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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα εξειδικεύει 
τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013. 

Εκτιµάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέµβασης που προσδιορίζονται 
στο Πρόγραµµα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα για 
το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. 

Η στρατηγική αναφέρεται στους τοµείς µεταποίηση, υπηρεσίες, εµπόριο, προστασία 
καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια,  τουρισµός και πολιτισµός. Καλύπτει εποµένως 
τα αντικείµενα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Η κατάρτιση του Προγράµµατος ακολούθησε µια µακρόχρονη και επίπονη διαδικασία στο 
πλαίσιο της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος και απαίτησε σειρά διαβουλεύσεων τόσο 
µεταξύ των Υπουργείων και των Γενικών Γραµµατειών που είναι αρµόδιες για τη χάραξη και 
την υλοποίηση πολιτικής κατά τοµέα, όσο και µε τους εµπλεκόµενους φορείς και το ευρύτερο 
κοινό.   

Λόγω των ειδικών διατάξεων για τις Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" (Αττική, Νότιο 
Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία), καλύπτει µεν και αυτές 
στο στρατηγικό επίπεδο όχι όµως στο χρηµατοδοτικό : δηλαδή οι διαθέσιµοι πόροι για το 
Πρόγραµµα µπορούν να επενδυθούν µόνο στις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1 "Σύγκλιση" 
και κατά συνέπεια το κονδύλι των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που διατίθενται για την 
ανταγωνιστικότητα εµφανίζεται µεν µειωµένο, αλλά σ’ αυτό  πρέπει να συµπεριληφθούν και 
οι πόροι των πέντε περιφερειών µεταβατικής στήριξης που θα κατευθυνθούν σε δράσεις 
Ανταγωνιστικότητας. 

Οι γεωγραφικές περιοχές παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς NUTS. 

 
 GR 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
GR 14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
GR 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 
GR 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
GR 23 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
GR 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
GR 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
GR 43 ΚΡΗΤΗ 

GR ΕΛΛΑ∆Α 
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1.1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρόσφατα εντοπίζονται θετικές εξελίξεις ως προς την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονοµίας1: η Έκθεση του IMD του 2006 για την ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει αναστροφή 
µακροχρόνιων τάσεων και η χώρα εµφανίζεται να βελτιώνει τη θέση της στη διεθνή συνολική 
κατάταξη, έπειτα από µία πενταετή πτωτική πορεία.  Συγκεκριµένα, ενώ το 2005 η Ελλάδα 
κατελάµβανε την 50η θέση, το 2006 ανήλθε στην 42η θέση µεταξύ 61 χωρών και 
περιφερειών, ξεπερνώντας π.χ. Πορτογαλία, Τουρκία, Νότια Αφρική και παρουσιάζοντας την 
τρίτη καλύτερη συνολική βελτίωση µετά την Κίνα και την Ινδία.  Στην κατάταξη των χωρών 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η χώρα βελτιώνει τη θέση της κατά 6 θέσεις (25η 
µεταξύ 37 χωρών) και όσον αφορά τις 21 από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συµµετέχουν στην έρευνα, επίσης βελτιώνει τη θέση της και βρίσκεται µπροστά από χώρες 
όπως Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία και Πολωνία.  Στις αντίστοιχες µετρήσεις της έκθεσης του 
World Economic Forum το 2006  η Ελλάδα διατηρεί την ίδια θέση µε το 2005 (47η στη 
συνολική κατάταξη) µε την επισήµανση ωστόσο ότι στην ανάλυση του Οργανισµού έχουν 
προστεθεί οκτώ νέες χώρες.  

Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται (κατά το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 
στην «Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα  2003») ως η ικανότητα διατήρησης και 
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας και αναβάθµισης του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης, της πραγµατικής συνοχής και 
της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθµισης, και διαρκούς βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, υπό συνθήκες παγκοσµιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας 
εξαρτάται από πλήθος προσδιοριστικών παραγόντων, όπως η βελτίωση της ποιότητας του 
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, η δυνατότητα διασύνδεσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης 
της χώρας µε τις παγκόσµιες αγορές και τα διεθνή ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά δίκτυα, η 
στήριξη υψηλής, διαρκώς αυξανόµενης παραγωγικότητας, και οδηγεί στην επίτευξη του 
αντικειµενικού στόχου της εξασφάλισης υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες της 
χώρας (εισόδηµα, θέσεις εργασίας, αναβαθµισµένο περιβάλλον, ποιότητα ζωής, 
προοπτικές). 

Εκ του παραπάνω ορισµού, εξαιτίας της συγκεκριµένης δοµής του ΕΣΠΑ 2007-2013, και 
λόγω του γεγονότος ότι η συγχρηµατοδοτούµενη παρέµβαση (όπως και στις προηγούµενες 
προγραµµατικές περιόδους) αποτελεί µέρος µόνο της συνολικής προσπάθειας για την 
ανταγωνιστικότητα (υπερκαλύπτεται από τις µη συγχρηµατοδοτούµενες επενδύσεις ιδιωτών 
και δηµοσίου και από τις παράλληλες πολιτικές), το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καλείται 
να ασκήσει ρόλο καταλύτη ως προς τις καίριες προκλήσεις και να αντιµετωπίσει αδυναµίες 
και προβλήµατα σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας και όχι να καλύψει όλες τις 
αδυναµίες και όλα τα προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, για τα 
οποία ενδεικτικοί είναι οι ακόλουθοι δείκτες. 

 

                                                 
1  ΙΜD, World Competitiveness Center, Yearbook 2006. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 (έτος)

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΕΕ-25=100) 82,0 2005
Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο (ΕΕ-25=100) 98,4 2005
Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (%) (ΕΕ-25=63,8) 60,1 2005
Συνολικό ποσοστό ανεργίας (%) (ΕΕ-25=8,8) 9,8 2005
Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (%) (ΕΕ-25=42,5) 41,6 2005
Επίπεδο εκπαίδευσης νέων 20-24 ετ. που συµπλήρωσαν τουλάχιστον δευτεροβάθµια (%) (ΕΕ-
25=77,5) 

84,1 2005

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (%) (ΕΕ-25=10,2) 1,9 2005
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (% του ΑΕΠ) (ΕΕ-25=1,86) 0,61 2004
Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (ΕΕ-25=100) 117,3 2004
Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων (% του ΑΕΠ) (ΕΕ-25= 28,5) 8,0 2005
Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές παροχές (%)  (ΕΕ-25=16) 20 2004
Επιχειρηµατικές επενδύσεις (Ακαθ. σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου ιδιωτ. τοµέα, % ΑΕΠ) (ΕΕ-
25=17,4) 

20,2 2005

Πηγή: Eurostat 

 

Στο Παράρτηµα 1, για λόγους συνοπτικής και εύληπτης παρουσίασης του Προγράµµατος) 
παρατίθεται ειδική ανάλυση κατά τοµέα πολιτικής.  Το Πρόγραµµα καλύπτει το σύνολο του 
∆ευτερογενούς τοµέα της Οικονοµίας, πλην του κλάδου των  Κατασκευών και τον Τριτογενή 
τοµέα πλην των κλάδων ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα, 
Εκπαίδευση, Απασχόληση οικιακού προσωπικού, καθώς και επιµέρους δραστηριοτήτων των 
κλάδων Μεταφορές και αποθήκευση, Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 

Η σηµασία των κλάδων αυτών για την ελληνική οικονοµία αναδεικνύεται από τα παρακάτω 
στοιχεία: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΣΥΝΘΕΣΗ (%) ΣΕ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ  ΚΛΑ∆Ο 

Απασχόληση 1998 2001 2004 2005 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 18,0 16,1 12,6 12,4 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 23,3 23,0 22,4 22,4 
Ορυχεία και Λατοµεία 0,5 0,5 0,3 0,4 
Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 14,5 14,1 13,1 12,8 
Ηλεκτρισµός, φυσ. αέριο, .... 0,9 0,9 0,9 0,9 
Κατασκευές 7,4 7,5 8,1 8,3 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 58,7 60,9 65,0 65,2 
Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο ... 16,8 17,2 17,5 17,8 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 6,2 6,6 6,4 6,8 
Μεταφορές, αποθήκευση .... 6,1 6,3 6,2 6,2 
Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 2,3 2,6 2,6 2,6 
Άλλοι 27,3 28,2 32,3 32,3 

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (Α.Π.Α) 2000 2001 2004 2005 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 5,4 5,3 4,2 3,9 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 20,0 20,9 19,5 18,7 
Ορυχεία και Λατοµεία 0,4 0,4 0,4 0,3 
Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 9,8 9,9 8,6 9,2 
Ηλεκτρισµός, φυσ. αέριο, .... 2,0 2,3 2,2 2,1 
Κατασκευές 7,8 8,3 8,3 7,0 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 69,1 68,5 72,1 73,6 
Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο ... 11,7 12,0 12,3 13,0 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 8,7 9,4 9,6 9,9 
Μεταφορές, αποθήκευση .... 8,0 7,0 8,4 8,0 
Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 5,1 4,1 3,6 4,0 
Άλλοι 35,7 36,0 38,1 38,7 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ιδία επεξεργασία 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καλείται να παρέµβει σε τοµείς στους οποίους απασχολούνται 
τα 2/3 των ανθρώπινων πόρων της χώρας, και µάλιστα µε σταθερή αύξηση (64,65% το 1998 
- 67,55% το 2005).  Οι ίδιοι τοµείς "παράγουν" περισσότερο από 45% της συνολικής 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας, επίσης µε αύξηση (45,7% το 1998 - 46,6% το 2004).  
Ήδη εντοπίζεται µια σηµαντική παράµετρος, που είναι η δυσαναλογία µεταξύ µεριδίου στην 
απασχόληση και µεριδίου στην ΑΠΑ, η οποία αιτιολογείται από την προφανή χαµηλότερη 
παραγωγικότητα στον τριτογενή τοµέα. 

Η ειδικότερη ανάλυση στο εσωτερικό του δευτερογενούς τοµέα επιτρέπει τον εντοπισµό 
τάσεων µε σηµαντικότατες συνέπειες: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ 
ΤΟΜΕΑ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, %) 

 1999 2000 2001 2002 συνολική αύξηση µεταβολή 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΟΡΥΧΕΙΑ 1,7 2,0 2,2 1,8 35,3% 8% 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 68,7 68,8 67,5 67,7 23,5% -1,4% 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6,4 5,7 5,4 5,5 7,0% -14,6% 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 23,2 23,5 24,9 25,0 35,0% 7,8% 

ΣΥΝΟΛΟ     25,28%  

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Η µεταποίηση και η ενέργεια σταθερά χάνουν µερίδιο ΑΠΑ, ενώ σταθερά επίσης αυξάνεται η 
σπουδαιότητα του κλάδου των κατασκευών.  Οι κλάδοι όπου κυρίως αναµένεται να 
αναπτυχθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και όπου κατεξοχήν εντοπίζονται οι όποιες 
απειλές, χάνουν συνεχώς µερίδιο στην ΑΠΑ. 

Σε σύγκριση µε την κατάσταση στην ΕΕ-25, ισχύουν οι ακόλουθες τιµές: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ Α.Ε.Π. και Α.Π.Α., ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΕ-25 

 1995 1999 2003

Συνολικό µέγεθος ελληνικού ΑΕΠ σε εκ. € ως προς συνολικό ΕΕ-25 1,3% 1,6% 1,7%
Σύνθεση ΑΠΑ:  συµµετοχή πρωτογενή τοµέα (ως προς µέσο όρο ΕΕ-25=100) 347,7 331,9 316,9

συµµετοχή δευτερογενή τοµέα (ως προς µέσο όρο ΕΕ-25=100) 74,8 76,4 84,3
συµµετοχή τριτογενή τοµέα (ως προς µέσο όρο ΕΕ-25=100) 101,1 102,1 100,0

Συνολικό µέγεθος ΑΠΑ δευτερογενή τοµέα σε εκ. € ως προς το συνολικό ΕΕ-25 0,9% 1,0% 1,0%

Πηγή: EUROSTAT., ιδία επεξεργασία για τα διαθέσιµα έτη. 

∆ηλαδή, αφενός τα συνολικά ελληνικά µεγέθη (ΑΕΠ και προστιθέµενη αξία του 
δευτερογενούς τοµέα) είναι εξαιρετικά µικρά ως προς τα συνολικά ευρωπαϊκά και εποµένως 
είναι πολύ µικρή η δυνατότητα συµβολής της χώρας στην επίτευξη συνολικών ευρωπαϊκών 
στόχων ή η δυνατότητα της να αντισταθεί σε πιέσεις προερχόµενες από το εξωτερικό της 
περιβάλλον, και αφετέρου η σύνθεση της Α.Π.Α. είναι στην Ελλάδα ουσιωδώς διαφορετική 
από τον κοινοτικό µέσο όρο ώστε να αρκεί η απλή αναπαραγωγή γενικών οδηγιών και 
καλών πρακτικών. 
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1.2. ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Παρά την πρόσφατη βελτίωση, δοµικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας µε «ιστορική» 
καταγωγή εµφανίζονται να εξακολουθούν να εµποδίζουν τη δράση των θετικών παραγόντων, 
µε αποτέλεσµα η θετική τρέχουσα πορεία να µην µπορεί να εγγυηθεί, αυτόνοµα, σταθερή 
µακροπρόθεσµη διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας.  Από την κατά τοµέα πολιτικής 
ανάλυση προέκυψαν ως καίρια ζητήµατα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας 
τα ακόλουθα. 

Επισηµαίνεται ότι η πλήρης τεκµηρίωση των παρακάτω µπορεί να αναζητηθεί στην κατά 
τοµέα ανάλυση. 

1.2.1. Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 

Ασφαλείς δείκτες ανταγωνιστικότητας συνιστούν, πέραν των κατατάξεων που εφαρµόζουν οι 
διεθνείς οργανισµοί, ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, ο βαθµός της 
εισαγωγικής διείσδυσης και ο βαθµός εξωστρέφειας (εξαγωγές ως % του ΑΕΠ).  Η ελληνική 
οικονοµία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαµηλή κάλυψη των εισαγωγών και λόγω 
διαρθρωτικών αδυναµιών και λόγω σύνθεσης του παραγωγικού ιστού και λόγω των συνεχών 
αυξηµένων επενδυτικών αναγκών, ο δείκτης όµως εµφάνισε µακροπρόθεσµη σταθερή 
επιδείνωση µε ιδιαίτερα αρνητικές τιµές στο εµπόριο µε τους εταίρους της ΕΕ-152. Μετά το 
1989, οι απώλειες στο ενδοκοινοτικό εµπόριο αντισταθµίστηκαν εν µέρει µε κέρδη από τις 
χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αλλά η τάση αυτή έχει αρχίζει να εξασθενίζει λόγω της 
υποκατάστασης των εξαγωγών προς τις χώρες αυτές από άµεση εκροή επενδυτικών 
κεφαλαίων3, τα θετικά δευτερογενή αποτελέσµατα των οποίων (ισχυροποίηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων και µετατόπιση τους προς "υψηλότερης" αξίας δραστηριότητες) δεν έχουν 
ακόµη εµφανιστεί. Παραδοσιακά επίσης, το εµπορικό έλλειµµα αντισταθµίζεται από εισροή 
πόρων από το εξωτερικό (στην περίοδο 1950-1980: τουριστικό συνάλλαγµα, µεταναστευτικά 
εµβάσµατα, ναυτιλιακό συνάλλαγµα - µετά το 1990: εισπράξεις από τον τουρισµό, ναυτιλιακό 
συνάλλαγµα, πόροι ∆ιαρθρωτικών Ταµείων).  Ως προς την εισαγωγική διείσδυση, σηµασία 
έχει ότι λόγω των "φυσικών" εµποδίων στον ανταγωνισµό που διέπουν τις κατασκευές, τον 
τουρισµό και τις υπηρεσίες προς πρόσωπα, του εξω-εθνικού χαρακτήρα στη ναυτιλία και του 
προστατευτικού πλαισίου που ακόµη δρα στη γεωργία και στην ενέργεια, αυτή εµφανίζεται 
στη µεταποίηση, η οποία αυξήθηκε κατά 50% στην περίοδο 1988-20004.  

                                                 
2  Ο βαθµός κάλυψης εισαγωγών από χώρες της ΕΕ-15 από εξαγωγές προς αυτές επιδεινώθηκε από 

48% σε 30% µεταξύ 1989 και 2003.  Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος, σειρά Στατιστικών ∆ελτίων 
Οικονοµικής Συγκυρίας. 

3  Βλ. τις σχετικές επισηµάνσεις στο: Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Noisis ΑΕ, Θεµατική 
µελέτη: Ανταγωνιστικότητα, 2006. 

4  Από το 34% της εσωτερικής αγοράς το 1988 στο 51% το 2000.  Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό 
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, Εφαρµοσµένη έρευνα για τη διαµόρφωση δεικτών 
παρακολούθησης των εξαγωγικών επιδόσεων της Ελλάδας: Τεκµηρίωση και προτάσεις, Ινστιτούτο 
Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 2004 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κατάταξη χωρών στους σχετικούς µε την 
ανταγωνιστικότητα στοχοδείκτες Λισσαβόνας 
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Εσθονία 3.030 72 54 8 15 15 17 11 7 24 25 
Λετονία 1.745 70 30 18 14 13 23 18 8 44 > 51 
Λιθουανία 2.509 64 42 20 17 16 21 21 14 39 > 51 
Μάλτα 1.170 82 50 11 24 20 19 13 18 42 > 51 
Ουγγαρία 16.022 99 55 22 19 17 20 17 13 46 35 
Πολωνία 29.470 101 33 24 18 24 25 23 26 71 48 
Σλοβακία 9.394 101 68 21 23 23 22 22 27 41 33 
Σλοβενία 3.045 91 49 12 12 19 14 20 23 35 38 
Τσεχία 25.675 94 62 19 22 21 15 24 17 38 36 
Ελλάδα 4.759 30 8 23 21 22 16 19 22 51 37 

Στοιχεία UNCTAD, Eurostat και ΥΠΑΝ - Ειδ. Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα 2005, ∆ιερεύνηση ∆ιεθνών 
∆εικτών Ανταγωνιστικότητας, ιδία επεξεργασία 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Πίνακα, το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας είναι µεν γενικό αλλά εντοπίζεται µε ιδιαίτερη οξύτητα στο ενδο-ευρωπαϊκό 
επίπεδο: εκεί έχουν συντελεστεί επί εικοσαετία οι µεγαλύτερες απώλειες, προς την εξωτερική 
ή προς την εσωτερική αγορά.  Κατά συνέπεια, σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική 
ανταγωνιστικότητα συνιστά και η τελευταία διεύρυνση της ΕΕ προς τις νέες χώρες - µέλη 
(ΝΧΜ) της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης : πρόκειται για οικονοµίες που προσελκύουν 
ξένες άµεσες επενδύσεις σε όγκο εικοσαπλάσιο από ό,τι η ελληνική, που είναι πολλαπλάσια 
πιο εξωστρεφείς, έχουν είτε πλεονασµατικό είτε πολύ θετικότερο εµπορικό ισοζύγιο, και 
εµφανίζουν επιδόσεις ισχυρότερες από τις ελληνικές σε σειρά στοχοδεικτών της Λισσαβόνας, 
γεγονός που τις καθιστά ελκυστικότερες για ενσωµάτωση στις κοινές ευρωπαϊκές 
στρατηγικές5. 

Η δυσµενής θέση της χώρας εξηγείται από την ύπαρξη συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων στις 
ΝΧΜ: χαµηλότερο κόστος παραγωγής σε κλάδους έντασης εργασίας ή «παραδοσιακούς» 
(όπως είναι και οι ελληνικοί κλάδοι), εγγύτητα µεγάλων αγορών στις ΝΧΜ ώστε αυτές να 
λειτουργούν ως "εξαγωγικές βάσεις", ειδικές στρατηγικές επέκτασης που ακολουθούν οι 
µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις6, υποστήριξη από δηµόσιες πολιτικές που ήταν πολύ λιγότερο 
περιοριστικές από αυτές που ακολούθησε η Ελλάδα στην περίοδο της ένταξης στην 
Ευρωζώνη, διαθεσιµότητα σχετικώς υψηλά εκπαιδευµένου προσωπικού µε χαµηλό κόστος.  
Οι ευνοϊκότερες για τις ΝΧΜ συνθήκες ενδεχοµένως να αλλάξουν στο βαθµό που ενταθεί ο 
εξωτερικός προς την ΕΕ ανταγωνισµός και πλήξει ιδιαίτερα αυτές λόγω της κλαδικής 
                                                 
5  Βλ. λεπτοµερέστερη ανάλυση στο: ΥΠΑΝ, ΒCS - Remaco, Έκθεση Πρώτου Απολογισµού του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα 2000-06, σελ. 237-240. 
6  Π.χ., αµυντική επέκταση σε άµεση "γειτονιά" για µείωση του κόστους ενόψει επερχόµενης όξυνσης 

του ανταγωνισµού µε περιοχές ακόµη χαµηλότερου κόστους. 
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σύνθεσης της βιοµηχανίας τους7, αλλά ο παράγων αυτός θα δράσει και στην Ελλάδα µε την 
παραπλήσια παραγωγική δοµή ενώ οι ΝΧΜ µάλλον θα τον αντιµετωπίσουν ευχερέστερα µε 
τις αυξηµένες εισροές πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Στον τουριστικό τοµέα βέβαια, η χώρα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ως προς τις ΝΧΜ και 
τις υποψήφιες χώρες (το 2004 οι εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών ήταν 
υπερδιπλάσιες των εσόδων από εξαγωγές αγαθών), αλλά προφανώς δεν είναι δυνατόν να 
στηριχθεί µακροπρόθεσµα στην εκµετάλλευση των συγκυριακών ευνοϊκών περιθωρίων που 
εκάστοτε παρουσιάζονται στη διεθνή ζήτηση (όπως π.χ. η διεξαγωγή των Ολυµπιακών 
Αγώνων, η πρόσφατη συνολική διεθνής ανάκαµψη που ευνόησε τους παραδοσιακούς 
προορισµούς, η µετακίνηση της ζήτησης προς ασφαλέστερους προορισµούς), δεδοµένου 
ότι, ελλείψει επαρκούς θεµατικής και ποιοτικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ο 
παράγων κόστος είναι στον τοµέα κυρίαρχος, όπως είναι επίσης κυρίαρχη η θέση των 
διεθνών tour operators λόγω της δυνατότητάς τους για χειραγώγηση της ζήτησης. 

Ο Πολιτισµός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθώς συµβάλλει στην ανάπτυξη τουρισµού 
υψηλής µέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, ειδικών - θεµατικών µορφών τουρισµού, καθώς και 
µορφών που συµβάλλουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  Έτσι συνεργεί στη 
βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, των Περιφερειών και των πόλεών της, τόσο µέσα 
από την προστασία και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, η οποία βρίσκεται σε 
άµεση συνάφεια µε τη διατήρηση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, όσο και 
µέσα από την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού. 

Σε σχέση µε τις ΝΧΜ, οι πρόσφατα ενταχθείσες χώρες (Βουλγαρία, Ρουµανία) και η Τουρκία 
δεν συνιστούν άµεση "απειλή" για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας: το 
ελληνικό ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο από αυτό του συνόλου των βαλκανικών χωρών και ο 
ελληνικός δευτερογενής τοµέας παράγει τόσο, όσο µαζί της Ρουµανίας, Κροατίας και 
Βουλγαρίας.  Σηµαντικός ανταγωνιστής στο προσεχές µέλλον θα αναδειχθεί η Τουρκία, µε 
δευτερογενή τοµέα σηµαντικότατου µεγέθους και παραπλήσιων χαρακτηριστικών µε τον 
ελληνικό. 

                                                 
7  Βλ. ΕΕ, Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004, Περίληψη, Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 ΑΕΠ 2002 
(εκ. $) 

% µετα-
βολή 
1991-
2003 

ΑΕΠ 
δευτερο-
γενούς 
τοµέα, % 
συνόλου 

% µεταβολή 
1991-2003 

εξα-γωγές 
(εκ. $), 
2002 

εισα-
γωγές    
(εκ. $), 
2002 

απόθεµα 
ΞΑΕ       
(εκ. $), 
2002 

απόθεµα 
ΞΑΕ, % 
συνόλου 

Αλβανία 6.124 442,8 0,9 -60,6 330 1.485 988 0,9 
Βουλγαρία 19.859 81,4 3,9 -46,5 7.445 9.923 6.029 5,9 
ΠΓ∆Μ 4.705 139,3 1,1 -15,6 1.358 2.324 907 0,9 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6.963 -19,6 1,6 ... 1.272 3.890 828 0,8 
Σερβία-Μαυροβούνιο 19.176 -76,7 4,6 … 3.011 7.809 1.959 1,9 
Ρουµανία 60.358 109,2 17,1 -24,2 17.618 23.983 22.563 22,0 
Κροατία 28.322 54,4 6,2 -14,4 6.007 13.469 38.450 37,7 
Σύνολο Βαλκανίων 145.507 -4,4 35,4 -27,0 37.041 62.883 71.724 70,1 
Τουρκία 237.972 -10,4 39,0 -27,0 51.206 69.340 18.558 18,1 
Ελλάδα 153.042 71,8 25,6 -20,0 13.040 45.379 12.056 11,8 

Στοιχεία World Bank: Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, 2005, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος 

Η εξωστρέφεια ποικίλλει κατά κλάδο και κατά είδος δραστηριοποίησης: η εξαγωγική επίδοση 
κυµαίνεται περί το 20-40% σε 9 κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας, άνω του 40% σε 3 και 
κάτω του 20% στους υπόλοιπους.  Αλλά, από τους 12 κλάδους που έχουν επιτύχει σχετικά 
υψηλούς βαθµούς εξωστρέφειας, ως ένδειξη ότι τα προϊόντα τους είναι αρκετά ή πολύ 
ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, µόνο τρεις έχουν σηµαντική συµµετοχή (άνω του 10%) 
στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών8.  Από την άλλη πλευρά, 10 µεγάλες ελληνικές 
επιχειρήσεις πραγµατοποιούν 47% του κύκλου εργασιών τους και 42% των κερδών τους στο 
εξωτερικό9.  

Ειδικότερα για τη διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας, προκύπτει ότι 
µετά από µια σηµαντική υποχώρηση το 2001 και το 2002, οι ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται 
σταθερά τα τελευταία χρόνια, βελτιώνοντας το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις 
εξαγωγές το οποίο ωστόσο παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό (32,8%  το 2006). Οι ρυθµοί 
αύξησης των ελληνικών εµπορευµατικών εξαγωγών την τελευταία δεκαετία ήταν ισχνότεροι 
των αντίστοιχων που επικρατούσαν παγκοσµίως, αλλά και µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια σταδιακή συρρίκνωση του µερίδιου της Χώρας σε αυτή 
την πτυχή του διεθνούς εµπορίου. Οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να έχουν σηµαντικά 
περιθώρια γεωγραφικής διαφοροποίησης, αφού το 62,8% των εξαγωγών κατευθύνονται στις 
δέκα (10) µεγαλύτερες αγορές. 

Οι ελληνικές εξαγωγές εµπορικών υπηρεσιών, στις οποίες συγκαταλέγονται οι δαπάνες 
τουριστών, οι µεταφορικές υπηρεσίες (ναυτιλία, αεροµεταφορές, κλπ.), καθώς και διάφορες 
άλλες υπηρεσίες που παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις και αγοράζονται από 
αλλοδαπούς (τραπεζικές, κατασκευαστικές, συµβουλευτικές, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
κλπ.), σηµείωσαν την περίοδο 1995-2005 µέση ετήσια αύξηση 13,6% έναντι µόλις 7,4% 
παγκοσµίως και 7,6% για την Ευρώπη συνολικά, γεγονός που εν µέρει αντισταθµίζει την 
εικόνα στασιµότητας που παρατηρείται στις εµπορευµατικές εξαγωγές. 

