου Νεάπολης - Συκεών 
Θεσσαλονίκης 152.090 € 
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8 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

97.170 € 

9 Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 16ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Συκεών 
στη Θεσσαλονίκη 857.122 € 

10 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 261.016 € 

11 
Ενίσχυση διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας 
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων 

14.350 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.560.877 € 

 

 

Α/Α ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΣΟ 

1 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών 397.800 

2 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νεάπολης-Συκεών 574.637 
3 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης- Συκεών 168.480 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.140.917 

Πηγή: Δ/νση Προγραμματισμού Δήμου Νεάπολης Συκεών 

 

Στις δύο πρώτες περιόδους, τα στοιχεία αφορούν τους τέσσερις πρώην 

καποδιστριακούς δήμους (Συκεών, Αγ. Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων). Την 

τρέχουσα περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020), τα στοιχεία αναφέρονται πλέον στον ενιαίο 

καλλικρατικό Δήμο Νεάπολης Συκεών. 

Κάποια συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν μελετώντας τις τρεις περιόδους 

είναι τα εξής: 

Σε όλες τις περιόδους, οι δημοτικές αρχές και των τεσσάρων καποδιστριακών 

δήμων έδιναν μεγάλη σημασία σε έργα που είχαν ως κύριο σκοπό την υποστήριξη 

κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση αντίστοιχων υποδομών, όπως για παράδειγμα 

την ενίσχυση της απασχόλησης, την κατάρτιση νέων επιχειρηματιών και στελεχών 

παιδικής φροντίδας. Δράσεις, που όπως είδαμε παραπάνω, είχαν δευτερεύοντα ρόλο 

στον σχεδιασμό των δήμων που ανήκουν πλέον στον ενιαίο Δήμο Θέρμης. 

Μετά το τέλος του Γ΄ ΚΠΣ παρατηρείται το φαινόμενο της μη ύπαρξης πιστώσεων 

προς τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα των τεσσάρων Δήμων, υπό την μορφή 

επιδοτήσεων, για διάφορες κοινωνικές δράσεις. Η εξήγηση είναι ίδια και με την 

περίπτωση των δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Θέρμης.  

Στην ενότητα με τα δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην 

εξέλιξη του πληθυσμού μεταξύ της δεκαετίας 2001-2011 παρατηρήθηκε ότι για την 

δημοτική ενότητα Πεύκων η αύξηση του πληθυσμού άγγιξε το 100%. Η πληθυσμιακή 
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αυτή έκρηξη ανάγκασε την δημοτική αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή δύο 

δημοτικών σχολείων και ενός γυμνασίου, αντλώντας ευρωπαϊκούς πόρους. 

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

παρατηρείται μια ευαισθητοποίηση των δημοτικών αρχών στην προώθηση έργων 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικής μονάδας 

και την κατασκευή βιοκλιματικού σχολείου. Επίσης, λόγω του αστικού χαρακτήρα 

αλλά και της επιβάρυνσης από ρύπους των οχημάτων, εντός των ορίων του Δήμου, 

ένα μεγάλο κονδύλι κατευθύνθηκε στην βελτίωση και αντικατάσταση των ρυπογόνων 

οχημάτων του δήμου.      

Τέλος, την τρέχουσα περίοδο ο Δήμος Νεάπολης Συκεών δεν έχει καταφέρει να 

χρηματοδοτήσει πολλά έργα, σε αντίθεση με τον Δήμο Θέρμης. Τα τρία έργα που 

κατάφεραν να ενταχθούν έχουν και αυτά ως κύριο σκοπό την ενίσχυση των 

κοινωνικών δομών και την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που έχουν 

επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 

Η κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη αποτελούν κυρίαρχη επιλογή του δήμου 

Νεάπολης Συκεών. Το όραμα του Δήμου περιλαμβάνει την εξασφάλιση της 

επάρκειας των κοινωνικών υποδομών σε κάθε γωνιά του Δήμου. Η επάρκεια αυτή 

έγκειται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη σωστή χωροθέτησή 

τους.
160

 Σε αυτά τα πλαίσια, ιδιαίτερα απαραίτητη κρίνεται η ένταξη όλων των 

περιοχών του Δήμου στην ακτίνα εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η επάρκεια σε χώρους 

πολιτισμού, αθλητισμού και πρόνοιας, η οποία επάρκεια θα βοηθήσει στην ισόρροπη 

εφαρμογή της πολιτιστικής και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.  

