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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στοχεύει στη 

προώθηση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπλέον, θα στηρίξει τα προγράμματα που εστιάζουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις οικονομικές αλλαγές, στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και στην εδαφική συνεργασία στο σύνολο της ΕΕ, ενώ 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση θα δοθεί στην έρευνα, την καινοτομία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και σε επενδύσεις σε υποδομές σε λιγότερο 
αναπτυγμένες Περιφέρειες. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μετέχει 
μόνο του στο στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», συμμετέχει με το ΕΚΤ στο 
στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και συμμετέχει με το 
Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ στο στόχο «Σύγκλιση».  
 

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, θα εστιάσει στον τομέα της 
απασχόλησης και κυρίως στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων με την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και στη πρόσβαση μειονεκτούντων ατόμων στην 
αγορά εργασίας. Συμμετέχει με το ΕΤΠΑ στο στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και συμμετέχει με το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΤΠΑ στο στόχο «Σύγκλιση».  

 
 Ταμείο Συνοχής: Συμβάλλει σε παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος 

και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Καλύπτει τα κράτη-μέλη με ακαθάριστο 
εθνικό προϊόν κάτω του 90% του κοινοτικού μέσου όρου, ανάμεσά τους και η 
Ελλάδα. Το Ταμείο Συνοχής θα συμμετέχει μαζί με το ΕΤΠΑ σε πολυετή επενδυτικά 
προγράμματα με αποκεντρωμένη διαχείριση και δεν θα απαιτείται η υποβολή 
μεμονωμένων σχεδίων προς έγκριση από την Επιτροπή, ενώ με τα υπόλοιπα Ταμεία 
συμμετέχει στο στόχο «Σύγκλιση». 

 
Στόχος «Σύγκλιση»: Οι Περιφέρειες είναι επιλέξιμες εφόσον το ΑΕΠ τους 

είναι λιγότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ επικεντρώνεται στην 
προώθηση δράσεων που ευνοούν την ανάπτυξη καθώς και παραγόντων που οδηγούν 
σε πραγματική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών. Επιπρόσθετα, 
επικεντρώνεται στην επένδυση σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, στην 
καινοτομία, στην προσαρμοστικότητα στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το 
συγκεκριμένο στόχο είναι η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, η 
Θεσσαλία, τα Ιόνια νησιά, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η 
Κρήτη.  
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Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: Οι 

υπόλοιπες Περιφέρειες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν εντάσσονται στο 
στόχο «Σύγκλιση». Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών, καθώς και της απασχόλησης. Οι Περιφέρειες 
θα μπορούν , πλέον, να προωθούν τις οικονομικές αλλαγές μέσω της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα είναι 
εφικτή η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την 
προσαρμογή του εργατικού δυναμικού και με τις πιθανές επενδύσεις σε ανθρώπινους 
πόρους. Στις επιλέξιμες Περιφέρειες ανήκουν η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, η 
Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική.  

 
Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»: Επιλέγονται είτε διασυνοριακές 

περιφέρειες είτε περιφέρειες που ανήκουν σε περιοχές διασυνοριακής συνεργασίας, 
σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής. Ενισχύει τη  διασυνοριακή συνεργασία μέσω 
της ανάπτυξης κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, τη διακρατική 
συνεργασία για την επίτευξη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και, τέλος, τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία. 

 
Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Αττικής. Οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου 
αποτελούν τις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου του Στόχου 2 «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», ενώ οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής αποτελούν τις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου 
του Στόχου 1 «Σύγκλισης». 

 
Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη ή Περιφέρειες αμιγούς στόχου 1 

«Σύγκλισης»: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, 
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης.  

 
Δείκτης εκροών: Καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλό 

ποσοστό της προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
οι τιμές βάσης των Αξόνων Προτεραιότητας που περιλαμβάνουν συνεχιζόμενα έργα 
έχουν προκύψει από εκτίμηση της πορείας υλοποίησης τους μέχρι το τέλος της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και ενέχουν στοιχείο ρίσκου, ενώ οι τιμές 
στόχου είναι συνήθως ρεαλιστικές και επιτεύξιμες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς καθώς και 

εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή αλλιώς 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για 
τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για 
την περίοδο 2007-2013 και επί της ουσίας αποτελεί συνέχεια του Γ’ ΚΠΣ (2000-
2006). Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική 
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «.. 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».[1]  

Η στρατηγική της Προγραμματικής Περιόδου εστιάζει τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε οι Περιφέρειες και οι πόλεις της Ελλάδας να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για επενδύσεις και επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το επίπεδο 
ζωής των πολιτών, μειώσουν τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες 
και να καταστήσουν την Ελλάδα ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το 
πλαίσιο κινούνται οι στρατηγικοί στόχοι, οι θεματικές και χωρικές προτεραιότητες  
του ΕΣΠΑ που αναλύονται παρακάτω. 

Στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ είναι:  
Α) Η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας[1], όπως η 

προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με τη στρατηγική να δίνει 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην κάλυψη του ελλείμματος της έρευνας, καινοτομίας και 
τεχνολογίας με έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ θα υποστηριχτούν 
και οι ΜΜΕ με πρόβλημα επέκτασης και θα αναπτυχθούν οι τομείς όπου με τη 
βοήθεια της καινοτομίας αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Β) Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές[1] δηλαδή ενεργειακός 
εκσυγχρονισμός και εναλλακτικές πηγές ενέργειας με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον μορφών ενέργειας και ταυτόχρονη βελτίωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της χώρας. 

Γ) Η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού[1] για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας 
ζωής και αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και  μέσω της εισαγωγής νέων 
μορφών εργασίας όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιμάται σύμφωνα με τη γνώση 
και τις δεξιότητες, προαγωγή της δια βίου μάθησης, βελτίωση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων. 
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Δ) Αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος[1] για τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης με απώτερο σκοπό τη προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία 
απασχόλησης. 

Όσον αφορά τις θεματικές προτεραιότητες διαχωρίζονται σε:  
Α) Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας[1], μέσω της 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, την άρση εμποδίων για την ανάπτυξη 
μικρών επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας για την ανάπτυξη φιλικών προς 
το περιβάλλον τεχνολογιών, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας. 

Β) Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία[1], με την ανάπτυξη συστημάτων 
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη βελτίωση 
συνθηκών εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, αναθεώρηση του τρόπου δόμησης 
των προγραμμάτων σπουδών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, την 
αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, την 
παραγωγή προϊόντων από τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας μέσω της 
συνεργασίας με φορείς ΕΤΑ, την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, την 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και, τέλος, την πρόσβαση 
των πολιτών σε ευρυζωνικές και καινοτόμες υπηρεσίες. 

Γ) Απασχόληση και κοινωνική συνοχή[1], μέσω της προώθησης 
ικανοποιητικών συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, συμμετοχή 
εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, προσφορά ευκαιριών για εργασία, 
μαθητεία σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο ή είναι άνεργος, αναβάθμιση των 
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ σε κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών, μείωση της διάρκειας 
μετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστημα στην ενεργό επαγγελματική ζωή και 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και μη καταγεγραμμένης ανεργίας.  

Δ) Θεσμικό περιβάλλον[1], με τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την 
μείωση της γραφειοκρατίας, την οργάνωση της εργασίας, τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου διοίκησης του προσωπικού και την ενοποίηση αρμοδιοτήτων και 
λειτουργιών που κατανέμονται σε υπηρεσίες ή φορείς. 

Ε) Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης[1], μέσω της ενίσχυσης των υποδομών των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τον εκσυγχρονισμό οδικών και σιδηροδρομικών 
δικτύων, λιμανιών και αεροδρομίων, τη διεθνή διασύνδεση της χώρας με την 
ενίσχυση του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη διείσδυση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της χώρας, τη σωστή διαχείριση στέρεων και επικίνδυνων αποβλήτων, την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και την ανάδειξη του 
πολιτισμού ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης της χώρας. 
 Οι χωρικές προτεραιότητες είναι: 

Α) Βιώσιμη αστική ανάπτυξη[1], η οποία επικεντρώνεται στα αστικά κέντρα 
της χώρας και στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες, όπως είναι οι πρωτεύουσες 
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νομών, με απώτερο σκοπό τη προσέλκυση επενδύσεων, την εγκατάσταση 
επιχειρήσεων, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των περιοχών, την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη προστασία του περιβάλλοντος. 

Β) Ανάπτυξη της υπαίθρου[1], με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές 
περιοχές για ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης των 
περιοχών που παρουσιάζουν οικονομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, χωρίς να 
επηρεάζεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική τους σημασία. Επιπλέον, έμφαση 
θα δοθεί στις νησιωτικές περιοχές για την επίλυση των ζητημάτων 
προσπελασιμότητας και των υποδομών των νησιών, οργάνωση εμπορίας και 
προβολής των τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική μέριμνα και εξασφάλιση 
υποδομών υγείας μέσω προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού και χρήσης 
εξειδικευμένων ενεργειών, όπως η τηλεϊατρική. 

Γ) Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία[1]. Σε 
επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας η Ελλάδα αναπτύσσει συνεργασίες με παλαιά 
και νέα κράτη μέλη. Με την Ιταλία τίθεται ως προτεραιότητα η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, με τη Βουλγαρία δίνεται έμφαση στο περιβάλλον και στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, με την Κύπρο οι παρεμβάσεις στον τουρισμό και 
στον πολιτισμό, ενώ με Αλβανία, ΠΓΔΜ και Τουρκία ο εντοπισμός και η επίλυση 
κοινών προβλημάτων με συναίνεση και συνεργασία. Σε επίπεδο διακρατικής 
συνεργασίας, Νοτιανατολικός Ευρωπαϊκός Χώρος και Μεσογειακή ζώνη, τίθενται 
προτεραιότητες στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και των νησιών της 
Μεσογείου,  στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην τεχνολογική ανάπτυξη. 
Τέλος, σε διαπεριφερειακό επίπεδο δίνεται έμφαση στη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων με παρεμβάσεις που αφορούν την καινοτομία, τη δημιουργία κοινωνίας 
της Γνώσης και την προστασία του περιβάλλοντος.   

Το επίκεντρο της πολιτικής συνοχής και των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα έτη 2007-2013 θα είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη και η ενίσχυση της 
απασχόλησης σε όλα τα κράτη – μέλη. Όσον αφορά την Ελλάδα το πλαίσιο 
χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005. Βασική επιλογή ήταν η όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου προς όφελος της 
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Η χρηματοδότηση του 
προγράμματος θα γίνει μέσω τριών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και του Ταμείου Συνοχής.  

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των 
κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την 
περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δις. Ευρώ (τρέχουσες τιμές). Με τους 
πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και του Ταμείου Συνοχής.  
 Παρακάτω δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τη διάρθρωση της 
πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2007 – 2013.   
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Πίνακας 
Πολιτική συνοχής Ε.Ε για την περίοδο 2007-2013 

 

1 
Στόχος «Σύγκλιση» 

Εθνική Σύγκλιση (Ταμείο Συνοχής) 

Περιφερειακή Σύγκλιση 
Αμιγής Στόχος 1[1] 

Στατιστική σύγκλιση 
(phasing out)1[2] 

2 
 

Στόχος «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» 

 

Αμιγής Στόχος 2 

Σταδιακή είσοδος (phasing in) [3] 

3 
Στόχος «Εδαφική 

συνεργασία»  

Διασυνοριακή συνεργασία (cross-border) 
Διακρατική συνεργασία (trans-national) 

Διαπεριφερειακή συνεργασία / Δίκτυα 

 
Πηγή: www.espa.gr 
 

Σε αντίθεση με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, όπου το σύνολο των 
ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιμες στον αμιγή στόχο 1, στη νέα προγραμματική 
περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισμένα 
επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης.  
  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανομή τους 
ορίζονται με  διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες 
του αμιγούς Στόχου 1 κατανέμονται συνολικά 9,4 δις. Ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες 
Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) κατανέμονται 6,5 
δις. Ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 
αντιστοιχούν 0,63 δις. Ευρώ. Επίσης, για τα προγράμματα του Στόχου 3 διατίθενται 
κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δις. Ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 
από το σύνολο των επιμέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δις. Ευρώ) 12,36 δις. Ευρώ θα 
κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 μέσω 
του ΕΚΤ. 

Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά 
κονδύλια ύψους 3,7 δις. Ευρώ. Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) –τα 
οποία είναι πλέον εκτός Διαρθρωτικών Ταμείων- συνολικού ύψους 3,9 δις. Ευρώ θα 
κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, μέσω των Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

http://www.espa.gr/
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 Στον πίνακα 1 παρουσιάζουμε ένα χάρτη της Ελλάδας με τις Περιφέρειες 
Σύγκλισης και τις Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης.  

 
Πίνακας 1 

Περιφέρειες Σύγκλισης και τις Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας και 
Απασχόλησης 

 

 
Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 

 Εν συνεχεία στον πίνακα 2 παρουσιάζουμε την ετήσια χρηματοδοτική 
κατανομή στα ΕΠ στο σύνολο του ΕΣΠΑ. Στον πίνακα 3 εμφανίζουμε την ετήσια 
χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο «Σύγκλιση» και στον πίνακα 4 
παρουσιάζουμε την ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 2 
Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο σύνολο του ΕΣΠΑ  

 

 

 
 
Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 3 
Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο «Σύγκλιση» 

 

 

  
  Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 4  
Ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα ΕΠ στο στόχο «Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 
 

 
Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 
 
 
 
Με λίγα λόγια το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

ανάπτυξης που έχει σαφείς προτεραιότητες με βασικότερες εξ αυτών την 
εξωστρέφεια, τη περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της τεχνολογίας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας και το σεβασμό προς το περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 
 

 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ έγινε σε επιχειρησιακά προγράμματα με τρόπο ώστε 
αφενός να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας και 
αφετέρου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα σφάλματα που 
παρουσιάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ τη περίοδο 2000-
2006. Επομένως, το πλήθος των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) είναι σαφώς 
μικρότερο και η υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών της χώρας θα γίνει μέσα από 
οκτώ Τομεακά ΕΠ, πέντε Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας.  
  
 

2.1. Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 
2.1.1 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος ανάπτυξη» 
  

Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ως στρατηγικούς στόχους τη 
προστασία, την αναβάθμιση και την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος με 
απώτερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και 
τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Οι άξονες προτεραιότητας του 
προγράμματος χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι άξονες προτεραιότητας 1-5  
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ενώ οι άξονες προτεραιότητας 6-11 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 

1. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος & 
αστικές μεταφορές – Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές 
ενέργειας»[2]. Ενδεικτικά έργα του άξονα είναι η αξιοποίηση του τοπικού 
ενεργειακού δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα και 
ύπαιθρο, η αξιοποίηση ΑΠΕ από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα καθώς και σε δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, και η επέκταση του Μετρό 
Θεσσαλονίκης μέχρι τη Καλαμαριά. 

2. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 
[2]. Ο άξονας περιλαμβάνει έργα για την ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, έργα για τη προστασία και ολοκληρωμένη 
διαχείριση υδατικών πόρων και πόσιμου νερού σε αστικά κέντρα και τουριστικούς 
προορισμούς, έργα μείωσης διαρροών σε προβληματικά δίκτυα ύδρευσης αστικών 
κέντρων και, τέλος, έργα αφαλάτωσης και διανομής πόσιμου νερού σε νησιά με 
προβλήματα λειψυδρίας. 
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3. Άξονας προτεραιότητας «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού 
κινδύνου» [2]. Ενδεικτικές παρεμβάσεις του άξονα είναι η κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων σε μεγάλα αστικά κέντρα, η κατασκευή αντιπλημμυρικών 
και άλλων έργων με στόχο τη προστασία του εδάφους και η ενίσχυση των υποδομών 
πολιτικής προστασίας. 

4. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία εδαφικών συστημάτων & 
διαχείριση στερεών αποβλήτων» [2]. Οι πράξεις του άξονα αφορούν την 
κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών 
αποβλήτων, τη διαχείριση αποβλήτων και αποκατάστασης του εδάφους σε χώρους 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και σε χώρους ρυπασμένους 
από παρελθούσα βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα και δράσεις αντιμετώπισης 
του φαινομένου της ερημοποίησης.  