                                                 
8  Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, op.cit. 
9  Π.χ., CocaCola3E κατά 85% και 84% αντιστοίχως, Chipita κατά 70% και 70%, Τιτάν κατά 63% και 

43%, Εθνική Τράπεζα κατά 16% και 22%, Τράπεζα Πειραιώς κατά 14% και 14%.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
15.5.2006. 
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Η Ελλάδα, διατηρεί ακόµη και σήµερα, σηµαντικό ποσοστό εξάρτησης από τις εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων, αν και το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Χώρας προέρχεται 
από βιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία το 2006 κάλυπταν το 57,9% του συνόλου των 
εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών αυτών να κατευθύνονται προς τις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Η συνολική αύξηση του µεριδίου των εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων αποκρύπτει 
σηµαντικό αριθµό ανακατατάξεων µεταξύ κατηγοριών, µε χαρακτηριστικότερη την 
υποχώρηση των εξαγωγών ενδυµάτων και υποδηµάτων, ενώ οι κλάδοι των χηµικών 
προϊόντων και των µηχανηµάτων και υλικών µεταφορών εµφανίζονται ιδιαίτερα δυναµικοί. 
Σηµαντικούς ρυθµούς αύξησης, σηµειώνουν επίσης οι εξαγωγές χηµικών, φαρµακευτικών 
σκευασµάτων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού και συσκευών επικοινωνιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1999-2006 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  

ΕΤΟΣ ΤΟΝΟΙ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΝΟΙ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΝΟΙ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 

1999 33.931.181 28.659.182   22.259.424 10.391.495   -
11.671.758 -18.267.687 

2000 44.269.132 36.260.833 26,52% 24.412.684 12.725.976 22,47% -
19.856.448 -23.534.857 

2001 68.338.647 31.812.854 -12,27% 23.570.787 11.629.194 -8,62% -
44.767.860 -20.183.659 

2002 44.686.218 33.062.360 3,93% 17.736.154 10.945.615 -5,88% -
26.950.064 -22.116.745 

2003 50.272.175 40.299.535 21,89% 18.209.496 12.007.084 9,7% -
32.062.679 -28.292.452 

2004 50.571.995 42.391.946 5,19% 18.420.552 12.343.674 2,8% -
32.151.444 -30.048.272 

2005 50.534.286 44.071.868 3,96% 31.964.390 14.050.468 13,83% -
18.569.896 -30.021.400 

2006 51.586.058 50.665.551 14,96% 21.452.242 16.603.550 18,17% -
30.133.816 -34.062.002 

Πηγή: ΟΠΕ, Τµήµα Στατιστικής 

Σε ότι αφορά στην περιφερειακή κατανοµή της εξαγωγικής δραστηριότητας σηµειώνεται η 
σαφής υπεροχή των πέντε (5) Περιφερειών µετάβασης, στις εξαγωγές προς χώρες Ε.Ε., η 
οποία αντανακλά και την συνολική παραγωγική υστέρηση των οχτώ (8) Περιφερειών 
σύγκλισης παρά τη βελτιωµένη θέση τους στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες που οφείλεται 
κυρίως στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, 2006 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ 2006 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΛΜΟΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 21.452.242.000 16.603.550.000 100,0 21.452.242.000 16.603.550.000 100,0 
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  8.728.565.071 8.914.640.887 53,7 12.748.400.290 7.737.021.408 46,6 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 7.416.907.960 7.179.493.435 43,2 7.616.571.975 5.266.968.557 31,7 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.348.532.890 5.179.754.634 31,2 2.429.985.987 2.234.843.531 13,46 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 938.921.564 1.660.587.234 10,0 2.271.663.469 1.791.187.944 10,79 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 8.306.349 86.043.671 0,5 302.451.795 260.042.582 1,57 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.265.162 8.004.806 0,0 1.017.358.073 242.356.307 1,46 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 112.881.995 245.103.090 1,5 1.595.112.651 738.538.193 4,45 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΤΩ (8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1.274.479.374 1.603.631.799 9,66 5.131.828.315 2.470.052.851 14,88 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30.458.329 103.151.793 0,62 1.903.813 11.573.703 0,07 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 241.234.711 320.690.974 1,93 2.784.417.186 1.283.104.833 7,73 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 204.770.081 193.781.432 1,17 380.529.052 132.839.568 0,80 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 321.138.159 306.267.324 1,84 743.779.640 367.118.236 2,21 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 202.699.585 296.139.500 1,78 174.034.544 66.216.224 0,40 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 238.362.750 313.678.726 1,89 853.713.429 531.055.727 3,20 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.333.814 14.615.259 0,09 54.536.891 4.839.763 0,03 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 32.481.945 55.306.791 0,33 138.913.760 73.304.797 0,44 

 
Πηγή: ΟΠΕ, Τµήµα Στατιστικής, Επεξεργασία στοιχείων
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1.2.2. Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα 

Ο συνδυασµός χαµηλής εξωστρέφειας, υψηλού εµπορικού ελλείµµατος και υψηλής 
εισαγωγικής διείσδυσης οδηγεί στο profile οικονοµίας που αδυνατεί να αντιµετωπίσει τον 
ανταγωνισµό, επικεντρώνεται σε τοµείς που ή δεν επιδέχονται ανταγωνισµό ή λίγο 
συµβάλλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητά της, παράγει λιγότερο από το ήµισυ της 
κατανάλωσής της και έχει ως κινητήρα ανάπτυξης την εσωτερική ζήτηση1 υποστηριζόµενη 
από την εισροή εξωτερικών πόρων.  Αυτό το profile είναι βιώσιµο, εφόσον η εισροή 
εξωτερικών πόρων οφείλεται σε άλλες συνολικές παραµέτρους ανταγωνιστικότητας2.  Το 
πρόβληµα εντοπίζεται (α) στο ότι η εισροή εξωτερικών πόρων είναι παράγων αύξησης ΑΕΠ 
και βιοτικού επιπέδου αλλά δεν εγγυάται µακροπρόθεσµη σταθερότητα ανάπτυξης καθώς 
σηµαντικό µέρος της επαγόµενης προσφοράς διαρρέει προς άλλες χώρες - µέλη της ΕΕ και 
τρίτες χώρες3 και (β) στο ότι οι εξωτερικοί πόροι δεν είναι πλέον µακροπρόθεσµα δεδοµένοι: 
η συνδροµή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µειώνεται, ο ανταγωνισµός στον τουρισµό οξύνεται, 
η ναυτιλία είναι εγγενώς "αποεθνικοποιηµένη" και ο τοµέας των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών υπόκειται σε βραχυπρόθεσµες αναστατώσεις.  Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµη η 
διατήρηση µιας ισχυρής εσωτερικής παραγωγικής βάσης.  Στην τελευταία περίοδο οι 
επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται και συντηρείται υψηλός ρυθµός αύξησης της 
παραγωγικότητας, αλλά η προστιθέµενη αξία αυξάνεται ελάχιστα και η τεχνολογική 
αναβάθµιση δεν έχει αποκτήσει αυτοσυντηρούµενο δυναµισµό4.  Ο ρυθµός µεγέθυνσης 
έφθασε να είναι ο υψηλότερος στην Ένωση µε εξαίρεση την Ιρλανδία και το µέσο βιοτικό 
επίπεδο ανέρχεται, αλλά ο παραγωγικός ιστός εµφανίζεται να αποδυναµώνεται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 1989-2003 

µεταβολή του µεριδίου της µεταποίησης στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία -26% 
µεταβολή του µεριδίου του αγροτικού τοµέα στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία -44% 
µεταβολή του µεριδίου του δευτερογενούς τοµέα στην απασχόληση -14% 
µεταβολή του µεριδίου του αγροτικού τοµέα στην απασχόληση -35% 
παραγωγικότητα (στη βάση των εργατοωρών), 2002 (ΕΕ-15=100) 57 
µέση ετήσια αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής 0,9% 
εβδοµαδιαία εργασία, 2002 (ΕΕ15 =100) 115,5 
αύξηση του % ανεργίας στην Ελλάδα 45% 
αύξηση του % ανεργίας στην ΕΕ-15 1% 
αύξηση του βαθµού απασχόλησης του πληθυσµού 15-64 ετών 10% 
εξαγωγές / εισαγωγές, µε την ΕΕ-15 από 48% σε 30%

                                                 
1  Βλ. σχετική ανάλυση στο: ΥΠΑΝ, Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξης, ΙΝΕ ΓΣΕΕ- 

Α∆ΕΥ, 2004, Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας µετά το 2006, σελ. 16, 24-25. 
2  Βλ. την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 1950-1980 µέσω των Άδηλων Πόρων", της υψηλής 

ανταγωνιστικής της θέση στον τουρισµό και στη ναυτιλία, υπό τις τότε συνθήκες ανταγωνισµού. 
3  Π.χ., το επαγόµενο από τους πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ΑΕΠ υπολογίζεται σε 112% 

έναντι 158% επαγόµενης προσφοράς, κατά συνέπεια 43% αυτής διαρρέει σε άλλες χώρες - µέλη 
της ΕΕ και 3% σε τρίτες χώρες.  Βλ. European Commission DG REGIO, J. Beutel, 2001, The 
Economic Impact of Objective 1 Interventions for the Period 2000-2006. 

4  Η απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας ανέρχεται µόνο σε 0,29% της συνολικής του τοµέα 
της µεταποίησης και σε κλάδους υψηλής προς µέση τεχνολογίας σε 1,7%.  Bλ. τη σχετική 
διερεύνηση στο: ΕC, DG Enterprise, 2003, EU Productivity and Competitiveness: an Industry 
Perspective. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

20 

 

εξαγωγές / εισαγωγές, στο σύνολο των χωρών του κόσµου από 53% σε 33%
% αποταµίευσης στο ΑΕΠ από 20% σε 17%
ιδιωτικές επενδύσεις (€/1000 κατοίκους) από 0,6 σε 2,6 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων (1997-2001) / 1000 κατοίκους 2,2 
µέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ως προς αντίστοιχη στην ΕΕ-15 1,28 

Eurostat, ΥΠΟΙΟ, Τράπεζα της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία 

Σε σηµαντικό βαθµό η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε από τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 
των Κοινοτικών πόρων στην κατανάλωση, στον τοµέα των κατασκευών και στην παροχή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα και επιχειρήσεις εντός χώρας, σε τοµείς δηλαδή που εµµέσως µόνο 
συµβάλλουν σε αύξηση ανταγωνιστικότητας, όντας "θέσει" (λόγω γεωγραφικής αποµόνωσης 
και κόστους µεταφοράς) ή "φύσει" (λόγω της εγγενούς κυριαρχίας των µικρών ή πολύ µικρών 
επιχειρήσεων) προστατευµένοι.  Η ελληνική οικονοµία εµφανίζεται να έχει πρόβληµα 
παραγωγικής υστέρησης µε «ιστορικές» αιτίες οι οποίες δεν φαίνεται να αντιµετωπίστηκαν 
επαρκώς στην περίοδο µετά την ένταξη στην ΕΕ5, και µε συσσωρευµένες επιπτώσεις που 
δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε εφαρµογή µέτρων κοινών για όλες τις χώρες - 
µέλη της ΕΕ και που δεν αποκαλύπτονται στις τιµές των κοινών για όλες τις χώρες δεικτών.  
Η υστέρηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν αναγνωρίζεται ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας στην ΕΕ δεν επαρκεί για επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και ότι οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι ανταγωνιστικές όταν φθάσουν σε αυτοσυντηρούµενη 
ανάπτυξη της παραγωγικότητας που θα της επιτρέπει να υπερισχύει του κόστους ανά 
µονάδα παραγωγής6.  Από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του '90 όµως, η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ επιβραδύνθηκε, µε έντονες διαφορές µεταξύ των 
χωρών - µελών.  Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι Αυστρία, Ελλάδα και Ιρλανδία 
εµφανίζουν σταθερή αύξηση, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των ΗΠΑ.  Χαρακτηριστικά, ο 
ετήσιος ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είναι στην Ελλάδα, µε εξαίρεση 
το 2004, ο υψηλότερος στην ΕΕ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 1996-2000 2001-2004 2005-2006 

Ελλάδα 0,7 2,6 0,8 
ΕΕ-15 -0,3 -0,5 -0,2 
Ιρλανδία 1,4 1,9 1,9 

ΥΠΟΙΟ, Frontier Economics, 2005, Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας 

Η παραγωγικότητα, εκφρασµένη ως ΑΕΠ (σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο σε σχέση µε EE-
15=100, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αυξήθηκε και αναµένεται να φτάσει το 99,7 το 
2007.  Στην κατάταξη όµως µε βάση την παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα, η τιµή για 
την Ελλάδα παραµένει χαµηλή, η δεύτερη πιο χαµηλή στην ΕΕ-15.  

                                                 
5  Η απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας ανέρχεται µόνο σε 0,29% της συνολικής του τοµέα 

της µεταποίησης και σε κλάδους υψηλής προς µέση τεχνολογίας σε 1,7%.  Bλ. τη σχετική 
διερεύνηση στο: ΕC, DG Enterprise, 2003, EU Productivity and Competitiveness: an Industry 
Perspective. 

6  Bλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2002, σχετικά µε την "Παραγωγικότητα: το 
κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων" [COM (2002) 262 
τελικό - δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα]. 
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Κατά συνέπεια, κεντρικό ζητούµενο για την ελληνική οικονοµία είναι πώς να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος της παραγωγικής αποδιάρθρωσης η οποία µε τη σειρά της θα επιδείνωνε το 
πρόβληµα ανταγωνιστικότητας.  Στρατηγικές (µακροπρόθεσµες) προβλέψεις θέτουν το 
ζήτηµα της παραγωγικότητας µε ιδιαίτερα οξύ τρόπο: λόγω χαµηλής TFP (Total Factor 
Productivity) και χαµηλού βαθµού απασχόλησης, η ελληνική οικονοµία είναι ενδεχόµενο να 
αντιµετωπίσει µείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και µείωση του ΑΕΠ κατά κεφαλήν, 
συγκριτικά ως προς άλλες χώρες-µέλη και ως προς το µέσο όρο της ΕΕ-25, στην περίοδο 
µέχρι το έτος 2050.  Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην 
Ελλάδα αυξάνεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο αλλά η TFP µειώνεται, προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι η συνεχής αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων είναι, ουσιαστικά, 
µονόδροµος.   

1.2.3. Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα 

Σηµαντική βάση για αντιστροφή της µειωµένης ανταγωνιστικότητας συνιστά η αυξηµένη 
ροπή προς την επιχειρηµατικότητα και ο υψηλός ρυθµός δηµιουργίας ΜΜΕ στην Ελλάδα7.  
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η επιχειρηµατικότητα αυτή είναι σε µεγάλο βαθµό 
επιχειρηµατικότητα "ανάγκης" και ότι οι ∆είκτες Επιχειρηµατικότητας Υψηλών ∆υνατοτήτων 
και Εταιρικής Επιχειρηµατικότητας (που αντικατοπτρίζουν το βαθµό καινοτοµικότητας των 
επιχειρήσεων), είναι χαµηλοί.  Συγκριτικές αναλύσεις αναδεικνύουν µεν τη χώρα στην 1η 
θέση ως προς την επιχειρηµατική αυτο-απασχόληση και στην 7η σε ό,τι αφορά την ανοιχτή 
κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων (προσφυγή στο Χρηµατιστήριο), στην 8η στο µερίδιο των 
νέων επιχειρήσεων στο σύνολο, στην 6η ως προς τη συνολική «ροπή προς την 
επιχειρηµατικότητα» (πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-15 και της ΕΕ-25), στην 11η ως προς το 
ρυθµό «γέννησης» επιχειρήσεων και στην 8η ως προς τον καθαρό ρυθµό (γεννήσεις µείον 
«θάνατοι») υψηλότερα από όλες τις χώρες της ΕΕ-15 πλην Ιρλανδίας και Λουξεµβούργου, 
στην τελευταία στους όρους δανεισµού επιχειρηµατικών κεφαλαίων, στη 13η ως προς τις 
δηµόσιες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις που παρέχονται ηλεκτρονικά (πάνω όµως από 

                                                 
7  Η επιχειρηµατική δραστηριότητα φθάνει στο 5,8% του ενήλικου πληθυσµού (λίγο κάτω από το 

σταθµισµένο µέσο όρο των χωρών του Ευρωπαϊκού δείγµατος) και ο ρυθµός δηµιουργίας ΜΜΕ 
είναι υψηλότερος του µέσου όρου της ΕΕ-25 (11% έναντι 8,5%).  Global Entrepreneurship Monitor 
2003, αναφέρεται στο: ΥΠΟΙΟ, Frontier Economics , 2005, Έκθεση Γενικής Μελέτης Προοπτικών 
Ανάπτυξης της Ελλάδας. 
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Ολλανδία και Λουξεµβούργο), στην 3η από το τέλος ως προς τον ολικό συντελεστή εταιρικής 
φορολόγησης (πάνω από Γερµανία και Ιταλία) και τη συνολική δαπάνη σε Ε&Τ σε % του 
ΑΕΠ, και στην τελευταία ως προς το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται 
δια του ηλεκτρονικού εµπορίου8. 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η επίδοση ως προς µια σειρά δεικτών που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα µε 
έµφαση στην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος 
Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΑΑ (Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006). 
Προέρχονται -ως επί το πλείστον- από δειγµατοληπτικές έρευνες που γίνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από φορείς όπως το Global  Entrepreneurship Monitor (GEM) ή τη 
∆ιεθνή Τράπεζα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Χρησιµοποιώντας τις πιο πρόσφατα διαθέσιµες κανονικοποιηµένες τιµές των δειτκών του 
πίνακα, το διάγραµµα που ακολουθεί προσφέρει µια συνοπτική εικόνα της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σε σχέση µε τον µέσο όρο των Χωρών Μελών της ΕΕ-15. 
 

 

                                                 
8  ΕC, Benchmarking enterprise policy, Results from the 2004 Scoreboard, 2004.  Βλ. ανάλυση στο: 

ΥΠΑΝ, BCS - Remako, 2005, Εκθεση Πρώτου Απολογισµού Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, 
σελ. 220-223. 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα, 2006 
 

Ειδικότερα το διάγραµµα δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ-15 
σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατικότητα και πολύ κοντά στο µέσο όρο σε ότι αφορά τις όψεις 
της επιχειρηµατικότητας. Υπολείπεται όµως αρκετά από τον µέσο όρο των ΕΕ-15 όσον 
αφορά την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και πολύ σε σχέση µε τις επενδύσεις venture 
capital9. Την µεγαλύτερη απόκλιση εµφανίζει αναφορικά µε την γραφειοκρατία και την νέα 
επιχειρηµατικότητα. 
 
Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση µεταξύ των 18 χωρών-µελών της ΕΕ-25 για τις οποίες 
είναι διαθέσιµα τα µεγέθη για το 2005 σε ότι αφορά τους όρους δανεισµού επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων.  

Ως προς τους δείκτες αξιολόγησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που βασίζονται στο 
Enterprise Policy Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκριτικά ως προς τις άλλες 
χώρες - µέλη, η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει, σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ της, σαν βασικά πεδία 
αδυναµίας τη διοίκηση / φορολόγηση, την καινοτοµία και τη διατηρησιµότητα της ανάπτυξης, 
και κανένα βασικό πεδίο δυνατότητας10.  Οι τιµές στους δείκτες θα πρέπει να συσχετιστούν 
µε τους περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως αυτοί 
δηλώνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπου ως κυριότερος εµφανίζεται (ιδίως για τις 
micro επιχειρήσεις όπως η είναι συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ΜΜΕ) η µείωση της 
αγοραστικής δύναµης των πελατών τους11  η οποία αντανακλά στο µακρο-οικονοµικό και όχι 

                                                 
9 Οι συνολικές επενδύσεις venture capital ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν ξεπέρασαν το 2005 το 0,06%, την 
ίδια στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος της ΕΕ-15 άγγιξε το 13,80%. Την πρώτη θέση µεταξύ των 
χωρών-µελών κατέλαβε η ∆ανία µε 40,22%, ενώ ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο µε 36,6%. Στην 
Ελλάδα µέρος µόνο των επενδύσεων αυτών διοχετεύτηκε στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ το 
µεγαλύτερο µερίδιο αφιερώθηκε στην επέκταση και αντικατάσταση κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 
υφιστάµενων εταιρειών. 
10  EC, A pocketbook of enterprise policy indicators, 2004 
11  Και όχι π.χ. η διαχείριση ποιότητας (τελευταίος παράγων), η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ή νέων 

µορφών οργάνωσης (3ος και 2ος από το τέλος).  Σηµαντικοί παράγοντες είναι η έλλειψη 
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στο µικρο-οικονοµικό περιβάλλον.  Επιπλέον, ως πρώτος λόγος για δικτύωση και 
συνεργασία εµφανίζεται (για τις ΜΜΕ µε κάτω από 50 απασχολούµενους) η προσέγγιση σε 
νέα και µεγαλύτερη αγορά και ως δεύτερος η καλύτερη προµήθεια εισροών (για τις ΜΜΕ µε 
κάτω από 10 απασχολούµενους), µε την καλύτερη πρόσβαση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία 
να είναι τρίτος µόλις λόγος.  Mε βάση αυτά τα ευρήµατα, κεντρικά σηµεία για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις ως προς τη συνεργασία ή / και δικτύωση προβάλλουν η προσέγγιση σε νέα και 
µεγαλύτερη αγορά και η καλύτερη προµήθεια εισροών για τις «µικρότερες», η αύξηση της 
παραγωγικής δυναµικότητας και  η µείωση του κόστους για τις «µεγαλύτερες». 

 
ΙΟΒΕ - Επεξεργασία Αποτελεσµάτων GEM 

Σε µία χώρα όπου το 30% του ενεργού πληθυσµού είτε αυτοαπασχολείται είτε κατέχει µικρή 
επιχείρηση12, το πρόβληµα δεν έγκειται στην απουσία επιχειρηµατικότητας όσο στα 
χαρακτηριστικά και στα εχέγγυα βιωσιµότητάς της. 

Το γεγονός ότι 97% των επιχειρήσεων έχουν µέγεθος µικρότερο των 10 απασχολουµένων 
δεν συνιστά πρόβληµα, εφόσον ακριβώς στις πολύ µικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) αναµένεται 
πάντα να προκύψουν τα οφέλη δηµιουργικότητας, συνιστά όµως αντικείµενο 
προβληµατισµού το γιατί µόνο 2.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να 
ξεπεράσουν και να διατηρηθούν στο µέγεθος άνω των 50 απασχολουµένων. 

 
                                                                                                                                                         

ειδικευµένου προσωπικού (2ος), η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (3ος), το κανονιστικό περιβάλλον 
(4ος) και οι υποδοµές (όσο περίπου και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας).  Ερευνα ENSR, στο: EC, 
Observatory of European SMEs, Highlights 2003 

12  ΕΣΥΕ, στοιχεία β' τριµήνου 2005 
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Κατά πάσα ένδειξη, το πρόβληµα επιχειρηµατικότητας εντοπίζεται ακριβώς στην αδυναµία 
επέκτασης - µεγέθυνσης των ΜΜΕ: σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας µας (96 
%) απασχολούν 0-4 άτοµα, το 2 % των επιχειρήσεων απασχολεί 5-9 άτοµα, ενώ το 
υπόλοιπο 2% απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα.  Έχει υπολογισθεί ότι το µέσο µέγεθος 
απασχόλησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι δύο εργαζόµενοι, το µικρότερο σε 
σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  Σηµειωτέον ότι το µέσο µέγεθος απασχόλησης 
των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι έξι άτοµα (µικρότερο από των επιχειρήσεων των ΗΠΑ).   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Μέγεθος απασχόλησης 2002 % 

0-4 844.917 96 
5-9 17.713 2,0 
10-19 8.588 1,0 
20-29 2.908 0,3 
30-49 2.335 0,3 
50-99 1.534 0,2 
100+ 1.323 0,2 
Σύνολο επιχειρήσεων 879.318 100,00 

Κατά το 1999-2005, ο αριθµός των επιχειρηµατιών (αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό ή 
χωρίς) παρουσίασε αύξηση 1,7 %.  ∆ιερευνώντας την έκταση της συµµετοχής των γυναικών 
στο σύνολο των δύο οµάδων επιχειρηµατιών (εργοδότες και εργαζόµενοι για ίδιο 
λογαριασµό), προκύπτει ότι οι γυναίκες αποτελούν 1/4 περίπου του συνόλου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1999-2005 
(ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ) 

 Αυτο-
απασχολούµενοι µε 
προσωπικό 

Αυτο-απασχολούµενοι 
χωρίς προσωπικό 

Σύνολο  Σύνολο 
απασχολουµ
ένων 

% αυτο-
απασχολούµενοι 
στο σύνολο 

1999 305,8 991,6 1.297,4 4.040,4 32,1 
2000 326,7 998,4 1.325,1 4.097,9 32.3 
2001 336,3 954,3 1.290,6 4.103,2 31,2 
2002 315,0 996,5 1.311,5 4.190,2 31,3 
2003 310,2 1.018,5 1.328,7 4.286,6 31,0 
2004 346,8 962,5 1.309,3 4.330,5 30,2 
2005 352,2 967,5 1.319,7 4.381,9 30,1 
2005-1999 + 46,4 - 24,1 + 22,3 + 341,5 - 
%   +15,1 - 2.4 + 1,7 + 8, 5 - 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Στα προβλήµατα της Ελλάδας στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας δεν περιλαµβάνεται µόνο 
η δυσκολία ίδρυσης επιχειρήσεων αλλά και η σχετική αδυναµία που παρατηρείται στον τοµέα 
της µετάβασης από τη µικρή «οικογενειακή επιχείρηση» στην επιχείρηση µε «επαγγελµατικό 
management».  Όπως προκύπτει από έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, ο αριθµός των 
Ελλήνων πολιτών που έχει ιδρύσει µια επιχείρηση την τελευταία τριετία πλησιάζει το 12%, 
όπως και στις ΗΠΑ, ενώ στην ΕΕ-15 το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 4%.  Το ζητούµενο 
είναι η δηµιουργία δυναµικών, ευέλικτων και καινοτόµων ΜΜΕ, αλλά ο ρυθµός δηµιουργίας 
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τέτοιων επιχειρήσεων είναι ακόµα χαµηλός, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί µε 
παροχή κινήτρων µέσω αναπτυξιακών νόµων και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  Το µικρό 
µέγεθος των επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση, παραδοσιακή οργανωτική δοµή, µικρός 
αριθµός απασχολουµένων και χαµηλό αρχικό κεφάλαιο) συνεπάγεται: 

√ Σχετικά χαµηλή παραγωγική δυναµικότητα και δυσχέρεια λειτουργίας στη διευρυµένη 
«εσωτερική αγορά» της ΕΕ-25 και των Βαλκανίων 

√ Περιορισµένη εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή και στην εµπορία 

√ Περιορισµένη δυνατότητα διενέργειας υψηλού όγκου επενδύσεων σε νέο τεχνολογικό 
εξοπλισµό 

√ Αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων στις εγχώριες και ξένες αγορές 

√ ∆υσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα, που επιτείνεται από τη µη-ανάπτυξη 
εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

 
Με στόχο την διαµόρφωση σαφέστερης εικόνας σε θέµατα όπως η κλαδική σύνθεση και οι 
µεταξύ των κλάδων συνέργιες, η περιφερειακή διάσταση, η επίδοση κλάδων ως προς την 
καινοτοµία και Ε&ΤΑ, το µέγεθος και ο κύκλος ζωής επιχειρήσεων κλπ έχει ανατεθεί η 
εκπόνηση σχετικής µελέτης,  η οποία θα αξιοποιείται κατά την εξειδίκευση και εφαρµογή του 
ΕΠΑΕ.  

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
*Ο δείκτης παίρνει τιµές από 0-6 µε κλίµακα από τις λιγότερο προς τις περισσότερο ρυθµιστικές αγορές. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των µικρών ιδίως επιχειρήσεων στο τραπεζικό 
σύστηµα και να ενισχυθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων ιδρύθηκε το 
Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή 
εγγυήσεων και συνεγγυήσεων. Το ΤΕΜΠΜΕ13 είχε αρχικά βραδεία ανάπτυξη, από τη στιγµή 
όµως που οι εγγυήσεις δανεισµού συνδιάστηκαν µε επιδότηση κόστους δανεισµού η πορεία 
                                                 
13 www.tempme.gr 
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του επιταχύνθηκε και αναµένεται να υπερκαλύψει το στόχο του. Μέχρι και τον Απρίλιο του 
2007 έχει εξυπηρετήσει 3.200 επιχειρήσεις και έχει χορηγήσει αρχικές εγγυήσεις ύψους 120 
εκ. €. Η προσπάθεια ανάπτυξης νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων επιβάλλεται να συνεχισθεί 
και να ενταθεί στη νέα προγραµµατική περίοδο καθώς αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την 
ανάπτυξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας συνιστά η παροχή οργανωµένης 
επιχειρηµατικής υποδοµής.  Στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΠΑΝ εκπονήθηκε ειδική µελέτη 
προσανατολισµού των παρεµβάσεών του στις επιχειρηµατικές υποδοµές14, µε πλήρη 
ανάλυση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, της χωρητικότητας και των τάσεων της ζήτησης 
για τις υφιστάµενες περιοχές, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων των περιφερειών και των 
προτάσεων στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, και της εµπειρίας και των σχετικών 
πολιτικών στις λοιπές χώρες - µέλη της ΕΕ.  Με βάση ειδική µεθοδολογία επιλογής και 
αξιολόγησης περιοχών ως υποψηφίων για περιοχές Εθνικής Εµβέλειας (βασισµένη σε 
συνδυασµένο µοντέλο πολλαπλών κριτηρίων), επιλέχτηκαν εξειδικευµένα κριτήρια (χωρικά, 
τεχνικά, οικονοµικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά δεδοµένα) και αξιολογήθηκαν συγκεκριµένες 
περιοχές που βρίσκονται κατά σειρά προτεραιότητας στους Νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, 
Βοιωτίας, Αχαΐας, Μαγνησίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Φθιώτιδας και 
Εύβοιας. 

Άλλο σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας συνιστά η ύπαρξη και 
σωστή λειτουργία ενός συνόλου δοµών (άυλης) υποστήριξης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  Αναγνωρίζοντας τις σοβαρές ελλείψεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον 
τοµέα της υποστήριξης, ήδη το ΕΠΑΝ δηµιούργησε ένα οιονεί δίκτυο δοµών στήριξης, µε 
συστατικά στοιχεία τα ΚΕΤΑ. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν τα 13 Κέντρα Επιχειρηµατικής και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και η Κεντρική ∆οµή υποστήριξής τους. Ο σηµαντικός αριθµός 
επιχειρήσεων που απευθύνθηκαν στα ΚΕΤΑ (περισσότερες από 48.000 επιχειρήσεις µέχρι 
το β’ εξάµηνο του 2006) επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα συνέχισης της προσπάθειας και 
αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις µε παράλληλη βελτίωση 
της λειτουργίας του δικτύου και της Κεντρικής ∆οµής Υποστήριξης (ΚΕ∆Υ). Τα 49 ΚΥΕ και το 
Παρατηρητήριο των ΜΜΕ (µε Τελικό ∆ικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ) έχουν ως αντικείµενο: την 
ενηµέρωση - πληροφόρηση - καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος, την παρακολούθηση 
ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, την εξατοµικευµένη υποστήριξη και τη δηµιουργία πυρήνα 
επιχειρηµατικών συµβούλων, την οργάνωση παροχής επιχειρηµατικών υπηρεσιών, τις 
δράσεις οργάνωσης, διαµεσολάβησης και αξιοποίησης χρηµατοδοτικών εργαλείων, τις 
ενέργειες υποστήριξης στη διεθνοποίηση - εξαγωγικό προσανατολισµό.   

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, για τη βελτίωση και την υλοποίηση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, υλοποιείται ένα πλήρες και ολοκληρωµένο πλέγµα δοµών µέσω του οποίου 
επιχειρείται η αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης, υποστήριξης, διευκόλυνσης 
στην αδειοδότηση και παρακολούθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις περιφέρειες 
της χώρας. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν τα 13 Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, η Κεντρική ∆οµή υποστήριξής τους καθώς και 54 Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών 
που λειτουργούν στο εσωτερικό των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, το 
Παρατηρητήριο  ΜΜΕ και το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας.  

Τα ΚΕΤΑ µε την υποστήριξη της Κεντρικής ∆οµής Υποστήριξης και του Παρατηρητηρίου 
ΜΜΕ λειτούργησαν ως Περιφερειακά Παρατηρητήρια της επιχειρηµατικότητας 
καταγράφοντας τα µεγέθη της τοπικής οικονοµίας (τα οικονοµικά αποτελέσµατα), τις 
                                                 
14  Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές ΑΕ, 2004, Μελέτη Προσανατολισµού 

της Παρέµβασης του ΕΠΑΝ στον τοµέα των νέων Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών 
Εθνικής Εµβέλειας. 
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τεχνολογικές επιδόσεις, το ανθρώπινο δυναµικό και το επίπεδο οργάνωσης σε δείγµα 
σχετικά µεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο ΜΜΕ 
καταγράφουν την επιχειρηµατική δηµογραφία στις περιφέρειες (ίδρυση- διακοπές – 
µεταβολές). 

Η Κεντρική ∆οµή Υποστήριξης (ΚΕ∆Υ)  των ΚΕΤΑ ξεκίνησε τη λειτουργία της ακριβώς ένα 
χρόνο µετά την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΤΑ (Ιούλιος 2004) και παρά την καθυστέρηση η 
ενεργοποίησή της συνέβαλε στην οµαλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας 
παρακολούθησης και ελέγχου του έργου των ΚΕΤΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΕΤΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 

ΚΕΤΑ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΕΤΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 8.000 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 4.670 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 5.413 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7.757 
ΗΠΕΙΡΟΥ 1.172 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.828 
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 5.369 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1.110 
ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 2.425 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.815 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.709 
ΑΤΤΙΚΗΣ 3.904 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.924 

ΣΥΝΟΛΟ 48.096 

Πηγή: ΓΓΒ, β’ Εξάµηνο 2006 

Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών τα οποία λειτούργησαν ένα ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
χρηµατοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.3 του ΕΠΑΝ. Συνολικά λειτούργησαν 49 ΚΥΕ ο ρόλος 
των οποίων ήταν υποβοηθητικός προς αυτόν των   one stop-shop υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η εµπλοκή των ΚΥΕ στις 
διαδικασίες αδειοδοτήσεων περιγράφεται στον σχετικό κανονισµό λειτουργίας που αποτελεί 
συνοδευτικό κείµενο στις προγραµµατισµένες συµβάσεις µεταξύ ΥΠΑΝ (ΓΓΒ), Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  και Αναπτυξιακών Εταιριών (καθώς οι τελευταίες διαθέτουν χώρους και 
στελέχη για τη λειτουργία των ΚΥΕ). Με τον Νόµο 3325/05 ρυθµίζονται κρίσιµες λεπτοµέρειες 
που αφορούν στη λειτουργία και τον ρόλο των ΚΥΕ. 

Παράλληλα, το  2003 δηµιουργήθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ µε Τελικό 
∆ικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ.  

Η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας µε τον Νόµο  3279 / 
01.11.2004,  καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στο συντονισµό.   

Από την εµπειρία που αποκτήθηκε από τις παραπάνω προσπάθειες καθώς και από αυτές 
των παλαιότερων Προγραµµατικών Περιόδων κατανοήθηκε ότι15: η έλλειψη συλλογικότητας 
και συντονισµού οδηγεί σε σπατάλη πόρων χωρίς τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η ύπαρξη 
και διατήρηση µεγάλου αριθµού δοµών στήριξης χωρίς πάντα διακριτές αρµοδιότητες 
δηµιουργεί σύγχυση στις επιχειρήσεις - χρήστες οι οποίες σταδιακά χάνουν την εµπιστοσύνη 

                                                 
15  Βλ. σχετική Έκθεση Εµπειρογνωµοσύνης, ΕΠΑΝ, Τ. Αλεξανδρίδης, 2003. 
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τους λόγω της αδυναµίας κατανόησης του ρόλου τους και σε επίπεδο κεντρικών δοµών 
(κυρίως υπουργείων) δεν αποτυπώνεται η αναγκαία συνεργασία για την εξεύρεση 
συνεργιών.  