Η προοπτική της σχεδίασης και της διαμόρφωσης της πράσινης πόλης αποτελεί 

επίσης σημαντική προτεραιότητα. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι 

υψίστης σημασίας, αφού θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, αλλά και στη δημιουργία ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για την 

προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του τριτογενούς τομέα.
161

 

                                                 
160

  Δήμος Νεάπολης Συκεών. (2015). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019. Δ/νση 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη. 
161

  Βλ. Ομοίως 
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6. Συμπεράσματα 

Υπάρχει η άποψη ότι η βασικότερη επιδίωξη της περιφερειακής πολιτικής πρέπει 

να είναι η οικονοµική ανάπτυξη των χωρών, ενώ µια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι 

πρέπει να έχει ως βασική επιδίωξη την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το 

συμπέρασμα όμως που προκύπτει είναι ότι η περιφερειακή πολιτική είναι πιο 

αποτελεσματική όταν επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και οι δύο επιδιώξεις. Η 

περιφερειακή πολιτική µπορεί να έχει  διάφορους στόχους όπως οικονομικούς, 

κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή ακόμα και πολιτικούς, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόβληµα  

χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση του πληθυσµού στα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα, την υψηλή ανεργία και το υψηλό ποσοστό παραγόμενου ΑΕΠ σε δύο μόνο 

περιφέρειες (Αττική και Κεντρική Μακεδονία).  

Διαχρονικά όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης στόχευαν 

στην αντιμετώπιση της αναπτυξιακής υστέρησης που εμφάνιζαν οι περιφέρειες στην 

Ελλάδα. Τα ΜΟΠ εφαρμόστηκαν σε όλη την χώρα και παρόλο που είχαν συγκυριακό 

χαρακτήρα, τα αποτελέσματα ήταν θετικά, αφού έδωσαν ώθηση στον περιφερειακό 

προγραμματισμό, στην αναδιοργάνωση της διοίκησης και ήταν µια ευκαιρία για τους 

περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να ενισχυθούν µέσω των διαδικασιών 

διαχείρισης δράσεων. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα 

αντιμετώπισης των περιφερειακών ανισοτήτων και προώθησης της ανάπτυξης, τα 

λεγόμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ). Τα ΚΠΣ έχουν σαν βασικό στόχο να 

θέτουν τις βασικές κατευθύνσεις, σχεδιασμένα σε πολυετή βάση, και αποτελούν το 

βασικότερο εργαλείο οικονοµικής βοήθειας της ΕΕ προς την Ελλάδα και όχι μόνο.  

Το Α΄ ΚΠΣ (1989-1993) στόχευε στην αντιμετώπιση βασικών αναπτυξιακών 

προβλημάτων της χώρας και στην προετοιμασία της στο να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις από τη δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς, 

η δηµιουργία της οποίας είχε τεθεί ως στόχος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης μέχρι 

το τέλος του 1992. Το Α΄ ΚΠΣ εφαρμόστηκε σε ένα μικροοικονομικό περιβάλλον 

καθόλου ευνοϊκό για την προώθηση της ανάπτυξης.  Παρόλο αυτά η Ελλάδα έλαβε 

σημαντική οικονοµική βοήθεια, κυρίως στον τοµέα των υποδοµών, όχι όμως αρκετή 

για να αλλάξει τις οικονοµικές συνθήκες της χώρας. 

Το Β΄ ΚΠΣ (1994-1999) αποτέλεσε για την ελληνική οικονοµία το σημαντικότερο 

πακέτο οικονοµικής βοήθειας που είχε λάβει ως εκείνη την περίοδο, καθώς έδινε 

έµφαση σε έργα υποδοµής εθνικής εµβέλειας. Παρόλο που η χρηματοδότηση των 
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ΠΕΠ είχε υποχωρήσει αισθητά σε σχέση µε το Α΄ ΚΠΣ, η αδυναµία απορρόφησης 

των πόρων για μεγάλα έργα, σε συνδυασµό µε την προώθηση επιπλέον μικρών έργων 

στο περιφερειακό τους σκέλος, κατέστησαν τα ΠΕΠ κυρίαρχα. Το Β΄ ΚΠΣ ενίσχυσε 

την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών µελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας για σύγκλιση των οικονομιών τους ενόψει της υιοθέτησης 

κοινού νομίσματος. 