5. Άξονας προτεραιότητας «Τεχνική βοήθεια Ταμείου Συνοχής» [2]. Ο 
πέμπτος άξονας περιλαμβάνει την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τα έργα και τις 
δράσεις του Προγράμματος, ενέργειες παρακολούθησης των συνεπειών της 
εφαρμογής του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο και τη πληροφόρηση και 
δημοσιότητα τελικών δικαιούχων και ωφελουμένων. 

6. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος & 
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής» [2]. Στις δράσεις του άξονα συγκαταλέγονται η 
προμήθεια εξοπλισμού και η εκπόνηση μελετών για παρακολούθηση και καταγραφή 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, η εκπόνηση μελετών σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή και η δημιουργία υποδομών και εξοπλισμών ηχοπροστασίας 
ειδικών αστικών ζωνών και άλλων περιοχών, όπως ηχοπετάσματα και φυτεύσεις. 

7. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία & διαχείριση υδατικών πόρων» 
[2]. Έργα του άξονα αποτελούν η προστασία και αναβάθμιση υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων, ο έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού στην υδροληψία και δίκτυα 
ύδρευσης των οικισμών καθώς και ο έλεγχος και αντιμετώπιση της θαλάσσιας 
ρύπανσης. 

8. Άξονας προτεραιότητας «Πρόληψη & αντιμετώπιση περιβαλλοντικού 
κινδύνου» [2]. Οι δράσεις του άξονας αποσκοπούν στην εκπόνηση σχεδίων πολιτικής 
προστασίας με ιδιαίτερη μέριμνα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, ΑμεΑ, 
ηλικιωμένοι), στην οργάνωση και λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου πολιτικής 
προστασίας και στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μεγάλα 
τεχνολογικά ατυχήματα. 

9. Άξονας προτεραιότητας «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος & 
βιοποικιλότητας» [2]. Ενδεικτικά έργα του άξονα είναι η εξειδίκευση θεματικών 
στρατηγικών για υγροτόπους, δάση, ορεινά και παράκτια οικοσυστήματα, η βελτίωση 
της προσβασιμότητας σε προστατευόμενες περιοχές για άτομα με αναπηρία, η 
ολοκλήρωση έργων επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας στο Νομό Μαγνησίας και 
η συγκρότηση καταλόγων τοπίων και έργα προστασίας και ανάδειξη επιλεγμένων 
τοπίων. 

10. Άξονας προτεραιότητας «Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής» [2]. Στις παρεμβάσεις του άξονα περιλαμβάνονται η 
υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιθεωρητών 
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Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η υποστήριξη 
οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. 

11. Άξονας προτεραιότητας «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» [2]. Ο τελευταίος 
άξονας περιλαμβάνει την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του 
Προγράμματος, την αξιολόγηση του Προγράμματος και τη πληροφόρηση και 
δημοσιότητα τελικών δικαιούχων και ωφελουμένων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος ανέρχεται σε 2.250.000.000€ από τα οποία 1.800.000.000€ (ποσοστό 
80%) προέρχονται από κοινοτική συνδρομή, που απαρτίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής, ενώ τα 
υπόλοιπα 450.000.000€ (ποσοστό 20%) προέρχονται από εθνική συνδρομή. Εκτός 
από τα παραπάνω ποσά προβλέπεται  να δαπανηθούν επιπλέον 519.000.000€ για 
κάλυψη δαπανών για έργα που δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
είναι οι απαλλοτριώσεις. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται σε 
2.769.000.000€. Στον πίνακα 5 παρουσιάζουμε την ετήσια κατανομή της κοινοτικής 
συνδρομής για την περίοδο 2007-2013, ενώ στον πίνακα 6 παρουσιάζουμε το 
χρηματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 

Πίνακας 5 
Ετήσια κατανομή Κοινοτικής Συνδρομής 

 

 
    Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
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Πίνακας 6 
Χρηματοδοτικό Σχήμα ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013» 
 

 
    Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
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2.1.2 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» 
 
Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση 

και ανάπτυξη των φυσικών υποδομών και υπηρεσιών του τομέα των μεταφορών 
(οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών μεταφορών) με 
απώτερο σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών της χώρας με την 
ανάπτυξη Διευρωπαϊκών δικτύων  μεταφορών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και τη καλύτερη παροχή ποιότητας και ασφάλειας στις μεταφορές. 

Οι παρεμβάσεις στις οδικές μεταφορές θα αφορούν τόσο την κατασκευή νέου 
διευρωπαϊκού και διαπεριφερειακού οδικού δικτύου  όσο και τη βελτίωση του ήδη 
υπάρχοντος οδικού δικτύου.  Στις σιδηροδρομικές μεταφορές θα υπάρξει βελτίωση 
του σιδηροδρομικού δικτύου και σύνδεση με λιμάνια και βιομηχανικές περιοχές της 
χώρας ενώ η εφαρμογή συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής θα 
καταστήσουν πιο ασφαλές το δίκτυο. Σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές στόχος 
είναι η βελτίωση τους, η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για τη σύνδεσή τους 
με τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά δίκτυα και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που 
καθορίζουν την επιβατική ζήτηση και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Στις 
αεροπορικές μεταφορές θα γίνει προσπάθεια ολοκλήρωσης, κατασκευής και 
εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων με στόχο τη καλύτερη παροχή υπηρεσιών και τη 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές. Τέλος, στις αστικές 
μεταφορές  θα υπάρξει αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών στα μεγάλα αστικά 
κέντρα για τη βελτίωση των αστικών μετακινήσεων και τη μείωση του χρόνου 
μετακίνησης και των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.  

Οι άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος 
διαμορφώνονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το ταμείο χρηματοδότησης ενώ 
δημιουργούνται και θεματικές υποομάδες ανάλογα με τον τύπο των μεταφορών.  

 
Άξονες προτεραιότητας ομάδας χρηματοδότησης από ΕΤΠΑ 
Υποομάδα αξόνων 1: Χερσαίες υπεραστικές μεταφορές 
 Άξονας προτεραιότητας 1: «Οδικές μεταφορές – Διευρωπαϊκό και  
διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης»[3]. Ο 
άξονας περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της 
Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης για την κατασκευή ή  
αναβάθμιση αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΝ-Τ), εθνικών οδών και περιφερειακών – 
τοπικών οδών, όπως είναι η κατασκευή τμημάτων της Εγνατία Οδού στην Ήπειρο και 
του κάθετου άξονα της Εγνατίας Κομοτηνή – Νυμφαία, η υλοποίηση του οδικού 
άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα – Σπάρτη, η ολοκλήρωση της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης 
και της περιφερειακής οδού Λάρισας – Φαρσάλων. 
 Άξονας προτεραιότητας 2: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π και 
πολυτροπικές μεταφορές περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης» [3]. Ο 
συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής 
Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη-Προμαχώνας που αποτελεί σιδηροδρομικό 
άξονα υψηλής ταχύτητας, σιδηροδρομική σύνδεση βιομηχανικών περιοχών με 
κομβικά λιμάνια και ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο-Αίγιο. 
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Υποομάδα αξόνων 2: Θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές 
 Άξονας προτεραιότητας 3: «Θαλάσσιες μεταφορές – Λιμάνια 
περιφερειών» [3]. Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει δράσεις σε λιμένες των 
Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και 
Βορείου Αιγαίου, ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν και στα λιμάνια της Πάτρας, 
Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου.    
 Άξονας προτεραιότητας 4: «Αεροπορικές μεταφορές – Αεροδρόμια 
περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης» [3]. Κυριότερες παρεμβάσεις του άξονα 
είναι η επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των 
αεροδρομίων, η κατασκευή νέων αεροδρομίων για σύνδεση της περιφέρειας με τα 
αστικά κέντρα και η εγκατάσταση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την 
ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. 
 
Υποομάδα αξόνων 4: Ασφάλεια μεταφορών και τεχνική υποστήριξη 
 Άξονας προτεραιότητας 5: «Οδική ασφάλεια και ασφάλεια δικτύων 
μεταφορών περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης» [3]. Οι δράσεις του άξονα 
αποσκοπούν αφενός στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αντιμετώπιση των 
οδικών ατυχημάτων μέσω της κατασκευής κέντρων εξέτασης υποψήφιων οδηγών και 
εγκατάστασης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και αφετέρου 
στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφάλειας των σιδηροδρομικών, αεροπορικών 
και θαλάσσιων μεταφορών.  
 Άξονας προτεραιότητας 6: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων 
προτεραιότητας ΕΤΠΑ» [3]. Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του 
Προγράμματος και εξασφαλίζει του πόρους και τα μέσα για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος. 
 
Άξονες προτεραιότητας ομάδας χρηματοδότησης από Ταμείο Συνοχής  
Υποομάδα αξόνων 1: Χερσαίες υπεραστικές μεταφορές 
 Άξονας προτεραιότητας 7: «Οδικές μεταφορές – Διευρωπαϊκό οδικό 
δίκτυο» [3]. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε μία Περιφέρεια αμιγούς σύγκλισης, σε 
δυο μεταβατικές Περιφέρειες phasing-in και σε τρείς Περιφέρειες phasing-out.Τα 
κυριότερα έργα γίνονται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, 
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, ενώ μικρότερης έκτασης έργα γίνονται στην 
Αττική και στο Νότιο Αιγαίο. Ενδεικτικά έργα είναι η υλοποίηση του άξονα των 
Τεμπών και Πλαταμώνα, η αναβάθμιση του κάθετου άξονα της Εγνατία Οδού 
Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνα, η ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης.  
 Άξονας προτεραιότητας 8: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π και 
πολυτροπικές μεταφορές» [3]. Ο άξονας επικεντρώνεται στις Περιφέρειες της 
Αττικής, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, 
δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις δύο τελευταίες. Ενδεικτικά έργα η δημιουργία 
νέας γραμμής Τιθορέα – Δομοκός, η αναβάθμιση της γραμμής Θεσσαλονίκη – 
Προμαχώνας, η δημιουργία εμπορευματικών κέντρων για την εγκατάσταση 
επιχειρήσεων και την άσκηση υπηρεσιών συναφών με τις μεταφορές. 
 
Υποομάδα αξόνων 2: Θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές 
 Άξονας προτεραιότητας 9: «Θαλάσσιες μεταφορές – Λιμάνια 
διευρωπαϊκού δικτύου» [3]. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνει δράσεις στα λιμάνια 
του Νοτίου Αιγαίου.  
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 Άξονας προτεραιότητας 10: «Αεροπορικές μεταφορές – Αεροδρόμια 
διευρωπαϊκού δικτύου» [3]. Ο άξονας επικεντρώνεται στη βελτίωση, επέκταση και 
κατασκευή αεροδρομίων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου 
Αιγαίου σε συνεργασία με τις δράσεις των ΠΕΠ των συγκεκριμένων Περιφερειών. 
  
Υποομάδα αξόνων 3: Αστικές μεταφορές 
 Άξονας προτεραιότητας 11: «Καθαρές αστικές συγκοινωνίες – Μέσα 
μαζικής μεταφοράς» [3]. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις Περιφέρειες Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας για τα έργα του Μετρό και Προαστιακού σιδηροδρόμου. 
 
Υποομάδα αξόνων 4: Διαχείριση δικτύων μεταφορών 
 Άξονας προτεραιότητας 12: «Κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική 
διαχείριση δικτύων μεταφορών» [3]. Οι κυριότερες παρεμβάσεις του άξονα 
αφορούν την εφαρμογή συστημάτων τηλεματικής , την ηλεκτρονική διαχείριση της 
οδικής κυκλοφορίας, την περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. 
 Άξονας προτεραιότητας 13: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων 
προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής» [3]. Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του 
Προγράμματος και εξασφαλίζει του πόρους και τα μέσα για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 4.976.000.000€ από τα οποία 
3.700.000.000€ (ποσοστό 74%) προέρχονται από κοινοτική συνδρομή ενώ τα 
υπόλοιπα 1.276.000.000€ (ποσοστό 26%) προέρχονται από εθνική συνδρομή. Εκτός 
από τα παραπάνω ποσά προβλέπεται  να δαπανηθούν επιπλέον εθνικοί πόροι ύψους 
2.424.000.000€ για κάλυψη δαπανών για έργα που δεν καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι απαλλοτριώσεις, ενώ αναμένεται να διατεθεί και 
ιδιωτική συμμετοχή ύψους 3.626.000.000€. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών 
υπολογίζεται σε 11.026.000.000€. Στον πίνακα 7 παρουσιάζουμε το χρηματοδοτικό 
σχήμα  του Επιχειρησιακού προγράμματος ανά Άξονα προτεραιότητας. 
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Πίνακας 7 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» 
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2.1.3 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 
 
 Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ως στρατηγική την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής 
οικονομίας δίνοντας έμφαση στη καινοτομία. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα 
αφορούν τη προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, την 
ενίσχυση του εμπορίου και την αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, τη προώθηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας μας 
για ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι γενικοί στόχοι του 
προγράμματος συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι είναι οι 
εξής: 

1. Άξονας προτεραιότητας «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας 
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»[4], όπου 
επιδιώκεται η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, η ενσωμάτωση της 
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία  
με στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. 

2. Άξονας προτεραιότητας «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
εξωστρέφειας» [4], όπου απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας για την αναβάθμιση αγαθών και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Οι παρεμβάσεις του άξονα θα αφορούν την ενίσχυση 
της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και τις 
διεθνείς αγορές, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναδιάταξη του 
τουριστικού τομέα και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες 
περιορισμένης επιχειρηματικότητας και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. 

3. Άξονας προτεραιότητας «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» 
[4], με στόχο την προστασία του καταναλωτή και την βελτίωση των 
υποστηρικτικών δομών και μηχανισμών των επιχειρήσεων, μέσω δράσεων 
που αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων δομών όπως ΚΕΤΑ, Παρατηρητήριο 
ΜΜΕ, την ανασυγκρότηση δομών όπως γραφεία Καινοτομίας, Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αφορούν και των 
εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών υποδομών, όπως η δημιουργία νέων 
Επιχειρηματικών πάρκων, η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, η υποστήριξη 
Θερμοκοιτίδων και η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης. 

4. Άξονας προτεραιότητας «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της 
χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» [4], με στόχο την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και τη συμμετοχή της στα διεθνή δίκτυα 
μεταφοράς ενέργειας, τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με παρεμβάσεις για τη 
προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου με διείσδυση στον οικιακό και 
τριτογενή τομέα, την ολοκλήρωση του ηλεκτρικού δικτύου με τη διασύνδεση 
νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και την κατασκευή κέντρων 
υψηλής τάσης για την συνεχή τροφοδότηση με ηλεκτρισμό.  
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις οκτώ Περιφέρειες αμιγούς 

Στόχου «Σύγκλισης» με τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ, ενώ ο συνολικός 
συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.519.000.000 ευρώ, εκ των 
οποίων 1.291.000.000 αποτελούν Κοινοτική Συμμετοχή και τα υπόλοιπα 228.000.000 
αποτελούν Εθνική Συμμετοχή. Επιπλέον, θα διατεθούν και 202.000.000 Εθνικών 
πόρων για κάλυψη δαπανών, καθώς και 1.410.565.249 ευρώ ως Ιδιωτική συμμετοχή, 
με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3.131.565.249 ευρώ. Στον πίνακα 8 
παρουσιάζουμε το χρηματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά 
Άξονα προτεραιότητας. 

 
Πίνακας 8 

Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ανά Άξονα Προτεραιότητας 

  

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» 
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2.1.4 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
 
 Στρατηγικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η ψηφιακή σύγκλιση της 
Ελλάδας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Η στρατηγική επιτυγχάνεται μέσω δυο αξόνων προτεραιότητας.  

1. Άξονας προτεραιότητας «Βελτίωση της παραγωγικότητας με 
αξιοποίηση των ΤΠΕ»[5]. Ο πρώτος άξονας αφορά τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας με τη χρήση ΤΠΕ τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο δημόσιο, τη 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και την ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ 
στην οικονομία. 

 2. Άξονας προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» [5]. 
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την αναβάθμιση της 
καθημερινής ζωής μέσω της χρήσης ΤΠΕ και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. 

3. Άξονας προτεραιότητας «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» [5]. Ο τρίτος 
άξονας περιλαμβάνει όλες τις δράσεις για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των έργων του Προγράμματος. 

 Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1.070.000.000€ από τα 
οποία 860.000.000€ (ποσοστό 80%) προέρχονται από κοινοτική συνδρομή ενώ τα 
υπόλοιπα 215.000.000€ (ποσοστό 26%) προέρχονται από εθνική συνδρομή. Εκτός 
από τα παραπάνω ποσά προβλέπεται  να δαπανηθούν επιπλέον εθνικοί πόροι ύψους 
72.000.000€ για κάλυψη δαπανών για έργα που δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως είναι οι απαλλοτριώσεις, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί και ιδιωτική 
συμμετοχή ύψους 320.000.000€. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται σε 
1.470.000.000€. Ο πίνακας 9 παρουσιάζει το χρηματοδοτικό σχήμα του 
Επιχειρησιακού προγράμματος. 

Πίνακας 9 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 
 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
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2.1.5 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
 
 Στρατηγικός στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού για την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη της χώρας, για τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον στόχοι είναι η 
απασχόληση νέων, γυναικών και μακροχρόνιων ανέργων καθώς και ατόμων από 
ειδικές κοινωνικές ομάδες επιτυγχάνοντας ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
και  μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι άξονες προτεραιότητας του 
προγράμματος διαρθρώνονται ως εξής: 

1. Άξονας προτεραιότητας 1 «Συστημικές παρεμβάσεις»[6], που 
περιλαμβάνει τις συστημικές παρεμβάσεις που συντελούν στη μεταρρύθμιση 
και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών με τη 
βοήθεια των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση των δράσεων των θεματικών αξόνων προτεραιότητας 2,3 
και 4 που αναφέρονται παρακάτω. Ως συστημικές παρεμβάσεις ορίζονται: 

α) Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος[6] για τον καθορισμό 
των αναγκών  της αγοράς εργασίας, με απώτερω σκοπό τη διερεύνηση και 
καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 
β) Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 
γ) Εφαρμογή συστήματος Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με 
σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
δ) Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση 
της αδήλωτης εργασίας. 
ε) Ανάπτυξη και λειτουργία «Διαδικτυακής Πύλης» Σύζευξης Προσφοράς – 
Ζήτησης Εργασίας[6], στην οποία θα καταγράφονται η προσφορά του συνόλου 
των αναζητούντων εργασία και οι ευκαιρίες απασχόλησης από τις επιχειρήσεις, 
ενώ θα ενθαρρύνεται και η ανάπτυξη συνεργασιών εμταξύ των συμμετεχόντων 
φορέων. 
στ) Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου ΑμεΑ, με σκοπό την εισήγηση μέτρων και πολιτικών στους 
αρμόδιους φορείς και την επιστημονική υποστήριξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα σε θέματα που αφορούν ΑμεΑ.   
2. Θεματικός άξονας προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» [6], που αποσκοπεί στη 
δυναμική προσαρμογή και στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

3. Θεματικός άξονας προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση» [6], με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων απασχόλησης, τον έγκαιρο εντοπισμό αλλαγών στην αγορά 
εργασίας για τη προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων. 
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4. Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» [6], για την 
κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 
την αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της 
πρόνοια για όσους χρειάζονται βοήθεια.  

5. Θεματικός άξονας προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
τομέα της ψυχικής υγείας. Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού» [6], που στοχεύει 
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τη προώθηση ενός 
λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
 
 Το  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και καλύπτει και 
τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Η συνολική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανέρχεται σε 2.825.333.333€ από τα οποία 2.260.000.000€ (ποσοστό 80%) 
προέρχονται από κοινοτική συνδρομή, δηλαδή από το ΕΚΤ, ενώ τα υπόλοιπα 
565.333.333€ (ποσοστό 20%) προέρχονται από εθνική συνδρομή. Εκτός από τα 
παραπάνω ποσά προβλέπεται  να δαπανηθούν επιπλέον εθνικοί πόροι ύψους 
188.000.000€ για κάλυψη δαπανών για έργα που δεν καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα προβλεπόμενα έσοδα, ενώ αναμένεται να 
αξιοποιηθεί και ιδιωτική συμμετοχή ύψους 50.000.000€. Το σύνολο των ανωτέρω 
ποσών υπολογίζεται σε 3.013.333.333€. Στον πίνακα 10 παρουσιάζουμε το 
χρηματοδοτικό σχήμα του επιχειρησιακού προγράμματος. 
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Πίνακας 10 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
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2.1.6 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
 
 Στόχος η αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης ώστε η δια 
βίου μάθηση να είναι εφικτοί για όλους, να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφαλαίο για την 
προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας και να βελτιωθεί η ποιότητα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρίζεται 
σε δεκαπέντε άξονες προτεραιότητας όπου ο καθένας καλύπτει και μια συγκεκριμένη 
κατηγορία περιφερειών. 

1. Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»[7]  

2. Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» [7] 

3. Άξονας προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακή 
Εισόδου» [7] 

Οι συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας έχουν ως ειδικούς στόχους την ένταξη 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, την 
ποιοτικότερη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με έμφαση στη καινοτομία 
και τις νέες τεχνολογίες και την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής όλων στην 
εκπαίδευση με έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ένταξη των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνει τη δημιουργία θετικών συνθηκών για 
την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και του απαραίτητου εκπαιδευτικού 
λογισμικού και την ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στη καινοτομία και τις τεχνολογίες είναι δυνατό να γίνει 
με τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής επιμόρφωσης τους στο γνωστικό τους αντικείμενο 
και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με έμφαση στις ΤΠΕ. Τέλος, η δυνατότητα 
πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τη στήριξη των προγραμμάτων 
σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την 
εκπαίδευση και των ΑμεΑ και την ταυτόχρονη μείωση της σχολικής διαρροής.  

4. Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» [7] 

5. Άξονας προτεραιότητας 5:  «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» [7] 

6. Άξονας προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου» [7] 

Οι άξονες 4,5 και 6 έχουν ως ειδικούς στόχους την αποτελεσματικότερη σύνδεση 
του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση της 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο 
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πρώτος στόχος περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των γραφείων 
διασύνδεσης τριτοβάθμιας, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ όπου τέτοια γραφεία δεν υφίστανται, 
καθώς και τη προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με εισαγωγή μαθημάτων, 
στοιχείων επιχειρηματικότητας και δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων.  Ο δεύτερος 
στόχος περιλαμβάνει παρεμβάσεις για αναβάθμιση σχολών, όπως Σχολές 
Τουριστικής Εκπαίδευσης, Σχολές ΟΑΕΔ, για την ενίσχυση των τεχνικών και 
επαγγελματικών γνώσεων των μαθητών με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

7. Άξονας προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
8 Περιφέρειες Σύγκλισης»[7] 

8. Άξονας προτεραιότητας 8: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» [7] 

9. Άξονας προτεραιότητας 9: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» [7] 

Ειδικός στόχος των παραπάνω αξόνων αποτελεί η καθιέρωση κινήτρων και 
ενεργειών για μεγαλύτερη συμμετοχή, μέσω της ενίσχυσης ινστιτούτων δια βίου 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη-στήριξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Οι 
παρεμβάσεις αφορούν την επέκταση σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και των κέντρων 
εκπαίδευσης ενηλίκων, την ποιοτική αναβάθμιση προγραμμάτων και υπηρεσιών του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και την ενίσχυση Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. 

10. Άξονας προτεραιότητας 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 
[7] 

11. Άξονας προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» [7] 

12. Άξονας προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου» [7] 

 Η προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας θα επιτευχθεί με επιτάχυνση των 
ρυθμών ένταξης νέων τεχνολογιών, την αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών 
δίνοντας έμφαση στις θετικές επιστήμες, με την προσαρμογή και ανάπτυξη των 
σπουδών σύμφωνα με τις προκλήσεις της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, 
και τη καθιέρωση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με δράσεις 
ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού και προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών 
από το εξωτερικό. 

13. Άξονας προτεραιότητας 13: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» [7] 

14. Άξονας προτεραιότητας 14:  «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» [7] 

15. Άξονας προτεραιότητας 15: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» [7] 

Ειδικός στόχος των αξόνων 13,14 και 15 αποτελεί η ποιοτικότερη διαχείριση και 
η συνέπεια των χρηματοδοτήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
βέλτιστη χρησιμοποίησή τους. 
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 Το κόστος του επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται σε 2.215.000.000€ εκ 
των οποίων 1.440.000.000€ θα προκύψει από Κοινοτική συμμετοχή, 618.000.000€ 
από Εθνική συμμετοχή και 157.000.000€ Εθνικοί πόροι για περαιτέρω κάλυψη 
δαπανών των έργων που δεν συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
πίνακας 11 που ακολουθεί περιγράφει το χρηματοδοτικό σχήμα του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 
 

Πίνακας 11 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ανά 

Άξονα Προτεραιότητας 
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Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 
 
 
 
 
 
2.1.7 Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
 
 Στρατηγικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας 
διακυβέρνησης με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
δημοσίων οργανώσεων για τη δημιουργία μιας ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης 
που θα πετύχει τη καλύτερη δυνατή διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και 
υπηρεσιών.  

• Άξονες προτεραιότητας ΙΑ,ΙΒ,ΙΓ: «Αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών, 
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών δημόσιας 
διοίκησης»[8] 

Οι ειδικοί στόχοι συνοψίζονται στη μεταρρύθμιση των μηχανισμών σχεδιασμού, 
εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών, στη προώθηση της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας, στη βελτίωση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και 
τέλος στη καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες 
πολιτών και επιχειρήσεων. Οι άξονες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σχετικά με την 
ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας, την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας 
των δικαστηρίων και την εισαγωγή ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

• Άξονες προτεραιότητας ΙΙΑ,ΙΙΒ,ΙΙΓ: «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της δημόσιας διοίκησης» [8] 

Οι ειδικοί στόχοι αφορούν την πολιτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στη 
δημόσια διοίκηση μέσω θεσμικών αλλαγών και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
εκπαιδευτικού συστήματος για βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και υποστήριξη 
των θεσμικών αλλαγών. Ενδεικτικά δράσεις των συγκεκριμένων αξόνων είναι η 
δημιουργία ενός αποδοτικού και αξιοκρατικού συστήματος ανάπτυξης ανθρωπίνων 
πόρων, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 
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διοίκησης και η επίτευξη καλύτερου σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων 
κατάρτισης. 

• Άξονες προτεραιότητας ΙΙΙΑ,ΙΙΙΒ,ΙΙΙΓ: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας 
σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» [8] 

Ειδικοί στόχοι των αξόνων είναι η ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας  των φύλων και η ενίσχυση 
των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. Οι παρεμβάσεις των αξόνων 
αποσκοπούν στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και 
στην υποστήριξη ΜΚΟ, κυρίως γυναικείων οργανώσεων. 

• Άξονες προτεραιότητας ΙVA,IVB,IVΓ: «Η τεχνική υποστήριξη της 
εφαρμογής» [8]  

Ειδικός στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής 
αλλαγής. 

 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 675.000.000€. Η Κοινοτική 
συμμετοχή θα είναι 505.000.000€, δηλαδή ποσοστό 75%, η Εθνική Συμμετοχή θα 
είναι 126.000.000€, δηλαδή ποσοστό 19%, ενώ τα υπόλοιπα 44.000.000€, ποσοστό 
6%, που προορίζονται για κάλυψη δαπανών έργων που δεν συγχρηματοδοτούνται θα 
καλυφτούν από Εθνικούς πόρους. Στο πίνακα 12 που ακολουθεί φαίνεται η 
ενδεικτική χρηματοδοτική βαρύτητα των ειδικών στόχων ανά άξονα προτεραιότητας, 
ενώ στον πίνακα 13 παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 
 

Πίνακας 12 
Χρηματοδοτική βαρύτητα των ειδικών στόχων ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 
  

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
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Πίνακας 13 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ « Διοικητική Μεταρρύθμιση 

ανά Άξονα Προτεραιότητας 
 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
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2.1.8  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
 
 Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό την άσκηση πολιτικής σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο ώστε οι διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδος να αναβαθμίσουν 
το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και να αποτελέσουν τόπους έλξης επιχειρήσεων για 
την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη της 
χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, πληροφόρησης, δημοσιότητας και ελέγχου των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, καθώς και δραστηριότητες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για 
την υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ως 
μοναδικό άξονα προτεραιότητας την «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών 
και δικαιούχων φορέων». 
 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει κατηγορίες πράξεων που υπάρχουν στα δυο 
πεδία παρέμβασης της τεχνικής βοήθειας. Το πρώτο πεδίο παρέμβασης αφορά την 
υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων[9] για την προπαρασκευή, εφαρμογή και 
παρακολούθηση ενώ το δεύτερο πεδίο παρέμβασης αφορά την υποστήριξη των 
επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων[9] για παρεμβάσεις εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων και για 
παρεμβάσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας. Το κόστος του προγράμματος 
ανέρχεται σε 225.882.353€ , εκ των οποίων 192.000.000€ είναι Κοινοτική συνδρομή 
και τα υπόλοιπα 33.882.353€ αφορούν εθνικούς πόρους. Στο πίνακα 14 
αποτυπώνεται το χρηματοδοτικό σχήμα ανά άξονα προτεραιότητας 
 
 

Πίνακας 14 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
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2.1.9  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
 
 Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για 
τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας, η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και η διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που υπάρχουν τοπικές ή τομεακές κρίσεις και 
συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση. Η στρατηγική του 
προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμο και μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και 
υλοποιείται μέσω δυο αξόνων προτεραιότητας.  

Οι άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίζονται ως 
εξής: 

1. Άξονας προτεραιότητας: «Μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων 
που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 
καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι 
επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης».[10]   

Ο πρώτος άξονας επιδιώκει μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη των αναγκών με 
την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να 
αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 
προώθησης της απασχόλησης σε νέους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους, 
ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημόσιας υγείας, 
αποκατάσταση - προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και απασχόληση ανέργων σε 
αρμόδιους φορείς για καθαρισμό, αναδάσωση και εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.  

2. Άξονας προτεραιότητας: «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που 
υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών 
κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 
καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι 
επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». [10]   

Ο δεύτερος άξονας επιδιώκει την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των 
αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού που πλήττεται από την κρίση μέσω της παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας προς τον τοπικό πληθυσμό, 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης προς ευπαθείς ομάδες και προώθηση της 
απασχόλησης με ενίσχυση αναζήτησης εργασίας.  

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται 211.733.870,67€, από τα 
οποία ποσοστό 75% δηλαδή 158.800.403€ καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο 25%, δηλαδή 52.933.467,67€  καλύπτεται από 
εθνικούς πόρους. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει το χρηματοδοτικό σχήμα του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 
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Πίνακας 15 
Χρηματοδοτικό σχήμα Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων 

 

 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
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2.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα 
 

 Επιπλέον των τομεακών προγραμμάτων η χώρα χωρίζεται σε πέντε 
περιφέρειες για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Τα πέντε 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα σε συνδυασμό με τα τομεακά 
προγράμματα θα υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Τα περιφερειακά 
προγράμματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 
 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
2. ΠΕΠ Δυτική Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 
3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
4. ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
5. ΠΕΠ Αττικής 

 
Παρόλο που κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ανάγκες, τα 

περιφερειακά προγράμματα θα επικεντρωθούν και θα υλοποιήσουν έναν κοινό κορμό 
παρεμβάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται οι κοινωνικές υποδομές, η υγεία και 
κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, τα έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος 
τοπικής κλίμακας, οι πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και οι πολιτικές 
ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών. Στη συνέχεια θα 
αναφερθούμε σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά αναφέροντας τους στόχους και τους 
άξονες προτεραιότητας. 

 
 

2.2.1 ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
 
 Η χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης αποτελείται από τις περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
Η συγκεκριμένη χωρική ενότητα εμφανίζει μια ασθενή ανταγωνιστικότητα με 
αποτέλεσμα η συμβολή της στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Ιδιαίτερες αδυναμίες εμφανίζονται και 
στην σωστή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη 
και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.   