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου είναι αναγκαία η οµαδοποίηση των δοµών 
και η ανάπτυξη συνεργιών, υπό µορφήν ενιαίου δικτύου, µε αναδιοργάνωση και συγχώνευση 
δοµών που επικαλύπτονται, η µετάβαση σε µια λογική µηχανισµών στρατηγικού 
αναπτυξιακού σχεδιασµού, η ενίσχυση των δεσµών των ΜΜΕ µε υφιστάµενη υποδοµή 
παραγωγής τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για αποτελεσµατική παρατήρηση 
αναπτυξιακών παραµέτρων (foresight, περιφερειακά παρατηρητήρια καινοτοµίας, χρήση 
µεθόδων benchmarking), µε αποφυγή της σπατάλης ανθρώπινων πόρων.  Στο συµπέρασµα 
αυτό οδηγεί εξαντλητική διερεύνηση τόσο της ελληνικής όσο και της λοιπής ευρωπαϊκής 
εµπειρίας16. 

1.2.4. Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία και ανθρώπινοι πόροι 

Παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα της καινοτοµίας, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, ως σύνολο, συνεχίζουν να υστερούν σε σχέση µε τις ανταγωνίστριές τους στον 
ευρωπαϊκό και τον παγκόσµιο χώρο. Η υστέρηση είναι σηµαντική κυρίως στο είδος των 
καινοτοµιών που υιοθετούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην εγχώρια προστιθέµενη αξία 
που δηµιουργούν. Οι πίνακες και τα διαγράµµατα του της ενότητας (από European 
Innovation Scoreboard και Community Innovation Survey 4) και του Παραρτήµατος δείχνουν 
ότι: 

- Παρ’ ότι η Ελλάδα παρουσίασε το 3ο µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του ποσοστού 
των επιχειρήσεων  µε καινοτοµική δραστηριότητα από το 1998, στην περίοδο 2002-
2004, µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
εµφανίζονται περίπου στη µέση της κατάταξης των ευρωπαϊκών κρατών (27+2) ως 
προς τον δείκτη αυτό µε 35,8%, κοντά στη Ιταλία και τη Νορβηγία, αλλά µακριά από 
την προπορευόµενη Γερµανία (65%). (∆ιαγράµµατα 1 και 2) 

- Τα ασθενέστερα στοιχεία του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας, όπως προκύπτει από 
το EIS 2006, αφορούν θέµατα όπως οι ερευνητικές δαπάνες των επιχειρήσεων, η δια 
βίου κατάρτιση, το επιχειρηµατικό κεφάλαιο (venture capital), τα µερίδια της 
απασχόλησης και της προστιθέµενης αξίας των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, οι 
δείκτες πνευµατικής ιδιοκτησίας και η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας. Πιο θετική τάση εµφανίζουν δείκτες όπως το µερίδιο των νέων 
προϊόντων για την επιχείρηση, οι οργανωτικές καινοτοµίες, οι δαπάνες για καινοτοµία 
και το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πράγµατι 
πλησιέστερα στο µέσο ευρωπαϊκό όρο στην εισαγωγή καινοτοµιών νέων στην 
επιχείρηση (74%), και υστερούν σηµαντικά στην εισαγωγή καινοτοµιών νέων για την 
αγορά (48%). Υπερτερούν δε σηµαντικά του µέσου όρου στην υιοθέτηση 
οργανωτικών καινοτοµιών (139%). Η Ελλάδα κατατάσσεται 9η µεταξύ 23 κρατών 
µελών (και της Νορβηγίας) στην οργανωτική καινοτοµία. Οι δείκτες αυτοί 
επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις «εκσυγχρονίζονται» µε σχετικά ταχείς 
ρυθµούς, πραγµατοποιώντας αναδιαρθρώσεις και αγορά νέου εξοπλισµού, 

                                                 
16  Βλ. BCS-Remaco, Έκθεση Eνδιάµεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, κεφ. 

5.3 και Παράρτηµα: Ειδική Έρευνα Πεδίου. 

EC, DG Enterprise / Austrian Institute for Small Business Research, Support Services for Micro, 
Small and Sole Proprietor’s Businesses, 2002. 

ΕΠΑΝ, Έκθεση Μελέτης για τις ∆οµές Στήριξης των Επιχειρήσεων, ∆. Χατζαντώνης, 2006 
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επιτυγχάνοντας έτσι µείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των 
ήδη παραγοµένων προϊόντων, µε ταυτόχρονο περιορισµό της απασχόλησης. 

- Με βάση το Sector Innovation Scoreboard (2005)17 διαπιστώνουµε ότι όλοι οι κλάδοι 
της µεταποίησης παρουσιάζουν επιδόσεις στην καινοτοµικότητα αρκετά χαµηλότερες 
από το µέσον όρο της ΕΕ-15. Ουδείς µεταποιητικός κλάδος εµφανίζει υψηλή ή µέση 
καινοτοµικότητα. Αντιθέτως, οι κλάδοι των υπηρεσιών εµφανίζουν πιο θετικές 
επιδόσεις: µερικοί κατατάσσονται κοντά ή και πάνω από τον µέσον όρο (µεταφορές 
και επικοινωνίες, εµπόριο), ενώ η πληροφορική δείχνει την καλλίτερη επίδοση µεταξύ 
των 15 κρατών µελών. Επισηµαίνεται ότι οι πιο καινοτοµικοί κλάδοι έχουν πολύ µικρά 
µερίδια συµµετοχής στην οικονοµία: η πληροφορική συµµετείχε µε µόνον 0.3% στη 
συνολική προστιθέµενη αξία το 2003 (τρέχουσες τιµές), εξι φορές λιγότερο από τον 
αντίστοιχο µέσο Κοινοτικό δείκτη. Η απόλυτη αύξησή του στην περίοδο 1990-2003 
ήταν µόνον 0.2%, ενώ στην ΕΕ15 αυξήθηκε κατά 0.9%. 

- Οι ελληνικές επιδόσεις στην δια βίου κατάρτιση είναι χαµηλές σε σχέση µε τις ανάγκες 
της οικονοµίας, αφού δεν συµβάλλουν επαρκώς στην επικαιροποίηση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. Η Ελλάδα, µαζί µε την Πορτογαλία, 
καταλαµβάνει τις τελευταίες θέσεις της ΕΕ-25 ως προς την κατάρτιση πολιτών 25-64 
ετών (2% το 2004, ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ-25 είναι 9.9%). Αν και σηµειώθηκαν 
οριακές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια (2000-2002), το 2005 το ποσοστό της Ελλάδας 
άρχισε να συρρικνώνεται και πάλι.  

- Ενώ αρκετοί από τους δείκτες «εισροών» (εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, 
δαπάνες για καινοτοµία κ.α.) είναι κοντά στους ευρωπαϊκούς µέσους όρους (µερικοί 
και πάνω απ’ αυτούς), οι δείκτες «εκροών» (απασχόληση σε νέους τοµείς, αριθµός 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας) εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση. Τίθεται κατά συνέπεια 
ζήτηµα αποτελεσµατικότητας της προσπάθειας, ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναµικού, σχέσης δηµόσιων προς ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις της ΕΤΑ και 
προσανατολισµού των ιδιωτικών και δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων. Ένας από τους 
δείκτες εισροών που παραµένει σε πολύ χαµηλό επίπεδο παρά τις προσπάθειες των 
τελευταίων δεκαετιών, είναι η δαπάνη των επιχειρήσεων για ΕΤΑ. Ίσως να είναι αυτός 
ένας από τους λόγους για την συνολική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη δεσµών και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των οργανισµών 
παραγωγής και εκµετάλλευσης της νέας γνώσης (στοιχεία EIS 2004-2006). Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις κατατάσσονται σ’ αυτές που υιοθετούν καινοτοµίες και όχι 
στους «στρατηγικούς καινοτόµους». Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 13η θέση µεταξύ 19 
χωρών ως προς την αντίληψη των επιιχειρήσεών της για την καινοτοµία ως 
σηµαντική συνιστώσα της στρατηγικής τους, ενώ τοποθετείται υψηλότερα (9η) στην 
κατηγορία των επιχειρήσεων που καινοτοµούν µέσω υιοθέτησης καινοτοµιών που 
έχουν αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις (adopters) . 

- Η διαχρονική παρακολούθηση των δεικτών από το 1998 ως το 2004 δείχνει συνεχή 
βελτίωση ορισµένων µεγεθών, αλλά στασιµότητα στο σύνολο, ενώ σε ορισµένες 
περιπτώσεις (π.χ. δια βίου κατάρτιση, δαπάνες για ΤΠΕ) η σχετική θέση της Ελλάδας 
ως προς τους εταίρους χειροτερεύει το τελευταίο έτος (στοιχεία EIS). 

                                                 
17 Στη βάση ενός σύνθετου δείκτη που χρησιµοποιείται για την κατάταξη των κλάδων της µεταποίηση και των υπηρεσιών για 
κάθε χώρα και σύµφωνα µε τον οποίο  η υψηλή καινοτοµική επίδοση βασίζεται σε έναν συνδυασµό υψηλής καινοτοµικότητας 
και δαπανών ΕΤΑ, υψηλού επιπέδου απασχολούµενου προσωπικού συνδυαζόµενου µε δια βίου εκπαίδευση, νέα προϊόντα για 
την αγορά και συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις στη διαδικασία καινοτοµίας.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ CIS4 (2002 – 2004) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ CIS3 
(1998 – 2000) ΚΑΙ CIS4 (2002 – 2004) 
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Αλλά και στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπάρχει σοβαρή υστέρηση, 
µε αποτέλεσµα η αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας να µη συµβάλλει επαρκώς σε 
άνοδο της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Το Παράρτηµα 1 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιέχει (σελ. 13 έως 24) πλήθος στατιστικών στοιχείων και 
δεικτών σχετικών µε την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στο δηµόσιο τοµέα και στις 
επιχειρήσεις. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται ο χαρακτηριστικός δυϊσµός του ελληνικού 
συστήµατος ΕΤΑ: παρά τις αξιόλογες επιδόσεις των ελλήνων ερευνητών στα ευρωπαϊκά 
«ανταγωνιστικά» προγράµµατα, οι επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι οργανισµοί δεν έχουν 
αναπτύξει ή και αξιοποιήσει επιχειρηµατικά τα ερευνητικά αποτελέσµατα και τις νέες γνώσεις.  
Από την άλλη πλευρά, η πόλωση της «καινοτοµικής αλυσίδας» (µε συγκέντρωση των 
υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων σε ανεπτυγµένα κέντρα και αποχωροθέτηση των 
χαµηλού επιπέδου δραστηριοτήτων προς χώρες χαµηλού κόστους επιστηµονικής εργασίας) 
δρα εις βάρος χωρών µε «µεσαίο» επίπεδο, όπως η Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει την 
δυνατότητα να "προστατεύσει" τα όποια επιτεύγµατα της στον τοµέα ή να τον ενισχύσει 
"αφανώς" (π.χ. δια αυξηµένων δαπανών στον τοµέα άµυνας - ασφάλειας). 

Η Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ) ως % του 
ΑΕΠ ήταν µόλις 0,62% (2003) και 0,61% (2004) και παρουσιάζει µικρή σταθερή κάµψη από 
το 1999, αν και όχι σε όρους απόλυτης δαπάνης. Τέλος, η συµµετοχή του παραγωγικού 
τοµέα είναι πολύ χαµηλή (σταθεροποιείται στο 30%), µε το ήµισυ της ερευνητικής 
δραστηριότητας να εκτελείται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τη βιοµηχανία να 
χρηµατοδοτεί (2003) µόλις το 28% της επένδυσης για έρευνα και ανάπτυξη και τον δηµόσιο 
τοµέα το 70,5%.18 

Η µικρή κινητοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα ασθενέστερα σηµεία του 
συστήµατος καινοτοµίας - έρευνας και τεχνολογίας και αντανακλά γενικότερες διαρθρωτικές 
αδυναµίες της παραγωγικής βάσης (µικρές επιχειρήσεις, παραδοσιακοί κλάδοι, πολύ µικρό 
δυναµικό σε τοµείς που παράγουν τεχνολογική καινοτοµία, µεταφορά έτοιµης και ώριµης 
τεχνολογίας και όχι ανάπτυξη in house, προσωπικό επιχειρήσεων χωρίς υψηλό επιστηµονικό 
επίπεδο, αποφυγή κινδύνων).  Πρόσφατες µετρήσεις19 δείχνουν ευνοϊκότερες τάσεις: αύξηση 
των δαπανών για ΕΤΑ των επιχειρήσεων, ελαφρά αυξητική συµµετοχή τους στη συνολική.  
Αν και το 73% των επιχειρήσεων που δήλωσαν δαπάνες για έρευνα είναι µικρές, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ενδο-επιχειρηµατικών δαπανών προέρχεται από τις µεγάλες και 
µεσαίες επιχειρήσεις.  Η υστέρηση έχει κυρίαρχα περιφερειακή διάσταση: δύο από τις 13 
Περιφέρειες (Αττική και Κεντρική Μακεδονία) εµφανίζουν συντριπτική υπεροχή σε όλους τους 
τοµείς, συγκεντρώνοντας η Αττική 58% της συνολικής ΑΕ∆ΕΤΑ, 76% της δαπάνης των 
επιχειρήσεων, 62% των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και 44% των ΑΕΙ, και η Κεντρική 
Μακεδονία 14,5% του συνόλου της ΑΕ∆ΕΤΑ, 10,5% των επιχειρήσεων, 11% των δηµόσιων 
ερευνητικών κέντρων και 19% των ΑΕΙ (αναλυτική αναφορά υπάρχει στο  Παράρτηµα 1). 

Σηµαντικότερο εµφανίζεται το πρόβληµα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση ανθρώπινων πόρων - 
καινοτοµίας - επιχειρηµατικότητας: το προσωπικό που µετέχει σε ερευνητική δραστηριότητα 
στις επιχειρήσεις παρουσιάζει αύξηση το 2001 σε σχέση µε το 1999 αλλά µειώνεται το 2003 
σε σχέση µε το 2001 και από το συνολικό ερευνητικό - τεχνολογικό προσωπικό των 57.000 
περίπου ατόµων, το ήµισυ είναι ερευνητές.  

Η πρόσφατη καταγραφή των δραστηριοτήτων καινοτοµίας στις ελληνικές επιχειρήσεις µε 
βάση τις προδιαγραφές του CIS 4, έδωσε αρκετά επιπλέον ενδιαφέροντα αποτελέσµατα: 

- η καινοτοµική δραστηριότητα όχι µόνον είναι ευρύτερη στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

                                                 
18  European Innovation Scoreboard 2005.  Η συνολική επίδοση υπολογίζεται µε τον δείκτη SII. 
19  Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης των επιχειρήσεων, 2003. 
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αλλά και ο ρυθµός αύξησής της είναι ταχύτερος σ’ αυτές. Η πληθώρα των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον βηµατισµό που 
επιβάλλει ο παγκόσµιος ανταγωνισµός και η γρήγορη αύξηση των γνώσεων (πίνακες 
20 και 21). 

- οι υπηρεσίες παρουσιάζουν µεν ελαφρώς υψηλότερη καινοτοµική δραστηριότητα από 
τη βιοµηχανία, αλλά η εξέλιξή τους στις δυο περιόδους που έγινε η καταγραφή  
δείχνει βραδύτερο ρυθµό προσαρµογής. 

- Οι δυσκολίες στην καινοτοµική δραστηριότητα εµφανίζονται µεγαλύτερες στη 
βιοµηχανία απ’ ότι στις υπηρεσίες (πίνακες 22 και 23). Το κόστος της καινοτοµίας 
εµφανίζεται ως το πλέον σηµαντικό εµπόδιο, αλλά γενικώς, δεν υπάρχει ένα από τα 
εµπόδια που περιλαµβάνουν οι παρακάτω πίνακες το οποίο να κυριαρχεί επί των 
υπολοίπων. Όλα έχουν ένα µερίδιο «ευθύνης» για την υστέρηση των επιχειρήσεων 
στην καινοτοµία, τόσο αυτών που είναι ενεργές όσο και των ανενεργών, που 
καθιστούν τα µέτρα πολιτικής για την αντιµετώπιση της υστέρησης αρκετά σύνθετα.  

- Όπως φαίνεται από τον πίνακα 24, η ευρύτερη συνεργασία για την ανάπτυξη και 
εφαρµογή καινοτοµιών από επιχειρήσεις πραγµατοποιείται µε τους προµηθευτές, 
τους πελάτες και µε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτή η διαπίστωση καθιστά ακόµη πιο επιτακτική την 
υποστήριξη της δηµιουργίας ή και διεύρυνσης/εµβάθυνσης των συσσωµατώσεων 
επιχειρήσεων (clusters). 

- Σε σχέση µε τις δραστηριότητες χρηµατοδότησης διαφόρων δηµοσίων αρχών προς 
τις επιχειρήσεις µε στόχο την εφαρµογή και διάδοση των καινοτοµιών, η εθνική 
κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτούν από 20% περίπου των 
επιχειρήσεων, ενώ ένα επιπλέον 8% διοχετεύεται από την ΕΕ µέσω του 
Προγράµµατος Πλαισίου για την έρευνα. Οι µεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που 
επωφελούνται περισσότερο από τις υπόλοιπες, και ιδιαίτερα στο χώρο της 
βιοµηχανίας. Οι υπηρεσίες ακολουθούν, χάρις κυρίως στις επιχειρήσεις 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

- Η αγορά εξοπλισµού, µηχανηµάτων και λογισµικού και η κατάρτιση των εργαζοµένων 
χρησιµοποιούνται συχνότερα για να προωθηθεί η καινοτοµία (πίνακας 25). Από την 
άλλη πλευρά το 51% των επιχειρήσεων που καινοτοµούν δηλώνουν δραστηριότητες 
ΕΤΑ εντός της επιχείρησης και 30% δηλώνουν διαρκείς δραστηριότητες ΕΤΑ 
(πίνακας 25).  

- Αν αναλύσουµε τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην καινοτοµία κατά περιφέρεια, η 
καταγραφή 2002-2004 µας επιβεβαιώνει την κυριαρχία των επιχειρήσεων του 
κέντρου. Η Αττική προηγείται και λόγω ειδικού βάρους διαµορφώνει και την συνολική 
εικόνα. Από τα στοιχεία της µελέτης CIS φαίνεται στην καινοτοµικότητα των µεγάλων 
επιχειρήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει 
σηµαντικό έλλειµµα , ενώ και σε άλλες κατηγορίες υστερεί όχι µόνον έναντι της 
Αττικής αλλά και έναντι της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι υποδοµές που άρχισαν να 
δηµιουργούνται από το 2003 αναµένεται ότι θα µεταβάλλουν το τοπίο στο προσεχές 
µέλλον (πίνακας 26). 

 
- Από την κλαδική ανάλυση της καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων (πίνακας 27) 

φαίνεται η υπεροχή ορισµένων σύγχρονων υπηρεσιών αλλά και των παραδοσιακών 
κλάδων των ορυχείων-λατοµείων, του ενεργειακού τοµέα (βιοµηχανία χηµικών και 
πετρελαίου, παροχή ηλεκτρισµού, αερίου και νερού) καθώς και του ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. Η λοιπή παραδοσιακή µεταποίηση παραµένει περισσότερο ή λιγότερο 
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«συντηρητική» ή επιφυλακτική στην προσπάθεια αντιµετώπισης του ανταγωνισµού, 
µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την κλωστοϋφαντουργία και το δέρµα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 - 2004 

 Καινοτοµική 
δραστηριότητα 

Μεταβολή 
σε σχέση µε 
τη CIS3 

Τεχνολογική 
Καινοτοµία 20 

Καινοτοµία 
Προϊόντων 

Καινοτοµία 
∆ιαδικασιών 

Σύνολο 35.8% 7.7% 35.1% 25.1% 31.8% 

Μικρές [10 - 49 
απασχολούµενοι] 

33.9% 7.5% 33.1% 23.0% 30.0% 

Μεσαίες [50 - 249 
απασχολούµενοι] 

43.1% 11.3% 43.1% 33.3% 39.2% 

Μεγάλες [250 + 
απασχολούµενοι] 

66.6% 21.1% 66.6% 54.2% 58.8% 

Βιοµηχανία 35.1% 8.0% 34.3% 24.9% 30.9% 
Υπηρεσίες 36.7% 4.1% 36.2% 25.3% 33.0% 

Πηγή: CIS 4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο   
2002 - 2004 

 Νέα για την αγορά Νέα για την επιχείρηση 
Σύνολο 15.9% 20.8% 

Μικρές [10 - 49 απασχολούµενοι] 14.7% 18.9% 

Μεσαίες [50 - 249 απασχολούµενοι] 20.5% 29.0% 

Μεγάλες [250 + απασχολούµενοι] 36.1% 43.9% 

Βιοµηχανία 15.6% 21.2% 

Υπηρεσίες 16.3% 20.4% 

Πηγή: CIS 4 

 

                                                 
20 Σύµφωνα µε την µεθοδολογία που εφαρµόζεται στην CIS 4 ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί : 

- Ως Τεχνολογική Καινοτοµία θεωρείται η εισαγωγή στην αγορά τεχνολογικά νέων ή σηµαντικά 
βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών (καινοτοµία προϊόντων) ή η υιοθέτηση νέων ή σηµαντικά 
βελτιωµένων διαδικασιών (καινοτοµία διαδικασιών) από µια επιχείρηση η οποία µε την σειρά της 
καλείται Καινοτόµος Επιχείρηση. 

- Η Καινοτοµική ∆ραστηριότητα  περιλαµβάνει τις τεχνολογικές καινοτοµίες µιας επιχείρησης, καθώς 
και τυχόν δραστηριότητες σχετικές µε την τεχνολογική καινοτοµία (δραστηριότητες καινοτοµίας) που 
εγκαταλείφθηκαν ή δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την περίοδο που εξετάζεται . Οι καινοτόµες 
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις µε εγκαταλειφθείσες ή συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
καινοτοµίας καλούνται Καινοτοµικά Ενεργές Επιχειρήσεις  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 – 2004 

  Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίε
ς 

Σύνολο 69.9% 77.7% 61.4% 
Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης 
ή του οµίλου σας 26.4% 33.8% 18.2% 

Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές της 
επιχείρησης 26.7% 29.9% 23.1% 

Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 33.9% 39.9% 27.3% 
Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 17.6% 20.5% 14.4% 
Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 10.8% 10.9% 10.7% 
Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 10.9% 10.1% 11.7% 
∆υσκολία εξεύρεσης εταίρων συνεργασίας για την 
καινοτοµία 18.8% 21.1% 16.4% 

Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 16.2% 14.8% 17.8% 
Αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή 
υπηρεσίες 17.9% 16.1% 20.0% 

∆εν υπάρχει ανάγκη λόγω παλαιότερων καινοτοµιών 4.8% 5.4% 4.1% 
∆εν υπάρχει ανάγκη λόγω έλλειψης ζήτησης για 
καινοτοµίες 6.5% 6.0% 7.0% 

Πηγή: CIS 4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 – 2004 

  Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες 
Σύνολο 42.1% 43.1% 40.8% 
Έλλειψη χρηµατοδότησης στο εσωτερικό της 
επιχείρησης ή του οµίλου σας 15.2% 21.3% 7.7% 

Έλλειψη χρηµατοδότησης από πηγές εξωτερικές 
της επιχείρησης 11.8% 17.0% 5.1% 

Πολύ υψηλό κόστος καινοτοµίας 20.0% 21.5% 18.2% 

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 11.9% 10.7% 13.5% 

Έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία 5.7% 8.2% 2.6% 

Έλλειψη πληροφόρησης για τις αγορές 5.3% 9.5% 0.0% 

∆υσκολία εξεύρεσης εταίρων συνεργασίας για  
την καινοτοµία 3.3% 3.0% 3.6% 

Άλλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά 0.8% 0.3% 1.4% 

Αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόµα αγαθά ή 
υπηρεσίες 14.5% 17.1% 11.3% 

∆εν υπάρχει ανάγκη λόγω παλαιότερων 
καινοτοµιών 9.4% 7.9% 11.3% 

∆εν υπάρχει ανάγκη λόγω έλλειψης ζήτησης για 
καινοτοµίες 15.2% 12.1% 19.0% 

Πηγή: CIS 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 – 2004 ΩΣ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

  Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες 

Άλλες επιχειρήσεις του οµίλου 7.7% 6.3% 9.0% 

Προµηθευτές εξοπλισµού, υλικών, 
εξαρτηµάτων ή λογισµικού 23.8% 40.3% 8.9% 

Πελάτες 18.5% 14.6% 22.0% 

Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του 
τοµέα σας 21.7% 17.5% 25.4% 

Σύµβουλοι, Εµπορικά Εργαστήρια ή 
ιδιωτικά ιδρύµατα ΕΤΑ 11.9% 2.6% 20.3% 

Πανεπιστήµια ή άλλα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 15.2% 16.1% 14.4% 

Κρατικά ή δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα 1.2% 2.6% 0.0% 

Πηγή: CIS 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 – 2004 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Total 51.0% 30.2% 32.0% 92.3% 14.7% 72.3% 54.0% 25.8% 

10 - 49 απασχολούµενοι 48.5% 26.3% 27.2% 91.2% 13.8% 68.1% 49.7% 24.5% 

50 – 249 απασχολούµενοι 62.3% 44.6% 48.0% 97.6% 18.4% 86.8% 70.0% 32.2% 

250 + απασχολούµενοι 53.5% 47.3% 63.7% 91.8% 16.0% 96.4% 72.7% 24.2% 

Μεταποίηση 48.3% 31.7% 27.2% 92.1% 11.9% 67.6% 55.6% 22.3% 

Υπηρεσίες 54.2% 28.5% 37.6% 92.5% 18.0% 77.8% 52.1% 30.0% 

[1]:Intramural ΕΤΑ [2]: ∆ιαρκής Intramural ΕΤΑ 

[3]: Extramural ΕΤΑ [4]: Αγορά µηχανηµάτων, εξοπλισµού και λογισµικού 

[5]: Αγορά  γνώσης από τρίτους [6]: Κατάρτιση του προσωπικού 

[7]:Εισαγωγή καινοτοµίας στην αγορά  [8]: Άλλα 

Πηγή: CIS 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 21 

    Σύνολο Βιοµηχανία Υπηρεσίες 
  

Αριθµός 
Απασχολούµενων 

Καινοτοµικά 
ενεργές Καινοτόµες Καινοτοµικά 

ενεργές Καινοτόµες  Καινοτοµικά 
ενεργές Καινοτόµες 

Σύνολο 35.8% 35.1% 35.1% 34.3% 36.7% 36.2% 

10 ως 49 33.9% 33.1% 32.5% 31.5% 35.6% 35.0% 

50 ως 249 43.1% 43.1% 44.4% 44.4% 40.8% 40.8% Σύ
νο
λο

 

250 και άνω 66.6% 66.6% 64.3% 64.3% 70.6% 70.6% 

Σύνολο 39.6% 38.7% 39.6% 38.6% 39.7% 38.9% 

10 ως 49 36.5% 35.4% 36.9% 35.7% 36.1% 35.2% 

50 ως 249 53.7% 53.7% 51.7% 51.7% 56.1% 56.1% Α
ττ
ικ
ή 

250 και άνω 67.4% 67.4% 51.7% 51.7% 100.0% 100.0% 

Σύνολο 30.5% 30.3% 31.9% 31.9% 27.6% 27.0% 

10 ως 49 25.5% 25.2% 23.2% 23.2% 30.2% 29.4% 

50 ως 249 53.9% 53.9% 65.1% 65.1% 16.1% 16.1% 

Κ
εν
τρ
ικ
ή 

Μ
ακ

εδ
ον
ία

 

250 και άνω 48.6% 48.6% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Σύνολο 33.2% 32.5% 31.3% 30.0% 35.7% 35.7% 

10 ως 49 35.1% 34.3% 33.4% 31.8% 37.1% 37.1% 

50 ως 249 20.0% 20.0% 18.5% 18.5% 22.9% 22.9% 

Υπ
όλ
οι
π
η 

Ελ
λά

δα
 

250 και άνω  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Πηγή: CIS 4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

NACE Περιγραφή 
Ποσοστό Επιχειρήσεων 

µε Καινοτοµική 
∆ραστηριότητα 

Ποσοστό 
Καινοτόµων 
Επιχειρήσεων 

Όλα τα NACE Σύνολο 35.8% 35.1%
10-37, 40-41 Βιοµηχανία 35.1% 34.3%

10-14 Ορυχεία & Λατοµεία 47.8% 47.8%
15-37 Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 34.9% 34.0%

15-16 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών & 
καπνού 35.4% 34.2%

17-19 Κλωστοϋφαντουργία & Βιοµηχανία 
δέρµατος 

29.3% 29.3%

20-22 Ξύλο, χαρτί & εκδόσεις 35.1% 33.4%
23-24 Βιοµηχανία χηµικών & πετρελαίου 49.8% 46.4%

25-26 Πλαστικά και µη µεταλλικά 
προϊόντα 34.6% 34.6%

27-28 Βιοµηχανία µετάλλου 34.8% 34.8%
29 Μηχανολογικός εξοπλισµός 31.5% 31.5%

30-33 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 41.9% 41.9%
34-35 Εξοπλισµός µεταφορών 31.9% 31.9%

                                                 
21 Ορισµένα αποτελέσµατα του Πίνακα π.χ. η ύπαρξη των τιµών 100% για την κατηγορία επιχειρήσεων «250 
και άνω» στην Υπόλοιπη Ελλάδα οφείλεται εν µέρει στο µικρό αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων στην περιοχή 
αυτή.   
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NACE Περιγραφή 
Ποσοστό Επιχειρήσεων 

µε Καινοτοµική 
∆ραστηριότητα 

Ποσοστό 
Καινοτόµων 
Επιχειρήσεων 

36-37 Λοιπές βιοµηχανίες 36.7% 33.8%

40-41 Παροχή ηλ. ρεύµατος, φυσικού 
αερίου & νερού 

52.4% 52.4%

51,60-67,72, 
74.2-74.3 Υπηρεσίες 36.7% 36.2%

51 Χονδρικό Εµπόριο 31.8% 31.8%

60-64 Μεταφορές, Αποθήκευση και 
Επικοινωνίες 

37.8% 35.5%

60-63 Μεταφορές & Αποθηκεύσεις 35.4% 33.6%
64 Τηλεπικοινωνίες 56.3% 50.6%

65-67 Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοι 
Οργανισµοί 50.2% 50.2%

72 Πληροφορική και συναφείς 
δραστηριότητες 100.0% 93.6%

74.2 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων, 
µηχανικών & τεχνικών συµβούλων 50.6% 50.6%

74.3 Τεχνικές δοκιµές & αναλύσεις 100.0% 100.0%

Πηγή: CIS 4 

Βασικό πυλώνα για τη διαµόρφωση και εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας στην ελληνική 
οικονοµία αποτελεί η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου, των µέσων 
και των πολιτικών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.  Τόσο η 
στόχευση και το γνωστικό περιεχόµενο του βασικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ακόµα και 
στα ανώτερα επίπεδα, όσο και το τρέχον θεσµικό πλαίσιο και τα µέσα εφαρµογής των 
συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη σύζευξη της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά 
εργασίας, µέσω της προσαρµογής των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, πολύ δε µάλλον σε απαιτήσεις που σχετίζονται 
µε πιο προχωρηµένα ζητήµατα, όπως η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχµής, η διαχείριση της 
έρευνας και της καινοτοµίας κλπ.  Ακόµα και εκεί όπου το σύστηµα λειτουργεί ορθά, η 
διοικητική αποσύνδεση και έλλειψη θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των αρχών των 
αρµόδιων για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση και των αρµόδιων για την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, έχει σαν 
αποτέλεσµα οι ενέργειες του ενός τοµέα να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται ξεχωριστά από, 
και µε ελλιπή αναφορά σε, αυτές του άλλου τοµέα, µε αναπόφευκτη συνέπεια την δραστική 
µείωση της αποτελεσµατικότητας και των δύο. 