Την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006), η Ελλάδα ενισχύεται για μία ακόμα φορά 

µε σημαντικούς πόρους από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία Το τρίτο κατά σειρά πακέτο είχε 

θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονοµία, παρά τα προβλήματα διαχείρισης των 

πόρων και της γραφειοκρατίας. Έφερε σε πέρας μεγάλα έργα που είχαν αρχίσει µε το 

Β΄ ΚΠΣ και µε εξίσου μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν αυτή την περίοδο έδωσε 

ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Παρόλα αυτά ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας των 

ΠΕΠ διαχρονικά γίνεται όλο και λιγότερο διακριτός, ενώ συστηματικά εμφανίζονται 

περιφέρειες που έχουν δυσανάλογη συμμετοχή σε αυτά, με βάση το επίπεδο 

ανάπτυξης τους. Ενόψει και της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, παρατηρήθηκε 

μείωση των διαθέσιμων πόρων και μετατόπιση της περιφερειακής πολιτικής, λόγω 

και τις προσχώρησης νέων κρατών μελών στην ΕΕ. Αυτό οδήγησε, με την σειρά του, 

σε εξαιρέσεις ή σε ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης για ορισμένες περιφέρειες της 

χώρας.  
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Το ΕΣΠΑ (2007-2013) χαρακτηρίστηκε από μικρότερο πλήθος επιχειρησιακών 

προγραμμάτων σε σχέση µε την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που οδήγησε σε 

καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Σε αντίθεση µε την προηγούμενη 

περίοδο, όπου το σύνολο των ελληνικών περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον Στόχο 1, 

στη περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές περιφέρειες, ξεπέρασαν τα προκαθορισμένα 

επίπεδα ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να εισέλθουν σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης. 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς 

προτεραιότητες στο κέντρο των οποίων βρίσκονταν η περιφερειακή ανάπτυξη, η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η έμφαση στην απασχόληση, η καινοτομία και ο 

σεβασμός στο περιβάλλον. Η Ελλάδα απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό τους πόρους που 

ήταν προς διάθεση, επιτυγχάνοντας ένα από τα υψηλότερά ποσοστά απορρόφησης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Συνοψίζοντας όσα έχουν προηγηθεί μπορούν να εξαχθούν μερικά χρήσιμα 

συμπεράσματα: 

Πρώτον, παρατηρείται διαρκώς μια εμμονή σε βασικές υποδομές και μεγάλα έργα, 

έως και το Γ΄ ΚΠΣ, τομέας που βάσει σχεδιασμού έπρεπε να είχε υλοποιηθεί στις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Αυτό δεν έγινε λόγω της χαμηλής 

απορροφητικότητας που παρατηρήθηκε αλλά και των προβλημάτων στον σχεδιασμό 

και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να 

γίνονται επενδύσεις σε μεγάλα έργα. Πρέπει όμως αυτά να συνοδεύονται και από ένα 

σχεδιασμό που δεν θα αφήνει άλλες πολιτικές, όπως η κατάρτιση και διά βίου 

μάθηση του εργατικού δυναμικού, οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, εκτός πλάνου χρηματοδότησης. 

Δεύτερον, παρατηρείται διαρκώς μείωση της σημασίας που δίνεται στους άξονες της 

περιφερειακής ανάπτυξης, δηλαδή των ΠΕΠ. Αυτό από μόνο του ίσως να μην 

αποτελούσε μειονέκτημα, λόγω όμως της μη ύπαρξης ενός ευρύτερου στρατηγικού 

σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, τα ΠΕΠ καταλήγουν να αποτελούν 

αποσπασματικές και κατακερματισμένες παρεμβάσεις, κυρίως μέχρι το τέλος του Γ΄ 

ΚΠΣ. Εντύπωση προκαλεί το φαινόμενο ορισμένες περιφέρειες να έχουν δυσανάλογη 

συμμετοχή στα ΠΕΠ, με βάση το επίπεδο ανάπτυξής τους. 

Τρίτον, αναμένεται περιορισμός των πόρων και μετατόπιση αυτών προς άλλες χώρες 

με μεγαλύτερες περιφερειακές αποκλίσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε εξαιρέσεις ή σε 

ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης για ορισμένες περιφέρειες της χώρας, κάνοντας 

επιτακτική την ανάγκη ο σχεδιασμός σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο να είναι πιο 

αποτελεσματικός και η κεντρική διοίκηση να συνεργαστεί στενότερα με την τοπική 

αυτοδιοίκηση (Δήμους και Περιφέρειες). 

Τέταρτον, η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης και του μηχανισμού της 

αποτέλεσαν μία από τις καθοριστικότερες αιτίες παραγωγής αρνητικών 

αποτελεσμάτων στην πορεία της χώρας προς την οικονομική ολοκλήρωση. Έως και 

το Β΄ ΚΠΣ, η ανεπαρκής ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων 

και η χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων στάθηκαν αρωγοί στη κατανόηση του 

προβλήματος. Η ΕΕ διαθέτοντας εργαλεία πολιτικής και οικονομικής πίεσης υπέδειξε 

την οργάνωση νέων υπηρεσιών και διοικητικών θεσμών όπως η ΜΟΔ. Ενώ η 

δημιουργία ενός νέου θεσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα με 
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καχυποψία, η ΜΟΔ κατάφερε να διαψεύσει τους επικριτές της, σε ικανοποιητικό 

βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συνολικών δράσεών της.          