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθεί να αναπτύξει μια στρατηγική 
που θα ευνοήσει την έρευνα και καινοτομία, μετατρέποντας παράλληλα τη 
Θεσσαλονίκη σε βαλκανικό Κέντρο. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί 
στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας με στόχο την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επειδή παρουσιάζει και το μικρότερο 
ποσοστό ανάπτυξης θα δώσει έμφαση στην αξιοποίηση των δικτύων μεταφοράς, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με στόχο την επίτευξη ενός υψηλού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ.  
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Η διάρθρωση των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος είναι ως εξής: 

1. Άξονες προτεραιότητας 1,2,3: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 
Κεντρικής Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης.[11] 

Στη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι δράσεις αφορούν την υλοποίηση των 
οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων για τη σύνδεση των περιοχών της Περιφέρειας 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη. Επιπλέον, προβλέπεται 
και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για την ενίσχυση των μεταφορών και τη 
μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι δράσεις του άξονα αποσκοπούν στην 
ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, όπως είναι η Εγνατία οδός, για μείωση 
του κόστους και του χρόνου των μεταφορών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται σύνδεση 
όλων των περιοχών της Περιφέρειας με τα υπόλοιπα οδικά δίκτυα της χώρας, ενώ 
ταυτόχρονα προβλέπεται και αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών για τη 
σύνδεση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, που δεν λειτουργούν επί 
καθημερινής βάσης. 

Στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης οι παρεμβάσεις αφορούν 
αφενός την αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής για την 
πρόσβαση σε ορεινές και αγροτικές περιοχές καθώς και σε χώρους ανάπτυξης 
οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως ΒΙΠΕ και λιμάνια, και αφετέρου την αξιοποίηση 
των λιμενικών υποδομών στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. 

 
2. Άξονες προτεραιότητας 4,5,6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης. [11] 

Στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι παρεμβάσεις του άξονα 
θα αφορούν την ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην 
παραγωγική δραστηριότητα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας καθώς και για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους της υγείας, της 
εκπαίδευσης, του εμπορίου και του τουρισμού. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών θα συμβάλλει αφενός στις επιχειρήσεις 
στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και στην μεγαλύτερη παραγωγή 
δυναμικότητα και αφετέρου θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών των δυο 
Περιφερειών. 

Στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η εισαγωγή των τεχνολογιών 
και της καινοτομίας για την ενίσχυση της μεταποίησης, του εμπορίου και των 
υπηρεσιών σε ειδικές περιοχές, όπως οι αγροτικές και οι ορεινές περιοχές, καθώς και 
η πλήρης εκμετάλλευση όλων των ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας, που 
υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό, για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 
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3. Άξονες προτεραιότητας 7,8,9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Κεντρικής 
Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. [11] 

Οι παρεμβάσεις για τη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζουν στην 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προστασία μνημείων και ιστορικών 
κέντρων, στην προστασία του περιβάλλοντος με την αντιμετώπιση των εστιών 
ρύπανσης και τη βελτιωμένη διαχείριση των υποδομών περιβάλλοντος, την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υγεία, εκπαίδευση και υπηρεσίες με 
εκσυγχρονισμό κτιρίων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και 
τέλος στην επέκταση των αστικών μεταφορών, όπως είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Σχετικά με τη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι δράσεις του άξονα 
αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποτροπή ενδεχόμενων 
καταστροφών με περιορισμό των ρύπων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην 
περιοχή της Πτολεμαΐδας, στην ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την 
ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, στην αναβάθμιση τεχνικών υποδομών όπως δίκτυα 
ύδρευσης και βιολογικοί καθαρισμοί και τέλος στην ανάπτυξη των αστικών κέντρων 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει ως στόχο την ανάπτυξη  
των περιβαλλοντικών υποδομών για τη διαχείριση αποβλήτων, την σωστή διαχείριση 
των υδατικών πόρων, την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας και την ανάπτυξη 
του υγειονομικού συστήματος για καλύτερη ποιότητα ζωής, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης με εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και ανακαίνιση κτιρίων, 
την ανάδειξη του πολιτισμού και τέλος την ενίσχυση μειονεκτικών, ορεινών και 
νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας. 

 
4. Άξονας προτεραιότητας 10: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Κεντρικής 

Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. [11] 
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος, καθώς και τη 
δημοσιοποίηση και σωστή πληροφόρηση όλων των αρμόδιων φορέων για τη σωστή 
εφαρμογή όλων των δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος. 

 
Ο πίνακας 16 που ακολουθεί παρουσιάζει τη συσχέτιση των αξόνων 

προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους γενικούς στόχους.  
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Πίνακας 16 
Συσχέτιση αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης με τους γενικούς του στόχους 
 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης»  

 
 
 

2.2.2 ΠΕΠ Δυτική Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 
 
 Η συγκεκριμένη χωρική ενότητα είναι μια από τις πέντε χωρικές ενότητες που 
δημιουργήθηκαν για την διαχείριση του στρατηγικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι 
περιφέρειες που περιλαμβάνονται ανήκουν στον Αμιγή Στόχο 1 παρουσιάζοντας 
ΑΕΠ μικρότερο του 75% του μέσου κοινοτικού όρου. Η χωρική ενότητα 
περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιφέρειες, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, που 
χαρακτηρίζονται ως αγροτικές περιφέρειες με σαφείς τάσεις συγκέντρωσης του 
πληθυσμού προς πυκνοκατοικημένες περιοχές, και μια μικρότερη νησιωτική 
περιφέρεια, τα Ιόνια Νησιά, η οποία βασίζεται στον τουρισμό και επικρατεί η τάση 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις αραιοκατοικημένες περιοχές. Στο σύνολο της η 
χωρική ενότητα συμβάλλει στο 12% του εθνικού ΑΕΠ κατέχει όμως την τελευταία 
θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χωρικές ενότητες. 
 Ο αναπτυξιακός στόχος είναι η επίτευξη ενός μεγαλύτερου ρυθμού 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγικότητας και η 
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
επένδυσης στον παραγωγικό τομέα, της εξάλειψης των ανισοτήτων και τη μετατροπή 
σε τόπο επενδύσεων και εργασίας. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου 
δημιουργούνται τρείς γενικοί στόχοι οι οποίοι αντιστοιχίζονται με τους άξονες 
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προτεραιότητας και υποστηρίζονται από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής. Ο 
πρώτος γενικός στόχος αφορά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 
προσπελασιμότητας, ο δεύτερος γενικός στόχος αφορά τη ψηφιακή σύγκλιση με την 
αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ο τρίτος γενικός στόχος 
επικεντρώνεται στην αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Οι άξονες 
προτεραιότητας του προγράμματος οι οποίοι αφορούν και τις τρεις περιφέρειες είναι 
οι :  

1. Άξονες προτεραιότητας 1,2,3, Αμιγούς στόχου 1: Υποδομές και υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.[12] 

Στη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας καθώς 
και η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στις μεταφορές βελτιώνοντας τόσο το οδικό 
και σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και τις λιμενικές υποδομές, οι οποίες μέχρι στιγμής 
παρουσιάζουν ελλιπή υποδομή και ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν και στη 
μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς επιτυγχάνοντας οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη για τη περιοχή. Ο πίνακας 17 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος της περιφέρειας. 

 
Πίνακας 17 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 
Στη περιφέρεια Πελοποννήσου στόχος είναι η αναβάθμιση και η επέκταση τόσο 

του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου όσο και των λιμενικών υποδομών, σε 
μια προσπάθεια διασύνδεσης των περιοχών της περιφέρειας μεταξύ τους καθώς και 
με υπόλοιπα αστικά και τουριστικά κέντρα, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες 
υποδομές που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας». Ο 
πίνακας 18 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της περιφέρειας. 
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Πίνακας 18 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 
Η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων στόχο αποτελεί η βελτίωση του βασικού οδικού 

δικτύου και των λιμενικών υποδομών που χαρακτηρίζονται από ελλιπή ασφάλεια και 
ανεπαρκή συστήματα διαχείρισης και σχεδιασμού της κυκλοφορίας και των 
μεταφορών. Ο πίνακας 19 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της 
περιφέρειας. 
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Πίνακας 19 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 
 

2. Άξονες προτεραιότητας 4,5,6, Αμιγούς στόχου 1: Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. [12] 

Οι συγκεκριμένοι άξονες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας στη χωρική ενότητα, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας λειτουργώντας 
συμπληρωματικά και σε συνεργασία με το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα» και το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

Σχετικά με τις επιμέρους περιφέρειες, στη Δυτική Ελλάδα στόχος είναι η 
ενίσχυση ερευνητικών φορέων, τεχνολογικών πάρκων και η βελτίωση του 
εξοπλισμού τους, η αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της ποιότητας σε προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
νέων και γυναικών και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της 
μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού με την εισαγωγή νέων 
και καινοτόμων τεχνολογιών. Ο πίνακας 20 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της περιφέρειας. 
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Πίνακας 20 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 

 
      Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
Σχετικά με τη περιφέρεια Πελοποννήσου επειδή χαρακτηρίζεται από σχετικά 

χαμηλούς δείκτες έρευνας, ανάπτυξης και ψηφιακής οικονομίας, στόχος είναι η 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, ο εκσυγχρονισμός 
των υπηρεσιών και των διοικητικών λειτουργιών καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης για διευκόλυνση των επιχειρήσεων και 
των πολιτών. Ο πίνακας 21 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της 
περιφέρειας. 

Πίνακας 21 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 
      Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
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Τέλος, επειδή η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον 
τουρισμό δίνεται βαρύτητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηματικότητας σε ειδικές μορφές τουρισμού τοπικού ενδιαφέροντος, στον 
εκσυγχρονισμό και στην προώθηση καινοτομιών με βάση τον τουρισμό και τα τοπικά 
σύμφωνα ποιότητας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η είσοδος 
των νέων τεχνολογιών θα είναι μικρής κλίμακας και εστιασμένες στις τοπικές 
ανάγκες. Ο πίνακας 22 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της 
περιφέρειας. 

 
Πίνακας 22  

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 
3. Άξονες προτεραιότητας 7,8,9, Αμιγούς στόχου 1: Αειφόρος ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. [12] 
Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ως στόχους τη βελτίωση των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών της σχετικά με τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και 
της πρόνοιας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επιπλέον στοχεύει 
στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, στην αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων τουριστικών υποδομών και στην προσφορά νέων θέσεων εργασίας τόσο 
στα αστικά κέντρα όσο και σε ορεινές – αγροτικές περιοχές. Τέλος, σε μια 
προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος θα δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων και υδάτινων πόρων και στην εξασφάλιση πόσιμου 
νερού μέσω βέλτιστων τεχνικών στην επεξεργασία του. Ο πίνακας 23 παρουσιάζει 
τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της περιφέρειας. 
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Πίνακας 23 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 
        Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 
Η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί μια αγροτική οικονομία με χαμηλή 

παραγωγικότητα και υποαπασχόληση, ενώ ο τριτογενής τομέας και ιδιαίτερα ο 
τουρισμός αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς. Παρόλα αυτά διαθέτει πλούσιους 
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
αναξιοποίητοι. Επομένως στόχος του άξονα είναι ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της βελτίωσης των υποδομών, η βελτίωση της λειτουργικότητας 
των κοινωνικών υποδομών και των αστικών και ημιαστικών κέντρων, η προστασία 
του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα με την υλοποίηση του ΧΥΤΑ και 
την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και η αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών. Ο πίνακας 24 
παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της περιφέρεια. 
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Πίνακας 24 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 
Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ως στόχους τη προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος για την επίτευξη μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, 
την αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών όπως υγεία και εκπαίδευση. Στον τομέα της 
υγείας εξαιτίας της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης απαιτείται εκσυγχρονισμός και 
συμπλήρωση των υποδομών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον 
τομέα της εκπαίδευσης παρατηρείται παλαιότητα σχολικών κτιρίων και των δυο 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και ελλείψεις σε εξοπλισμούς και αίθουσες. 
Τέλος, ο άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Ο πίνακας 25 παρουσιάζει τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της 
περιφέρειας. 
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Πίνακας 25 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 
 
 

4. Άξονας προτεραιότητας 10, Αμιγούς στόχου 1: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής. 
[12] 

Η τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στοχεύει στη διαχείριση, λειτουργία, 
υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των δράσεων του προγράμματος καθώς και 
των ενεργειών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των 
διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος 
καθώς και στην ευρεία δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος. Τη 
περίοδο 2000-2006 η συμβολή της τεχνικής βοήθειας στην στήριξη των δράσεων του 
προγράμματος ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με αποτέλεσμα τη προγραμματική περίοδο 
2007-2013 το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος να διαφοροποιηθεί έχοντας 
αυξημένες αρμοδιότητες την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Στον πίνακα 26 που ακολουθεί παρουσιάζουμε το χρηματοδοτικό σχήμα του  
επιχειρησιακού προγράμματος σε κάθε περιφέρεια και ανά Άξονα προτεραιότητας. 
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Πίνακας 26 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων» ανά Άξονα Προτεραιότητας 
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Πηγή: ΠΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 

 
 
 
 
2.2.3 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
 
 Η χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τις περιφέρειες 
της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου. Γίνεται φανερό ότι 
πρόκειται για νησιωτικές περιφέρειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα όπως είναι διαπεριφερειακές και ενδονησιωτικές ανισότητες, δυσκολία 
στη συνεργασία και στην επικοινωνία λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, έλλειψη 
σε υποδομές μεταφορών, ασφάλειας μεταφορών και υψηλά κόστη μεταφοράς, 
χαμηλή παραγωγικότητα και μειωμένη επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα 
λόγω μη εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και εξοπλισμού, αδυναμία προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων, χαμηλή συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας και τέλος 
αδυναμία αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των συνεργιών 
που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με τους πόρους 
του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και των Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Η χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στοχεύει να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα προσπελασιμότητας, να αναβαθμίσει και να αναδείξει 
τους πολιτιστικούς και τουριστικού πόρους που αποτελούν και συγκριτικό 
πλεονέκτημα της και τέλος να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και 
επιχειρηματικότητας. Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος οι οποίοι 
αφορούν και τις τρεις περιφέρειες είναι οι :  
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1. Άξονες προτεραιότητας 1,2,3: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 

Κρήτης - Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου.[13] 
Η περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αναβάθμιση του περιφερειακού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και στην αξιοποίηση των λιμανιών για τη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας και τη διασύνδεση των ανεπτυγμένων τουριστικών 
ζωνών, τη βελτίωση της ασφάλειας και την αύξηση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Επιπλέον, η διασύνδεση των περιφερειακών 
και τοπικών λιμανιών θα εξυπηρετήσει καλύτερα το επιβατικό κοινό και θα 
διευκολύνει τη διακίνηση των προϊόντων μειώνοντας το κόστος μεταφοράς. Ο 
πίνακας 27 παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους δείκτες. 
 

Πίνακας 27 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
 
 
 
Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποσκοπεί στη βελτίωση του οδικού δικτύου των 

νησιών της Περιφέρειας και στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών υποδομών 
επιτυγχάνοντας τη σύνδεση τόσο των νησιών μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η προσπελασιμότητα ενώ η Περιφέρεια έχει 
τη δυνατότητα να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό με 
προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο 
πίνακας 28 παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους δείκτες. 
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Πίνακας 28 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 

 
    Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποσκοπεί στη βελτίωση των αεροπορικών και 

των ακτοπλοϊκών συνδέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 
για την καλύτερη διακίνηση των αγαθών και τη σύνδεση των αστικών και 
ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Επιπλέον, αποσκοπεί σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
αύξηση της ενεργειακής επάρκειας. Ο πίνακας 29 παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα 
τους στόχους και τους δείκτες. 

 
Πίνακας 29 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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    Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
 
2. Άξονες προτεραιότητας 4,5,6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

Κρήτης - Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου. [13] 
Σχετικά με την περιφέρεια Κρήτης οι στόχοι είναι η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω του 
εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού τους και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής, η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και η ενίσχυση του 
τουρισμού. Ο πίνακας 30 παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους 
δείκτες. 