Χρειάζεται τέλος να επισηµανθεί ότι παρ’ όλη την υψηλή παραγωγικότητα των Ελλήνων 
ερευνητών, που εκδηλώνεται µε την σχετικά έντονη συµµετοχή στα «ανταγωνιστικά» 
κοινοτικά ερευνητικά προγράµµατα και µε υψηλό αριθµό δηµοσιεύσεων ανά ερευνητή, 
διαπιστώνεται περιορισµένη επίπτωση των δηµοσιεύσεων στην διεθνή γνώση (αναφορές 
ανά δηµοσίευση), και εξαιρετικά χαµηλή δραστηριότητα κατοχύρωσης των παραγόµενων 
γνώσεων µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Τα στοιχεία αυτά υπογραµµίζουν τόσο την ποιοτική 
υστέρηση της έρευνας στην Ελλάδα, όσο και έλλειψη διεξόδων των αποτελεσµάτων της 
προς την επιστηµονική και την τεχνολογική αξιοποίηση, διαπιστώσεις που δεν µπορεί να 
αγνοηθούν κατά τη χάραξη ερευνητικής πολιτικής. 

Η καινοτοµικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, όπως φαίνεται από τους σχετικούς 
δείκτες, είναι κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ.  Αυτό δείχνει την αµυντική στρατηγική των 
κλάδων που παρακµάζουν, µε περιορισµένες ικανότητες να ανανεώσουν το µίγµα των 
προϊόντων ή και υπηρεσιών τους. Είναι τέλος πολύ περιορισµένη και στάσιµη η συµβολή 
στην παραγωγή νέας γνώσης, ως βασική συνιστώσα των επιχειρηµατικών στρατηγικών. 
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Επιπρόσθετα οι έως τώρα ακολουθούµενες πολιτικές χαρακτηρίζονται από µειωµένη 
χρηµατοδότηση της καινοτοµίας σε σχέση µε τις χώρες της ΕΕ των 25, ελλιπή συντονισµό 
µεταξύ των διαφόρων εµπλεκοµένων δηµόσιων φορέων χάραξης πολιτικής και 
κατακερµατισµό των προσπαθειών σε πολλές ενέργειες που βασίζονται συχνά σε 
χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας µεµονωµένα στις επιχειρήσεις και όχι σε µια 
πιο συνολική ενίσχυση των εταίρων και των σταδίων της καινοτοµικής διαδικασίας. Θετική 
εξέλιξη ήταν η εισαγωγή του µέτρου 4.6 στην Αναθεώρηση του ΕΠΑΝ µέσω του οποίου 
προωθείται η ενίσχυση της καινοτοµίας µε ολοκληρωµένο τρόπο. Στο πλαίσιο του Μέτρου 
αυτού, η πρόσφατη εφαρµογή των ∆ράσεων υπέρ της δηµιουργίας «περιφερειακών πόλων 
καινοτοµίας» και του cluster µικροηλεκτρονικής αποτελεί ένα θετικό βήµα προς µια 
συστηµική προσέγγιση, τάση που θα ενισχυθεί στην Τέταρτη Προγραµµατική Περίοδο. 

Συνολικά οι δηµόσιες πολιτικές συνέβαλαν θετικά στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων 
σχετικά µε τη σηµασία και τις επιπτώσεις της ΕΤΑ και της καινοτοµίας. Οι επιπτώσεις τους 
αντανακλώνται στη βελτίωση της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων, αλλά όχι σε 
επαρκή βαθµό ώστε να κλείσει το χάσµα µε την ΕΕ. Ιδιαίτερα, κατά την τελευταία 
προγραµµατική περίοδο, τα µέτρα πολιτικής υποστήριξαν ένα νέο προφίλ  επιχειρηµατία και 
αναπροσανατόλισαν  την στρατηγική συµπεριφορά των επιχειρήσεων προς περισσότερες 
δραστηριότητες έντασης γνώσης.  

1.2.5. Ανταγωνιστικότητα και δηµόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις 

Η ελληνική επιχειρηµατικότητα παγίως θεωρείται ότι εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από 
τη δηµόσια κεφαλαιακή ενίσχυση. Η εικόνα αυτή ίσχυε στο παρελθόν όχι όµως πλέον. Οι 
συνολικές κρατικές ενισχύσεις αποτελούν στην Ελλάδα 0,22% του ΑΕΠ (2003) έναντι 0,40% 
κατά µέσο όρο στην ΕΕ-15 και ο ρυθµός µείωσης των ενισχύσεων ήταν ο ταχύτερος όλων 
των χωρών πλην Ιρλανδίας, και δεκαπενταπλάσιος του µέσου της ΕΕ-15, στην περίοδο 
1999-2003: από το διπλάσιο του µέσου όρου της ΕΕ-15 το 1992, το ποσοστό του ΑΕΠ που 
αναλογεί στις ενισχύσεις είναι πλέον στην Ελλάδα το 45% του µέσου όρου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ως % της Π.Α. 
στη µεταποίηση % τοµέων στις ενισχύσεις, 2003 

 
Κρατικές 

ενισχύσεις, % 
ΑΕΠ, 2003 

Μεταβολή, 
1999-2003

Οριζόντιες 
ενισχύσεις, % 
στο σύνολο 1992 2003 µεταποίηση υπηρεσίες γεωργία 

ΕΕ-15  0,40 -0,01 79 3,0 1,8 55 6 26 
Βέλγιο 0,24 -0,03 100 1,4 1,4 57 4 37 
∆ανία 0,49 -0,06 94 2,0 3,5 71 3 20 
Γερµανία 0,68 -0,03 73 3,4 2,3 62 5 12 
Ελλάδα 0,22 -0,15 97 8,6 2,0 51 2 44 
Ισπανία 0,43 -0,07 63 1,2 1,7 49 2 18 
Γαλλία 0,31 -0,04 76 2,3 1,4 40 3 40 
Ιρλανδία 0,31 -0,27 64 1,4 0,8 37 8 55 
Iταλία 0,44 +0,02 96 5,5 2,3 74 6 16 
Λουξεµβούργο 0,15 +0,00 100 3,3 1,4 51 - 49 
Ολλανδία 0,11 -0,02 91 1,2 0,8 33 0 66 
Αυστρία 0,26 +0,01 99  1,3 36 3 60 
Πορτογαλία 0,96 +0,10 19 1,3 1,1 14 63 22 
Φιλλανδία 0,36 -0,02 99  1,7 24 1 74 
Σουηδία 0,39 +0,04 100  2,7 57 7 25 
Ην. Βασίλειο 0,19 +0,05 99 0,8 1,3 70 0 24 

DG COMP, State Aids, Key Indicators, 04.05 
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Οι οριζόντιες ενισχύσεις καλύπτουν 97% του συνόλου, έναντι 79% κατά µέσο όρο στην ΕΕ-
15, δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα όπου κατεξοχήν απουσιάζει η κλαδική - τοµεακή πολιτική, 
σε αντίθεση π.χ. µε Γερµανία (οριζόντιες ενισχύσεις στο 73% του συνόλου), Γαλλία (76%), 
Ισπανία (63%) και Ιρλανδία (64%).  Ειδικά στη µεταποίηση, ξεκινώντας από το υψηλότερο 
επίπεδο στην ΕΕ-15 το 1992, η Ελλάδα το 2003 ήταν σχεδόν στο µέσο όρο (2% της 
προστιθέµενης αξίας, έναντι 1,8%), µειώνοντας την ένταση της ενίσχυσης στο 1/5 σχεδόν. 
∆ανία, Γερµανία, Ιταλία και Σουηδία εξακολουθούν να ενισχύουν τη µεταποίηση τους 
ισχυρότερα από ό,τι η Ελλάδα.  Με βάση το, για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, µικρό µέγεθος της 
µεγάλης πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και σε συνδυασµό µε την επιτρεπόµενη 
παροχή επαυξηµένων ποσοστών κρατικών ενισχύσεων προς τις µικρές επιχειρήσεις, η 
αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων (συγκέντρωση των περιφερειακών ενισχύσεων 
αυστηρά στις περιοχές που έχουν περισσότερη ανάγκη και ουσιαστική µείωση της έντασης 
τους, αποκλεισµός περιοχών) παρότι δεν συνιστά θετική εξέλιξη για συγκεκριµένες περιοχές, 
δεν θα αποβεί ιδιαίτερα αρνητική για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 
καθόσον στις επιλέξιµες περιοχές και για τις επιλέξιµες ενέργειες, οι µειωµένες ενισχύσεις 
ελάχιστα θα ήταν ανάγκη να διαφοροποιηθούν από αυτές που ίσχυσαν κατά την διάρκεια της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραµµατική 
περίοδο πρέπει να είναι η υποκατάσταση ή/και συµπλήρωση των κρατικών ενισχύσεων από 
αυξηµένη εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Τα στατιστικά µεγέθη για τις ΞΑΕ 
καταγράφονται στα πλαίσια της παρακολούθησης του ισοζυγίου πληρωµών και ακολουθούν 
τα πρότυπα των σχετικών εγχειριδίων του ∆ΝΤ και του ΟΟΣΑ22 (IMF 1993; OECD 1999). 
Παρά τα µεθοδολογικά προβλήµατα τα στοιχεία για τις ΞΑΕ εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών. 

Αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ταχεία αύξηση του παγκόσµιου όγκου ξένων 
άµεσων επενδύσεων23, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται, τόσο στις εισροές ξένων 
άµεσων επενδύσεων, όσο και στα συνολικά αποθέµατα των επενδεδυµένων κεφαλαίων, 
εγχωρίως και στο εξωτερικό. Χαµηλή επίσης είναι η θέση που καταλαµβάνει η Χώρα σε 
όρους αποθεµάτων ξένων επενδύσεων, όπου το 2005 τα στοιχεία της UNCTAD έκαναν λόγο 
για συνολικά αποθέµατα εισερχόµενων ΞΑΕ ισοδύναµα µε 13,2% και αποθέµατα 
εξερχόµενων ΞΑΕ στο 6,0% του ΑΕΠ. Αν και τα µεγέθη αυτά είναι αρκετά υψηλότερα, σε 
σχέση µε αυτά που επικρατούσαν την προηγούµενη δεκαετία, η εξέλιξή τους στην Ελλάδα 
ήταν πολύ βραδύτερη απ’ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. 

                                                 
22 IMF (1993). Balance of Payments Manual. Fifth Edition & OECD (1999). Benchmark Definition of 
Foreign Direct Investment. Third Edition. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and 
Development στο Υπ. Ανάπτυξης (2006). Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα. 
23 UNCTAD (2006). World Investment Report 2006 – FDI from Developing and Transition Economies: 
Implications for Development. New York: UNCTAD στο Υπ. Ανάπτυξης (2006). Ετήσια Έκθεση για την 
Ανταγωνιστικότητα. 
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ΑΠΟΘΕΜΑ ΞΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 2005 (ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ) 
 

 
Πηγή: UNCTAD (2006). World Investment Report 2006 – FDI from Developing and Transition Economies: 

Implications for Development. New York: UNCTAD στο Υπ. Ανάπτυξης (2006). Ετήσια Έκθεση για την 
Ανταγωνιστικότητα. 

 

Σήµερα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που ανήκουν σε ξένους ισοδυναµούν µε το 33,5% του ΑΕΠ, 
ενώ οι ευρωπαϊκές ΞΑΕ στο εξωτερικό ξεπερνούν το 44% του ΑΕΠ. Η περιορισµένη 
δυναµική των εισροών ΞΑΕ στην Ελλάδα παραπέµπει άµεσα στο έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η κλαδική δοµή των 
παγκοσµίων ροών επενδύσεων έχει αλλάξει εις βάρος των κλάδων στους οποίους 
παραδοσιακά η Ελλάδα λειτουργούσε ως πόλος έλξης επενδυτών. Τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία για την Ελλάδα, όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
(14.03.2007) ανεβάζουν τις εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων στα €4.275 εκ. το 2006, 
έναντι µόλις €488 εκ. το 2005. Με βάση τα µεγέθη του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου 
κεφαλαίου που ανακοίνωσε η ΕΣΥΕ, η εξέλιξη αυτή ισοδυναµεί µε µια αύξηση από µερίδιο 
0,9% σε 6,9% εντός του 2006, µέγεθος σαφώς βελτιωµένο, αλλά αρκετά χαµηλότερο των 
ευρωπαϊκών µέσων όρων. 

Υπό το τρέχον «σχήµα» (pattern) κίνησης των ΞΑΕ διεθνώς, είναι αντικειµενικά δύσκολο η 
χώρα να καταστεί αποδέκτης µεγάλου όγκου ξένων επενδύσεων για σειρά λόγων: 
γεωγραφική αποµάκρυνση από την υπόλοιπη αγορά της ΕΕ-15, µικρό µέγεθος εσωτερικής 
αγοράς, ανταγωνισµός κόστους και µικρό µέγεθος αγοράς στις γειτονικές χώρες, ταυτότητα 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µε τρέχοντες ανταγωνιστές (τουρισµός), συχνότατη ένταξη των 
οικονοµικών συµφερόντων σε γεω-στρατηγικές επιδιώξεις (π.χ. στα ενεργειακά και 
µεταφορικά δίκτυα). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΆΜΕΣΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ Ο.Ο.Σ.Α. (∆ΙΣ. $) 

Εισροές Εκροές χώρα 

σύνολο 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Η.Π.Α. 279,3 167,0 72,4 39,9 120,0 134,0 173,8 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 190,3 - 117,1 73,2 - 126,2 81,8 
ΓΑΛΛΙΑ 146,4 50,5 48,9 47,0 86,8 49,5 57,3 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 97,2 51,9 25,6 19,7 48,0 34,6 36,1 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 94,3 52,7 27,0 14,6 28,9 35,2 55,3 
ΙΣΠΑΝΙΑ 89,5 28,0 35,9 25,6 33,1 31,5 23,4 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 70,0 21,1 36,0 12,9 36,9 8,6 2,6 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 59,6 9,7 24,4 25,5 4,1 3,1 1,9 
ΚΑΝΑ∆ΑΣ 55,1 27,5 21,0 6,6 36,1 26,4 21,6 
ΜΕΞΙΚΟ 51,7 26,6 14,4 10,7 4,4 1,0 - 
ΙΤΑΛΙΑ 46,5 14,9 14,6 17,0 21,5 17,1 9,1 
ΒΕΛΓΙΟ 44,4 - 13,1 31,3 - 11,0 39,0 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 29,0 4,7 16,5 7,8 12,2 7,6 14,3 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 26,9 11,9 11,6 3,4 6,4 10,7 10,6 
ΕΛΒΕΤΙΑ 26,8 8,9 5,7 12,2 18,2 7,6 10,9 
ΙΑΠΩΝΙΑ 21,7 6,2 9,2 6,3 38,4 32,3 28,8 
∆ΑΝΙΑ 20,7 11,5 6,6 2,6 13,4 5,7 1,2 
ΤΣΕΧΙΑ 16,7 5,6 8,5 2,6 0,2 0,2 0,2 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 14,4 3,7 7,9 2,8 8,4 7,6 -7,4 
ΠΟΛΩΝΙΑ 14,0 5,7 4,1 4,2 -0,1 0,2 0,4 
ΑΥΣΤΡΙΑ 13,8 5,9 1,0 6,9 3,1 5,3 7,1 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 9,2 3,9 2,8 2,5 0,4 0,3 1,6 
ΚΟΡΕΑ 9,1 3,5 2,4 3,2 2,4 2,6 3,4 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8,7 5,9 1,8 1,0 7,6 3,3 0,1 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 6,3 1,6 4,1 0,6 0,1 0,0 0,0 
ΤΟΥΡΚΙΑ 4,9 3,3 1,0 0,6 0,5 0,2 0,5 
ΕΛΛΑ∆Α 2,4 1,6 0,1 0,7 0,6 0,7 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ Ο.Ο.Σ.Α. 1544,3 624,9 535,0 384,4 661,9 566,7 576,3 

Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α. 

 

Ξένες επενδύσεις βασίµως αναµένονται σε τοµείς που άπτονται των ΥΓΟΣ και έτσι, ενώ στο 
διάστηµα 1996-2004 εντάχθηκαν στο νόµο περί επενδυτικών κινήτρων επενδυτικά σχέδια µε 
συµµετοχή 188 εκ. € ξένων κεφαλαίων, µε µόχλευση άλλων 1.078 εκ. € και µε αναµενόµενη 
επίπτωση τη δηµιουργία 9.500 περίπου νέων θέσεων εργασίας24, οι αυξήσεις κεφαλαίων 
ελληνικών ∆ΕΚΟ και Τραπεζών προσήλκυσαν, δια της κεφαλαιαγοράς, πολλαπλάσια 
κεφάλαια25. 

                                                 
24  Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, elke.gr 
25  Π.χ., ξένοι επενδυτές διαθέτουν 25% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΗ (ΤΟ ΒΗΜΑ, 

5.2.2006) και πάνω από 39% του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Οµιλία 
Π∆Σ της ΕΤΕ, 2η ΕΓΣ µετόχων ΕΤΕ, 23.5.2006).  Το πρόβληµα των έµµεσων επενδύσεων είναι 
βεβαίως η υψηλή κινητικότητα τους.  Χαρακτηριστική είναι επίσης η κατάταξη των µεγαλυτέρων 
ξένων επενδυτών στην Ελλάδα το 2004: στις 5 πρώτες θέσεις καταγράφονται οι Vodafone 
(εξαγορά ελληνικής επιχείρησης), Societe Generale (εξαγορά), First Data (εξαγορά), Paneuropean 
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Θα πρέπει να εξευρεθούν συγκεκριµένοι τρόποι ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να γίνουν 
αποδοτικότερες, να επικεντρωθούν σε εκείνους τους τοµείς ή κλάδους ή αντικείµενα της 
παραγωγικής και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή περιοχές, όπου µπορούν να 
επιφέρουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα και ιδίως να ευνοήσουν διεθνείς συνεργασίες και 
να έχουν κινητήριο αποτέλεσµα (leverage effect) στην ιδιωτική χρηµατοδότηση.  Η τελευταία 
απαίτηση επιβάλλει τον αναπροσανατολισµό της ιδιωτικής αποταµίευσης (από την επένδυση 
σε κατοικίες και διαρκή καταναλωτικά αγαθά) και άρα και της τραπεζικής δραστηριότητας 
(από την εµπορική, στεγαστική και καταναλωτική πίστη προς την ανάληψη επιχειρηµατικού 
κινδύνου, τις συµµετοχές και τη στήριξη Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα).  Θέτει 
επίσης επιτακτικά το ζήτηµα της ανάπτυξης των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων και της 
αναδιάταξης των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας. 

1.2.6. Ανταγωνιστικότητα και τοµεακή - κλαδική διάσταση 

Oι οριζόντιες πολιτικές και οι εξωτερικοί παράγοντες (κατευθύνσεις δηµοσιονοµικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής, π.χ.) συνιστούν για τη χώρα πλαίσιο µακροπρόθεσµα θετικό, 
βραχυπροθέσµως περιοριστικό: π.χ., το ισχυρό νόµισµα της ΕΕ-12 δυσκολεύει τις ελληνικές 
εξαγωγές σε κλάδους χαµηλής προστιθέµενης αξίας, η µείωση των κρατικών ενισχύσεων 
ευνοεί αφενός τις τρίτες χώρες αφετέρου τις προς ένταξη γειτονικές χώρες, ο "αγώνας 
ταχύτητας" προς τις ΤΠΕ και την Κοινωνία της Πληροφορίας συνεπάγεται κατ' αρχήν ένταση 
των εισαγωγών, κ.α.  Μία κατά τοµείς ή κλάδους διαφοροποιηµένη πολιτική προσκρούει 
στην "οριζόντια" αντίληψη της ΕΕ η οποία αναγνωρίζει πολιτική για επιχειρήσεις και όχι 
βιοµηχανική πολιτική.  Σχετική συζήτηση έχει ξεκινήσει, µε κεντρικά ζητήµατα την 
παραγωγικότητα και την κλαδική σύνθεση (κλάδοι υψηλής - µέσης - χαµηλής προστιθέµενης 
αξίας) 26  και αυτή αναδεικνύει τη δυσµενή θέση π.χ. της ελληνικής µεταποίησης, που 
χαρακτηρίζεται από κλαδική διάρθρωση µε χαµηλή συµµετοχή των κλάδων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας και υψηλής ενσωµάτωσης ΤΠΕ, υστερώντας π.χ. έναντι της 
πορτογαλικής και προσοµοιάζοντας µόνο µε την ισπανική. 

Η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη επείγουσας αναβάθµισης προς κλάδους υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας καθώς επίσης και ανάγκη επείγουσας αναβάθµισης προς υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία στους "παραδοσιακούς" της κλάδους.  ∆ιερευνώντας κατά κλάδο NACE, 
η βιοµηχανία έχει υψηλότερο λόγο µοναδιαίας αξίας π.χ. από τη γερµανική στους κλάδους 
τροφίµων - ποτών - καπνού, χαρτιού και προϊόντων του, ιατρικών οργάνων και οργάνων 
ακριβείας.  Σε ανεκτά επίπεδα είναι οι κλάδοι χηµικών προϊόντων, µεταφορικών µέσων και 
επίπλων και σε χαµηλά επίπεδα οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργικών, ενδυµασίας, εκτυπώσεων 
- εκδόσεων, προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, µη µεταλλικών ορυκτών27, όπου η 
ελληνική βιοµηχανία ήταν εξαιρετικά εξειδικευµένη και οι οποίοι κάλυπταν κατά περιοχές 
µεγάλο µέρος της τοπικής απασχόλησης.   

Σχετικώς αναφέρεται ότι τα βασικά κλαδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής µεταποίησης 
εµφανίζουν µια υποχώρηση στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών 
ενδυµασίας, ∆έρµατος - ειδών υποδήσεως, Ξύλου και φελλού, Λοιπού εξοπλισµού 
                                                                                                                                                         

Oil and Industrial Holdings (συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου), Dixons (εξαγορά).  Βλ. Southeast 
Europe Investment Guide, 2006. 

26  ΕC, DG Enterprise, EU Productivity and Competitiveness: an Industry Perspective, 2003.  Η 
τοποθέτηση είναι περισσότερο ευέλικτη όταν το ζητούµενο είναι η ανάκαµψη κλάδων που 
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή για τη διατήρηση 
υγιούς παραγωγικού ιστού σε µεγάλες χώρες - µέλη.  Εν πάση περιπτώσει, η επί σειρά ετών 
εφαρµογή "οριζόντιων" πολιτικών δεν απεδείχθη ικανή να αντιστρέψει τις τάσεις αποβιοµηχάνισης 
στο σύνολο της Ένωσης. 

27  Ibid. 
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µεταφορών, Χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, Μηχανών γραφείου - Ηλ. Υπολογιστών, 
Επίπλων - λοιπών βιοµηχανιών, Συσκευών ραδιοτηλεόρασης & επικοινωνιών, µια 
σταθερότητα (όχι ιδιαίτερα αναπτυσσόµενη ως προς το µέσο όρο) στους κλάδους Τροφίµων 
- ποτών, Μη µεταλλικών ορυκτών, Μηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού, Ηλεκτρικών 
µηχανών, συσκευών κ.λ.π., Παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και µια ανάπτυξη στους 
κλάδους Καπνού, Εκτυπώσεων - εκδόσεων, Χηµικών προϊόντων, Προϊόντων από ελαστική 
και πλαστική ύλη, Βασικών µετάλλων, Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ µετάλλου.  Το 
συνολικό αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση τάσης "αποβιοµηχάνισης", µε µείωση µονάδων και, 
φυσικά, απασχόλησης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

περίοδος πλήθος µονάδων απασχολούµενοι 

1995-2000 -13,7% -8,4% 
2000-2002 -23,8% -1,4% 
1995-2002 -34,2% -9,7% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, στοιχεία ΕΒΕ,2003 

Η συµβολή του ελληνικού τουρισµού στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 15,1% και στην απασχόληση 
στο 15,9% για το 2006. Αν και τα µεγέθη αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε την πηγή και 
τον τρόπο υπολογισµού του τουριστικού προϊόντος, πιστοποιούν ότι ο τουρισµός αποτελεί 
µία από τις σηµαντικότερες παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής οικονοµίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : ΣΥΜΒOΛΗ ΤOΥ ΤOΥΡΙΣΜOΥ ΣΤO ΑΕΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 % τoυ ΑΕΠ % της συνoλικής απασχόλησης 
Χώρες 2001 2006 2001 2006 
Ελλάδα 15,0% 15,1% 17,4% 15,9% 
Ισπανία 18,4% 17,8% 20,1% 19,1% 
Πoρτoγαλία 15,4% 15,5% 17,0% 17,7% 
Γερµανία 9,9% 9,3% 10,8% 10,1% 
Γαλλία 12,3% 11,4% 13,9% 13,8% 
Λoυξεµβoύργo 12,4% 9,4% 14,5% 13,4% 
Ιταλία 11,4% 10,8% 12,2% 11,9% 
Αυστρία 14,9% 16,6% 16,8% 19,1% 
Ηνωµένο Βασίλειo 10,9% 9,4% 10,2% 8,6% 
Βέλγιo 10,3% 9,4% 11,0% 10,6% 
Oλλανδία 9,8% 8,5% 9,7% 8,2% 
∆ανία 8,7% 8,0% 8,8% 8,1% 
Ιρλανδία 8,5% 7,7% 7,7% 7,2% 
Σoυηδία 7,5% 7,9% 7,2% 8,0% 
Φινλανδία 11,5% 9,1% 12,0% 9,7% 

Πηγή: World Travel & Tourism Council, 2006 στο Alpha Bank, Μελέτη για τον Τουρισµό: Καλοκαιρινές διακοπές 
για πάντα; 5/10/2006 

Οι συνθήκες που διαµορφώνονται διεθνώς για τον τουρισµό είναι ευνοϊκές. Τη δεκαετία του 
’80 οι εισπράξεις του κλάδου από τον εισερχόµενο τουρισµό ανέρχονταν στο 1% της 
παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ σήµερα έχουν ανέλθει περίπου στο 1,5%28. 
Κατά συνέπεια, η συµβολή του τουρισµού στην αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής 
οικονοµίας µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. 

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας αντιµετωπίζει σηµαντικές 
προκλήσεις, τόσο λόγω των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της, όσο και εξ’αιτίας του 
διεθνούς ανταγωνισµού. Οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο διεθνές τουριστικό 
περιβάλλον και οι έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες επιβάλλουν τµηµατοποίηση των αγορών 

                                                 
28 Eurobank EFG, Οικονοµία και Αγορές, Τεύχος 8, 25 Οκτωβρίου 2006 
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µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού οι οποίες ανταποκρίνονται 
αφενός στις εξατοµικευµένες  ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών και αφετέρου στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες επιµέρους προορισµών. 
Μέσω των ειδικών µορφών τουρισµού επιτυγχάνεται διεύρυνση και εµπλουτισµός του 
τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας πόρους πέραν του κλασσικού µοντέλου ‘ήλιος-
θάλασσα’, ενθαρρύνοντας δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης, τη 
χωρική και χρονική διάχυση των τουριστών και γενικότερα την αποσυµφόρεση κορεσµένων 
τουριστικά προορισµών.  

Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναπτύσσονται οι ειδικές µορφές τουρισµού είναι οι εξής: 

 Ιαµατικός τουρισµός µέσω της χρήσης των ιαµατικών πηγών της χώρας και της 
διαχείρισης τους από τον ΕΟΤ (µε υπουργική απόφαση µπορεί να δοθεί σε τρίτους), 
τουρισµός υγείας, µορφιάς, ευεξίας, θαλασσοθεραπείας (spa) 

 Πολιτιστικός τουρισµός, αστικός, συνεδριακός εκθεσιακός, αθλητικός, city breaks, µε 
βασικό άξονα ανάπτυξης τις πόλεις 

 Οικοτουρισµός- τουρισµός και περιπέτειες στη φύση, µε κύριο πόλο ανάπτυξης την 
επαρχία 

 Θαλάσσιος, καταδυτικός τουρισµός και ιστιοπλοΐα  
 
Οι παραπάνω µορφές ενισχύουν την τοπική οικονοµία και ιδιαίτερα µειονεκτικές περιοχές 
χωρίς ειδικές αναπτυξιακές ικανότητες. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και δίνεται 
προτεραιότητα σε δηµόσια έργα (οδικό δίκτυο, πύλες εισόδου κλπ)αλλά και στη δηµιουργία 
ειδικών τουριστικών υποδοµών. 

Στο διάστηµα 2000-2004 οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά και συναφή 
καταλύµατα µειώθηκαν, σε αντίθεση µε την περίοδο 1990-2000, περίοδο που παρουσίαζαν 
αύξηση. Οι ίδιες τάσεις παρατηρούνται σχετικά µε τον ηµεδαπό τουρισµό. Αντίστοιχη µείωση 
σηµειώθηκε και στον αριθµό των διανυκτερεύσεων. Από το 2005 παρατηρείται µια αύξηση 
στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις, η οποία συνεχίστηκε και το 2006, όµως το παγκόσµιο 
µερίδιο της Ελλάδας στις αφίξεις τουριστών έχει µειωθεί29. Το παγκόσµιο µερίδιο στις 
εισπράξεις παραµένει σταθερό, στοιχείο που δύναται να ερµηνευθεί θετικά, καθώς, σε 
µεγάλο βαθµό προκύπτει από µια στροφή σε νέες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Όµως, η 
συνεχιζόµενη χωρική συγκέντρωση των διανυκτερεύσεων στις περιοχές που είναι άµεσα 
συνδεδεµένες µε το παραδοσιακό τουριστικό µοντέλο (στο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά, το 
2005 εντοπίζεται το 70,9% του συνόλου των διανυκτερεύσεων και στην Αττική το 9,8%), 
καθώς και η συγκέντρωση των αφίξεων των ξένων τουριστών στο διάστηµα Ιουλίου – 
Σεπτεµβρίου εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισµό στο σύνολο του. 

 

 

                                                 
29 Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006; Eurobank EFG, Οικονοµία και Αγορές, Τεύχος 8, 25 Οκτωβρίου 2006 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 2000-2005 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ στο Alpha Bank, Μελέτη για τον Τουρισµό: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα; 5/10/2006 

Η ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών στην περιοχή της Μεσογείου (Τουρκία, Αίγυπτος, 
Κροατία), οι οποίοι προβάλλουν µε αξιώσεις το ίδιο τουριστικό προϊόν, καθώς και 
παράµετροι του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, όπως η ισχυρή ισοτιµία του ευρώ έναντι 
του δολαρίου, επιβάλλουν στην ελληνική τουριστική βιοµηχανία να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστική. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρούν να αµβλύνουν την εποχικότητα και να διευρύνουν 
θεµατικά και χωρικά το προσφερόµενο προϊόν, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στο διεθνή 
ανταγωνισµό. Με βάση τα ανωτέρω η συστηµατική στροφή των τελευταίων ετών στην 
ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αποτελεί µονόδροµο και 
επιτυγχάνεται µέσα από την αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως του 
ξενοδοχειακού δυναµικού και παράλληλα την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού σε τοµείς 
όπου υπάρχουν πραγµατικά δυνατότητες (αστικός τουρισµός, ειδικά µε την υποδοµή των 
Ολυµπιακών Αγώνων, θαλάσσιος τουρισµός, οικοτουρισµός, αγροτουρισµός κ.λπ.). 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω διαγράµµατος, διαπιστώνεται η διαρκής βελτίωση των 
µεγεθών των αφίξεων κατά το τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου γεγονός που µπορεί να 
αποδοθεί και στην απόδοση των µέτρων αντιµετώπισης της εποχικότητας που λήφθηκαν τα 
τελευταία χρόνια. 