Πέμπτον, διαχρονικά όλες οι διοικήσεις του Δήμου Θέρμης (Καποδιστριακών και 

Καλλικρατικών), είχαν εντοπίσει το έλλειμμα σε βασικές υποδομές, όπως οδοποιία, 

σχολικές μονάδες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και προσπάθησαν να εντάξουν 

έργα τέτοιου χαρακτήρα. Λόγω του έντονου γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής, ο 

δήμος εντάχτηκε σε περιβαλλοντικά έργα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των 

πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και της δημόσιας υγείας. Στο μέλλον πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, να αναδειχθεί 

ακόµα πιο έντονα η ανάγκη υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης. Οι επενδύσεις σε έργα αστικής και κοινωνικής υποδοµής και η 

προνομιακή γεωγραφική θέση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αύξηση του 

παραγόμενου τοπικού προϊόντος και συνακόλουθα του πολιτισµικού προϊόντος αλλά 

και της απασχόλησης.   

Στο πλαίσιο αυτό ο στρατηγικός σχεδιασµός του δήµου Θέρµης, για τα επόμενα 

χρόνια, πρέπει να στοχεύει διαρκώς σε παρεµβάσεις στους άξονες που συνδέονται 

άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής σε τομείς όπως η παιδεία, ο 

πολιτισµός και ο αθλητισμός.  Ειδικότερα δε στον τοµέα της απασχόλησης και της 

τοπικής οικονοµίας ο ∆ήµος πρέπει να δώσει βαρύτητα στην εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση τους πρωτογενούς τοµέα.   

Έκτον, στον Δήμο Νεάπολης Συκεών οι δημοτικές αρχές δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία σε έργα που έχουν ως κύριο σκοπό την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, την 

ενίσχυση αντίστοιχων υποδομών, την καταπολέμηση της ανεργίας, την κατάρτιση 

νέων επιχειρηματιών. Δράσεις που δεν εμφανίζουν την ίδια ένταση στον σχεδιασμό 

του Δήμου Θέρμης. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο Δήμος Νεάπολης 

Συκεών έχει πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και 

τα καταγεγραμμένα ποσοστά ανεργίας είναι σαφώς υψηλότερα. 

Επίσης, λόγω του αστικού χαρακτήρα του δήμου, η περιβαλλοντική επιβάρυνση 

από τους ρύπους των οχημάτων, και όχι μόνο, είναι μεγαλύτερη. Αυτό πρέπει να 

ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο την δημοτική αρχή και να προχωρήσει στην 

υλοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος, πράγμα που δεν έχει γίνει στην 

τρέχουσα περίοδο, όπως προαναφέραμε. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

είναι υψίστης σημασίας, αφού θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
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κατοίκων, αλλά και στη δημιουργία ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για την 

προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του τριτογενούς τομέα. 

Έβδομον, εν μέσω οικονομικής κρίσης και έλλειψης πόρων ο σωστός σχεδιασμός, 

από πλευράς των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, θα αποτελέσει τμήμα της 

βραχυχρόνιας αλλά και ευρύτερης μακροχρόνιας τοπικής ανάπτυξης. Η τοπική 

αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι εστιασμένη γύρω από την βελτίωση της 

καθημερινότητας του πολίτη, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Να στοχεύει 

στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, την παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών, την ενίσχυση υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα, την προστασία των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος, να 

αναδειχθεί ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο τοπικό οικονομικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι και η ανάγκη δημιουργίας πλαισίου στενής συνεργασίας με τις 

δημοτικές αρχές. Όλα αυτά θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από την 

περαιτέρω απορρόφηση και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης 

από τους Δήμους Θέρμης και Νεάπολης Συκεών, και όχι μόνο. 

Το τελικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:  

Θα μπορέσουν οι επόμενες χρηματοδοτικές περίοδοι να λύσουν τα προβλήματα 

περιφερειακού αλλά και τοπικού σχεδιασμού στην χώρα μας; Μήπως τελικά ο 

περιορισμός των κοινοτικών πόρων θα καταφέρει να ενεργοποιήσει τα 

αντανακλαστικά της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θα κάνουν τον 

σχεδιασμό καλύτερο, την διαχείριση ορθότερη και την υλοποίηση 

αποτελεσματικότερη; Η απάντηση βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία 

και στην συνεχή εγρήγορση της διοίκησης, όλων των επιπέδων, αρχής γενομένης από 

σήμερα.  
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