 
Πίνακας 30 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 
 

 
     Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
 
 
Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποσκοπεί και αυτή στην προώθηση της 

καινοτομίας και στην εισαγωγή των τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση του τουριστικού τομέα. Ο πίνακας 31 παρουσιάζει 
ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους δείκτες. 
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Πίνακας 31 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 
   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποσκοπεί στη προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών 

στον πολίτη μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοικητικής κάλυψης με 
καινοτόμες εφαρμογές, στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις για 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της απασχόλησης, στην εξασφάλιση 
επαρκών τηλεποικινωνιών και στην ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών για τη 
προστασία του καταναλωτή. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς για την προσέλκυση τουριστών και στον εκσυγχρονισμό 
των τουριστικών υποδομών, στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και 
τέλος στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με χρήση συστημάτων τηλεματικής. Ο 
πίνακας 32 παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους δείκτες. 

 
Πίνακας 32 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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   Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
 

 
3. Άξονες προτεραιότητας 7,8,9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

Κρήτης - Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου. [13] 
Στη περιφέρεια Κρήτης στόχος του άξονα προτεραιότητας αποτελεί η βελτίωση 

των υποδομών της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόνοιας μέσω της ανακαίνισης 
των κτιρίων και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Επιπλέον, στόχο αποτελεί και η 
προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα, και η 
ανάδειξη του πολιτισμού της Περιφέρειας, με την ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κοινωνική συνοχή και 
στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους κατοίκους. Ο πίνακας 33 
παρουσιάζει ποσοτικοποιημένα τους στόχους και τους δείκτες. 
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Πίνακας 33 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
 
 
Ο Άξονας προτεραιότητας θέτει παρόμοιους στόχους και για τις δυο άλλες 

περιφέρειες της χωρικής ενότητας, του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, αποσκοπώντας 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αναβάθμιση της υγείας και της 
εκπαίδευσης, στη στήριξη και ενδυνάμωση των μικρών νησιών των περιφερειών και 
στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία ΧΥΤΑ για στερεά και 
υγρά απόβλητα. Οι πίνακες 34 και 35 παρουσιάζουν τους στόχους 
ποσοτικοποιημένους σε δείκτες εκροών και αποτελέσματος. 

 
Πίνακας 34 

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
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Πίνακας 35 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

 
  Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
    

 
4. Άξονας προτεραιότητας 10: Χωρική συνοχή και συνεργασία στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. [13] 
Οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας έχουν ως στόχο την 

αντιμετώπιση των αναπτυξιακών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ  
απομακρυσμένων και μικρότερων νησιών της Περιφέρειας με νησιά της Περιφέρειας 
που είναι  μεγαλύτερα και περισσότερο αναπτυγμένα, θέλοντας με τον αυτό τον 
τρόπο να αποθαρρύνουν την οποιαδήποτε τάση εγκατάλειψης προκύπτει από τα 
μικρά νησιά αυξάνοντας ταυτόχρονα και την ελκυστικότητά τους με τη δημιουργία 
τοπικών βιώσιμων επιχειρήσεων. Ο πίνακας 36 παρουσιάζει τους στόχους 
ποσοτικοποιημένους σε δείκτες εκροών και αποτελέσματος. 
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Πίνακας 36 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

 
        Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 

 
 

5. Άξονας προτεραιότητας 11: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής – Αμιγούς 
στόχου σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο. [13] 
Άξονας προτεραιότητας 12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής – Στόχου 
σταδιακής εισόδου – Νότιο Αιγαίο. [13] 

Οι δύο τελευταίοι άξονες προτεραιότητας αποσκοπούν στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της 
αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία, υποστήριξη, έλεγχο, 
παρακολούθηση και προβολή όλων των φορέων – μηχανισμών και δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. 
  

Στον πίνακα 37 που ακολουθεί παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα του 
επιχειρησιακού προγράμματος ανά Άξονα προτεραιότητας. 
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Πίνακας 37  
Χρηματοδοτικό σχήμα ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» ανά Άξονα 

Προτεραιότητας 
 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Κρήτης –Νήσων Αιγαίου» 
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2.2.4 ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
 
 Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις περιφέρειες της 
Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου. Κάθε περιφέρεια έχει τη δικιά της 
αναπτυξιακή στρατηγική. Η περιφέρεια Θεσσαλίας εστιάζει κατά κύριο λόγο στην 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Οι τεχνολογικές και 
ερευνητικές δομές θα συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με την παραγωγή, ενώ η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών θα 
επιδιωχθεί μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας και της εφαρμογής συστημάτων 
πιστοποίησης. Η περιφέρεια Στερεά Ελλάδας αποβλέπει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, να βελτιώσει το 
επίπεδο των ανθρώπινων πόρων, να διασφαλίσει την προστασία του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος καθώς και να αναπτύξει δεσμούς συνεργασίας και αναπτυξιακές 
συνέργιες με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χωρικής ενότητας και το κυριότερο να 
περιορίσει στο ελάχιστο την εξάρτησή της από την οικονομία της Αττικής. Τέλος, η 
περιφέρεια της Ηπείρου αποσκοπεί στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της μέσω της 
ανάδειξης της σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα, όπως το δίκτυο υποδομών, η δυναμική ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και η 
θετική αλληλεξάρτηση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση. Παρακάτω 
παραθέτουμε τους άξονες προτεραιότητας για τη συγκεκριμένη χωρική ενότητα: 
 

1. Άξονες προτεραιότητας 1,2,3: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.[14] 

Ο συγκεκριμένος άξονας επιδιώκει την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών και 
εθνικών μεταφορικών αξόνων και την αναβάθμιση  - βελτίωση των περιφερειακών 
οδικών αξόνων για τη σύνδεση αστικών και τουριστικών κέντρων με την ταυτόχρονη 
απόκτηση σύγχρονων μεταφορικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών. Επιπλέον, 
επιδιώκει την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμενικών υποδομών 
για την ενίσχυση της αλιείας. Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί στην εκμετάλλευση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Τέλος, όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, σε 
συμπληρωματικότητα με το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας, θα λαμβάνουν 
πρόνοια για την καλύτερη δυνατή πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες κινητικότητας, 
όπως ΑΜΕΑ και ηλικιωμένοι. 
 

2. Άξονες προτεραιότητας 4,5,6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. [14] 

Οι παρεμβάσεις αποβλέπουν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, 
γνώσης και καινοτομίας, πετυχαίνοντας από τη μια πλευρά τη δημιουργία ενός 
καινοτομικού περιβάλλοντος που θα διαμορφώσει μια σύγχρονη επιχειρηματική 
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νοοτροπία και από την άλλη πλευρά τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον 
ιδιωτικό τομέα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η 
αύξηση της έρευνας από τις επιχειρήσεις και η αύξηση των εξαγωγών στις διεθνείς 
αγορές. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσω της καθιέρωσης συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας. Οι δράσεις του άξονα θα 
υλοποιηθούν συμπληρωματικά με τα τομεακά ΕΠ Ανταγωνιστικότητας – 
Επιχειρηματικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης, Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού και 
Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. 
 

3. Άξονες προτεραιότητας 7,8,9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. [14] 

Βασικός στόχος η διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής σε όλες τις περιοχές της χωρικής ενότητας. Η 
αναβάθμιση των υποδομών για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, η 
διαχείριση των υδάτων και η προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών αποτελούν 
ορισμένες παρεμβάσεις της ενότητας. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η μείωση των επιπτώσεών της, η προώθηση καθαρών 
αστικών μεταφορών. Τέλος, οι παρεμβάσεις αποβλέπουν στην ανάπλαση αστικών 
περιοχών με βελτίωση των κοινωνικών υποδομών, όπως υγεία, εκπαίδευση και 
πρόνοια για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής για την αύξηση του τουρισμού. 
 

4. Άξονας προτεραιότητας 10,11,12: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. [14] 

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος, καθώς και τη 
δημοσιοποίηση και σωστή πληροφόρηση όλων των αρμόδιων φορέων για τη σωστή 
εφαρμογή όλων των δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος. 
 
 Στον πίνακα 38 που ακολουθεί παρουσιάζουμε το χρηματοδοτικό σχήμα του 
ΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας. 
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Πίνακας 38 
Χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου» ανά άξονα προτεραιότητας  
 

 
 
Πηγή: ΠΕΠ «Θεσσαλίας – Στερέας Ελλάδας – Ηπείρου» 
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2.2.5 ΠΕΠ Αττικής 
 
 Η περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια Ευρωπαϊκή μητρόπολη με πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα, αποτελώντας τον κυριότερο πόλο ανάπτυξης της χώρας. Στα 
πλεονεκτήματά της εντάσσονται η καίρια γεωγραφική της θέση στη περιοχή της 
Μεσογείου, καθιστώντας την σημείο έναρξης και απόληξης των Διευρωπαϊκών 
δικτύων βοηθώντας στην ανάδειξη της χώρας σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, ενώ 
η ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο επιτυγχάνεται με την 
ολοκλήρωση της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου και τη δημιουργία ενός 
συνδυασμένου δικτύου μεταφορών. Επιπλέον, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
ερευνητικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το ικανοποιητικό 
μορφωτικό επίπεδο, η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά αφού υπάρχουν ορισμένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία παγκοσμίως, όπως ο Παρθενώνας, και η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων σε δυναμικούς κλάδους αποτελούν ορισμένα ακόμα 
πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια.  
 Πέρα από τα όποια πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν. Εξ αυτών η έλλειψη υποδομών και 
οργάνωσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το σχετικά περιορισμένο δίκτυο 
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές μητροπόλεις, η αδυναμία αξιοποίησης χώρων πρασίνου και ελεύθερου 
χώρου και η μη εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις 
επιχειρήσεις. Τα παραπάνω οδηγούν σε χαμηλό ποσοστό προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και στην διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Με βάση τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Περιφέρειας διαμορφώνονται οι γενικοί 
στόχοι της Περιφέρειας, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής: βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της εισαγωγής της έρευνας, της καινοτομίας και της 
τεχνολογίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος και 
τέλος η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.  
 Οι άξονες προτεραιότητας της Περιφέρειας διαμορφώνονται σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους που προαναφέραμε και τις θεματικές προτεραιότητες οι οποίες 
εμφανίζονται στον πίνακα 39.  
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Πίνακας 39 
Ιεράρχηση θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το χρηματοδοτικό 

κριτήριο 
 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Αττικής» 
 
 
 Οι άξονες προτεραιότητας της Περιφέρειας είναι οι εξής: 

1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας – 
ενέργειας.[15]   

Οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα αποβλέπουν στη δημιουργία 
πολυτροπικών μεταφορών μέσω παρεμβάσεων στις εθνικές οδούς και στους 
αυτοκινητόδρομους, της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου και της επέκτασης 
των δικτύων των μέσων μαζικής μεταφοράς και της ολοκλήρωσης των λιμενικών και 
αλιευτικών υποδομών για τη διασύνδεσή τους με τα συγκοινωνιακά δίκτυα. 
Επιπρόσθετα, επικεντρώνονται στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και του 
συστήματος αστικών μεταφορών με ενίσχυση της ασφάλειας και της κινητικότητας 
των ΑΜΕΑ και τέλος στοχεύουν στην  αναβάθμιση και επέκταση του ενεργειακού 
συστήματος με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρισμού και την ολοκλήρωση 
των υποδομών και δικτύου διανομής του φυσικού αερίου.  
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2. Άξονας προτεραιότητας 2: Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. [15] 

Ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας με τις παρεμβάσεις του θέτει 
τέσσερις στόχους: 

• Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων μέσω της ολοκλήρωσης 
έργων για αντιπλημμυρική προστασία, για διαχείριση υγρών και στερών 
αποβλήτων και αντιμετώπιση  μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. 

• Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες στο Δημόσιο τομέα και στην 
Αυτοδιοίκηση και την εισαγωγή στην εκπαίδευση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών. 

• Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας και ταυτόχρονη προώθηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

• Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με ολοκλήρωση των υποδομών υγείας 
και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 
3. Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης. [15] 
Οι παρεμβάσεις του άξονα εξυπηρετούν την ενίσχυση της έρευνας και 

τεχνολογίας και την εισαγωγή της σε νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, 
ενθαρρύνεται η καινοτομία και ενισχύεται η πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Ενθαρρύνονται οι 
ξένες επενδύσεις, αναβαθμίζονται οι τουριστικές υπηρεσίες ενώ προωθούνται και οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

 
4. Άξονας προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών 

περιοχών. [15] 
Οι δράσεις του άξονα θα εξυπηρετήσουν αφενός την αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος με ανάπλαση των ελεύθερων χώρων και των δημοσίων χώρων με 
σημαντική αύξηση  του πρασίνου και αφετέρου την αναζωογόνηση του αστικού 
χώρου μέσω πιλοτικών καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης (global grants) που 
αποβλέπουν στην αξιοποίηση οργανωμένων χώρων για την εγκατάσταση 
οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βιομηχανία, 
εμπόριο, ναυτιλία, τουρισμός και ανάδειξη – αξιοποίηση των Ολυμπιακών 
Εγκαταστάσεων.  

 
5. Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής. [15] 

Οι παρεμβάσεις του άξονα αποσκοπούν στην αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του ελέγχου και 
της προβολή όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα.  
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Στον πίνακα 40 που ακολουθεί παρουσιάζουμε το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ 
ανά άξονα προτεραιότητας. 

Πίνακας 40 
Χρηματοδοτικό σχήμα ΠΕΠ «Αττικής» 

 

 
Πηγή: ΠΕΠ «Αττικής» 
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2.3 Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής 
Συνεργασίας 

 
 Στη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ τα Προγράμματα Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται πλέον από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα 
συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα ανέρχεται στα 8,7 δις ευρώ από τα οποία 
210 εκατομμύρια ευρώ ΕΤΠΑ αντιστοιχούν για την Ελλάδα και μαζί με την εθνική 
συμμετοχή το ποσό ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα διατεθούν για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα. Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
χωρίζονται σε Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνουν συνεργασίες της 
Ελλάδας με τις Βουλγαρία, Ιταλία, Κύπρο, ΠΓΔΜ και Αλβανία, σε προγράμματα 
πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας, σε Διακρατικά Προγράμματα που αφορούν 
συνεργασία της Ελλάδας με χώρες της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, Διαπεριφερειακά Προγράμματα όπως είναι το INTERREG IV C και τέλος 
η Ελλάδα συμμετέχει και στα δίκτυα INTERACT, EPSON και URBACT. Παρακάτω 
θα γίνει μια σύντομη περιγραφή όλων των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας που μετέχει η χώρα μας. 
   
2.3.1 Διασυνοριακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία», Πρόγραμμα «Ελλάδα – Ιταλία», 
Πρόγραμμα «Ελλάδα – Κύπρος», Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία», 
Πρόγραμμα «Ελλάδα – ΠΓΔΜ» 
 

Αποτελούν προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την 
προώθηση της διασυνοριακής συνοχής, μειώνοντας οικονομικές και κοινωνικές 
εδαφικές ανομοιότητες, και επιπλέον ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα στις 
περιοχές που αναφέρονται. Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι 
τέσσερις και είναι όμοιοι για κάθε πρόγραμμα. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών στοιχείων και διαχείρισης ιατροφαρμακευτικών και κοινωνικών 
ζητημάτων. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προσβασιμότητα δηλαδή βελτίωση 
των δικτύων μεταφοράς και επικοινωνιών για καλύτερη και ασφαλέστερη 
μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών στη διασυνοριακή περιοχή. Ο τρίτος άξονας στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών. Τέλος, ο τέταρτος άξονας είναι η τεχνική βοήθεια 
για τη σωστή διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος.  
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2.3.2 Προγράμματα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Πρόγραμμα Αδριατικής, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη 
Θάλασσα 
 
 Η περιοχή της Αδριατικής περιλαμβάνει τις περιοχές του Νομού Κέρκυρας 
και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας[17]. Η Θαλάσσια 
Λεκάνη της Μεσογείου περιλαμβάνει όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο 
Θάλασσα[27] ενώ η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας περιλαμβάνει τις Περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την Ελλάδα καθώς 
και περιφέρειες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το 
Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία[19]. Οι άξονες 
προτεραιότητας είναι η οικονομική και κοινωνική συνεργασία με σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτομιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προστασία του 
φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την αποφυγή πρακτικών μόλυνσης και καταστροφής του 
περιβάλλοντος, η δημιουργία δικτύων μεταφοράς και η διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας ανάμεσα στις Περιφέρειες που αφορούν τα Προγράμματα, η 
ανάπτυξη των περιοχών της Αδριατικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου μ 
ενίσχυσης υπερεθνικών συνεργειών και τέλος η τεχνική βοήθεια για την σωστή και 
ομαλή υλοποίηση του έργου. 
 