1.2.7. Ανταγωνιστικότητα και υποδοµές ενέργειας 

Η βελτίωση της προσπελασιµότητας δικτύων και υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος στο τοµέα της ενέργειας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, δεδοµένου ότι δηµιουργούνται ευνοϊκότερες 
συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε συνθήκες ανταγωνισµού. 
Ήδη αναπτύχθηκαν δράσεις που µετέβαλαν ουσιαστικά το ελληνικό τοπίο: δηµιουργείται µια 
γνήσια εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
ποιότητας σε προσιτές τιµές, κατασκευάζονται µείζονος σηµασίας υποδοµές και υψηλής 
ποιότητας δίκτυα που συµβάλλουν ουσιαστικά στο περιβάλλον (δεδοµένου ότι η χώρα 
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κυότο), αναπτύσσεται 
βαθµιαία ένα κοινωνικό µοντέλο που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εγγυάται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα των καταναλωτών. 
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Η εικόνα της γεωγραφικής κατανοµής του συστήµατος παραγωγής ενέργειας παρουσιάζεται 
στο επόµενο διάγραµµα. Σηµειώνεται η συγκέντρωση της παραγωγής και της κατανάλωσης 
κατά µήκος του αποκαλούµενου άξονα “S” της ανάπτυξης, που διατρέχει την χώρα από την 
Βόρεια Πελοπόννησο ως την Καβάλα. 

 

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ “S”. 

 
 

 
Πηγή: ΥΜΑΘ (2004), Στρατηγικό Σχέδιο Βορείου Ελλάδας 2007-2013: Α’ Φάση, Θεσσαλονίκη και ιδία 

επεξεργασία 
 
 

Αναφορικά µε την κατανάλωση, βάσει των στοιχείων της ∆ΕΗ για την περίοδο 2004-2006, οι 
µεγαλύτερες τιµές πωληθείσας ενέργειας µεσαίας και χαµηλής τάσης εµφανίζονται στην 
Αττική (οµώνυµη Περιφέρεια NUTS II), ενώ ακολουθούν κατά σειρά, η Μακεδονία–Θράκη 
(Περιφέρειες NUTS II ∆. Μακεδονίας, Κ. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας–Θράκης), η 
Πελοπόννησος–Ήπειρος (Περιφέρειες NUTS II Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων), η Κεντρική Ελλάδα (Περιφέρειες NUTS II Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας) και 
οι Νήσοι (Περιφέρειες NUTS II Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης). Η πωληθείσα ενέργεια 
µεσαίας και χαµηλής τάσης εµφανίζει διαχρονικά µικρή αλλά σταθερή αυξητική τάση για το 
σύνολο των «Περιφερειών» της ∆ΕΗ. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) της 
πωληθείσας ενέργειας χαµηλής και µεσαίας τάσης για την περίοδο 2004 – 2006, οπότε 
υπάρχουν και διαθέσιµα στοιχεία, ανέρχεται σε 2,66%. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ (ΣΕ MWh) "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ" ∆ΕΗ (2004 - 2006)
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Αναφορικά µε την πωληθείσα ενέργεια υψηλής τάσης η συνολική τιµή για το 2006 ανέρχεται 
σε 7.775 GWh. Σηµαντικό τµήµα, ωστόσο, της πωληθείσας ενέργειας υψηλής τάσης 
(46,97%) αφορά πωλήσεις σε δύο επιχειρήσεις. Το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων 
των εν λόγω εταιριών χωροθετείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Για την περίοδο 2002 
– 2006, οπότε υπάρχουν και διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε την υψηλή τάση, ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) ανέρχεται σε 2,98%. 

∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις που αφορούν όλες τις πτυχές της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασµού αυξάνονται συνεχώς και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι σηµαντικές, 
καθόσον ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των ανθρωπογενών εκποµπών CO2 προέρχονται 
από τον ενεργειακό τοµέα, είναι αναγκαία η υλοποίηση µιας στρατηγικής στον τοµέα της 
ενέργειας που να εστιάζεται σε µια σειρά προτεραιοτήτων: 

√ συµβολή στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ µε ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, 
προκειµένου να επιτευχθεί µια λειτουργική εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου.  

√ καλύτερη προστασία των πολιτών µε εξασφάλιση της παροχής αποτελεσµατικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ανοίγµατος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου.  

√ ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης µε προώθηση των ΑΠΕ, προκειµένου να αυξηθεί 
το µερίδιο της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, καθώς και µείωση της 
ενεργειακής ζήτησης, µέσω µιας πολιτικής εξοικονόµησης και αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης.  

∆εδοµένου ότι κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η 
µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας (∆υτική 
Μακεδονία), ενώ το κύριο κέντρο κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (Περιοχή Αττικής και 
Πελοποννήσου) υπάρχει µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και 
κατανάλωσης, που έχει ως συνέπεια την εµφάνιση προβληµάτων ασφάλειας και κυρίως 
αστάθειας, και συνακόλουθων δυσχερειών στη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων τάσεων 
στο Νότιο Σύστηµα κατά τις ώρες υψηλού φορτίου. 
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Το δεδοµένο αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι διεθνείς διασυνδέσεις βρίσκονται στο 
βορρά και ότι οι συνδέσεις µεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας είναι 
περιορισµένες εντείνει την ανάγκη υλοποίησης σύγχρονων ενεργειακών υποδοµών και 
ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήµατος µεταφοράς 
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το 2005 η κατανάλωση αερίου στην Ελληνική αγορά ανήλθε 
σε 2,7 δις Νm3/έτος, ενώ το 2006, έτος βάσης της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, 
εκτιµάται ότι θα υπερβεί τα 3,2 δις Νm3. Το ποσοστό της συµµετοχής του φυσικού αερίου 
στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ανέρχεται σε 7,5% για το 2005, ενώ αναµένεται να 
αυξηθεί σε 17% το 2010 και σε 19% το 2015, συµβάλλοντας ήδη στη µείωση της εξάρτησης 
της χώρας από το πετρέλαιο και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Αντίστοιχα το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας ανέρχεται σε 5,3% για το 2005, ενώ αναµένεται να αυξηθεί σε 6,1% το 2010 και σε 
6,6% το 2015. Το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι 
11,6% για το 2005 και αναµένεται να αυξηθεί σε 16,2% το 2010 και 17,9% το 2015. 

Οι παραπάνω εκτιµήσεις έχουν βασιστεί στα προβλεπόµενα ενεργειακά ισοζύγια που 
προκύπτουν από την εξέταση του σεναρίου «Πολιτική για Ενέργεια και Περιβάλλον» του 
ΥΠΑΝ (Νοέµβριος 2006). Ωστόσο αν ληφθεί υπόψη το «Βασικό σενάριο εκτίµησης δυνατής 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το έτος 2010», το οποίο περιγράφεται στην 3η Εθνική 
Έκθεση για το Επίπεδο ∆ιείσδυσης της Ανανεώσιµης Ενέργειας το Έτος 2010, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή µπορεί να φθάσει το 18,1% το 2010. Ο στόχος συµµετοχής των ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 20% το 2010 µπορεί να προσεγγιστεί ακόµη περισσότερο, αν 
συνυπολογιστεί ότι στο βασικό σενάριο της 3ης Εθνικής Έκθεσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα 
µέτρα τα οποία θα περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης, το 
οποίο θα εφαρµοστεί από το 2008, καθώς και το σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει 
αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του 2006 για την εγκατάσταση εκατοντάδων MW 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανά την επικράτεια. 

 

1.2.8. Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση 

Οι ελληνικές Περιφέρειες, λόγω µικρού µεγέθους (µε εξαίρεση την Αττική) συνιστούν  
οικονοµικές οντότητες ευάλωτες στον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της ΕΕ, η δε 
παραγωγικότητά τους κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα ως προς τον µέσο κοινοτικό όρο, µε 
σχετικά ικανοποιητική τιµή µόνο στη Στερεά Ελλάδα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

 συνολικό ΑΠΠ, εκ. ΜΑ∆, 2002 Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου, εκ. €, 2000 
Αυστρία 23.246 5.514 
Βέλγιο 23.206 4.376 
Γαλλία 56.311 10.958 
Γερµανία 46.281 11.011 
Ελλάδα 13.862 2.117 
Ιρλανδία 55.127 12.376 
Ιταλία 62.800 10.997 
Ουγγαρία 17.993 1.556 
Πολωνία 23.084 2.658 
Πορτογαλία 24.059 4.630 
Σουηδία 27.107 5.758 
Τσεχία 18.252 2.065 
Φιλανδία 24.965 6.438 

Eurosat 01.05, ιδία επεξεργασία 

 

 
Σε αντίθεση µε ευρωπαϊκές Περιφέρειες, δεν προκύπτει στις ελληνικές άµεση συσχέτιση του 
ρυθµού ανάπτυξης µε την ένταση Ε&Τ ή την απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 
Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι τα µέχρι τώρα επίπεδα χρηµατοδότησης της Έρευνας 
είναι πολύ χαµηλά, χαµηλότερα του 1% σε σχέση µε το ΑΕΠ της Περιφέρειας,  για να 
αποτελέσει η Έρευνα την κινητήρια δύναµη που θα δηµιουργήσει διαφοροποιηµένους 
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ρυθµούς ανάπτυξης. Η αύξηση της παραγωγικότητας φαίνεται να επήλθε περισσότερο από 
τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής δοµής και λιγότερο από την ανάπτυξη της καινοτοµίας 
ή την διαφοροποίηση. 

Η ελληνική στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα - εξωστρέφεια - επιχειρηµατικότητα πρέπει 
να είναι περιφερειακά διαφοροποιηµένη, ώστε να µην παραχθούν δια-περιφερειακές 
ανισοµετρίες όταν στην Ελλάδα οι κυρίαρχες ανισότητες είναι ενδο-περιφερειακές.  Η 
ανάδυση περιφερειακών πόλων µε ισχυρή ανταγωνιστικότητα θα ενισχύσει τη συνολική 
εθνική ανταγωνιστικότητα. Ανεξαρτήτως της συγκεκριµένης χωρικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος, επιβάλλεται η σύνδεση της γενικής µε περιφερειακές στρατηγικές µέσω και 
της υλοποίησης κοινών δράσεων στις "µεταβατικές" και µη Περιφέρειες της χώρας.  Για την 
περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η σηµερινή συγκέντρωση των παραγωγικών τοµέων, διότι από αυτήν προκύπτει µία 
συγκεκριµένη κατανοµή των αναγκών των επιχειρήσεων και εποµένως και η αναγκαία 
ένταση και έκταση των παρεµβάσεων.  Ο κατεξοχήν επιχειρηµατικός τοµέας (δευτερογενής) 
συγκροτείται στην Ελλάδα κατά 50% στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία και κατά 63% 
σε αυτές τις Περιφέρειες και στην όµορη της Αττικής, Στερεά Ελλάδα.  Ο τριτογενής τοµέας 
συγκροτείται επίσης κατά 50% σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Π.Α., 2004 

 Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής 

Αν. Μακεδονία & Θράκη 9,6% 5,0% 3,4% 
Κεντρική Μακεδονία 18,6% 17,0% 16,7% 
∆υτική Μακεδονία 5,2% 4,0% 2,2% 
Θεσσαλία 13,4% 7,9% 5,1% 
Ήπειρος 3,2% 2,1% 2,7% 
Ιόνια Νησιά 2,1% 1,0% 2,0% 
∆υτική Ελλάς 9,3% 4,1% 5,1% 
Στερεά Ελλάς 9,6% 14,1% 4,8% 
Πελοπόννησος 10,8% 6,7% 4,1% 
Αττική 3,3% 32,5% 42,9% 
Βόρειο Αιγαίο 2,9% 2,5% 1,6% 
Νότιο Αιγαίο 3,8% 0,9% 3,4% 
Κρήτη 8,2% 2,2% 6,1% 

Σύνολο                             100,0%                    100,0%  
ΕΣΥΕ, 2005 

Οι πέντε Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" καλύπτουν 69% του δευτερογενή και 70% του 
τριτογενή τοµέα της ελληνικής οικονοµίας.  Mε βάση την απαίτηση των Κανονισµών των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων για αυστηρώς διακριτή κατανοµή των πόρων που αποδίδονται στις 
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, πέντε ελληνικές Περιφέρειες θα χρηµατοδοτηθούν στην 
περίοδο 2007-2013 µόνο από τα οικεία Περιφερειακά και όχι από τα τοµεακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα περιλαµβανοµένου και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
και  Επιχειρηµατικότητα.  Το «κλείδωµα» των πόρων συνεπάγεται την ένταξη στην 
αναπτυξιακή στρατηγική κάθε µεταβατικής Περιφέρειας όλων των παρεµβάσεων που 
σχεδιάζουν και υλοποιούν τα τοµεακά Υπουργεία στο έδαφος της, ανεξαρτήτως του εάν αυτά 
συµβάλλουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ή απλώς «διέρχονται» δι’ αυτής 
εξυπηρετώντας ευρύτερες αναπτυξιακές σκοπιµότητες. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει πέρα 
από την ενιαία διαχείριση µεταξύ άλλων και την ex-ante εκτίµηση, την εκ των υστέρων 
αποτίµηση των επιτευγµάτων σε σύνθετες παραµέτρους και δείκτες όπως το ΑΕΠ, η 
εξωστρέφεια, η ενεργειακή επίδοση, η τήρηση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων και η 
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απασχόληση, αλλά και τον συνολικό υπολογισµό της συµβολής των τοµέων στην επίτευξη 
των στοχοδεικτών της Λισσαβόνας (earmarking) 30. 

Σηµειωτέον ότι, από τις χωρικά προσδιορισµένες δαπάνες του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 
2000-2006 καταβλήθηκαν στις Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" το 67% των δαπανών 
που έγιναν για τη βιοµηχανία, το 76% για την ΕΤΑ, το 60% για το εµπόριο31.   

Η επίδοση των Ελληνικών Περιφερειών ως προς τους οικονοµικούς στοχοδείκτες της 
Αgenda της Λισσαβόνας παρέµεινε χαµηλή έως πολύ χαµηλή, µε µόνη την Κρήτη να 
εµφανίζει «ουδέτερη» επίδοση: 

Οικονοµικοί δείκτες Λισσαβόνας 
 
Επίδοση περιφερειών 
 

 >3 Υψηλή απόδοση 

 1 ως 3 
 0 
 -1 ως -3 
 < -3 χαµηλή απόδοση 

 
Συνολική εκτίµηση βάση 7 δεικτών 
(έτος 2000): 
 

•  κ.κ.ΑΕΠ (ΜΑ∆)  
• Παραγωγικότητα εργασίας 
• Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 

16-64) 
• Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 

55-64) 
• ∆απάνες σε Ε&Τ ως ποσοστό 

του ΑΕΠ 
• Ενδοπεριφερειακές αποκλίσεις 

του ρυθµού ανεργίας  
• Μακροχρόνιοι άνεργοι ως 

ποσοστό επί του συνόλου της 
εργατικής δύναµης 

  

Οι Ελληνικές Περιφέρειες παρά την ποικιλότητα χαρακτηριστικών όπως γεωγραφία (ορεινές - 
πεδινές - νησιωτικές), πληθυσµιακή ανάπτυξη (πυκνοκατοικηµένες - αραιοκατοικηµένες), 
παραγωγική διάρθρωση (αγροτικές - τουριστικές), παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις ως 
προς τα αναπτυξιακά µεγέθη και η έκταση των ανισοτήτων είναι αισθητά µικρότερη από 
άλλες Χώρες-Μέλη.  Ο λόγος του κατά κεφαλήν εισοδήµατος της φτωχότερης προς την 
πλουσιότερη περιφέρεια στην Ελλάδα είναι χαµηλότερος από ό,τι στην Ισπανία, στην 
Πορτογαλία, στην Ιταλία, στη Γερµανία, στη Γαλλία, και στο Ην. Βασίλειο και µεγαλύτερος 
µόνο ως προς την Ολλανδία και τη Σουηδία. 

                                                 
30  Π.χ., ο (εφικτός) δείκτης εξωστρέφειας µιας Περιφέρειας («αποστολές» δια των τελωνείων που 

έχουν έδρα σε αυτήν) θα έχει σχετικά αόριστες (no relevant) τιµές εφόσον αυτές θα ενσωµατώνουν 
επιδόσεις και του αγροτικού τοµέα ή δεν θα συνυπολογίζουν αποστολές από άλλες µονάδες των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Περιφέρεια.  Επίσης, είναι σχεδόν αδύνατος ο 
υπολογισµός των συνεπειών υποκατάστασης ή µετατόπισης στην απασχόληση στον πρωτογενή 
τοµέα µιας Περιφέρειας από τις παρεµβάσεις στον δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα. 

31  Προσωρινοί υπολογισµοί, ΕΥ∆ ΕΠΑΝ, 2006 
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∆ύο παράγοντες µπορούν να εντοπιστούν για την αιτιολόγηση της µείωσης των ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων.  Κατ’ αρχάς, η τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τις επιλογές της κεντρικής διοίκησης και η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων 
σε τοπικούς ή  περιφερειακούς φορείς διοίκησης είναι περιορισµένη (ειδικά σε σχέση µε 
µηχανισµούς που διαµορφώνουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα το σύνολο της 
ρύθµισης τους είναι καθολικά ρυθµιζόµενο σε κεντρικό επίπεδο).  Σε δεύτερο επίπεδο, από 
την ανάλυση των µηχανισµών περιφερειακής πολιτικής όπως εφαρµόστηκαν την τελευταία 
εικοσαετία προκύπτει ότι η άµβλυνση των ανισοτήτων είναι σε πολλές περιπτώσεις 
φαινοµενική καθώς η αύξηση των εισοδηµάτων είχε, εν µέρει τουλάχιστον, µορφή 
µεταβιβαστικών πληρωµών είτε στα πλαίσια της ΚΑΠ, είτε στα πλαίσια των δαπανών του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, των ∆ΕΚΟ και άλλων κατηγοριών δαπάνης 
δηµοσίου τοµέα, και ο παραγωγικός ιστός συνεχίζει να παρουσιάζει διαχρονικά ελλείµµατα 
ανταγωνιστικότητας και προσαρµογής στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής και παγκόσµιας 
οικονοµίας.  Με αυτόν τον τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας 
απαντώνται σχεδόν στο σύνολό τους σε όλες τις περιφέρειες ενώ παρά την διαφαινόµενη 
«στατιστική» διαφοροποίηση των Περιφερειών, ως προς την επιλεξιµότητα στους Στόχους 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου, δεν υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις για τον εντοπισµό έντονων διαφοροποιήσεων σε όρους ευηµερίας µεταξύ των 
ελληνικών περιφερειών πλην ενδεχοµένως της Περιφέρειας Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου. 

Όλες οι Περιφέρειες, εκτός Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν 
ειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα. Ειδίκευση στο δευτερογενή παρουσιάζουν η ∆υτική 
Μακεδονία (Ενέργεια), η Στερεά Ελλάδα (βιοµηχανικές συγκεντρώσεις που αναφέρονται 
στην Αττική), η Κεντρική Μακεδονία και Αττική.  Στον τριτογενή τοµέα ειδικεύονται η Αττική 
και το Νότιο Αιγαίο (Τουρισµός), ενώ υψηλό συντελεστή (στα όρια της ειδίκευσης) έχουν η 
Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο.  Η εξειδίκευση των Περιφερειών, 
προσδιοριζόµενη µε στοιχεία απασχόλησης, παραµένει διαχρονικά η ίδια.  Στις κατασκευές 
εξειδικεύονται όλες οι Περιφέρειες εκτός Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, η δε 
εξειδίκευση στις κατασκευές στις µικρά πληθυσµιακά Περιφέρειες ερµηνεύεται ως απευθείας 
επίπτωση της συµβολής των κοινοτικών πόρων στην κατασκευή συγκοινωνιακών έργων.  
Στη µεταποίηση ειδικεύονται Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα, στην εξόρυξη 
∆υτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και 
Πελοπόννησος, στην ενέργεια η ∆υτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος (παραγωγή - καύση 
Λιγνίτη), η Αττική (υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας) και το Νότιο Αιγαίο (Αυτόνοµες µονάδες 
παραγωγής, αιολική ενέργεια).  Η Αττική τέλος είναι η µόνη Περιφέρεια που παρουσιάζει 
ειδίκευση σε όλους τους κλάδους του τριτογενή τοµέα (Τράπεζες - Ασφάλειες, Υγεία - 
Εκπαίδευση, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση). 

 

Ειδικότερα ως προς την παράµετρο της καινοτοµίας, οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές32 

                                                 
32  Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ - RNSII): η σχετική κλίµακα µίας 

Περιφέρειας ως προς αυτήν µε την καλύτερη επίδοση της χώρας, µε στάθµιση 13 συντελεστών 
καινοτοµίας.  Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΣ∆Κ - RSII): η σχετική κλίµακα ως 
προς την Περιφέρεια µε την καλύτερη επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Φανερός 
Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ - RRSII): ο µέσος όρος των δεικτών 
ΠΕΣ∆Κ και ΠΣ∆Κ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (2003) 

 ΠΕΣ∆Κ ΠΣ∆Κ ΦΠΣ∆Κ 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,37 0,04 0,21 
Κεντρική Μακεδονία 0,62 0,15 0,39 
∆υτική Μακεδονία 0,16 0,03 0,10 
Θεσσαλία 0,22 0,05 0,14 
Ήπειρος 0,29 0,09 0,19 
Στερεά Ελλάς 0,20 0,01 0,11 
Ιόνια Νησιά 0,00 0,00 0,00 
∆υτική Ελλάς 0,56 0,09 0,33 
Πελοπόννησος 0,26 0,02 0,14 
Αττική 1,00 0,21 0,61 
Βόρειο Αιγαίο 0,25 0,09 0,17 
Νότιο Αιγαίο 0,29 0,02 0,16 
Κρήτη 0,31 0,03 0,17 

Πηγή: EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2003 

Το συνολικό αποτέλεσµα είναι οι χαµηλότατες τιµές σε όλους τους δείκτες που αναφέρονται 
στην ανταγωνιστικότητα, ως προς τη ΜΕΣΗ ευρωπαϊκή Περιφέρεια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΕ-25 (=100) 

 

οικονοµικά 
ενεργός 

πληθυσµός 
2003 

% οικονοµικά 
ενεργού / 
πληθυσµό 

15-64, 2003

ποσοστό 
ανεργίας 
γυναικών 
(%), 2003

ποσοστό 
ανεργίας 
νέων <25 
(%), 2003

% ανεργίας 
2003 

ΑΕΠ σε 
ΜΑ∆ 2002 

κατά 
κεφαλήν 

µέση ετήσια 
µεταβολή 
ΑΕΠ, 2000-

2003 

∆απάνες 
Ε&Τ εκ. € 

1999 

ΑΜΘ 27,5 96,2 151,2 121,5 114,3 61,5 70,7 3,4 
Κ. Μακεδονία 88,1 91,3 155,7 128,3 112,8 82,1 125,0 15,7 
∆. Μακεδονία 13,1 91,6 257,1 202,4 178,9 83,8 105,6 0,3 
Θεσσαλία 34,8 96,4 158,1 144,0 108,2 67,4 17,8 2,7 
Ήπειρος 15,6 92,5 176,6 178,1 122,7 64,5 105,9 3,2 
Ιόνια Νησιά 10,0 97,6 138,4 201,0 122,4 70,4 101,0 0,3 
∆υτ. Ελλάδα 31,4 90,3 145,1 156,5 99,2 60,7 80,6 7,1 
Στ. Ελλάδα 26,4 95,0 128,9 115,7 96,0 112,9 115,5 2,1 
Πελοπόννησος 31,0 103,7 105,4 137,7 85,3 80,3 152,6 3,4 
Αττική 200,5 91,1 124,4 119,7 96,8 85,6 138,8 52,1 
Β. Αιγαίο 8,4 82,4 129,1 - 81,9 82,4 218,4 0,6 
Ν. Αιγαίο 15,0 94,2 171,7 116,2 121,0 94,9 122,0 0,3 
Κρήτη 30,4 102,7 110,3 111,3 75,4 78,2 95,4 8,0 
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Ιδιωτική 
Ε&Α 1999 

% ΑΕΠ 

Ανθρώπινοι 
πόροι Ε&Τ 

ως % 
πληθυσµού 

2003 

Ευρεσι-
τεχνίες στο 
EPO ανά 
εκµ. 

κατοίκους 
2002 

Επίπεδο 
µόρφωσης 

25-64 
ανώτερο 
χιλ. 2003 

Μέσος όρος 
ωρών 
εβδοµα-
διαίας 

εργασίας 
2003 

% 
πληθυσµού 

µε Τριτο-
βάθµια 

εκπαίδευση 
2002 

% 
Απασχόληση 
µεταποίησης 
υψ./µεσ. 
τεχν. 2002 

% 
Απασχό-
ληση υψ. 
Τεχν. 
Υπηρε-
σίες 2002

ΑΜΘ 11,8 53,3 0,3 17,7 116,8 61,7 14,8 17,8 
Κ. Μακεδονία 10,7 74,2 6,5 82,6 114,9 92,4 25,4 53,4 
∆. Μακεδονία 1,1 51,4 0,0 8,3 111,0 65,3 7,9 38,0 
Θεσσαλία 5,4 61,7 1,3 27,0 118,4 70,7 20,2 27,4 
Ήπειρος 3,2 65,1 6,7 12,9 115,7 71,0 8,3 38,0 
Ιόνια Νησιά 0,0 46,5 0,0 5,2 119,7 51,0 2,1 19,5 
∆υτ. Ελλάδα 11,8 55,2 3,1 20,4 113,1 56,0 17,8 42,1 
Στ. Ελλάδα 18,2 41,3 3,1 13,8 120,5 37,0 45,0 25,7 
Πελοπόννησος 43,9 50,2 1,4 16,2 114,9 63,4 14,3 29,1 
Αττική 35,3 100,5 10,0 240,2 110,7 113,2 55,7 94,1 
Β. Αιγαίο 1,1 48,2 0,0 5,9 116,3 53,9 6,9 53,4 
Ν. Αιγαίο 2,1 44,5 2,5 7,7 119,4 48,1 14,2 42,1 
Κρήτη 4,3 61,0 10,7 21,5 111,8 79,8 3,6 32,9 

Πηγή: ΕUROSTAT, επεξεργασία BCS 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, εµφανίζεται διαφοροποιηµένη η εξωστρέφεια κάθε 
περιφερειακής οικονοµικής δοµής (βλ. επόµενο Χάρτη), µε περισσότερο εξωστρεφείς κατά 
σειράν την Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως την ΑΜΘ, Αττική και Πελοπόννησο (πάνω 
από το µέσο βαθµό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας), αλλά µε Ιόνια, Κρήτη, ∆υτική 
Ελλάδα να αυξάνουν τις επιδόσεις τους.  Αντιστοίχως διαφοροποιηµένη είναι και η συνολική 
ανταγωνιστικότητα τους, εκφραζόµενη δια του λόγου «εξαγωγές/εισαγωγές».  
«Πλεονασµατικές» εµφανίζονται η ΑΜΘ, η ∆υτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ 
∆υτική Ελλάδα και Ήπειρος βρίσκονται σε καλύτερη από την «εθνική» κατάσταση και τις 
χειρότερες επιδόσεις εµφανίζουν η Κρήτη και (κυρίως) το µεγάλο καταναλωτικό κέντρο της 
χώρας, η Αττική. 
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1.2.9. Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας 

Η χώρα παρουσιάζει χαµηλές τιµές σε όλους τους στοχοδείκτες της Agenda της Λισσαβόνας 
και βρίσκεται στην 22η θέση στη συνολική κατάταξη.  Η κατάταξη δεν αντιστοιχεί στο 
αναπτυξιακό της επίπεδο: η Ελλάδα στην πρόσφατη περίοδο σηµείωνε ρυθµό αύξησης ΑΕΠ 
συχνά τριπλάσιο ως προς το µέσο όρο της Ευρωζώνης (ΕΕ-12).  Η Ιρλανδία, αν και 
διατήρησε επί δεκαπενταετία τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης στην ΕΕ-15, κατατάσσεται 
11η33. 

                                                 
33  Λεπτοµερής ανάλυση στο: ΥΠΑΝ, BCS - REMACO, 2005, Έκθεση Πρώτου Απολογισµού του Ε.Π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 επιµέρους στοχοδείκτες 
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Φινλανδία 1 14 4 1 1 1 4 1 3 2 1 
∆ανία 2 20  3 4 2 1 3 2 1 4 
Σουηδία 3 13  2 2 6 2 4 5 3 3 
Ην. Βασίλειο 4 15  6 6 3 8 2 1 8 7 
Ολλανδία 5 21 9 4 7 5 7 7 9 4 6 
Γερµανία 6 22 10 7 3 8 3 8 12 15 2 
Λουξεµβούργο 7 10 3 5 16 4 5 5 6 5 8 
Γαλλία 8 19 8 10 5 7 6 6 11 10 9 
Αυστρία 9 18 7 9 9 10 9 10 16 7 5 
Βέλγιο 10 17 6 14 8 9 10 12 10 6 10 
Ιρλανδία 11 9 2 13 10 12 18 9 4 11 17 
Εσθονία 12 2  8 15 15 17 11 7 18 16 
Ισπανία 13 16 5 17 11 11 12 14 15 14 15 
Ιταλία 14 24 12 15 13 14 13 15 25 17 11 
Σλοβενία 15 10  12 12 19 14 20 23 16 12 
Λετονία 16 1  18 14 13 23 18 8 12 18 
Πορτογαλία 17 23 11 16 20 18 11 16 19 20 19 
Τσεχία 19 7  19 22 21 15 24 17 13 14 
Ουγγαρία 20 6  22 19 17 20 17 13 19 21 
Λιθουανία 21 3  20 17 16 21 21 14 24 20 
ΕΛΛΑ∆Α 22 8 1 23 21 22 16 19 22 21 22 
Σλοβακία 23 4  21 23 23 22 22 27 22 13 
Πολωνία 24 5  24 18 24 25 23 26 26 23 

ΠΗΓΗ: WEF, 2004 

Το αναπτυξιακό υπόδειγµα στο οποίο έχει βασιστεί η µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας τις 
τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πλήρως συµβατό µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, και κυρίως 
µε τις συνιστώσες της «οικονοµίας της γνώσης» και της περιβαλλοντικής «αειφορίας». Η 
ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται ταχύτατα µεν, αλλά χάρις σε δραστηριότητες χαµηλής 
έντασης γνώσης, όπως είναι ο µαζικός τουρισµός αναψυχής ή η κατασκευαστική βιοµηχανία. 
Το υπόδειγµα αυτό έχει αποδώσει υψηλούς ρυθµούς αλλά φαίνεται να εξαντλείται, λόγω του 
έντονου παγκόσµιου ανταγωνισµού και στη µεταποίηση και στις υπηρεσίες από χώρες 
χαµηλού κόστους εργασίας, οι οποίες αρχίζουν να διεισδύουν και σε τοµείς έντασης γνώσης. 
 
Σύγχρονα εργαλεία πολιτικής για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, όπως οι κρατικές 
προµήθειες  δεν αξιοποιούνται επαρκώς για λόγους που σχετίζονται τόσο µε την δοµή του 
παραγωγικού συστήµατος όσο και µε τις εγγενείς αδυναµίες της ελληνικής δηµόσιας 
διοίκησης.  

                                                                                                                                                         
Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, σελ. 13-15. 
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Η γενική εικόνα που αναδύεται για τη χώρα, είναι αυτή της σχετικής καθυστέρησης ως προς 
τους εταίρους της. Η χώρα καλείται να καταβάλει εξαιρετική προσπάθεια για κάλυψη της 
διαφοράς σε ένα µεγάλο αριθµό πεδίων, να συµβάλει στην επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών 
στόχων και να συγκλίνει προς τις κοινές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, εντοπίζοντας και 
αξιοποιώντας εκείνες τις προοπτικές και "πεδία εξειδίκευσης" που θα της παράσχουν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, πρώτα απ΄ όλα στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού οικονοµικού 
χώρου.  

Αν και έχουν διατυπωθεί συγκεκριµένοι προβληµατισµοί για την αποτελεσµατικότητα και 
εφικτότητα της Αgenda της Λισσαβόνας 34, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2005 
αποφάσισε να της δώσει περαιτέρω έµφαση µέσω της συγκέντρωσης των πόρων της 
Συνοχής σε επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Αgenda, και στην 
κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε ότι 75% των δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και 60% των πόρων του Στόχου "Σύγκλιση" πρέπει να 
διατεθεί για προώθηση των προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας.  Κατ' αυτόν τον τρόπο αφενός 
εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση της Αgenda η οποία δεν διαθέτει ίδιο χρηµατοδοτικό µέσο, 
αφετέρου επιδιώκεται η στενή σύνδεση της πολιτικής της συνοχής µε µια πολιτική ανάπτυξης 
και απασχόλησης.  Επίσης κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τα εργαλεία προγραµµατισµού της 
Συνοχής τίθενται εντός του πλαισίου των Ολοκληρωµένων Κατευθυντηρίων Γραµµών για 
Ανάπτυξη και Απασχόληση και των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων.   

1.2.10. Ανταγωνιστικότητα και θεσµικό πλαίσιο 

Όλα τα µακρο-οικονοµικά χαρακτηριστικά έχουν βελτιωθεί στη χώρα: ρυθµός ανάπτυξης 
σηµαντικά υψηλότερος από τις χώρες - µέλη της ΕΕ-12, επιτάχυνση της σύγκλισης του κατά 
κεφαλήν εισοδήµατος, σταθερή αύξηση επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, αύξηση του µεριδίου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
ως προς το µέσο κοινοτικό όρο αύξησης.  Για την αύξηση της ζήτησης ελληνικών αγαθών και 

                                                 
34  Π.χ. ως προς το εάν συνιστά Στρατηγική ή άσκηση benchmarking, αν στηρίζεται σε εκτεταµένη 

ανάλυση των προβληµάτων της ευρωπαϊκής οικονοµίας ή αν οι στόχοι της προκύπτουν ως self-
evident virtues, αν συνάδει µε συγκεκριµένο θεωρητικό υπόδειγµα (trade ή growth theory), ή περί 
του κατά πόσο συγκροτεί µείγµα πολιτικής (policy mix) κατάλληλο για κάθε χώρα - µέλος.  Βλ. 
σχετική διερεύνηση στο: W. Kohler, The "Lisbon Goal" of the EU: Rhetoric or Substance, Eberhard 
Karls University Tubingen, Journal of Industry, Competition and Trade, 2006. 

Π.χ., µε βάση τις κατά χώρα τιµές στους στοχοδείκτες, η πρόοδος στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας σε Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία αλλά λιγότερο σε Ην. 
Βασίλειο και Γαλλία, η πρόοδος στην καινοτοµία συµβαδίζει µε τη συνολική υψηλή θέση 
Φινλανδίας, Σουηδίας, Γερµανίας όχι όµως ∆ανίας, Ην. Βασιλείου και Ολλανδίας, η απελευθέρωση 
των αγορών φαίνεται να λειτούργησε ευνοϊκά σε Φινλανδία, ∆ανία, Ην. Βασίλειο, αλλά η 
καθυστέρηση στην απελευθέρωση δεν φαίνεται να επηρέασε αρνητικά τις Σουηδία, Γερµανία, 
Ολλανδία, κ.ο.κ.   

Oλες οι κατευθύνσεις εφαρµοζόµενες σε όλες τις χώρες – µέλη προφανώς θα αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας έναντι των ΗΠΑ και των νεο-αναδυόµενων 
ανταγωνιστών, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν θα είναι οπωσδήποτε θετικές στο εσωτερικό όλων των 
"εθνικών" οικονοµιών ξεχωριστά.  "Εθνικοί" οικονοµικοί χώροι που εντάσσονται σε ευρύτερα 
σύνολα µε κοινή δασµολογική, νοµισµατική, δηµοσιονοµική, πιστωτική και συναλλαγµατική 
πολιτική, µεταπίπτουν σε "περιφερειακούς" οικονοµικούς χώρους, µε αποτέλεσµα η αρχική 
προικοδότηση (endowment) σε τεχνογνωσία και κεφάλαια να είναι καθοριστική, να προδιαθέτει σε 
συγκέντρωση επιτευγµάτων και πόρων στους ισχυρότερους πόλους και να υποχρεώνει όσους 
βρίσκονται σε υστέρηση, σε εξαιρετική προσπάθεια για κάλυψη της διαφοράς.  Για τη σηµασία της 
αρχικής "προικοδότησης", βλ. παλαιότερες επισηµάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π.χ. στο: 
EC, DG XVI, 1996, First Cohesion Report, κεφ. 6.1. 
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υπηρεσιών και συνεπώς για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας ιδιαίτερα σηµαντική 
είναι η διατήρηση της αύξησης του ΑΕΠ σε περιοχές µε τις οποίες η χώρα διατηρεί στενές 
οικονοµικές σχέσεις όπως η Ευρωζώνη, οι ΗΠΑ και οι Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του σταθερού µακρο-οικονοµικού κλίµατος και 
στην απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµισµού καλείται να παίξει το νέο θεσµικό 
πλαίσιο. 

Ένα θετικό θεσµικό βήµα στην προηγούµενη περίοδο ήταν η ψήφιση (και άµεση έγκριση από 
την Ε.Ε.) του νέου Αναπτυξιακού Νόµου ο οποίος εξαντλεί τα όρια που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά στην οριζόντια συνιστώσα 
πολιτικής, αυτή καλύπτεται από Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, το οποίο 
θέτει ως κεντρικούς στόχους35 : 

√ αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση µακροχρόνιας βιωσι-
µότητας των δηµόσιων οικονοµικών, µε προτεραιότητα την επαναφορά του ελλείµµατος 
κάτω από την τιµή αναφοράς µέχρι το τέλος του 2006, 

√ την αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων 
στη λειτουργία των αγορών (προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας), τις επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, 

√ τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του ανταγωνισµού, το 
άνοιγµα των αγορών και την αύξηση της εξωστρέφειας, 

√ την αύξηση της απασχόλησης, τη µείωση της ανεργίας και την αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης. 

Αναλήφθηκαν σηµαντικές πρωτοβουλίες όπως: η σταδιακή µείωση των συντελεστών 
φορολόγησης των επιχειρήσεων και η απλούστευση του φορολογικού συστήµατος, ο νόµος 
για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα, το νέο νοµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων της µεταποίησης και του εµπορίου και υπηρεσιών, η Επιµελητηριακή 
Νοµοθεσία για παροχή «υπηρεσιών µιας στάσης» σύστασης εταιριών και αδειοδότησης, το 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο, οι διαδικασίες για το δίκαιο σύστασης ΑΕ και την εγκατάσταση 
επιχειρήσεων off-shore, η αναµόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, το πλαίσιο για την 
«Ευρωπαϊκή Εταιρία», η κατάρτιση Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και Σχεδίων για 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Τουρισµό και Βιοµηχανία, Παράκτιο και Ορεινό χώρο, η 
ίδρυση δικτύου θυρίδων επιχειρηµατικότητας και τα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας στο 
πρόγραµµα σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ, η Αρχή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ο Νόµος για τη 
λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων, η ίδρυση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου, η αναθεώρηση της διαχείρισης Κρατικών Προµηθειών, η προετοιµασία του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Προµηθειών (Ε.Σ.Η.∆.Π.) , η ενίσχυση του 
ρόλου της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας , ο νέος Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος και 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το νοµοθετικό πλαίσιο για ταχύτερη απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου, το νοµοσχέδιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ο Νόµος για τη 
δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων (freight villages), η επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων (διάθεση µετοχών ΟΠΑΠ και ΟΤΕ, προετοιµασία εισαγωγής 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών, αξιοποίηση συµµετοχής ∆ηµοσίου σε Αγροτική και Εµπορική Τράπεζα), η 
αναδιοργάνωση του ΟΠΕ, η ενίσχυση του ΕΛΚΕ, η ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου 
Εξαγωγών και του  Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 

                                                 
35  ΥΠΟΙΟ, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. 
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Ειδικά στην αγορά εργασίας, κύρια επιδίωξη είναι η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
επιχειρήσεων και εργατικού δυναµικού στις νέες συνθήκες, ιδίως σε ό,τι αφορά συµµετοχή 
γυναικών, η προώθηση της µερικής και των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, η θεσµική 
κατοχύρωση απασχόλησης στο ∆ηµόσιο ατόµων ευπαθών οµάδων, οι νέοι Νόµοι για τη ∆ια 
Βίου Μάθηση - διευθέτηση του χρόνου εργασίας - ενίσχυση γεωγραφικής και επαγγελµατικής 
κινητικότητας - διαδοχική ασφάλιση, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, η προώθηση Κέντρων και Γραφείων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 

1.2.11. Ανταγωνιστικότητα και περιβάλλον 

Για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της βιωσιµότητας του οικονοµικού και 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος οι προτεραιότητες του Γκαίτεµποργκ ενσωµατώνουν την 
περιβαλλοντική διάσταση στην ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τη 
διαθεσιµότητα πεπερασµένων φυσικών πόρων. Παράλληλα, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να συνδυάζεται µε την αναβάθµιση των διαθέσιµων φυσικών 
πόρων και την αξιοποίηση τεχνολογιών που σχετίζονται µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Η ποιότητα του υδατικού δυναµικού της χώρας κρίνεται ικανοποιητική. Προβλήµατα 
προκύπτουν, κυρίως, από την αλόγιστη χρήση νερού στις γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και 
την εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, µε επιπτώσεις στην υφαλµύριση των 
παράκτιων υδροφορέων και τη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 
αντίστοιχα. Σηµαντικές απώλειες πόσιµου ύδατος οφείλονται στα πεπαλαιωµένα δίκτυα 
ύδρευσης, ενώ οι εποχιακές πιέσεις στις τουριστικές περιοχές, ιδίως των άνυδρων 
νησιωτικών περιοχών, δηµιουργούν κατά τόπους προβλήµατα. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη σηµερινή ετήσια ζήτηση νερού, απ’ όπου 
προκύπτει ότι η ζήτηση για άρδευση είναι µακράν ο σηµαντικότερος λόγος κατανάλωσης 
νερού και η µέγιστη τιµή της εµφανίζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
επίπτωση του ΕΠΑΕ στην ποιότητα του συγκεκριµένου φυσικού πόρου δεν θεωρείται 
σηµαντική. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Σηµερινή ετήσια ζήτηση νερού κατά καταναλωτική χρήση και υδατικό διαµέρισµα
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Πηγή: ΕΥ∆ ΕΠΑΝ (2006), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Περιβάλλον: Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ιδία επεξεργασία 

Οι εδαφικοί πόροι υφίστανται και αυτοί πιέσεις από την γεωργία και τη χρήση φυτοφαρµάκων 
και λιπασµάτων, την κτηνοτροφία, το εκτατικό µοντέλο αστικής ανάπτυξης και την εκτός 
σχεδίου δόµηση. Οι πιέσεις αυτές οδηγούν στην εµφάνιση φαινοµένων ερηµοποίησης, στη 
συρρίκνωση των διαθέσιµων εδαφικών πόρων και στην αλλοίωση του τοπίου. Για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της ερηµοποίησης έχει συνταχθεί το Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης. 
Παράλληλα, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα Ειδικά 
Χωροταξικά Πλαίσια για τη βιοµηχανία, τον τουρισµό και τις ΑΠΕ. 

Σχετικά µε το ζήτηµα των στερεών αποβλήτων, παρατηρείται αύξηση του συνολικού τους 
όγκου, ενώ τα ποσοστά ανακύκλωσης και επανάχρησης παραµένουν χαµηλά. Ωστόσο, ήδη 
έχει διαµορφωθεί το Εθνικό Σχέδιο Ολοκληρωµένης και Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, βάσει και των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Επίσης, έχουν εκδοθεί 
οι αποφάσεις έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για έξι 
Περιφέρειες (NUTS II), ενώ σύντοµα ολοκληρώνεται ο σχεδιασµός και για τις υπόλοιπες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ανακύκλωση και η επανάχρηση στερεών αποβλήτων αποτελούν δυνητικό 
κλάδο ανάπτυξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και εισαγωγής καινοτοµιών.  

Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλη ποικιλία οικοσυστηµάτων και το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό 
προστατευόµενων περιοχών στην ΕΕ - 25. Το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασµό 
µε την ιστορία και την πολιτιστική και αρχιτεκτονική της κληρονοµιά αποτελούν σηµαντικό 
πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (οικολογικός, ορειβατικός, 
θεµατικός κ.λπ.) και τη διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, που στηρίζεται, 
κυρίως, στο µαζικό τουρισµό και στο δίπτυχο «ήλιος – θάλασσα». Η ανάπτυξη ειδικών 
µορφών τουρισµού εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων. 
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Η ποιότητα της ατµόσφαιρας επηρεάζεται, κυρίως, από τη βιοµηχανική δραστηριότητα και 
τους αστικούς ρύπους. Η βιοµηχανική ρύπανση της ατµόσφαιρας εντοπίζεται στις περιοχές 
όπου λειτουργούν σταθµοί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε περιοχές 
όπου υπάρχει έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα, είτε λόγω της ύπαρξης µεγάλων µονάδων, 
είτε λόγω σηµαντικών βιοµηχανικών συγκεντρώσεων. Οι τελευταίες γειτνιάζουν µε τις 
περιοχές ανάπτυξης των σηµαντικότερων αστικών συγκεντρώσεων, όπου κατοικεί και το 
µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού της χώρας. Παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη 
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τα οποία έχουν οδηγήσει σε µείωση των τιµών των 
παραδοσιακών ρύπων (SO2, Pb, CO) σε επίπεδα κατώτερα των ορίων ποιοτικού ελέγχου 
της ΕΕ στα αστικά κέντρα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση των χωρών για 
τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιµες πληροφορίες. Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή στη 
σύσταση των ρύπων, µε αποτέλεσµα σε πόλεις όπως η Αθήνα, το κύριο πρόβληµα της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης να συνίσταται στα αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ10) και στο όζον (O3). 
Οι συγκεκριµένοι ρύποι σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε φυσικά αίτια (αυξηµένη ηλιοφάνεια, 
µεταφορά αερίων µαζών από την Αφρική κ.λπ.), όµως σηµαντική είναι η συµβολή των 
αστικών επιβαρύνσεων (κυκλοφοριακό, θέρµανση, βιοµηχανία), µε αποτέλεσµα την ανάγκη 
λήψης πρόσθετων µέτρων. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ SO2 ΚΑΙ ΑΣ10 ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΑ ΕΠΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

SO2 ΑΣ10

 
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (2007), Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Όσον αφορά στις κλιµατολογικές αλλαγές, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί για τον περιορισµό της 
αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε 
σχέση µε τις εκποµπές του εκάστοτε έτους βάσης. Σύµφωνα µε το Σενάριο Αναµενόµενης 
Εξέλιξης των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, που περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 
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Κατανοµής, προκύπτει ότι στον χρονικό ορίζοντα της παρούσας δεκαετίας αναµένεται µία 
σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα (39,2% για το 2010). 
Ωστόσο, στο Σενάριο «Μέτρα» επισηµαίνεται ότι η αύξηση των εκποµπών µπορεί να 
περιοριστεί στο 24,5%. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη συνδυασµένη 
εφαρµογή και το συντονισµό των πολιτικών για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών 
των αερίων του θερµοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι δράσεις που προβλέπονται 
στο Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων (διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλους τους 
τοµείς τελικής ζήτησης και της ηλεκτροπαραγωγής, προώθηση των ΑΠΕ, εξοικονόµηση 
ενέργειας στη βιοµηχανία και στον οικιακό – τριτογενή τοµέα κ.λπ.) και παράλληλα, η 
ενίσχυση της Έρευνας για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας του ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα µέσω του Προγράµµατος. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η συµβολή του ΕΠΑΕ στην προώθηση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στην επιχειρηµατικότητα και στην ανταγωνιστικότητα δύναται να 
είναι σηµαντική. Για το σκοπό αυτό προβλέπει αφενός την ενίσχυση άµεσα 
φιλοπεριβαλλοντικών παρεµβάσεων, αφετέρου την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο σύνολο των υλοποιούµενων παρεµβάσεων, µε τον καθορισµό κριτηρίων 
επιλογής προτάσεων που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση 
της συµµόρφωσης των προτεινόµενων παρεµβάσεων µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, την 
κατάλληλη ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στις προτάσεις τους και την παρακολούθηση των επιπτώσεων των έργων στο 
περιβάλλον. 

 

1.2.12 Ανταγωνιστικότητα και ισότητα των φύλων, ισότητα των ευκαιριών 

Τα θέµατα της ισότητας των φύλων και της ισότητας των ευκαιριών συνδέονται µε τις 
κυρίαρχες πολιτικές προτεραιότητες τη χώρας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
κοινωνική συνοχή. Τα τελευταία χρόνια η θεώρηση της ισότητας στο επίπεδο της Ε.Ε. γίνεται 
και από τη σκοπιά του οικονοµικού της ενδιαφέροντος, ως παραγωγικού συντελεστή, όπως 
προκύπτει από τη σύνδεσή της µε το δηµογραφικό ζήτηµα και την αγορά εργασίας αφενός, 
µε την κοινωνική συνοχή αφετέρου. 

Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση στη χώρα µας έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 
χρόνια (1999-2004) κατά 4,2 ποσοστιαίες µονάδες (από 40,8% σε 45%), ενώ των ανδρών 
αυξήθηκε κατά 2,6 µονάδες. Παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς των 
ποσοστών απασχόλησης ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα, 
παρατηρούµε ότι η διαφορά αυτή βαίνει διαχρονικά µειούµενη. Όµως η διαφορά των 
ποσοστών απασχόλησης στα δύο φύλα εξακολουθεί να είναι σηµαντική, µε την συµµετοχή 
των γυναικών να παραµένει πολύ χαµηλή σε σχέση µε τον κοινοτικό µέσο όρο. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο φύλων εκτός από την άνιση κατανοµή που παρατηρείται στα 
ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης, καθώς επίσης και στη συµµετοχή στις άτυπες µορφές 
απασχόλησης, εντοπίζεται στις διαφορές ως προς α) τους µισθούς, όπου το µισθολογικό 
χάσµα στη Χώρα µας υπερβαίνει κατά πολύ τον µέσο όρο της Ε.Ε. β) τη συµµετοχή σε 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και επιµέρους επαγγέλµατα (επαγγελµατικός 
διαχωρισµός) και γ) την επαγγελµατική εξέλιξη. 

Στο  ΕΠΑΝ 2000-2006 υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα ως προς το θέµα της ισότητας 
προς δύο βασικές κατευθύνσεις στις οποίες καταγράφεται - σε εθνικό αλλά και  ευρωπαϊκό 
επίπεδο - διάκριση σε βάρος των γυναικών, όπως η εκκίνηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και η πρόσβαση στις δραστηριότητες στην Έρευνα και Τεχνολογία. 
Συγκεκριµένα : 
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- Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.8 («Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων 
πληθυσµού») ενισχύθηκαν  γυναίκες µέχρι 55 ετών για την έναρξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Η δράση προσείλκυσε σηµαντικό ενδιαφέρον. Υλοποιήθηκαν 
τέσσερις κύκλοι προκήρυξης προς τις ενδιαφερόµενες, στις οποίες υποβλήθηκαν 
4529 προτάσεις και εντάχθηκαν  2854 επιχειρηµατικά σχέδια, προϋπολογισµού 227 
εκ. € και δηµόσιας δαπάνης 120 εκ. €. Έχουν ολοκληρωθεί 891 επενδύσεις µε 
συνολικό προϋπολογισµό 58 εκ. € και δηµόσια δαπάνη 29 εκ. € (Μάϊος 2007). 
Παράλληλα υλοποιήθηκε και δράση κατάρτισης σε θέµατα σχετικά µε την εκκίνηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των  γυναικών  επιχειρηµατιών (640 ωφελούµενες).  

- Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά την εγγυοδοσία επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ, 
σύµφωνα µε την έκθεση - απολογισµό 2006 της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., µία στις 5 
εγκεκριµένες εγγυήσεις στη δηµιουργία ή ανάπτυξη επιχειρήσεων αφορούν γυναίκες 
επιχειρηµατίες. 

- Στο πλαίσιο της ∆ράσης «Πρόγραµµα Ενίσχυσης του Ερευνητικού ∆υναµικού» 
(γνωστό ως ΠΕΝΕ∆) (µέτρο 8.3) που υλοποιείται από τη ΓΓΕΤ και αφορά στην 
υλοποίηση ερευνητικών έργων που οδηγούν στην εκπαίδευση νέων ερευνητών και 
στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, είχε προβλεφθεί κατά την 1η προκήρυξη  
θετική ποσόστωση υπέρ των γυναικών υποψηφίων διδακτόρων (ενίσχυση της 
βαθµολογίας κατά την αξιολόγηση των προτάσεων).  Στο πλαίσιο της παραπάνω 
προκήρυξης υλοποιούνται 177 έργα στα οποία  η συµµετοχή των γυναικών 
υποψηφίων διδακτόρων ξεπερνά σηµαντικά το 50% επί του συνόλου των 
υποψηφίων. 

- Η  συµµετοχή των γυναικών στις ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα µελετάται 
από το έργο «∆ίκτυο Γυναικών Ερευνητριών – Επιστηµόνων Μεσογείου – Βαλκανίων 
- Παρευξείνιων χωρών, Περικτιόνη» (µέτρο 8.3 του ΕΠΑΝ 2000-2006). Το έργο 
αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας στις ερευνητικές και τεχνολογικές 
δραστηριότητες (τοµέα που η συµµετοχή των γυναικών είναι µειωµένη).  

Στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της αρχής της µη διακριτικής 
µεταχείρισης, στο ΕΠΑΝ 2000 - 2006 στο Μέτρο 2.8 προβλέπεται η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού. 

- Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στην ενίσχυση Ατόµων µε Αναπηρίες, για 
εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εκδόθηκαν τρεις κύκλοι προκήρυξης προς 
τους ενδιαφερόµενους. Υποβλήθηκαν 346 προτάσεις και εντάχθηκαν 284 
επιχειρηµατικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 24 εκ. €. Έχουν ολοκληρωθεί, 
από τους δυο πρώτους κύκλους, 37 επενδύσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 2,6 εκ € 
και δηµόσια δαπάνη 1,3 εκ € (Μάϊος 2007). 

- Επίσης, µέσα στο 2007 εκδόθηκαν προκηρύξεις για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας των ΡΟΜ, καθώς και γονέων µε τρία τέκνα και άνω. Στο πλαίσιο 
της προκήρυξης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ΡΟΜ υποβλήθηκαν 
1138 προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 114 εκ €. Στην προκήρυξη για την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας γονέων µε τρία τέκνα και άνω υποβλήθηκαν 1520 
προτάσεις προϋπολογισµού 161 εκ €.  

Επιπλέον, στον 2ο κύκλο του Προγράµµατος Τεχνοµάθεια – δράση του Μέτρου 4.4 του 
ΕΠΑΝ – κατά το σχολικό έτος 2004 –2005  συµµετέχουν µαθητές 2 σχολικών µονάδων 
ΑΜΕΑ. Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε οµάδες µαθητών (µε υπεύθυνο καθηγητή) και 
στοχεύει στην κατανόηση από τους µαθητές της εξέλιξης της τεχνολογίας και της σχέσης της 
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µε τις επιχειρήσεις, τους τρόπους παραγωγής, την οικονοµία, την κοινωνία, την 
ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. 

Επίσης µέσω του Άξονα 8 του ΕΠΑΝ («Ανθρώπινοι Πόροι») – που χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – µε βάση τις υπάρχουσες δεσµεύσεις, εκτιµάται ότι θα 
διατεθούν µέχρι το τέλος του 2008 περίπου 30 εκ. € (δηµόσια δαπάνη) για δράσεις 
κατάρτισης 20000 περίπου γυναικών στους τοµείς του Τουρισµού, της Βιοµηχανίας και της 
Έρευνας & Τεχνολογίας. 

 

1.2.13. Ανταγωνιστικότητα και Προστασία Καταναλωτή 

Οι πολιτικές για την προστασία του Καταναλωτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την εύρυθµη 
λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη υγιών συνθηκών ανταγωνισµού. Όπως και η 
ασφάλεια των προϊόντων αποτελούν ισχυρό κίνητρο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας. Για το λόγο αυτό αποτελεί διαρκή επιδίωξη της χώρας η επίτευξη των 
αλληλένδετων στόχων της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και της αποτελεσµατικής 
προστασίας των  καταναλωτών, µε τη συνεχή ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου, την 
εποπτεία της αγοράς, την εφαρµογή  κατασταλτικών µέτρων, όπως περιορισµού 
κυκλοφορίας αγαθών (ελλατωµατικών ή µη ασφαλών προϊόντων), διοικητικών κυρώσεων 
στους προµηθευτές, όπου απαιτείται, την πληροφόρηση των καταναλωτών και τη διαχείριση 
των παραπόνων / καταγγελιών τους και µε την ενίσχυση εν γένει όλων των µέσων για την 
προστασία του καταναλωτή. 

Βασική αρχή των πολιτικών προστασίας του Καταναλωτή αποτελεί η Γενική Ασφάλεια 
Προϊόντων (Γ.Α.Π. ν. 2251/94 και ΚΥΑ Ζ3/2810/2004) η οποία προβλέπει µια γενική επιταγή 
ασφάλειας και εφαρµόζεται ως συµπληρωµατική νοµοθεσία για την ασφάλεια προϊόντων που 
καλύπτονται από κάθετες (ειδικές ) νοµοθεσίες. Η γενική αυτή επιταγή και η δήλωση 
συµµόρφωσης του κατασκευαστή καθώς και  το σύστηµα «προηγούµενης έγκρισης», πριν 
την κυκλοφορία στην αγορά -«pre-market control» από τον κατασκευαστή ή/ και τον 
Οργανισµό Πιστοποίησης δεν διασφαλίζει τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή 
και δεν µπορεί να υποκαταστήσει το σύστηµα εποπτείας της αγοράς –«market surveillance». 

Με στόχο την εξασφάλιση ενός ανώτερου επίπεδου προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών η Ε. Επιτροπή προέβη στην αναθεώρηση της Οδηγίας για τη 
Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων µε την υιοθέτηση νέας Οδηγίας (2001/95/ΕΚ). Παράλληλα 
έλαβε µέτρα για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 
αγοράς και την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών  των 
κρατών- µελών  όπως: 

• Η έκδοση Κατευθυντήριων Γραµµών που αφορούν τη σχέση της νέας  Οδηγίας για τη 
Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων µε τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Οι πρώτες 
κατευθυντήριες γραµµές εκδόθηκαν το Νοέµβριο του 2003 και στην συνέχεια 20 
Νοεµβρίου του 2005   

• Η σύσταση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου, ενός ευρωπαϊκού φόρουµ για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των αρµόδιων  αρχών των κρατών 
µελών  για την ασφάλεια των προϊόντων [σύσταση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 15-1-
2001 µε την δηµοσίευση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (άρθρο 10)].  

• Η διοργάνωση σεµιναρίων  για την εκπαίδευση των ελεγκτών σε θέµατα εφαρµογής 
της νοµοθεσίας, αξιολόγησης κινδύνων ελαττωµατικών προϊόντων και λήψης 
προληπτικών  περιοριστικών µέτρων.  Για το Σύστηµα Ταχείας Ανταλλαγής 
Πληροφοριών (RAPEX) τα σεµινάρια ξεκίνησαν το 2003, επαναλήφθηκαν το 2004 
καθώς και το 2006 όπου έγιναν ειδικά σεµινάρια για τις ελληνικές και κυπριακές 
αρχές. Σεµινάρια για την αξιολόγηση κινδύνων άρχισαν στις 10/1/2006.  
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• Η  χρηµατοδότηση  κοινών ευρωπαϊκών  προγραµµάτων  εποπτείας της αγοράς  που 
αφορούν όχι µόνον  την εφαρµογή της  νοµοθεσίας για τη γενική ασφάλεια,  αλλά και  
νοµοθεσιών  Νέας Προσέγγισης   

Η βελτίωση και η διεύρυνση του συστήµατος RAPEΧ – (The Rapid Alert System for Non-Food 
Products) - µε τη δηµοσίευση της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ (15-1-2001 Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΚ 
L11/σελ.4-16 - µεταξύ των κρατών – µελών, σε περίπτωση επικίνδυνων προϊόντων. 

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και καλύτερος 
συντονισµός των ενεργειών των αρµοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. Προς  το σκοπό αυτό µε 
τη  Ζ3/ 1594/19-5-2005   Απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται και λειτουργεί 
στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία  συµµετέχουν οι 
∆ιευθυντές όλων των Υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς στον 
τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων, προκειµένου να διευκολύνεται η µεταξύ τους 
συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων, εµπειρογνωµοσύνης , βέλτιστων πρακτικών καθώς και    
η αξιολόγηση  των υφιστάµενων προγραµµάτων εποπτείας της αγοράς και ο σχεδιασµός 
κοινών δραστηριοτήτων ελέγχου.  
 

Αποτέλεσµα  της  καλύτερης  συνεργασίας  και  ανταλλαγής πληροφοριών, που 
αναπτύχθηκε, πρόσφατα, µεταξύ των ελληνικών  αρµόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς, 
ήταν  να καταστεί αποτελεσµατικότερος ο έλεγχος και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας 
µας όσον αφορά στις κοινοποιήσεις µη ασφαλών προϊόντων µέσω του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών, όπως προκύπτει από το παρακάτω 
διάγραµµα που αντιστοιχεί στα στατιστικά στοιχεία  των ετών 2003, 2004, 2005, 2006. 
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Πηγή: EUROPEAN COMMISSION - Health & Consumer Protection Directorate - General 
Directarate B - Consumer Affairs, B3 - Product and service safety, Rapex team - Annual reports και ιδία 
επεξεργασία 
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Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 1520 για τη λήψη 
παραπόνων σχετικά µε προβληµατικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες στη συνέχεια 
διαχειρίζεται η ∆/νση Προστασίας Καταναλωτή και διαβιβάζει προς τις αρµόδιες αρχές. 
Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί πως: 

• Το σύνολο των καταγγελιών και ερωτηµάτων  (εγγράφως και τηλεφωνικώς) από τους 
καταναλωτές που απευθύνθηκαν στη ΓΓΚ κατά τη διάρκεια του 2006, ανήλθαν σε 
38.272 εκ των οποίων 24.534 αφορούσαν καταγγελίες και 13.738 ερωτήµατα Η 
αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων σε σχέση µε το 2005 είναι της τάξεως του 40% 

• Το σύνολο των καταγγελιών και ερωτηµάτων (εγγράφως και τηλεφωνικώς στο 1520) 
από τους καταναλωτές που απευθύνθηκαν στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κατά 
το 2005, ανήλθαν σε 27.264. Συγκεκριµένα, οι καταγγελίες ανήλθαν σε 16.332 ενώ τα 
ερωτήµατα και οι απορίες έφτασαν τις 10.932. Το σύνολο των κλήσεων στο 1520, για 
ερωτήσεις και τηλεφωνικές καταγγελίες, ήταν αυξηµένο το 2005 σε σχέση µε το 2004 
κατά 290%. Η αύξηση αυτή στα τηλεφωνήµατα που αφορούσαν υπηρεσίες ήταν 
309% και στα τηλεφωνήµατα που αφορούσαν αγαθά 257%  

 

Για όλη την περίοδο 2004 – 2006 που λειτουργεί η γραµµή 1520, ο µεγάλος αριθµός 
τηλεφωνηµάτων αφορούσε τα ηλεκτρικά είδη και τα τρόφιµα από τα αγαθά και τα 
επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών, τις µισθώσεις ακινήτων, τα ινστιτούτα αδυνατίσµατος και 
τα super market  (άλλαξαν κατηγορία) σε ότι αφορά τις υπηρεσίες. 
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% ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ 2006
Καταγγελίες και ερωτήσεις. Επι συνόλου κλήσεων
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ΠΗΓΗ: ΓΓΚ Κλήσεις στο 1520 το 2006 
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ΠΗΓΗ: ΓΓΚ Κλήσεις στο 1520 το 2005 και το 2004 

Για τις υπηρεσίες, τα συνήθη ερωτήµατα και οι καταγγελίες αφορούν στον έλεγχο των 
τιµοκαταλόγων και στις ποινές προεξόφλησης όταν πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά 
Ιδρύµατα. Στα αγαθά, τα ερωτήµατα και οι καταγγελίες αφορούν περισσότερο στις ελλείψεις 
γραπτών εγγυήσεων κι όταν πρόκειται για τρόφιµα σε αλλοιώσεις και υπερβάσεις 
ηµεροµηνιών λήξεως. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΗΣΕΩΝ* ΣΤΟ 1520 
ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΠΛΕ ΑΓΑΘΑ 
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Τα τελευταία χρόνια, µε την αύξηση των εισαγωγών, στην ευρωπαϊκή αγορά,  προϊόντων 
τρίτων χωρών,  όλο και πιο συχνά, διαπιστώνεται,    ύστερα από ελέγχους,  ότι  προϊόντα 
που φέρουν ποιοτικές σηµάνσεις δεν  πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας ή/ και ότι  σε 
ορισµένα  από αυτά η χρήση των σηµάνσεων είναι παραπλανητική, καθόσον  δεν 
προβλέπονται από την ισχύουσα  νοµοθεσία. Η ενδυνάµωση της Εσωτερικής Αγοράς, δεν  
µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε διαδικασίες προηγουµένων εγκρίσεων αλλά απαιτείται 
συστηµατικός και αποτελεσµατικός έλεγχος. Με την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου και µε 
το ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων να ξεπερνά το 50% (εισαγωγές από Τρίτες 
Χώρες) η ανάγκη αυτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική.  