2.3.3 Διακρατικά Προγράμματα 
Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
 
 Η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο Διακρατικά Προγράμματα του Μεσογειακού 
Χώρου και του Χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πρώτο πρόγραμμα εκτός 
από τη χώρα μας συμμετέχουν η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο – Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η 
Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μολδαβία, Κροατία, Σερβία, 
Μαυροβούνιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ουκρανία[28].   Οι άξονες 
προτεραιότητας και των δυο προγραμμάτων είναι παρόμοιοι και αφορούν την 
ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ενδυνάμωση της 
ναυτιλιακής ασφάλειας, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την δημιουργία μιας 
πολυκεντρικής και ενιαίας ανάπτυξης της Μεσογείου και τέλος την τεχνική βοήθεια 
για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος. 
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2.3.4 Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C 
 
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια συνεργασία περιφερειακών και 
τοπικών αρχών από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι αρχές ανταλλάσουν εμπειρίες και από κοινού 
αναπτύσσουν πρακτικές που θα βελτιώσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και θα 
συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση. Το πρόγραμμα έχει τρεις άξονες 
προτεραιότητας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία 
μιας κοινωνίας της Γνώσης, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην 
ανάδειξη του πολιτιστικού και τέλος, η τεχνική βοήθεια για την καλύτερη δυνατή 
υλοποίηση του προγράμματος[26]. 
 
2.3.5 Προγράμματα INTERACT, ESPON, URBACT 
 
 Το πρόγραμμα INTERACT αφορά την αποδοτική Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία καθώς αποσκοπεί στην διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική 
συνεργασία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άξονες προτεραιότητας 
του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η διανομή των υπηρεσιών και αγαθών 
βασισμένο σε καλύτερες πρακτικές και ο δεύτερος άξονας αφορά τη τεχνική βοήθεια. 
 Το πρόγραμμα ESPON αποσκοπεί στην υποστήριξη της ενίσχυσης 
περιφερειακών πολιτικών μέσω μελετών, δεδομένων και εξέτασης των γραμμών 
ανάπτυξης. Τέλος, το πρόγραμμα URBACT έχει ως κύριο στόχο την βελτίωση της 
αποδοτικότητας των ήδη υπαρχόντων ενιαίων πολιτικών αστικής ανάπτυξης. Ο 
πρώτος άξονας προτεραιότητας του προγράμματος τη βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης αλλά και την εισαγωγή της καινοτομίας στις 
πόλεις που αποτελούν αγορά εργασίας και πηγές ανάπτυξης. Ο δεύτερος άξονας 
προτεραιότητας αφορά την διατήρηση της συνοχής των πόλεων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την κοινωνική ολοκλήρωση. Ο τρίτος άξονας αφορά τη τεχνική 
βοήθεια, δηλαδή τις διαδικασίες για τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος[29].   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ                                                                                     

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» 
θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών 
προγραμμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων με έμφαση στη καινοτομία και σε αυτό το μοτίβο περιστρέφονται και οι 
άξονες προτεραιότητας, έτσι όπως ορίστηκαν στην υποενότητα 2.1.3.  
 Στο πρώτο άξονα στόχο αποτελεί η συνεργασία ερευνητικών και 
παραγωγικών φορέων για τη χρηματοδότηση έργων βιομηχανικής ανάπτυξης και 
καινοτόμων διεργασιών, η είσοδος μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στην Έρευνα και 
Τεχνολογική ανάπτυξη, η δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-out και 
spin-off) καθώς και η δημιουργία clusters μικροηλεκτρονικής, δηλαδή  συνεργατικοί 
σχηματισμοί με χαρακτηριστικά εντάσεως γνώσης και υψηλής τεχνολογίας. 

Στο δεύτερο άξονα που αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων θα προτιμηθούν καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, τα 
οποία περιλαμβάνουν δράσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ανάπτυξη τεχνολογικής και οργανωτικής 
καινοτομίας, τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και λήψη διαφόρων ειδών 
ISO. Στον τομέα του τουρισμού θα δοθεί έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις με 
αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων και αξιοποίηση τουριστικών 
παραδοσιακών κτισμάτων. 

Στο τρίτο άξονα θα γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την προστασία του καταναλωτή. 
Επομένως, προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων, 
όπως μικροπίστωση, venture capital, εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών υποδομών 
με Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα[48], ενώ για τη προστασία του 
καταναλωτή θα βελτιωθούν θα γίνει πιστοποίηση προϊόντων και θα βελτιωθούν οι 
μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς. 

Στο τέταρτο άξονα που αφορά την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος 
της χώρας θα γίνει προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου, εκσυγχρονισμός του 
ηλεκτρικού δικτύου και κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με τα νησιά και με 
τις γείτονες χώρες, ενώ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα προκηρυχτούν 
δράσεις όπως το πρόγραμμα «ΕξΟΙΚΟνομώ».    

Όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα στη χώρα μας οι ακαθάριστες 
εγχώριες δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελούν το 0,63% του 
ΑΕΠ, ενώ η Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 0,20% του ΑΕΠ[45]. Με βάση το διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζει τη 
σταδιακή πτώση των δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στο σύνολο 
του ΑΕΠ, ενώ κάτι ανάλογο παρουσιάζεται και στον πίνακα 41 όπου η χώρα μας 
βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα  

 
           Πηγή: Microsoft Innovation Center 
 

Πίνακας 41 
Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα  

                       
Πηγή: Microsoft Innovation Center 
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 Όσον αφορά τις επιμέρους Περιφέρειες της Ελλάδας σχετικά με τις δαπάνες 
για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία ακολουθεί ο πίνακας 42 που εμφανίζει τους 
επιμέρους δείκτες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα καλύτερα ποσοστά εμφανίζει η 
Περιφέρεια Αττικής, η οποία κατατάσσεται και στην 86η θέση στην Ευρώπη 
σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard 2006, αλλά πιο χαμηλά σε σύγκριση 
με πρωτεύουσες όπως η Πράγα (15η), η Βουδαπέστη (34η), η Μπρατισλάβα (27η) και 
η Βαρσοβία (65η). Οι υπόλοιπες Περιφέρειες τη χώρας μας καταλαμβάνουν αρκετά 
χαμηλές θέσεις, πιο κάτω και από την 160η, με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας να 
βρίσκεται στη 200η θέση και το Βόρειο Αιγαίο στη 202η.[45]  
 Γίνεται φανερό πως η Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση των 
επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς και ανάπτυξη των  
Περιφερειών της. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι δράσεις του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα», με τους επιμέρους 
άξονες προτεραιότητας, που έχουν προκηρυχτεί και εκείνες που αναμένεται να 
προκηρυχτούν ώστε να ενισχυθεί η Έρευνα, η Τεχνολογία και η Καινοτομία και να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της χώρας μας. Οι 
συγκεκριμένες δράσεις αφορούν επιχειρήσεις – ιδιώτες και δημόσιους φορείς και 
παρουσιάζονται στις ενότητες 3.1 και 3.2 που ακολουθούν. 
 

Πίνακας 42 
Δαπάνες για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία στις 

Περιφέρειες της Ελλάδας  
 

 
 
               Πηγή: Microsoft Innovation Center 
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3.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 
3.1.1 Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 
υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και spin-out) 
 
 Η συγκεκριμένη προκήρυξη – πρόσκληση αφορά την ενίσχυση και τη 
δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και την αξιοποίηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης που έχουν ως 
απώτερο σκοπό τη παραγωγή νέων προϊόντων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και έντασης γνώσης που θα δώσουν τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της 
χώρας μας. 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους 
δηλαδή επιχειρήσεις που είναι υπό σύσταση ή έχουν συσταθεί το πολύ έξι έτη πριν 
από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην παρούσα δράση και επιπρόσθετα 
πρέπει να έχουν απαραίτητα νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε με ιδιώτες επενδυτές της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ενώ οι 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αντιπροσωπεύουν 15% τουλάχιστον του 
συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία 
έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης και να εμφανίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσης[30]. Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις – τεχνοβλαστοί 
(spin-off και spin-out) μικρού μεγέθους. Γίνεται φανερό πως μπορούν να 
συμμετάσχουν επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κατηγοριών απ’ όλη την Ελλάδα. Το 
μέγεθος μιας εταιρίας χωρίζεται σε πολύ μικρή, με λιγότερους από 10 εργαζόμενους 
και κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μικρότερο από δύο εκατομμύρια ευρώ, σε 
μικρή μέχρι 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ και 
σε μεσαία με λιγότερο από 250 εργαζόμενους και λιγότερο από πενήντα εκατομμύρια 
κύκλο εργασιών.  
 Η χρηματοδότηση προκύπτει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», άξονας προτεραιότητας 1 
«Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και 
Τεχνολογική ανάπτυξη», και από τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Η συνολική Δημοσία Δαπάνη αναμένεται να αγγίξει τα 25.000.000€ 
και απεικονίζεται στον πίνακα 43 παρακάτω. Η δημοσία δαπάνη συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.  
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Πίνακας 43 
 

 
  Πηγή: www.espa.gr 
 
  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου από την επιχείρηση δεν θα 
υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
χρηματοδότησης. Το ύψος της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000€ με την 
ενίσχυση από τη Δημόσια Δαπάνη να μην υπερβαίνει το 70% των συνολικά 
επιλέξιμων δαπανών ενώ η Ίδια Συμμετοχή δεν θα είναι μικρότερη από 25% των 
συνολικά επιλέξιμων δαπανών[30]. Το υπόλοιπο της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να 
καλυφθεί με ξένα κεφάλαια, δηλαδή δανεισμό από τράπεζες ή άλλα αναγνωρισμένα 
Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με τον όρο επιλέξιμες δαπάνες εννοούμε 
τις σχετικές δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες υλοποίησης του έργου. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών 
υποδομών, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και λοιπές 
δαπάνες που κρίνει απαραίτητες η κάθε επιχείρηση. 
 Η υποβολή προτάσεων για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι μέχρι της 
30/6/2010 και αφού αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις και ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
θα προκύπτουν οι δικαιούχοι χρηματοδότησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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3.1.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή 
ασφάλεια (e-security) 
 
 Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις και στην εισαγωγή της 
ψηφιακής ασφάλειας. Οι εταιρίες που θα ενισχυθούν και θα υλοποιήσουν την 
επένδυση θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιτυχία ψηφιακούς κινδύνους που 
μπορούν να βλάψουν το πληροφοριακό σύστημα ή το λογισμικό της εταιρίας. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα στην 
εταιρική πληροφορία επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες και ακεραιότητα δεδομένων και συστημάτων ώστε να εκτελούνται όλες οι 
λειτουργίες ελεύθερα και αναλλοίωτα.  
 Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εξαιρούνται οι 
ενώσεις επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση όμως θα πρέπει να πληροί και κάποιες 
προϋποθέσεις όπως αναφέρονται παρακάτω: 

• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01/01/2008 
• Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης να μην εμπίπτει στις εξαιρούμενες 

κατηγορίες δραστηριότητας 
• Η εταιρία να εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων 

τα τελευταία τρία οικονομικά έτη 
• Η επιχείρηση να απασχολεί το λιγότερο ένα εργαζόμενο χωρίς να 

υπολογίζεται ο επιχειρηματίας, ο μέτοχος ή ο εταίρος 
• Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα 
• Η επιχείρηση να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα  και 

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη 
• Η επιχείρηση να ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
• Η αξία κτήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ που υπάρχει ήδη στην εταιρία και 

αποκτήθηκε από το 2000 μέχρι την ημερομηνία της προκήρυξης θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες ευρώ. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται  15.000.000€, από τα οποία ποσό 

10.500.000€ ήτοι 70% προέρχεται από Δημοσία Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 30% 
δηλαδή ποσό 4.500.000€ θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή[31]. Η κατανομή της 
Δημοσίας Δαπάνης στις Περιφέρειες εμφανίζεται στον πίνακα 44.  
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Πίνακας 44 
Κατανομή Δημοσίας Δαπάνης στις Περιφέρειες 

 
              Πηγή: www.espa.gr 

 
 

 Όσον αφορά το επενδυτικό σχέδιο ο μέγιστος προϋπολογισμός 
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 70.000€ με το ποσό της επιχορήγησης να είναι 
49.000€, ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 5.000€. Η χρονική διάρκεια 
υλοποίησης του έργου είναι μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του 
έργου. Τέλος, οι δαπάνες που επιλέγονται για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες 
προμήθειας εξοπλισμού, οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού και οι δαπάνες 
προμήθειας υπηρεσιών. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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3.1.3 Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 
Η συγκεκριμένη προκήρυξη αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και στην εισαγωγή καινοτομιών από φορείς καινοτομίας μέσω της  
ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, της ανάπτυξης καινοτόμων 
διαδικασιών παραγωγής και της συνεργασίας των εταιριών με ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς της χώρας. Με τον όρο φορείς καινοτομίας εννοούμε όλους 
τους Δημόσιους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς της χώρας όπως 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΤΕΙ και τις κλαδικές εταιρίες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης όπως ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, 
ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μετάλλου, κεραμικών, 
τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας και δέρματος αντίστοιχα.  

Σχετικά με τα κουπόνια καινοτομίας θα είναι μέγιστης ονομαστικής αξίας 7.000€ 
χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος και επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, και θα μπορούν να 
ανταλλαγούν με τεχνογνωσία – εμπειρογνωμοσύνη που θα παρέχεται από τους φορείς 
καινοτομίας.  Κάθε επιχείρηση δικαιούται μόνο ένα κουπόνι σε όλη τη χρονική 
διάρκεια της προκήρυξης και δεν μπορεί να τα μεταβιβάσει παρά μόνο στον φορέα 
καινοτομίας για την πληρωμή του. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι οποιασδήποτε 
νομικής μορφής και οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δεν τελούν 
υπό εκκαθάριση, δεν έχουν λάβει άλλου είδους ενισχύσεις από επιδοτούμενα 
προγράμματα κατά τα τελευταία τρία έτη, δεν τους έχει χορηγηθεί άλλο κουπόνι 
καινοτομίας, απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης 0 έως 20 
εργαζομένους, πληρούν τις προϋποθέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι 
δραστηριότητες τους εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 
2003  όπως εμφανίζονται στον πίνακα 45.[32]  

Η προκήρυξη δεν περιορίζεται σε κάποια Περιφέρεια αλλά αφορά ολόκληρη τη 
χώρα και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), άξονας προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και 
Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη» και από τα ΠΕΠ στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής 
στήριξης. Η συνολική Δημοσία Δαπάνη ανέρχεται στα 8.400.000€, ενώ η κατανομή 
της εμφανίζεται στον πίνακα 46. Η δημοσία δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από Εθνικούς Πόρους.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/3/2009 μέχρι εξαντλήσεως της 
Δημοσίας Δαπάνης ενώ ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης για επιχορήγηση. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέσα σε τέσσερις μήνες.   
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Πίνακας 45 
Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

  
                  Πηγή: www.espa.gr 
 

 
Πίνακας 46 

 

 
                  Πηγή: www.espa.gr 
 

http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/


78 
 

3.1.4 Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

 
 Η συγκεκριμένη προκήρυξη – πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση 
έργων που θα υλοποιηθούν από εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ξεκινούν είτε 
έχουν ήδη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, για την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης ώστε αφενός να 
υποστηρίξουν τις ανάγκες τους ενσωματώνοντας την καινοτομία, την έρευνα και την 
τεχνολογία βελτιώνοντας την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητά τους και 
αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών που αναλαμβάνουν δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογίας. 
 Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν νέες επιχειρήσεις έως έξι ετών από την 
ίδρυσή τους ανεξαρτήτως μορφής και μεγέθους, στις οποίες δεν συγκαταλέγονται 
όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη 
εδραιωμένες επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, και 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα μέχρι σήμερα από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα. 
 Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες για 
όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, δαπάνες για αγορά 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από το εσωτερικό ή και από το εξωτερικό, 
συμπληρωματικά γενικά έξοδα και άλλες λειτουργικές δαπάνες. Ο Φ.Π.Α δεν 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. 

Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν όλες οι εγχώριες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου 
Περιφέρειας ενώ η χρηματοδότηση προκύπτει από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), άξονας προτεραιότητας 1 
«Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα ΠΕΠ στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης. Η συνολική Δημοσία Δαπάνη ανέρχεται σε 11.280.000€ και 
παρουσιάζεται στον πίνακα 47 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 19.000.000€. 
 

Πίνακας 47 
 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
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 Γίνεται φανερό πως η χρηματοδότηση του έργου θα επιβαρύνει και το 
αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η 
κάθε επιχορηγούμενη επιχείρηση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο θα είναι 
200.000€. Η συνολική Δημοσία Δαπάνη της πράξης θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 60% 
και 40% σε δύο κύκλους υποβολής προτάσεων ενώ το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης 
για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης εμφανίζεται στον πίνακα 48. 
 

Πίνακας 48 
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος 

έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης 
 

 
  Πηγή: www.espa.gr 
 
 Τέλος, όσον αφορά τους δύο κύκλους υποβολής προτάσεων σχετίζεται με το 
ότι η πράξη θα διαρκέσει μέχρι το 2013 και για το 2009 θα υπάρξουν δύο κύκλοι 
αξιολόγησης. Η πρώτη αξιολόγηση θα αφορά προτάσεις που συγκεντρώθηκαν μέχρι 
9/11/2009  και σε αυτές θα διατεθεί μέχρι 60% της δημοσίας δαπάνης, ενώ τα 
υπόλοιπα κονδύλια θα μεταφερθούν για τον επόμενο κύκλο που θα αφορά προτάσεις 
που συγκεντρώθηκαν μέχρι 15/09/2010. Η συνολική διάρκεια των επιχορηγούμενων 
έργων θα είναι από 24 μέχρι 36 μήνες, δηλαδή από δύο μέχρι τρία χρόνια. 
 
 
 

3.1.5 Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για 
Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.  

 
Η εν λόγω πρόσκληση αφορά ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ασκούν παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση έργων 
βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των εταιριών και την εισαγωγή καινοτομιών, έρευνας και 
τεχνολογίας την παραγωγική τους διαδικασία. Όλες οι ομάδες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με ένα φορέα εκτέλεσης Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση μέρους της έρευνας με απώτερο 
σκοπό είτε την επίλυση κοινών προβλημάτων είτε την επίτευξη κοινών στόχων.  

Δικαίωμα συμμετοχής για επιχορήγηση έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις με έδρα οποιαδήποτε Περιφέρεια της χώρας, οι φορείς 
εκτέλεσης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και οι σύνδεσμοι ή ενώσεις 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από τρείς ή περισσότερες 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής έχοντας συνάψει σύμβαση 
με έναν τουλάχιστον φορέα εκτέλεσης ΕΤΑ. 

Η υποβολή – κατάθεση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά ενώ η προθεσμία 
υποβολής είναι μέχρι της 31/5/2010. Η αξιολόγηση των προτάσεων χωρίζεται σε δύο 
κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά προτάσεις που κατατέθηκαν μέχρι 26/10/2009 και 
σε αυτές διατίθεται το 60% της Δημοσίας Δαπάνης ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια θα 
διατεθούν στις προτάσεις του δεύτερου κύκλου αξιολόγησης που αφορά προτάσεις 
που θα κατατεθούν μέχρι 31/5/2010. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων που θα 
επιχορηγηθούν είναι δύο μέχρι τρία χρόνια. 

Τέλος, σχετικά με τη χρηματοδότηση η Δημοσία Δαπάνη ανέρχεται σε 
23.730.000€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 35.000.000€. η κατανομή 
της Δημοσίας Δαπάνης στις Περιφέρειες εμφανίζεται στον πίνακα 49. 

 
Πίνακας 49 

 

 
          Πηγή: www.espa.gr 
 
 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επιχορήγηση των έργων κάθε ομάδας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 500.000€ ενώ η δημοσία δαπάνη θα 
κατανεμηθεί σε ποσοστό 60% και 40% για του δύο κύκλους υποβολή αντίστοιχα. Το 
μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος έρευνας και 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης εμφανίζεται στον πίνακα 50. Στις επιλέξιμες 
δαπάνες για επιχορήγηση περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες για 
όργανα και εξοπλισμό, οι δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, οι δαπάνες για αγορά 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από το εσωτερικό ή και από το εξωτερικό, τα 
συμπληρωματικά γενικά έξοδα και άλλες λειτουργικές δαπάνες όπως το κόστος για 
υλικά και προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τις ερευνητικές δραστηριότητες. 
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Πίνακας 50 
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά είδος 

έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης 
 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
 

 
 
 
 

3.1.6 Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 
 

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να 
βελτιώσουν τις υποδομές και να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων 
ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και 
ISO 14001:2004/EMAS ή/και ISO 27000 ή/και SA 8000, να ενισχύσουν τις υποδομές 
που σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την ασφάλεια 
πληροφοριών, το περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να προβούν σε 
πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τη σήμανση CE. 
 Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ)[36]. Στους δικαιούχους της χρηματοδότησης κατατάσσονται όσοι 
είναι επιτηδευματίες με βάση τις διατάξεις του ΚΒΣ, ασκούν δραστηριότητα 
τουλάχιστον δύο έτη πριν το έτος υποβολής της πρότασης, έχουν καταστατική έδρα 
την Ελλάδα, τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, δεν είναι υπό εκκαθάριση ή 
πτώχευση, ανήκουν στους επιλέξιμους κλάδους για χρηματοδότηση (πίνακας 51 και 
52) και διαθέτει ή πρόκειται να διαθέσει τις κατάλληλες υποδομές για άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
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Πίνακας 51 
 Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
 

Πίνακας 52 
Επιλέξιμοι κλάδοι για χρηματοδότηση 

 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
 
 Η υποβολή των προτάσεων και των φακέλων μπορεί να γίνεται από τις 
15/10/2009 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ η 
υλοποίησή τους πρέπει να γίνεται σε διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 
80.000.000€ με το 50% να είναι δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 50% ιδιωτική 
συμμετοχή. Η δημοσία δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Τα όρια του προϋπολογισμού για κάθε πρόταση που υποβάλλεται 
παρουσιάζονται στον πίνακα 53. Κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου 
υπέρβαση των ορίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης και τα ποσά θα καλύπτονται από 
ιδιωτική συμμετοχή. 
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Πίνακας 53 
 

 
   Πηγή: www.espa.gr 
 
 

 
3.1.7 Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ» 
 
 Στόχος του προγράμματος η ενίσχυση α) εργαστηρίων δοκιμών και 
διακριβώσεων, για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής 
τους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, β) φορέων ελέγχου 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004, γ) φορέων πιστοποίησης 
προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998, δ) φορέων πιστοποίησης 
προσώπων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2003 και ε) φορέων 
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17021:2006[37]. Η διαπίστευση τεκμηριώνει την αξιοπιστία της προσφερόμενης σε 
κάθε περίπτωση υπηρεσίας, ενώ αξιολογείται και η τεχνική επάρκεια προσωπικού και 
υποδομής για τη διεξαγωγή καθορισμένων δραστηριοτήτων. 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 24.000.000€ 
με το 50% να αποτελεί Δημόσια Δαπάνη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 
και το Ελληνικό Δημόσιο, και το υπόλοιπο 50% προέρχεται από ιδιωτική συμμετοχή. 
Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι 
100.000€, αν πρόκειται για δραστηριότητα εργαστηρίου, και 50.000€ , πρόκειται για 
δραστηριότητα Φορέα. Το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10.000€ ανεξάρτητα από την 
προέλευση της πρότασης. Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης 
είναι οι δεκαοκτώ μήνες. 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και συνεπώς και επιχορήγησης έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής με έδρα την Ελλάδα, έχουν 
συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος διαχειριστικής χρήσης, διαθέτουν άδεια 
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λειτουργίας, οι δραστηριότητές τους να είναι συναφείς με το αντικείμενο του 
προγράμματος και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τη 
τελευταία τριετία να είναι θετικός. Τέλος, ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης ορίζονται 
η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, που αναλαμβάνει την έκδοση, την οργάνωση, τον 
έλεγχο, την ενημέρωση, την αξιολόγηση του προγράμματος, και η Διεύθυνση 
Βιομηχανικής Πολιτικής που είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
πληρωμής των δικαιούχων και τη σύνταξη των αποφάσεων εκταμίευσης της 
δημόσιας χρηματοδότησης. 
 
 
 
3.1.8 Πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» 
 
    Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση των άμεσων και 
σημαντικών αναγκών των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται 
εκείνη που απασχολεί λιγότερο από δέκα άτομα προσωπικό και έχει είτε δύο 
εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών είτε δύο εκατομμύρια ευρώ σύνολο ισολογισμού. 
Ως ενδιάμεσοι φορείς έκδοσης, αξιολόγησης, υλοποίησης και διαχείρισης της 
πρότασης ορίζονται οι Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας και ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές 
μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες 
του κλάδου μεταποίησης (Πίνακας 54), έχουν κλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική 
χρήση, απασχολούσαν κατά το 2008 0-9 άτομα εξαρτημένης εργασίας, ο μέσος όρος 
του κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας κυμαίνεται από 20.000€ έως 2.000.000€ 
και διαθέτουν την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή. Επίσης, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και απ’ όλη την Επικράτεια και 
έχουν δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο προτάσεις. 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 80.000.000€ με το 
50% του ποσού να είναι δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 50% ίδια συμμετοχή. 
Σχετικά με τη πρόταση που υποβάλλει κάθε επιχείρηση έχει ανώτατο όριο 
προϋπολογισμού τις 60.000€ και κατώτατο όριο τις 10.000€. Η δημόσια 
χρηματοδότηση, όπως προαναφέραμε, είναι 50% αλλά μπορεί να ανέλθει και σε 
ποσοστό 60% στις εξής περιπτώσεις: το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε νησί 
με πληθυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους και οι επιλέξιμοι μέτοχοι να είναι 
κάτοικοι του νησιού, το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή 
των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Μαγνησίας και Κεφαλληνίας και τέλος, το 
επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε σεισμόπληκτη περιοχή των νομών Αχαΐας, 
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας[35]. Ο τραπεζικός δανεισμός για πιθανή κάλυψη της 
ίδιας συμμετοχής ανέρχεται μέχρι 25% του συνολικού ποσού του έργου. 
 Τέλος, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών για επιχορήγηση είναι ο 
εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, τα κτιριακά, οι δαπάνες διαφήμισης και οι 
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άυλες δαπάνες όπως οι δαπάνες για μεταφορά τεχνογνωσίας και οι δαπάνες 
πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε πρόταση είναι υποχρεωτικό να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κατηγορίες δαπανών προκειμένου να είναι έγκυρη. Η 
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε από 05/10/2009 μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν συνεχώς τις 
προτάσεις τους εκτός των περιόδων αξιολόγησης και υπαγωγής των προτάσεων που 
πραγματοποιούνται από 2 Νοεμβρίου 2009 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2010 και από 2 
Μαΐου μέχρι 20 Ιουλίου 2010.     

 
Πίνακας 54 

Επιλέξιμες δραστηριότητες του κλάδου μεταποίησης 
 

 
     Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
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3.1.9 Πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009 - Επιχειρήσεις» 
 
 Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν εμπειρία από επιστημονική έρευνα και δεν 
διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό, για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων και 
πρωτότυπων ιδεών για την διαφοροποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικής 
διαδικασίας. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις Περιφέρειες της χώρας και δρα 
συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και spin-out)».  
 Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και ασκούν δραστηριότητα από ένα 
μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία προδημοσίευσης της πρόσκλησης. Οι προτάσεις 
προς υποβολή πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: εφαρμογές 
βιομηχανικών τεχνολογιών, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, 
περιβάλλον, μεταφορές, εμπορικέ εφαρμογές στον κλάδο Υγεία-Βιοτεχνολογία, 
πολιτιστική κληρονομιά και λοιπές εφαρμογές για παραγωγή και σχεδιασμό 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.  
 Το ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ 
και αφορά Δημόσια Δαπάνη, ενώ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης έχει οριστεί η 
Διεύθυνση Οργάνωσης και η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας. Στον πίνακα 55 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 
ποσοστά χρηματοδότησης, ενώ το ποσοστό της Δημοσίας χρηματοδότησης μπορεί να 
ανέλθει σε 60% στις περιπτώσεις όπου το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί 
με πληθυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους με τους μετόχους να είναι κάτοικοι του 
νησιού και, επίσης, όταν το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. 
Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδια συμμετοχή που κατ’ ελάχιστο είναι ποσοστό 
20%.   
 

Πίνακας 55 
Ποσοστά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 

 
                  Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
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 Τέλος, να αναφέρουμε ότι παρόμοιο πρόγραμμα υπάρχει και για νέους 
επιχειρηματίες με την ονομασία «Πρωτοτυπώ 2009 – Νέοι Επιχειρηματίες» με 
παρόμοιο στόχο και με τις διαφορές ανάμεσα στα δύο προγράμματα να εντοπίζονται 
στο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης, στο κατώτατο όριο επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού και στους επιλέξιμους φορείς. Η Δημοσία χρηματοδότηση 
ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ με το ποσοστό και της δημόσιας δαπάνης και της ίδιας 
συμμετοχής να παραμένουν ίδια και κατώτερο όριο επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της 30.000€ , ενώ δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν φυσικά 
πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου που έχουν γεννηθεί πριν το 1970, είναι άνεργα ή 
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν  επιχειρηματική 
δραστηριότητα από 01/01/08 μέχρι την ημερομηνία προδημοσίευσης του 
προγράμματος και επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι 
οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Στο 
πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι θα συστήσουν 
εμπορική εταιρία το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας 
επιχορήγησης. Τέλος, επιλέξιμα εταιρικά σχήματα αποτελούν εκείνα στα οποία το 
φυσικό πρόσωπο μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 75%, ενώ επιτρέπεται και η 
συμμετοχή εταιρειών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων μέχρι 25% του εταιρικού 
κεφαλαίου. 
 
 
 
3.1.10 Πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009 – Μεσαίες Επιχειρήσεις» 
 
 Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση μεσαίων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υποστηρικτικών προς τη μεταποίηση 
(logistics και ανάπτυξης λογισμικού) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας, πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών 
για την αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
 Οι μεσαίες επιχειρήσεις προς χρηματοδότηση πρέπει να είναι υφιστάμενες 
που έχουν αρχίσει την παραγωγική δραστηριότητα πριν την 01/01/2005. Επιπλέον, 
πρέπει να εμφανίζουν θετικό μέσο όρο αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και 
φόρων κατά την τελευταία τριετία, ενώ ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της 
τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση να είναι μεγαλύτερος από 
50%. Τέλος, πρέπει να απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και το ποσό του 
κύκλου εργασιών να είναι ανάμεσα σε δέκα και πενήντα εκατομμύρια ευρώ. 
 Το συνολικό ποσό της Δημόσιας επιχορήγησης για το πρόγραμμα ανέρχεται 
σε 50.000.000€. Σχετικά με τα προς υποβολή επενδυτικά σχέδια ο κατώτατος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000,00€ ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.200.000€. Το ποσοστό της Δημόσιας 
χρηματοδότησης καθορίζεται έως 30% του ποσού του προϋπολογισμού για τους 
Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτός των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών ΒΕΠΕ 
και των νησιών αυτών που επιχορηγούνται με ποσοστό 40%. Με ποσοστό 40% 
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επιχορηγούνται και οι περιφέρειες του πίνακα 56 ενώ με ποσοστό 50% 
επιχορηγούνται οι περιφέρειες που παρουσιάζονται στον πίνακα 57. 