Η ουσιώδης αυτή ποιοτική αλλαγή πρέπει να  αντιµετωπισθεί στη χώρα µας  µε ενίσχυση  
των διατιθέµενων πόρων (οικονοµικών και ανθρώπινων) στην κατεύθυνση της προστασίας 
του Καταναλωτή. Η λειτουργία του συστήµατος της προστασίας του Καταναλωτή κατά 
µόνιµο, προβλέψιµο, αδιάβλητο, οικονοµικό και επιστηµονικά οργανωµένο τρόπο και 
υποστηριζόµενο από εργαστήρια δοκιµών του δηµόσιου τοµέα ή, σε περίπτωση έλλειψης ή 
ανεπάρκειάς τους, από ειδικά διαπιστευµένα ή και εγκεκριµένα εργαστήρια του ιδιωτικού 
τοµέα ή και του εξωτερικού, κρίνεται ως πράξη πρώτης ανάγκης. 

 

1.2.14. Μέτρηση και παράγοντες της Ανταγωνιστικότητας 

Στα πλαίσια του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης καταρτίζονται 
ετήσιες Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας που µετρούν τον βαθµό επίτευξης συγκεκριµένων 
δεικτών του "εθνικού συστήµατος µέτρησης" ως προς τις σηµαντικές περιοχές πολιτικής: 

√ παράγοντες - προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας 

√ οριζόντιες πολιτικές που την επηρεάζουν 

√ ενδιάµεσα αποτελέσµατα ανταγωνιστικότητας, 

ώστε να εξαχθούν τα συµπεράσµατα για τα τελικά αποτελέσµατα. Η εκτίµηση36 µε βάση την 
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2005, παρουσιάζεται επιγραµµατικά ακολούθως : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36  ΥΠΑΝ, ΕΣΑΑ, Εκθεση Ανταγωνιστικότητας 2005, σελ. 25-28. 
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1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ - Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ - 

ΑΠΕΙΛΩΝ 
 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όπου εντοπίστηκαν οι 
βασικότερες δυνατότητες - αδυναµίες - προοπτικές - απειλές για την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας, συντίθεται ο ακόλουθος Πίνακας Ανάλυσης SWOT.  Οι δυνατότητες - 
αδυναµίες - προοπτικές - απειλές καταγράφονται για το σύνολο του αντικειµένου του 
Προγράµµατος µε κατά περίπτωση (και όπου είναι αναγκαίο) εξειδίκευση στους τοµείς που 
καλύπτει το Πρόγραµµα. 

Με βάση όσα αναλύθηκαν και την κεντρική διαπίστωση για σοβαρή υστέρηση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας, η ανάλυση SWOT άρχεται από την επισήµανση (α) των 
επικείµενων απειλών (από το εξωτερικό περιβάλλον του Προγράµµατος) και (β) των 
διανοιγόµενων προοπτικών (ως προς το εξωτερικό περιβάλλον) και αντιστοιχίζει σε αυτές τις 
συγκεκριµένες δυνατότητες και αδυναµίες της χώρας, ώστε να ελεγχθεί η εφικτότητα της 
αντιµετώπισης των απειλών και της πραγµατοποίησης των προοπτικών. 

Ο τρόπος αυτός ανάλυσης ενδείκνυται πολύ περισσότερο που το αντικείµενο της 
στρατηγικής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, δηλαδή της θέσης της ως 
προς το εξωτερικό περιβάλλον. 

Οι απειλές - προοπτικές και οι δυνατότητες - αδυναµίες που επισηµαίνονται στον Πίνακα 
είναι αυτές που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν ήδη, είτε συνολικά για την ανταγωνιστικότητα 
είτε κατά τοµέα παρέµβασης του Προγράµµατος (βλ. Παραρτήµατα 1 και 2).  Για λόγους 
συνοπτικότερης παρουσίασης τους, δεν αναπαράγονται τα ποσοτικά δεδοµένα που τις 
τεκµηριώνουν. 

Επισηµαίνεται και πάλι ότι η πλήρης τεκµηρίωση µπορεί να αναζητηθεί στην κατά τοµέα 
ανάλυση. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙAΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  2007-2013: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 1.  ∆έσµευση για επίτευξη στόχων 
Λισσαβόνας, ανάπτυξη µίγµατος νέων 
πολιτικών και προώθηση θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων 

1.  Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της 
οικονοµίας και αποκατάσταση της 
σταθερότητας του µακροοικονοµικού 
περιβάλλοντος 

 

1.  ∆ιεύρυνση της ΕΕ και είσοδος νέων 
µελών, µε χαµηλό εργατικό κόστος, 
υψηλή παραγωγικότητα και 
εξωστρέφεια 

2.  Ανάδειξη της χώρας ως συνδετικού 
κρίκου ανάµεσα σε ΕΕ και τρίτες 
περιοχές: Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα 
και Μεσόγειος και νέα θέση της ως 
φυσικού κόµβου εµπορίου  

2.  Πρόσφατη τάση προόδου στις εξαγωγές 1.  Χαµηλό ποσοστό εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ: 
χαµηλή εξωστρέφεια 

3.  Αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας 
σε επίπεδα άνω του µέσου όρου της ΕΕ 

2.  Χαµηλός βαθµός προσέλκυσης ξένων 
άµεσων παραγωγικών επενδύσεων 

4.  Θετική εξέλιξη της αποδοτικότητας ιδίων 
κεφαλαίων και διεύρυνση της 
αυτοχρηµατοδότησης. 

3.  Επιβάρυνση του κόστους παραγωγής 
από εξωγενείς παράγοντες (ποιότητα 
υποδοµών) 

2.  Εκροή κεφαλαίων προς άλλες χώρες 
και συνακόλουθη συρρίκνωση της 
µεταποίησης – αποχωροθέτηση των 
«παραδοσιακών» κλάδων σε χώρες 
εργατικού χαµηλού κόστους 

3.  Ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
ζήτησης στις γειτονικές χώρες 

5. Αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και επιβράδυνση του 
αυξητικού ρυθµού του κόστους 
εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

 

4.  ∆υϊσµός στην  επιχειρηµατική 
διάρθρωση.  Πολύ µικρό µέγεθος 
επιχειρήσεων 

3.  Υψηλός βαθµός ευαισθησίας στον 
ανταγωνισµό, των ΠΜΕ και ΜΜΕ που 
κυριαρχούν στην ελληνική 
επιχειρηµατική δοµή 

4.  Αυξανόµενη τάση για ποιοτικότερα 
προϊόντα και υπηρεσίες, κίνητρο και 
προωθητικός παράγοντας για τις 
επιχειρήσεις 

6.  Πρόοδος στην ολοκλήρωση και 
εκσυγχρονισµό των υποδοµών και 
ισχυρή έµφαση στις παρεµβάσεις υπέρ 
της επιχειρηµατικότητας 

5.  Ελλείψεις σε υποδοµές υποστήριξης 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και πολυτυπία 

4.  «Απορρόφηση» των «µεγάλων» 
ελληνικών επιχειρήσεων από τις 
διεθνικές επιχειρήσεις leaders 

5.  ∆ιεθνής τάση για επέκταση των 
συνεργασιών και δικτυώσεων 

7.  Εκσυγχρονισµός σηµαντικών 
επιχειρήσεων 

6.  Περιορισµένο εύρος κλαδικής 
εξειδίκευσης και µικρό µερίδιο 
προϊόντων τεχνολογικής έντασης 
/αδυναµία δηµιουργίας παραγωγικών 
δικτύων 
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ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

7.  Αδυναµία των ΜΜΕ να 
ενσωµατώσουν τεχνογνωσία και να 
αναπτύξουν προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας 

8.  Χαµηλή αξιοποίηση των ΤΠΕ από 
µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων.  
Περιορισµένες δαπάνες Ε&Τ ως 
ποσοστό ΑΕΠ.  Χαµηλή  συµµετοχή 
του ιδιωτικού τοµέα 

5.  ∆ιαρροή του επιστηµονικού δυναµικού 
υψηλού επιπέδου προς χώρες µε 
καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και 
ταχύτερη εµπορική αξιοποίηση της 
έρευνας 

6.  Ευκαιρίες 7ου Προγράµµατος Πλαισίου 
ΕΤ και CIP 

8.  Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό 
στην Έρευνα µε διεθνή παρουσία και 
αποτελεσµατική δικτύωση µε το 
εξωτερικό 

9.  Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων 
ΕΤΑ σε περιορισµένο αριθµό 
περιφερειών (Αττική, Κ. Μακεδονία) 

 7.  Ευαισθητοποίηση οµάδων 
επιχειρήσεων στην παραγωγή και 
χρήση ΕΤΑ  

9.  Ισχυρή ερευνητική κοινότητα της 
∆ιασποράς  

 

10. Ελλείψεις σε σύγχρονες υποδοµές 
ΤΠΕ (ευρυζωνικά δίκτυα 

6.  Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, που απαξιώνουν πολύ 
σύντοµα την υποδοµή που 
δηµιουργείται για την κάλυψη των 
κενών σε Ε & Τ 

8.  ∆υνατότητες Ε&Τ διείσδυσης σε 
Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειο και 
παρευξείνειες περιοχές 

10.  Σηµαντική βελτίωση των υποδοµών σε 
Ε&Τ 

11. Αδύναµοι ενδιάµεσοι µηχανισµοί 
µεταφοράς τεχνολογίας, ανεπάρκεια 
διαµεσολαβητών 

11. Υψηλή συµβολή του τουρισµού στο 
ΑΕΠ και στη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης 

12. Κυριαρχία προτύπου θερινού 
παράκτιου τουρισµού – µικρή 
συµµετοχή νέων µορφών τουρισµού 

12. Οργανωµένη προβολή και προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος 

13. Μικρό µέγεθος τουριστικών 
επιχειρήσεων και έλλειψη 
οργάνωσης τουριστικού 
επιχειρηµατικού ιστού.  Χαµηλός 
βαθµός δικτύωσης µεταξύ 
επιχειρήσεων και διασύνδεσης µε 
λοιπούς τοµείς  

7.  Ολιγοψωνιακή διάθρωση της 
τουριστικής ζήτησης υπό την κυριαρχία 
των διεθνικών tour- operators 

9.  Κατοχύρωση  / αναγνωρισιµότητα ως 
ασφαλούς και ελκυστικού τουριστικού 
προορισµού και συνεχής αύξηση της 
ζήτησης  

13. Αξιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

14. Περιορισµένη διεύρυνση τουριστικής 
περιόδου / Υψηλή εποχικότητα / 
Υψηλή συγκέντρωση  
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ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

14. Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και 
ιστορικοί / πολιτιστικοί τουριστικοί πόροι 

15. Ανεπάρκεια ειδικής τουριστικής 
υποδοµής 

8.  Ενδυνάµωση σε ειδικές µορφές 
τουρισµού και υποδοµές, των 
ανταγωνιστριών χωρών που ξεκίνησαν 
νωρίτερα την αναδιάρθρωση του 
προϊόντος 

10.  Αυξανόµενη ζήτηση ειδικών/ 
θεµατικών µορφών τουρισµού 

15. Σηµαντική πρόοδος στην ανάπτυξη 
υποδοµών και θεσµών, για την 
Πολιτιστική Κληρονοµιά και τον 
Σύγχρονο Πολιτισµό 

16. Αναγκαία περαιτέρω ανάπτυξη και 
δικτύωση πολιτιστικών υποδοµών, 
θεσµών και προσφοράς υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας  

17. Υψηλή ενεργειακή ένταση.  Υψηλή 
εξάρτηση από εισαγωγές 

9.  Κίνδυνος µη τήρησης διεθνών 
δεσµεύσεων στον τοµέα της ενέργειας 
και µη υλοποίησης έργων µε 
σηµαντικές επιπτώσεις για τη χώρα 

 

 

11. Αναβάθµιση του ενεργειακού ρόλου 
χώρας στην Ν.Α. Ευρώπη:  κόµβος.  
Ανάπτυξη του πετρελαϊκού τοµέα στην 
Ν.Α. Ευρώπη. 

 

18. Έλλειψη ισχυρών ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων.  Έλλειψη 
πετρελαϊκών διασυνδέσεων 

10. Ευαισθησία της προσφοράς ενέργειας 
στις σχέσεις µε τους κύριους 
προµηθευτές της 

 16. Σηµαντικό δυναµικό Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και συµπαραγωγής 
και αυξανόµενη διείσδυση φυσικού 
αερίου 

19. Χαµηλός ρυθµός διείσδυσης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
στο ενεργειακό σύστηµα 

20. Καθυστέρηση στην απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

 12. Aπελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
ως κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις 

 

21. ∆υσκολίες στην ανάπτυξη δικτύων, 
λόγω νησιωτικού χαρακτήρα  και 
γεωµορφολογίας  

22. Χαµηλή σύνδεση της εκπαίδευσης 
µε την επιχειρηµατικότητα 

  17.   Άνοδος των ποσοστών απασχόλησης.  
Αξιόλογο απόθεµα εργατικού 
δυναµικού 

23. Χαµηλή επίδοση στη διαβίου 
εκπαίδευση  

  18.   Σηµαντική δραστηριότητα του 
τριτογενούς τοµέα 

24. Ελλείψεις σε  υποδοµές 
υποστήριξης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας  
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1.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

Στην αρχή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, η παρέµβαση στην ανταγωνιστι-
κότητα της ελληνικής οικονοµίας αντιµετώπισε συνολικό πρόβληµα ενεργοποίησης που 
οφείλεται σε αρχικές καθυστερήσεις και αστοχίες σχεδιασµού, µε κυριότερα1: 

• την κατά τοµέα και όχι συνολική διαµόρφωση της στρατηγικής του: το ΕΠΑΝ προέκυψε, 
διαδικαστικά, ως "πρόσθεση" τεσσάρων σχεδίων ΕΠ µε αποτέλεσµα να µη διαθέτει 
δοµηµένη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα αλλά στρατηγική κατά τοµέα και 
«άθροισµα» τοµεακών πολιτικών (για τη Μεταποίηση - Υπηρεσίες, τον Τουρισµό, την 
Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, την Έρευνα και Τεχνολογία) 

• την χαµηλή ετοιµότητα στις «καινοτόµες» δράσεις και στα έργα υποδοµών αυξηµένης 
πολυπλοκότητας 

• την πολυδιάσπαση του Προγράµµατος σε πολλά Μέτρα και σε πάρα πολλές ∆ράσεις,  µε 
συνέπεια την υπερφόρτωση του συστήµατος διοίκησης µε καθήκοντα προκήρυξης, 
αξιολόγησης και ελέγχου των έργων εις βάρος των λειτουργιών management του 
Προγράµµατος, τον κορεσµό των Τελικών ∆ικαιούχων και τον πολλαπλασιασµό των 
κρίσιµων νοµικών και κανονιστικών διαδικασιών (π.χ. των προς έγκριση νέων 
καθεστώτων ενίσχυσης). 

Από το 2003 και µετά το ΕΠΑΝ άρχισε να ξεπερνά τη φάση του "συνολικού" και πέρασε στη 
φάση των «εντοπισµένων προβληµάτων» κατά ∆ράση και Έργο, προβληµάτων που έχουν 
να κάνουν είτε µε τον τύπο της παρέµβασης είτε µε τα χαρακτηριστικά του Τελικού 
∆ικαιούχου.  Το Πρόγραµµα ξεπέρασε τα προβλήµατα «κινητοποίησης» αλλά τα σηµαντικά 
προβλήµατα της αρχής, παρά την πολύ µεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε, επιβάρυναν  
τους ρυθµούς υλοποίησης και τον βαθµό επίτευξης των αρχικών στόχων του. 

Από τους 63 στόχους - δείκτες του Προγράµµατος (δείκτες Αξόνων Προτεραιότητας) 37 είναι 
πολύ εφικτοί ή ήδη επιτευχθέντες, µε µεγαλύτερη συχνότητα «υψηλών» στόχων στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Επιχειρηµατικότητα) και µεγαλύτερη συχνότητα «εφικτών» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 (Έρευνα και Τεχνολογία).  Συγκεκριµένα και ειδικότερα2, αναµένεται η 
επίτευξη των εξής αποτελεσµάτων και εκροών του ΕΠΑΝ: 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Βλ. ΥΠΑΝ, ΒCS - Remako, 2003, Έκθεση Eνδιάµεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 

2000-2006, κεφ. 4 
2  Βλ. ΥΠΑΝ, ΒCS - Remako, 2005, Έκθεση Πρώτου Απολογισµού του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-

2006, κεφ. 2, σελ. 89 - 119.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΟΕΣ ΕΠΑΝ 2000-2006 
(ΥΠΑΝ, ΒCS - Remako, 2005, Έκθεση Πρώτου Απολογισµού του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 

2000-2006, κεφ. 2, σελ. 89 - 119. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
∆ιαπιστεύσεις από ΕΣΥ∆ 40 
Αριθµός επιχειρήσεων που απευθύνονται στα ΚΕΤΑ 15.000 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε δράσεις διεθνοποίησης 100 
Επιχειρήσεις για τις οποίες τα ΚΕΤΑ διαµεσολαβούν για την αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων 

150 

Αύξηση εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος ΑΠΕ και ΣΗΘ (MWe) 650 
Αύξηση εγκατεστηµένης θερµικής ισχύος ΑΠΕ και ΣΗΘ (MWth) 350 
Ετήσια παραγόµενη τελική ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και ΣΗΘ (Gwhe) 3.500 
Ετήσια παραγόµενη τελική θερµική ενέργεια από ΑΠΕ και ΣΗΘ (Gwhth) 600 
Ενισχυόµενες επιχειρήσεις για την εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 1.300 
Ενισχυόµενες  επιχειρήσεις για ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 55 
Ενισχυόµενες  επιχειρήσεις για εγκατάσταση Συστήµατος Επαγγελµατικής Υγιεινής & Ασφάλειας. 60 
Ενισχυόµενες  επιχειρήσεις για την ανάπτυξη Συστήµατος Ανάλυσης Επικινδυνότητας -Κρισίµων Σηµείων 
Ελέγχου 

180 

Αριθµός επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου 80 
Αριθµός δανειακών συµβάσεων για τις οποίες το ΤΕΜΠΜΕ δίνει εγγυήσεις 10.000 
Αριθµός νέων επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν από το ταµείο 1.000 
Θέσεις απασχόλησης νέων ερευνητών κατά την διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου.   1.000 
Νέες θέσεις ελλιµενισµού 160 
Ετήσια δυναµικότητα τροφοδοσίας της χώρας µέσω σταθµού LNG Ρεβυθούσας (εκ. Nm3) 4.700 
∆ιείσδυση ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας  (ΜWe) 550 
Νέες συνδέσεις (µετρητές) για τη διασύνδεση καταναλωτών µε τα δίκτυα διανοµής στις περιοχές ΕΠΑ 
(αριθµός) 

110.000 

Αύξηση στις ετήσιες πωλήσεις αερίου (εκατ. Nm³) σε καταναλωτές του οικιακού και τριτογενή τοµέα στις 
τρεις περιοχές, µε την ολοκλήρωση των δικτύων 

400 

Αύξηση στις ετήσιες πωλήσεις φυσικού αερίου στις νέες πόλεις (εκ Nm³)  150 
Ετήσια ποσότητα πετρελαίου που διακινείται µέσω αγωγών προς το αεροδρόµιο (µ3/έτος) 680.000 
Καταγεγραµµένο ετήσιο δυναµικό γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίας (χιλ ΤΙΠ) 225 

ΕΚΡΟΕΣ 

Εργαστήρια δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που ενισχύονται 45 
∆ηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών 52 
Κέντρα Επιχειρηµατικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 13 
Αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(τιµή βάσης 100) 

200 

Νέες πιστοποιούµενες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ/ ISO 9000, 14000, 1801, 1416 1.800 
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται 65.000 
Τουριστικές επιχειρήσεις που ενισχύονται 5.000 
Συνολικός αριθµός επιχορηγούµενων επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόµου 250 
Αριθµός ΜΜΕ στο συνολικό αριθµό 150 
Ενισχυόµενα Επιχειρηµατικά Σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων (συνεχιζόµενες) 75 
Ενισχυόµενες Ειδικές Επενδύσεις νέων ή υφιστάµενων επιχειρήσεων (συνεχιζόµενες) 273 
Ενισχυόµενες υφιστάµενες επιχειρήσεις σε επενδυτικές προτάσεις τεχν. εκσυγχρονισµού  80 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ενισχυόµενες υφιστάµενες Επιχειρήσεις αποκλειστικά για το περιβάλλον 30 
Ενισχυόµενα νέα ή υφιστάµενα  Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας  8 
Ενισχυόµενες νέες ή υφιστάµενες Μονάδες Ανακύκλωσης κ.λπ.  5 
Ενισχυόµενες υφιστάµενες Επιχειρήσεις Μέτρου 2.7 2.000 
Αριθµός νέων επιχειρήσεων νέων επιχειρηµατιών  1.600 
Αριθµός νέων επιχειρήσεων γυναικών  1.030 
Αριθµός νέων επιχειρήσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες  70 
Αριθµός ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων σε Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ΕMAS 90 
Ενισχυόµενες υφιστάµενες επιχειρήσεις υπηρεσιών 1.500 
Ίδρυση εταιρειών spin off 40 
Ενίσχυση εργαστηρίων µε συµµετοχή χρηστών  από την παραγωγή ώστε να καταστούν διεθνώς 
ανταγωνιστικά στην παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης 

25-30 

Ενίσχυση τεχνολογικών πάρκων και θερµοκοιτίδων 3-5 
Επέκταση και εξορθολογισµός της λειτουργίας Γραφείων ∆ιαµεσολάβησης 20 
Ενισχύσεις επιχειρήσεων από ΠΑΒΕ) και το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 250 
Συνεργασίες µε ανεπτυγµένες χώρες εκτός Ευρώπης 100 
Χρηµατοδότηση κοινοπραξιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 110 
Συµµετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 400 
Ενίσχυση επενδύσεων τουριστικής υποδοµής 20 
Επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής (Πλήθος επενδύσεων). 23 
Χώροι εστίασης (εστιατόρια) που θα ενισχυθούν 500 
Σύνδεση του ελληνικού συστήµατος µε νέες πηγές τροφοδοσίας στην Ασία (χλµ) 85 
Ανεξάρτητοι παραγωγοί ΑΠΕ που θα συνδεθούν µε το δίκτυο (αριθµός) 70 
Επεκτάσεις δικτύων χαµηλής πίεσης περιοχών ΕΠΑ (χλµ.) 2.200 
Μήκος νέων αγωγών υψηλής σε νέους βιοµηχ. καταναλωτές υψηλής πίεσης (χλµ.) 129 
∆ίκτυα Μέσης και Χαµηλής Πίεσης σε νέες πόλεις για βιοµ. καταν. (χλµ.) 305 
Άτοµα που θα παρακολουθήσουν αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση 800 
Απόφοιτοι αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα συµπληρώσουν τις δεξιότητές τους 1.200 
Αριθµός εργαζοµένων, επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολούµενων που θα καταρτιστούν 16.000 
Υποστήριξη ΜΜΕ & ΠΜΕ για αναβάθµιση του προσωπικού τους (αριθµός επιχειρήσεων) 400 
Υποστήριξη ΜΜΕ & ΠΜΕ στην αξιοποίηση του διαδικτύου στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα 
(αριθµός επιχειρήσεων) 

25.000 

Αριθµός νέων «πιστοποιηµένων» ερευνητών που θα προστεθούν στο ελληνικό ερευνητικό σύστηµα (20% 
τουλάχιστον γυναίκες) 

1.000 

Αριθµός ερευνητών από το εξωτερικό που θα απασχοληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 150 
Αριθµός συµµετεχόντων σε προγράµµατα κατάρτισης, σπουδών, ανταλλαγών στον τουρισµό 12.500 
Επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους (Πρόγραµµα ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ/ ΑΛΛΕΣ) 25.000 
Αριθµός υποψηφίων διδακτόρων 1.000 
Αριθµός γυναικών υποψηφίων διδακτόρων 350 

 

Το ΕΠΑΝ συµβάλλει επίσης ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ που 
αναφέρονται στους τοµείς που καλύπτει: 30% στον τελικό στόχο του ΚΠΣ για τα ενισχυόµενα 
επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, 35% στον αριθµό των τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται, 82% στον αριθµό εργαζοµένων, επιχειρηµατιών και 
αυτοαπασχολουµένων που καταρτίζονται, 49% στις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά την υλοποίηση στον τοµέα Μεταποίηση & Υπηρεσίες, 34% στις νέες θέσεις εργασίας 
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κατά τη λειτουργία των έργων στον Τουρισµό και 31% αντιστοίχως στη Μεταποίηση & 
Υπηρεσίες.  Τέλος η επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΑΝ αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία 
70.000 περίπου θέσεων απασχόλησης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) και η λειτουργία των έργων 
του στη δηµιουργία περίπου 28.000 νέων θέσεων απασχόλησης (βλ. ΥΠΑΝ, BCS-Remaco, 
Έκθεση Πρώτου Απολογισµού του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, κεφ. 5.1, σελ. 181-
182). 

Στην παραπάνω αποτίµηση θα πρέπει να συνεκτιµηθεί η πρόοδος που συντελέστηκε στο 
θεσµικό επίπεδο, και η οποία παρουσιάστηκε στην προκαταρκτική ανάλυση των καίριων 
ζητηµάτων (κεφ. 1.2.10). 
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2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 
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2.1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Στο τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, και παρόλη την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί ως προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας, η 
τελευταία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από: 

 Περιορισµένη ικανότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και έλλειµµα διείσδυσης 
ΕΤΑΚ ως προς το µέσο όρο της ΕΕ-25. 

 Χαµηλή παραγωγικότητα και µικρή εξωστρέφεια των κλάδων της Ελληνικής 
Οικονοµίας και αδυναµία αντιµετώπισης διεθνούς ανταγωνισµού. 

 Χρόνια παραγωγική υστέρηση µε «ιστορικά αίτια» τα οποία δεν έχουν αντιµετωπισθεί 
επαρκώς στο παρελθόν. 

 Περιορισµένο ρόλο στο νέο οικονοµικό «γίγνεσθαι» ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις στο χώρο 
των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

 Αναποτελεσµατικό  µίγµα πολιτικών συντονισµού των επιχειρηµατικών και 
οικονοµικών πόρων του κράτους µε στόχο την επίτευξη υψηλού βαθµού 
παραγωγικότητας και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της ελληνική οικονοµίας.  

 ∆υσκολίες βελτιστοποίησης του συνδυασµού των αναπτυξιακών συνεισφορών των 
κλάδων της οικονοµίας. 

 Επιχειρηµατικό περιβάλλον που δεν έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ωριµότητας ικανό 
να προσελκύει και να ευνοεί ξένες επενδύσεις. 

 Περιορισµένες πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων του παραγωγικού δυναµικού και 
ενσωµάτωσής του στην οικονοµία της γνώσης. 

 Ηµιτελές ενεργειακό δίκτυο και περιορισµένη εφαρµογή «πράσινων» επιχειρηµατικών 
στρατηγικών. 

 Υψηλή εξάρτηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Συνεπώς: 
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Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού 
συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας. 

Στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα - 
εξωστρέφεια - επιχειρηµατικότητα, η ελληνική οικονοµία πρέπει να έχει καλύψει τις κατωτέρω 
ανάγκες: 

1. Να έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα µέσα από την ενίσχυση του παραγωγικού της 
δυναµικού και αναβάθµιση των τοµέων και κλάδων της προς υψηλότερη προστιθέµενη 
αξία, να έχει πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της, να έχει διευρύνει το µερίδιο της στο 
παγκόσµιο εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών, να έχει ανακτήσει την εσωτερική της αγορά 
και να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του ευρωπαϊκού 
οικονοµικού χώρου και από τη συνεχή απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων. 

2. Να έχει αποκτήσει την ικανότητα να ενσωµατώνει τις καταλληλότερες για τις ανάγκες της 
τεχνολογίες, να διαθέτει ένα σύστηµα προώθησης της καινοτοµίας και αξιοποίησης των 
ανθρώπινων πόρων ικανό να προσαρµόζει τις παραγόµενες καινοτοµίες στις τοπικές 
ανάγκες και να υλοποιεί, σε ειδικές «φωλεές», επαρκή εθνική έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη και να έχει καλύψει το έλλειµµά της σε ΕΤΑΚ ως προς το µέσο όρο της ΕΕ-25. 

3. Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των τοµέων και κλάδων 
της, να προωθεί τη συµβολή τους στη συνολική ανταγωνιστικότητα και να υποβοηθά την 
ανάδειξή τους σε σηµαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού οικονοµικού συστήµατος. 

4. Να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του ευρωπαϊκού 
οικονοµικού χώρου και τη συνεχή απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων και να 
συνιστά κέντρο αναφοράς και πόλο διάχυσης της ανάπτυξης στο βαλκανικό και 
µεσογειακό οικονοµικό χώρο. 

5. Να διαθέτει ισχυρά περιφερειακά οικονοµικά συστήµατα, ικανά να λειτουργήσουν 
αυτοδύναµα στο νέο δια-περιφερειακό πλέγµα του διεθνούς ανταγωνισµού. 

6. Να συνδυάζει µε επιτυχία και στο εκάστοτε καταλληλότερο µίγµα το στρατηγικό ρόλο του 
κράτους, τη συνεχή επέκταση της επιχειρηµατικότητας, την παραγωγική κινητοποίηση των 
τραπεζικών πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών δραστηριοτήτων υψηλής 
τεχνογνωσίας.  

7. Να έχει απεξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την υποστήριξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
της ΕΕ, έχοντας συµβάλλει στην επίτευξη των ουσιαστικότερων από τους κοινούς 
ευρωπαϊκούς στόχους, προσαρµοσµένους µε επιτυχία στα ελληνικά δεδοµένα, και να 
είναι σε θέση να επηρεάζει επιτυχώς τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών αποτελεί ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαστικό εγχείρηµα. Εάν 
δεν αναβαθµιστούν οι τοµείς και κλάδοι της Ελληνικής Οικονοµίας προς υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία, κάθε ανταγωνιστικό όφελος θα είναι συγκυριακό και θα εξαρτάται από τις 
αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος. Εάν δεν πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της θα 
οδηγηθεί στο profile της "συντηρούµενης" από τους εξωτερικούς πόρους οικονοµίας. Εάν δεν 
ανακτήσει την εσωτερική της αγορά δεν θα διαθέτει επαρκή βάση για την επέκτασή της στο 
εξωτερικό. Εάν δεν έχει την ικανότητα να ενσωµατώνει τις κατάλληλες τεχνολογίες, θα 
συνεχιστεί η σηµερινή κατάσταση αποσύνδεσης της ΕΤΑ από την παραγωγή και δεν θα 
αναβαθµιστεί ο παραγωγικός της ιστός. Εάν δεν µπορεί να προσαρµόζει τις καινοτοµίες στις 
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τοπικές ανάγκες, αφενός θα περιοριστεί σε υπεργολαβικές επιχειρηµατικές πρακτικές και 
αφετέρου η τοπική ΕΤΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κενό, υποστηριζόµενη συνεχώς από 
τη δηµόσια ενίσχυση. Εάν δεν µπορέσει να υλοποιεί σε ειδικές «φωλεές» επαρκή εθνική 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, θα εξαρτάται µονίµως από την αγορά εξωτερικής 
καινοτοµίας και το εθνικό σύστηµα ΕΤΑΚ δεν θα έχει διέξοδο και άρα και λόγο ύπαρξης. 