 
Πίνακας 56 

Επιχορηγούμενες Περιφέρειες 
 

 
        Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
 

Πίνακας 57 
Επιχορηγούμενες Περιφέρειες 

 

 
        Πηγή: www.antagonistikotita.gr 
 
  

Τέλος, αν το επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή τότε το 
ποσοστό της Δημόσιας επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε ότι η χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου αποτελείται από ίδια 
συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, από Δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 
30% μέχρι 50%, ανάλογα με τις περιπτώσεις που προαναφέραμε, και από τραπεζική 
συμμετοχή σε ποσοστό 25% έως 45%, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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3.1.11 Πρόγραμμα «Μετοικώ» 
 
 Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί σε παρεμβάσεις στους τομείς της 
μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από μη επιχειρηματίες ή μέσω της μετεγκατάστασης 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια. 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€ Δημόσια 
δαπάνη, από τα οποία 6.000.000€ θα διατεθούν για μετεγκατάσταση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προς την περιφέρεια, 
εξαιρούνται οι Δήμοι Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών,  
Τροιζήνας και η επαρχία Λαγκαδά. Τα υπόλοιπα 14.000.000€ θα διατεθούν για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην περιφέρεια από φυσικά πρόσωπα, που γεννήθηκαν 
από το 1954 μέχρι το 1991, και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, εξαιρούνται οι Δήμοι που προαναφέραμε. Όσον αφορά τα ανώτατα 
και κατώτατα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό 
σχέδιο παρουσιάζονται στον πίνακα 58 που ακολουθεί. Οποιοδήποτε ποσό πέρα από 
τη δημόσια χρηματοδότηση θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και έχει ελάχιστο ποσοστό 
20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. 
 

Πίνακας 58 
Ποσοστά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 
Ανώτατο όριο του 
επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού 

Κατώτατο όριο του 
επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού 

Ποσοστό δημόσιας 
χρηματοδότησης επί του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 

200.000 € 
για τις επιχειρήσεις του 
τομέα μεταποίησης και 
του τομέα ανακύκλωσης 
και περιορισμού της 
ρύπανσης 

 
 

30.000 € 
 

50% 
(60% σε νησιά κάτω των 

5.000 κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 

περιοχές) 

 
100.000 € 
για τις επιχειρήσεις  
τουρισμού 
 

 
 

30.000 €  
  
 

50% 
(60% σε νησιά κάτω των 

5.000 κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 

περιοχές) 

 
100.000 €  
για τις εμπορικές 
επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών 

 
 

20.000 € 
 

50% 
(60% σε νησιά κάτω των 

5.000 κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 

περιοχές) 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr 

http://www.antagonistikotita.gr/
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 Δικαίωμα υποβολής προτάσεων, στην περίπτωση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, 
έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που είναι γεννημένα από το 1954 μέχρι το 1991 και είναι 
μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξαιρούνται οι Δήμοι που 
προαναφέραμε[42]. Επιπλέον, είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και 
δεν ασκούσαν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία 
προδημοσίευσης του προγράμματος, ενώ η νέα επιχείρηση, ανεξαρτήτου νομικής 
μορφής, πρέπει να ιδρυθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας που έχει 
περισσότερους από 3.000 κατοίκους. Τέλος, στην περίπτωση μετεγκατάστασης 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 
και επιθυμούν να διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησης και να την μεταφέρουν σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας που έχει πάνω από 3.000 κατοίκους. Βασικό 
στοιχείο αποτελεί ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή υπό πτώχευση και 
ανήκει στις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων.   
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3.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 
3.2.1 Υποδομές Φορέων Μεταφοράς και Διάχυσης Τεχνολογίας, 
Καινοτομίας και Έρευνας 
 
 Στη συγκεκριμένη δράση πρόκειται να υλοποιηθούν έργα στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας που αφορούν την δημιουργία και την αναβάθμιση των κτιριακών 
υποδομών των φορέων μεταφοράς που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης με τη προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τη διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
Περαιτέρω, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανήκουν στη θεματική 
προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα 
Προτεραιότητας όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 59.  
 

Πίνακας 59 
Θεματική προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και οικονομική 

δραστηριότητα επενδυτικών σχεδίων 
 

 
    Πηγή: www.espa.gr 
 
 Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι θεσμοθετημένοι φορείς μεταφοράς 
και διάχυσης τεχνολογίας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς 
και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. η 
υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε την 01/09/2009 μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής 
διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης. Κάθε τρίμηνο διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση 
των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, με την αξιολόγηση να ξεκινάει δεκαπέντε 
μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου και διαρκεί δύο μήνες. Μόλις ολοκληρωθεί η 

http://www.espa.gr/


92 
 

αξιολόγηση οι προτάσεις τοποθετούνται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολόγησή 
τους και ενημερώνονται οι δικαιούχοι είτε η αξιολόγηση είναι αρνητική είτε είναι 
θετική. Σε περίπτωση που μια θετικά αξιολογημένη πρόταση δεν εγκριθεί για 
χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης της διαθέσιμου προϋπολογισμού τότε η πρόταση 
συμπεριλαμβάνεται με την ίδια βαθμολογία στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης και ο 
δικαιούχος έχει το δικαίωμα να επανυποβάλλει τη πρόταση εφόσον επιθυμεί 
καλύτερη βαθμολογία.   
 Η συνολική Δημοσία Δαπάνη ανέρχεται σε 5.449.734,06 ευρώ και 
εμφανίζεται στον πίνακα 60 ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη 
προτάσεων έχει οριστεί στα 3.000.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το ταμείο ΕΤΠΑ. 
 
 

Πίνακας 60 
Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 

 

 
     Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 

3.2.2 Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» 
 
 Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου και δικαιούχοι 
χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου και οι 
Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς Δημοσίου Τομέα. Οι προτάσεις που θα 
υποβληθούν περιλαμβάνουν υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό υφιστάμενων 
ερευνητικών φορέων και τεχνολογική εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών υψηλής 
ταχύτητας με σκοπό τη σύνδεση των ερευνητικών κέντρων ενώ θα πρέπει να 
εκπληρώνουν τους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση 
και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορούν 
την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για την αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού της Περιφέρειας και τη βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας, την 
ενίσχυση του ενεργητικού ιστού για διεξαγωγή έρευνας τεχνολογικού χαρακτήρα 
υποστηρίζοντας την παραγωγική διαδικασία για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

http://www.espa.gr/
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της Περιφέρειας και τέλος, η ενίσχυση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
τη δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών.  
 Επιπλέον, οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να συμφωνούν με τη 
θεματική προτεραιότητα που παρουσιάζεται στον πίνακα 61. Η υποβολή των 
προτάσεων γίνεται ήδη από 01/06/2009 μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημοσίας 
δαπάνης και διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση κάθε δύο μήνες για τις προτάσεις 
που έχουν υποβληθεί στο διάστημα αυτό. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με 
βάση την πληρότητα και τη σαφήνεια της πρότασης, τη τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων, τη σκοπιμότητα και την ωριμότητα της πράξης. Ως ημερομηνία 
λήξης της πρόσκλησης έχει ορισθεί η 31/12/2015.  
 

Πίνακας 61 
Θεματική προτεραιότητα και οικονομική δραστηριότητα επενδυτικών 

σχεδίων 
 

 
      Πηγή: www.espa.gr 
 
 
 Τέλος, οι προτάσεις που θα επιλεγούν χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους 
και από το ΕΤΠΑ. Η συνολική Δημοσία Δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ ενώ ο 
ελάχιστος προϋπολογισμός ορίζεται στα 300.000 ευρώ για έργα υποδομών και στα 
100.000 ευρώ για τις προμήθειες. Ο πίνακας 62 παρουσιάζει το ποσό της δημοσίας 
δαπάνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espa.gr/
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Πίνακας 62 
Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 

 

 
           Πηγή: www.espa.gr 

 
 
 
 

 
3.2.3 Πρόγραμμα «ΕξΟΙΚΟνομώ» 
 
 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως κύριο αντικείμενο την εφαρμογή 
δράσεων και πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό 
περιβάλλον, πρωτίστως στα δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους και 
δευτερευόντως στις δημοτικές και ιδιωτικές μεταφορές και στις ενεργοβόρες 
δημοτικές εγκαταστάσεις, με κύριο στόχο την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα 
«εξΟΙΚΟνομώ» σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την 
Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και το Ινστιτούτο 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με τις δράσεις του προγράμματος να 
κατανέμονται σε έξι θεματικούς άξονες[44]. 
 Ο πρώτος άξονας αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια. Ο δεύτερος άξονας αφορά την 
ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος. Ο 
τρίτος άξονας περιλαμβάνει παρεμβάσεις χαμηλού κόστους για την αναβάθμιση του 
συστήματος μεταφορών σε τοπικό επίπεδο. Ο τέταρτος άξονας αφορά τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των τεχνικών υποδομών των Δήμων. Ο πέμπτος άξονας 
περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης των κοινωνικών φορέων και, 
τέλος, ο έκτος άξονας αφορά την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος. 
 Οι δικαιούχοι υποβολής προτάσεων είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δήμοι) της 
χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι έχουν πληθυσμό πάνω από 100.000 
κατοίκους καθώς και οι πρωτεύουσες Νομών ανεξαρτήτως πληθυσμιακού κριτηρίου 

http://www.espa.gr/
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και όσοι είναι πιστοποιημένοι για έργα Τύπων Α και Β όπως ορίζονται από τη 
διαχειριστική επάρκεια Δικαιούχων Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013.   
 Τα σχέδια υλοποίησης του προγράμματος θα συγχρηματοδοτηθούν κατά 70% 
από ΕΣΠΑ και κατά 30% από ίδια συμμετοχή των Δήμων. Ο μέγιστος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός για κάθε Δήμο εξαρτάται από τον πληθυσμό και είναι ως εξής[45]: 

• Δήμος με πληθυσμό 10.000 - 45.000 κατοίκους, μέχρι 700.000€ 
• Δήμος με πληθυσμό 45.001 – 90.000 κατοίκους, μέχρι 1.000.000€ 
• Δήμος με πληθυσμό 90.001 – 150.000 κατοίκους, μέχρι 1.500.000€ 
• Δήμος με πληθυσμό 150.001 – 300.000 κατοίκους, μέχρι 3.000.000€ 
• Δήμος με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, μέχρι 6.000.000€ 
 
Επιπρόσθετα, προτάσεις με προϋπολογισμό μικρότερο των 500.000€ δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και δεν θα αξιολογούνται, ενώ η δημοσία δαπάνη δεν γίνεται να 
αυξηθεί. Όλες οι δράσεις του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2011. Η δημοσία δαπάνη που θα καλυφθεί 
εμφανίζεται στον πίνακα 63 που ακολουθεί. 

 
 

Πίνακας 63 
Κατανομή Δημοσίας δαπάνης 
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               Πηγή: www.antagonistikotita.gr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antagonistikotita.gr/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 Το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, παρά τις όποιες ενισχύσεις έχει 
λάβει από προηγούμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, εξακολουθεί να αναπτύσσεται με 
αργούς ρυθμούς και να παρουσιάζει ιδιομορφίες, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην 
αύξηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα που εκδίδει ο Οργανισμός World Economic Forum, η Ελλάδα 
κατέχει τη 37η θέση από 104 χώρες στο δείκτη ανταγωνιστικότητας, τη 41η θέση 
μεταξύ 103 χωρών στο δείκτη επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και τη 51η θέση 
μεταξύ 104 χωρών στο δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας, ενώ τελευταίες έρευνες 
για την Παραγωγικότητα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη κατατάσσουν τη χώρα 
μας στις πέντε τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των 25.  
 Γίνεται φανερό πως η χώρα μας παρουσιάζει μια υστέρηση στην καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα, η οποία δεν προωθείται επαρκώς στις επιχειρήσεις και 
αυτό οφείλεται στα προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα, όπως είναι η μεγάλη 
γραφειοκρατία, στην απουσία ενός θεσμικού πλαισίου που θα προωθεί την 
καινοτομία και την γνώση από τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς προς 
τις επιχειρήσεις, στην παραπληροφόρηση ότι η εισαγωγή καινοτομίας συνεπάγεται 
και μεγάλο κόστος και, τέλος, στην άρνηση για την ανάληψη οποιουδήποτε 
επιχειρηματικού ρίσκου. 
 Όπως αναφέραμε και στο τέταρτο κεφάλαιο για την επιχειρηματική και 
καινοτομική δραστηριότητα στη Μαγνησία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια μείωση 
στις καινοτομικές επενδύσεις, κάτι το οποίο παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν σε 
στρατηγικές μείωσης του κόστους και όχι διαφοροποίησης του προϊόντος και των 
υπηρεσιών μέσω εισαγωγής καινοτομιών, ενώ η εισαγωγή καινοτομιών λαμβάνει 
χώρα μόνο όταν το απαιτεί ο ανταγωνισμός ή το Κράτος. Ταυτόχρονα παρατηρείται 
και αδυναμία συνεργασίας πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων με τον 
επιχειρηματικό κόσμο της εκάστοτε Περιφέρειας. 
 Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για τις 
νέες τεχνολογίες με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης αποδοτικότητας και 
εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος, ενώ θα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εφόσον η 
έρευνα των τεχνολογικών και ερευνητικών φορέων διοχετεύονταν απευθείας στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 
αποτελεί το γεγονός πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής κρίσης 
όπου η εισαγωγή καινοτομιών στην επιχείρηση και η ανάπτυξη καινοτόμων 
παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο για βιώσιμη λειτουργία και 
επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων. 
 Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ που προσπαθεί να καλύψει 
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οκτώ τομείς: την Ενέργεια, τη Βιομηχανία, την Έρευνα και Τεχνολογία, το Εμπόριο 
και τις Υπηρεσίες, τους Καταναλωτές, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την Υγεία. 
Τα κονδύλια που θα διατεθούν ανέρχονται σε 3.219.000.000€ από τα οποία, 
659.000.000€ αφορούν την καινοτομία και την έρευνα,  946.000.000€ για την 
επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, 748.000.000€ για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 832.000.000€ για την ολοκλήρωση 
του ενεργειακού συστήματος και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και 
34.000.000€ για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.  
 Εκτός από τα 3,2 δις που αφορούν δημόσια δαπάνη, οι πόροι του 
προγράμματος μαζί με την ίδια συμμετοχή θα ανέλθουν σε 6,3 δις ευρώ. Το 
συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμφανίζεται ως τη μεγαλύτερη 
κινητικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ. Μέχρι τώρα έχουν προκηρυχτεί 
δράσεις ύψους 560.000.000€ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα 
ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου στη β’ 
φάση του προγράμματος έχουν εγκριθεί δάνεια ύψους 1,16 δις ευρώ για περισσότερες 
από 16.300 επιχειρήσεις και από την αρχή του προγράμματος έχουν δανειοδοτηθεί 
43.380 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν 186.982 εργαζόμενους, τα 
κουπόνια καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αγορά καινοτομιών 
υπηρεσιών από δημόσιους φορείς καινοτομίας, το πρόγραμμα «εξΟΙΚΟνομώ» για 
την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων ΟΤΑ, το πρόγραμμα 
ενίσχυσης νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα JEREMIE για 
τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια μέσω δανείων, venture capital 
και μικροπιστώσεων, τα cluster μικροηλεκτρονικής για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
και ερευνητικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 
 Επιπλέον, θα διατεθούν ακόμα 1,3 δις ευρώ που θα αντιστοιχούν στο 40% του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και πρόκειται να ανακοινωθούν νέες δράσεις στις 
οποίες θα συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα για αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων 
εστιάζοντας στη στήριξη  του κατασκευαστικού κλάδου, πρόγραμμα ενίσχυσης και 
εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό 
Νόμο, δράσεις για την προώθηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
δράσεις για το «πράσινο νησί», το πρόγραμμα «Στηρίζω 2009», το πρόγραμμα 
«Εξελίσσομαι 2009». Επιπρόσθετα, για τη προστασία του καταναλωτή και τη 
βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων θα προκηρυχτούν η πιλοτική λειτουργία 
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου για τη διαμόρφωση προτάσεων για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων εμπορίου, η ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών της 
Αγοράς όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και μελέτες για την ανάπτυξη του 
Κεντρικού Συστήματος εποπτείας της Αγοράς. 
 Τέλος, σχετικά με τη προώθηση της καινοτομίας θα προκηρυχτούν 
στρατηγικές συνεργασίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα της χώρας. 
Οι συγκεκριμένες δράσεις θα αφορούν έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας, διάρκεια 
2-3 χρόνια, μέσος προϋπολογισμός 500.000€ και μέχρι 5 φορείς υλοποίησης, καθώς 
και έργα μεγάλης κλίμακας, διάρκεια 4-5 χρόνια, μέσος προϋπολογισμός 2.000.000€ 
και μέχρι 10 φορείς υλοποίησης, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και τη μεταφορά 
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τεχνογνωσίας ώστε να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργώντας 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.       
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