Η προώθηση της καινοτοµίας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια και καίρια οριζόντια 
κατεύθυνση για όλες τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος, σε όλους τους τοµείς που αυτό 
καλύπτει. Η Ελληνική Οικονοµία δεν µπορεί πλέον να συντηρεί τον επιχειρηµατικό και τον 
παραγωγικό της ιστό στα σηµερινά χαρακτηριστικά και επίπεδα χρήσης - αξιοποίησης – 
παραγωγής καινοτοµίας. Επείγουν η ενσωµάτωση (και ανάπτυξη) της καινοτοµίας στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, η αξιοποίηση και 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάδοση της 
έρευνας και των νέων τεχνολογιών, η τεχνολογική αναβάθµιση των επιχειρήσεων.  

Επίσης, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αναβάθµιση της θέσης της Ελλάδας στον 
ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο θα πρέπει να συντελεστεί µέσω κυρίως της προώθησης της 
διασύνδεσης µε τις παγκόσµιες αγορές και τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών φορέων και 
επιχειρήσεων, της αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ένταξης της χώρας 
στα µεγάλα διεθνή (διευρωπαϊκά) δίκτυα µεταφοράς ενέργειας και της δηµιουργίας 
ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων που 
συµβάλλουν στην αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος και τη δηµιουργία 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος (αξιοποίηση 
φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος, δυναµική ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού), την 
διασφάλιση της ποιότητας για νέες και υφιστάµενες τουριστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες, τη βελτίωση της διεθνούς προβολής της χώρας ως τουριστικού 
προορισµού. 

∆εν πρέπει να υποτιµάται το γεγονός ότι, όπως και στο ΕΠΑΝ 2000-2006 , το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα θα αποτελεί µέρος της συνολικής προσπάθειας στον τοµέα της 
ανταγωνιστικότητας (θα υπάρχουν επίσης οι µη συγχρηµατοδοτούµενες επενδύσεις ιδιωτών 
και δηµοσίου και οι παράλληλες πολιτικές) και ότι ορισµένοι παράγοντες καθοριστικοί της 
ανταγωνιστικότητας (π.χ. η κοινή νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στην Ευρωζώνη) 
έχουν αποδειχθεί ισχυρότεροι της οποιασδήποτε προγραµµατικής παρέµβασης. Κατά 
συνέπεια, το νέο πρόγραµµα καλείται να ασκήσει ρόλο καταλύτη ως προς τις καίριες 
προκλήσεις και όχι να καλύψει όλες τις αδυναµίες και όλα τα προβλήµατα. Συνεπώς, 
προκύπτει και ανάγκη για: 

Σε γενικό επίπεδο: 

√  αναπροσανατολισµό του κέντρου βάρους των παρεµβάσεων από τον τοµέα των 
υποδοµών προς τις δράσεις υπέρ της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας, 

√  σύνδεση και συντονισµό όλων των παρεµβάσεων, εθνικής και περιφερειακής κλίµακας 
οι οποίες συγκεκριµενοποιούνται µε σαφή ανάλυση της συνεισφοράς τους στην 
αντιµετώπιση των επερχόµενων προκλήσεων: διεύρυνση ΕΕ, διεθνικός ανταγωνισµός, 
δια-περιφερειακός ανταγωνισµός, επερχόµενες Κοινοτικές πολιτικές, 

√ ιδιαίτερη έµφαση, στο εσωτερικό των παρεµβάσεων για την ανταγωνιστικότητα, στους 
τοµείς εκείνους όπου σηµειώθηκε υστέρηση σε προηγούµενες περιόδους : στήριξη των 
µεσαίων επιχειρήσεων (που αντιµετωπίζουν το βασικό πρόβληµα της επέκτασης και την 
πρόκληση της αποχωροθέτησης), δηµιουργία ανταγωνιστικών «πόλων ανάπτυξης» στις 
Περιφέρειες, ανάδυση «τοµέων αριστείας» στη βιοµηχανία και στον τουρισµό, ανάκτηση 
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από τις ΜΜΕ της εσωτερικής αγοράς, ενίσχυση ειδικών µορφών τουρισµού µε χωρική 
διάχυση της τουριστικής κίνησης και άµβλυνση της εποχικότητας. 

Ως προς τη δόµηση του Προγράµµατος: 

√ αντιστοίχιση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων όχι στους τοµείς (µεταποίηση - 
τουρισµός - ενέργεια - έρευνα κλπ) αλλά στα βασικά προβλήµατα, 

√ "ελάφρυνση" των προτεραιοτήτων, µε συγκρότηση µικρού αριθµού δράσεων και µε 
ενοποίηση παρεµφερών ή συνεργουσών δράσεων. 

√ Ολοκληρωµένη προσέγγιση, σύνθεση και ευελιξία στη χρήση εργαλείων και των 
χρηµατοδοτικών πηγών, εξορθολογισµός των µέσων και µηχανισµών εφαρµογής 

√ Έµφαση στην υποστήριξη των επιχειρήσεων µέσω χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (π.χ. 
εγγυήσεων, επιχειρηµατικών κεφαλαίων, µικροπίστωσης κλπ), αναπροσανατολισµός 
των άµεσων ενισχύσεων προς συλλογικές µορφές και συνεργασίες  

Οι παραπάνω κεντρικές ανάγκες, συνδυαζόµενες µε τις κατά τοµέα ανάγκες (βλ. Παράρτηµα 
2 «Ειδικοί Στόχοι ανά Τοµέα») συνιστούν το πλαίσιο προσδιορισµού της Στρατηγικής για την 
Ανταγωνιστικότητα στην περίοδο 2007-2013.  Η Στρατηγική αυτή δεν εξαντλείται µόνο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013.  Στην 
υλοποίησή της συµβάλλουν : 

• όλες οι παράλληλες παρεµβάσεις που επισηµαίνονται στο κείµενο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

• οι συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις για την ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηµατικότητα των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

• οι θεσµικές παρεµβάσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Πολιτισµού που συνοδεύουν τη στρατηγική του Προγράµµατος. 

Παράλληλα για τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη και οι 
εισηγήσεις των ex-ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. 
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2.2.  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ                
Η επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα - εξωστρέφεια - 
επιχειρηµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας προϋποθέτει τη διατύπωση µιας στρατηγικής µε 
επικεντρωµένους, ιεραρχηµένους και συνθετικούς στόχους, µε έµφαση στη διάσταση της 
καινοτοµικότητας και µε σύνδεση όλων των παρεµβάσεων, εθνικής και περιφερειακής 
κλίµακας, µε το στόχο της ανταγωνιστικότητας: οι δράσεις να συγκεκριµενοποιούνται µε 
βάση συγκεκριµένη απόδειξη της συµβολής τους στην αντιµετώπιση των επερχόµενων 
προκλήσεων. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 για τον παραγωγικό, επιχειρηµατικό, 
εξωστρεφή και καινοτοµικό αναπροσανατολισµό της ελληνικής οικονοµίας εξειδικεύεται 
στους ακόλουθους Στρατηγικούς, Γενικούς και Ειδικούς Στόχους:  

2.2.1. Στρατηγικοί στόχοι 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 είναι η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού 
συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας.  Ο κεντρικός 
αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 Στρατηγικούς Στόχους που είναι οι εξής: 

1. Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

Στο πνεύµα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του σχετικού στόχου του ΕΠΜ το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα λειτουργώντας ως καταλύτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ θα 
συµβάλλει στην δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος για την αύξηση των δαπανών ΕΤΑ 
από το δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα και την επίτευξη του στόχου η ΑΕ∆ΕΤΑ να 
προσεγγίσει, στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 το 1.5% του ΑΕΠ µε τη 
συµµετοχή των επιχειρήσεων να ανέρχεται στο 40% αυτής. Στην κατεύθυνση αυτή 
σηµαντική συνεισφορά έχουν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ιδιαίτερα 
αυτά των Περιφερειών Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης, τα Τοµεακά Προγράµµατα 
Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανθρώπινοι Πόροι και Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση καθώς και η 
αξιοποίηση άλλων µέσων όπως ο αναπτυξιακός νόµος, η εντατικοποίηση της χρήσης 
των φορολογικών κινήτρων του άρθρου 9 του Νόµου 3296/2004, το 7ο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο για δραστηριότητες  ΕΤΑ της ΕΕ του οποίου οι πόροι έχουν αυξηθεί σηµαντικά, η 
διεθνής συνεργασία που υποστηρίζεται από τις συµφωνίες διµερούς συνεργασίας και τη 
συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς (CERN, EML, EMBO etc) κά    

2. Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση 
των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.     

Βασική επιδίωξη του ΕΠΑΕ είναι η συµβολή του στην ανοδική πορεία των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε συνδυασµό µε την διαφαινόµενη δυναµική του νέου αναπτυξιακού 
νόµου, στην αύξηση της εξωστρέφειας και στην αναβάθµιση της θέσης της Ελλάδας στον 
Ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο. 

3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. 
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Το ΕΠΑΕ συµβάλλει στην επίτευξη των δεσµεύσεων της χώρας στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012. Παράλληλα, το ΕΠΑΕ θα συνεισφέρει, σε 
συνδυασµό µε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο, στην 
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του φυσικού αερίου στην εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας και στην αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
εγχώρια κατανάλωση ενέργειας .  

2.2.2. Γενικοί στόχοι 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους, που αντιστοιχούν 
επιχειρησιακά, ένας προς έναν, µε τους 4 θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ οι 
οποίοι προκύπτουν από την τοµεακή συγκρότηση του αντικειµένου του Προγράµµατος: 

α. παρέµβαση στον τοµέα της ΄Ερευνας και Καινοτοµίας 

β. παρέµβαση στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας 

γ. παρέµβαση στον τοµέα της υποστήριξης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

δ. παρέµβαση στον ενεργειακό εφοδιασµό ως συνθήκη για την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας. 

Ως Γενικοί Στόχοι του ΕΠ ορίζονται κατά συνέπεια οι εξής: 

1. ∆ηµιουργία και αξιοποίηση  της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη.  

Εξυπηρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρώνει στον 1ο Στρατηγικό Στόχο και 
δοµεί το πρώτο αντικείµενο παρέµβασης του Προγράµµατος. 

2. Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας Εξυπηρετεί τον Κεντρικό 
Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρώνει στον 2ο Στρατηγικό Στόχο και δοµεί το δεύτερο 
αντικείµενο παρέµβασης του Προγράµµατος. 

3. Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος  

Εξυπηρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρώνει στον 2ο Στρατηγικό Στόχο και 
δοµεί το τρίτο αντικείµενο παρέµβασης του Προγράµµατος. 

4. Ολοκλήρωση Ενεργειακού Συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας 

Εξυπηρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρώνει στον 3ο Στρατηγικό Στόχο και 
δοµεί το τέταρτο αντικείµενο παρέµβασης του Προγράµµατος. 
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Σχηµατικά, η σύνδεση Κεντρικού, Στρατηγικών και Γενικών Στόχων, παρουσιάζεται ως εξής: 

 

       

     

     

ΓΣ 1: ∆ηµιουργία και 
αξιοποίηση της Καινοτοµίας 
υποστηριζόµενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη. 

  

  

Στρατηγικός Στόχος 
1:Επιτάχυνση της µετάβασης στην 
οικονοµία της γνώσης. 

     

      

     

ΓΣ 2: Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας  

       

     

  

Στρατηγικός Στόχος 2:Ανάπτυξη 
υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας, διασφάλιση 
φυσικών, θεσµικών και 
οργανωτικών προϋποθέσεων 

   

ΓΣ 3: Βελτίωση του 
επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος  

        

     

     

     

ΓΣ 4: Ολοκλήρωση του 
ενεργειακού συστήµατος 
της χώρας και ενίσχυση 
της αειφορίας 

Κεντρικός 
αναπτυξιακός 
στόχος: 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητα
ς και της 
εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και 
του παραγωγικού 
συστήµατος της 
χώρας, µε έµφαση 
στη διάσταση της 
καινοτοµικότητας 

  

Στρατηγικός Στόχος 3:Ενίσχυση 
της ελκυστικότητας της χώρας ως 
τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, µε σεβασµό σε 
περιβάλλον και αειφορία 
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Οι Γενικοί Στόχοι ανταποκρίνονται στις βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις της στρατηγικής του 
ΕΠ που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα (Γενική Επισκόπηση της Στρατηγικής), 
ενώ παράλληλα υποστηρίζουν άµεσα όλους τους σχετικούς µε το ΕΠ Γενικούς Στόχους του 
ΕΣΠΑ, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά (µε συντοµογραφίες και κωδικούς) στην παρούσα 
ενότητα και αναλύεται διεξοδικότερα στην ενότητα 2.3 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. 

Γενικός Στόχος 1:  ∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας 
υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη 

Επιδιώκεται η προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και τεχνολογίας και η ενσωµάτωσή 
τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθµισης και 
ανταγωνιστικότητας. 

Ο Γενικός Στόχος 1 κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο.  Στοχεύει 
στην επίλυση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα: 

− Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία και ανθρώπινοι πόροι. 

− Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. 

Ο Γενικός Στόχος συνεπάγεται παρεµβάσεις κατά κύριο λόγο στην έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και καινοτοµία ως βασικών παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής 
οικονοµίας και την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης.  Υπ΄ αυτή την έννοια αντιµετωπίζει 
και τα ζητήµατα: 

− Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα 

− Ανταγωνιστικότητα και τοµεακή - κλαδική διάσταση. 

Τέλος, επιδιώκοντας τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων και σε συνδυασµό µε το στόχο της 
εξωστρέφειας, αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και δηµόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις, 

ενώ κατά κύριο λόγο αντιµετωπίζει (µαζί µε την επόµενη προτεραιότητα) το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας. 

Ο Γενικός Στόχος 1 αντιµετωπίζει το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, 

µε την προώθηση των δράσεων παραγωγής και υιοθέτησης καινοτοµίας σε συνεργασία 
µε τις επιχειρήσεις και µε βασικά κριτήρια επιλογής δικαιούχων αφενός τη δυνατότητα 
σηµαντικής επίδοσης όσον αφορά την εξωστρέφεια και αφετέρου την αναµενόµενη 
επίπτωση στην ανταγωνιστικότητά τους. 

Παράλληλα, οι δράσεις που σχεδιάζονται για την επίτευξη του (βλ. παρακάτω, Άξονας 
Προτεραιότητας 1) ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία στην Έρευνα και Καινοτοµία, 
προωθούν τη διεθνοποίηση των αντίστοιχων µηχανισµών, συνεργούν µε τις δράσεις του 
7ου Π.Π. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

91 

 

Οι παρεµβάσεις για την επίτευξη του Γενικού Στόχου 1 υπόκεινται επίσης σε κριτήρια που 
του προσδίδουν και χωρικά χαρακτηριστικά και εποµένως αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση, 

µε την υλοποίηση του πυρήνα και του µεγαλύτερου όγκου των παρεµβάσεων στον 
τοµέα της Έρευνας και Καινοτοµίας υπό την διεύθυνση µεν της αρµόδιας Γενικής 
Γραµµατείας αλλά µε βάση και τις περιφερειακές στρατηγικές όπως αυτές διατυπώθηκαν 
στα αντίστοιχα ΠΕΠ µετά την εκτεταµένη διαβούλευση ΥΠΑΝ και Περιφερειών. 

Ο στόχος αυτός συµβάλλει: 

Κυρίως στη Θεµατική Προτεραιότητα 2 «Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία» και το Γενικό 
Στόχο 5 του ΕΣΠΑ και επίσης στην Θεµατική Προτεραιότητα 1 «Επένδυση στον παραγωγικό 
τοµέα της οικονοµίας» και τους Γενικούς στόχους 1 και 2.  

Στην προτεραιότητα «Αύξηση της παραγωγικότητας µέσα από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης»  του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων. 

Στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) εξυπηρετεί την 
1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ» 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της 
καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» και 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων». 

Στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΓΚ) 
εξυπηρετεί τις γραµµές 7, 8, 9, 15, 23 

Γενικός Στόχος 2:  Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας  

Επιδιώκεται η επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως µοναδικής διεξόδου για 
την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Ο Γενικός Στόχος 2 εξυπηρετεί σαφώς τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, προωθώντας 
∆ράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για : α) ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής ή 
οργανωτικής καινοτοµίας, προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων, 
εφόσον συµβάλλουν σε τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος, β) 
συλλογικά επιχειρηµατικά σχέδια συσπειρώσεων και δικτυώσεων που συµβάλλουν σε 
ανάδυση τοµέων, κλάδων, δικτύων και περιοχών αριστείας και σε αναβάθµιση προς κλάδους 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας / και σε κλάδους µε ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας και 
εφαρµοσµένης καινοτοµίας, γ) ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον 
εκσυγχρονισµό - αναδιάταξη του τουριστικού τοµέα και δ) δράσεις που επαυξάνουν την 
περιβαλλοντική ευαισθησία και δραστηριοποίηση.  

Στοχεύει στην επίλυση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα : 

− Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 

 προωθώντας ∆ράσεις υποστήριξης και αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
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και τις διεθνείς αγορές, διασύνδεσης της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάστασης δεσµών συνεργασίας 
ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, αναβάθµισης / µετεξέλιξης της επιχειρηµατικότητας 
ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων 

− Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα 

− Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα 

− Ανταγωνιστικότητα και τοµεακή - κλαδική διάσταση. 

Ο Γενικός Στόχος συνεπάγεται παρεµβάσεις που αφορούν στη µεταποίηση, εµπόριο, 
τουρισµό - πολιτισµό, και στις υπηρεσίες και αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση, 

µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων του µε βάση τη συνολική στρατηγική του 
Προγράµµατος αλλά και τις περιφερειακές στρατηγικές όπως αυτές διατυπώθηκαν στα 
αντίστοιχα ΠΕΠ µετά την εκτεταµένη διαβούλευση ΥΠΑΝ και Περιφερειών, 

Τέλος, επιδιώκοντας τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων και σε συνδυασµό µε το στόχο της 
εξωστρέφειας, αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και δηµόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις, 

ενώ κατά κύριο λόγο αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας. 

Ο στόχος αυτός συµβάλλει: 

Στη Θεµατική Προτεραιότητα 1 «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», στην 
Θεµατική Προτεραιότητα 3 «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και στους Γενικούς 
Στόχους 1,2,3,4, 7 και 11 του ΕΣΠΑ. 

Στις προτεραιότητες «Αύξηση της παραγωγικότητας…» και «Βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» του ΕΠΜ και στην «Αύξηση της απασχόλησης». 

Στις ΚΣΚΓ 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας», 
1.2.4 «∆ιευκόλυνση πρόσβασης στη χρηµατοδότηση», 1.1.2 «Ενίσχυση συνεργιών 
ανάµεσα σε προστασία περιβάλλοντος και ανάπτυξη» και 1.3.2 «Βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας». 

Στις ΟΓΚ 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 και 19. 

 

Γενικός Στόχος 3:  Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  

Επιδιώκεται η παροχή στην επιχειρηµατικότητα όλων των κατάλληλων συνθηκών 
απελευθέρωσης, τεχνικών υποδοµών, δοµών στήριξης και εργαλείων ανάπτυξης, σε 
συνδυασµό µε την εξασφάλιση υγιών συνθηκών ανταγωνισµού και των δικαιωµάτων του 
καταναλωτή. 
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Ο Γενικός Στόχος 3 εξυπηρετεί σαφώς τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο. Στοχεύει στην 
επίλυση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
κυρίως σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα: 

− Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα 

− Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 

− Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία και ανθρώπινοι πόροι 

µε παρεµβάσεις καινοτόµες, όπως τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία (JEREMIE, Παροχή 
εγγυήσεων, κεφαλαίων, Venture Capital, Business Angels και Mentoring, Μικροπίστωση, 
∆ηµιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου (seed capital), υποστήριξη 
Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων και υποστήριξη Εκκολαπτηρίων (pre-incubation)   

µε την ανάπτυξη δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, σε 
ζητήµατα αγορών, τεχνολογικής διαµεσολάβησης και προώθησης και διάχυσης της 
καινοτοµίας 

µε την υποστήριξη Υποδοµών Ποιότητας για ενίσχυση της εξωστρέφειας 

Ο Γενικός Στόχος δεν είναι τοµεακά προσδιορισµένος, δηλαδή συνεπάγεται παρεµβάσεις είτε 
µονοτοµεακές είτε σύνθετες οι οποίες όµως αφορούν σε όλους τους τοµείς κάλυψης του ΕΠ.  
Υπ’ αυτή την έννοια αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και τοµεακή - κλαδική διάσταση. 

Ο Γενικός Στόχος συνεπάγεται παρεµβάσεις µε συγκεκριµένα χωρικά χαρακτηριστικά και 
εποµένως αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση, 

µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων του µε βάση τη συνολική στρατηγική του 
Προγράµµατος αλλά και τις περιφερειακές στρατηγικές όπως αυτές διατυπώθηκαν στα 
αντίστοιχα ΠΕΠ µετά την εκτεταµένη διαβούλευση ΥΠΑΝ και Περιφερειών, 

και, κυρίως, µε τη συγκεκριµένη χωροθέτηση των υποδοµών. 

Τέλος, επιδιώκοντας τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων και σε συνδυασµό µε το στόχο της 
εξωστρέφειας, αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και δηµόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις, 

ενώ αντιµετωπίζει και το ζήτηµα: 

− Ανταγωνιστικότητα και Agenda της Λισσαβόνας. 

Ο στόχος αυτός συµβάλλει: 

Στις Θεµατικές Προτεραιότητες 1 «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», 2 
«Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία» και εν µέρει στην 3 «Απασχόληση και Κοινωνική 
Συνοχή», στην 4 «Θεσµικό Περιβάλλον», στην 5 "Ελκυστικότητα ..." και στους Γενικούς 
Στόχους 2, 3, 5, 12, και 17 του ΕΣΠΑ. 

Στις προτεραιότητες «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» και «Αύξηση της 
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παραγωγικότητας…» του ΕΠΜ. 

Στις ΚΣΚΓ 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας», 
1.2.4 «∆ιευκόλυνση πρόσβασης στη χρηµατοδότηση» και 1.1.2 «Ενίσχυση των 
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.3.2. 
«Βελτίωση προσαρµοστικότητας, αύξηση ευελιξίας……» 

− Στις ΟΓΚ 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, και 17 

 

Γενικός Στόχος 4:  Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας. 

Επιδιώκεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας στο πλαίσιο της επίτευξης 
των περιβαλλοντικών στόχων της και η ένταξη της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ως προϋποθέσεων για τη διατηρησιµότητα της ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητάς της. 

Ο Γενικός Στόχος 4 εξυπηρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, καθώς αντιµετωπίζει τις 
προϋποθέσεις επίτευξης του, όπως είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής ενεργειακής 
υποδοµής και προσφοράς υπό συνθήκες τήρησης των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων και 
όρων.  Στοχεύει στην επίλυση ορισµένων προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση 
της υφιστάµενης κατάστασης σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα: 

− Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 

εµµέσως αλλά και άµεσα µε την ένταξη της χώρας και των επιχειρήσεων της στα διεθνή 
ενεργειακά δίκτυα και ειδικότερα σε αυτά που διασυνδέουν την ασιατική προσφορά µε 
την ευρωπαϊκή ζήτηση (αγωγός Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας) 

− Ανταγωνιστικότητα και δηµόσια ενίσχυση και ξένες επενδύσεις 

µε προσέλκυση Ξένων Αµεσων Επενδύσεων στις ενεργειακές υποδοµές 

− Ανταγωνιστικότητα και περιφερειακή διάσταση, 

µε την υλοποίηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας, 
σε συµφωνία µε τις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά µε βάση τον κεντρικό ενεργειακό σχεδιασµό 
αφενός, τις περιφερειακές στρατηγικές όπως αυτές διατυπώνονται στα αντίστοιχα ΠΕΠ 
αφετέρου. 
 

Ο στόχος αυτός συµβάλλει: 

Στη Θεµατική Προτεραιότητα 5 «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως 
τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και εν µέρει στην Θεµατική Προτεραιότητα 
1 «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» αντίστοιχα στους Γενικούς 
Στόχους 14, 15, 16 και εν µέρει στους Γενικούς Στόχους 1, 2 του ΕΣΠΑ. 

Στις προτεραιότητες «Αύξηση της παραγωγικότητας…» και «Βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» του ΕΠΜ. 

Στις ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, 
∆ιαπεριφερειακή συνεργασία»,  και 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

Στις ΟΓΚ 9, 11, 14 και 16  
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Σηµειώνεται ότι πέρα από τους 4 προαναφερθέντες Γενικούς Στόχους, οριζόντιο στόχο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποτελεί και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού σε 
όλους τους τοµείς κάλυψης του Προγράµµατος, που αποτελεί τον κυριότερο αναπτυξιακό 
πόρο και πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στο πλαίσιο µιας στρατηγικής που 
βασίζεται κατ’ εξοχήν στην ανάπτυξη της καινοτοµικότητας και την κατά προτεραιότητα 
προώθηση της οικονοµίας της γνώσης.  Με δεδοµένο τον µονοταµειακό χαρακτήρα των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-13, σηµαντικές δράσεις 
για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού (επαγγελµατική κατάρτιση, δράσεις προώθησης 
της απασχόλησης και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, δράσεις εκπαίδευσης 
ερευνητών και τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις κλπ.) που στην προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο είχαν ενταχθεί στο αντίστοιχο µε το παρόν Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, εντάσσονται τώρα,  κατόπιν διαβούλευσης µε τους αρµόδιους προγραµµατικούς 
φορείς, στα τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Το 
παρόν Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του 
ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε Άξονα Προτεραιότητας (εφεξής 
«ρήτρα ευελιξίας» δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις 
«τύπου ΕΚΤ») εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και 
συνδέονται άµεσα µε αυτήν (άρθρο 34, παρ. 2 του Γενικού Κανονισµού).  Παρά την 
πρωταρχική σηµασία λοιπόν την οποία η στρατηγική του Προγράµµατος αποδίδει στον 
ανθρώπινο παράγοντα και µε δεδοµένο τον συµπληρωµατικό χαρακτήρα των σχετικών 
παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ που περιλαµβάνονται σε αυτό, ο στόχος της ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναµικού δεν αναγορεύεται σε Γενικό Στόχο του Προγράµµατος, αποτελεί 
όµως ιδιαίτερο και ουσιαστικής σηµασίας οριζόντιο στόχο στο πλαίσιο του συνολικού εθνικού 
σχεδιασµού για τους τοµείς στους οποίους παρεµβαίνει το Πρόγραµµα και ο οποίος 
καταγράφεται ως ειδικός στόχος στους  Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.  

2.2.3. Ειδικοί στόχοι 

Καθένας από τους 4 Γενικούς Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που 
προαναφέρθηκαν µε την σειρά του εξειδικεύεται σε Ειδικούς Στόχους, που αποτελούν 
ταυτόχρονα και τους Ειδικούς Στόχους των αντίστοιχων θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας 
και εκφράζουν το ειδικότερο περιεχόµενο και στόχευση των ενδεικτικών παρεµβάσεων που 
εντάσσονται κάτω από τον κάθε Άξονα Προτεραιότητας / Γενικό Στόχο. 

Οι Ειδικοί αυτοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι, ανά Γενικό Στόχο, οι 
ακόλουθοι : 

Γενικός Στόχος 1: ∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα 
και Τεχνολογική Ανάπτυξη  

1.1 Μείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον µέσο όρο 
της ΕΕ-15  

1.2 Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας 

1.3 Ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτοµία,  
υψηλή οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία 
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1.4 Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές 
(γεωγραφικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία 
δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων 

1.5 Μεγέθυνση και εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ενίσχυση 
του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς 
του 

Γενικός Στόχος 2:  Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας  

2.1 Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τις διεθνείς αγορές. Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την 
πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

2.2 Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και 
των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας. 

2.3 ∆ιασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και 
διεθνών επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

2.4 Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας η λειτουργούν υπό 
ανεπίκαιρες µορφές 

2.5 Ενίσχυση του ρόλου του εµπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο 
παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τις διεθνείς αγορές 

2.6 Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών 

2.7 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση 
κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 
σε όλη την ελληνική επικράτεια και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού 

2.8 Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων 

2.9 Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε 
τις άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 
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Γενικός Στόχος 3: Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  

3.1 Αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, του κανονιστικού 
πλαισίου, των θεσµών και των δοµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα –  Χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας 

3.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, για 
την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου 

3.3 Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών 
προς τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one stop shop” 

3.4 Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και 
δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους η 
άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την µεταφορά και διάχυση 
της καινοτοµίας 

3.5 Αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, την αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 
και την ενίσχυση  και την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή 

3.6 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών 
µορφών τουρισµού, καθώς και των επώνυµων και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων 

3.7 Ενίσχυση των υποδοµών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος και της φυσικής 
κληρονοµιάς της χώρας. 

3.8 Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε τις 
άλλες δράσεις του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας. 

Γενικός Στόχος 4:  Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της 
αειφορίας 

4.1 Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

4.2 Ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξής της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

4.3 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των 
ενεργειακών δικτύων. 

4.4 Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 
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2.3. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

2.3.1. Συνάφεια µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, τις 
Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης, τις 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή και την Αναθεωρηµένη 
Agenda της Λισσαβόνας 

Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρµογής της προγραµµατικής 
περιόδου 2007-2013 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΕΣΠΑ.  Ένας σηµαντικός αριθµός 
πολιτικών, αναπτυξιακών µέσων και παρεµβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ ήδη 
εξυπηρετούνται από το ΕΠΑΝ 2000 - 2006 και σηµαντικό µέρος τους θα συγχρηµατοδοτηθεί 
από το νέο Πρόγραµµα, οι παρεµβάσεις του οποίου θα έχουν άµεση και σηµαντική συµβολή 
στην 2η , 3η και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ. 

Ειδικότερα: 

√ Οι παρεµβάσεις για αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη και 
στην Γνώση και Καινοτοµία (αναγκαίες κατά το ΕΠΜ) συνιστούν ουσιαστικά τον 1ο 
Άξονα Προτεραιότητας του Προγράµµατος και θα αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο για 
την επίτευξη του εθνικού στόχου του ΕΠΜ για αύξηση των δαπανών για την έρευνα και 
την προώθηση της στρατηγικής του. 

√ Η στρατηγική του ΕΠΜ για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (κεφ. 3 ΕΠΜ) εξυπηρετείται 
από τον 3ο Άξονα Προτεραιότητας του Προγράµµατος ενώ η στοχοθεσία του ΕΠΜ για 
την Κοινωνία της Γνώσης (κεφ. 4 ΕΠΜ) προωθείται µε τον 1ον Άξονα Προτεραιότητας 
του Προγράµµατος. 

√ Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Περιφερειακή και Κοινωνική συνοχή (κεφ. 7 ΕΠΜ) 
εξυπηρετείται οριζόντια από όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος, µε 
την κατάλληλη αντιµετώπιση του ζητήµατος της διακριτής κατανοµής των πόρων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στις "µεταβατικές" Περιφέρειες. 

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης προωθούνται µε κατηγορίες 
∆ράσεων για:  

√ τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της παραγωγικότητας της 
εργασίας 

√ την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού 
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και 
παραγωγικών εξελίξεων 

√ τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, 

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας στους Άξονες 1, 2 και 3 του 
Προγράµµατος. 

Σχετικά µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση, που αποδίδουν κεντρικό βάρος στην ενίσχυση της απασχόλησης, µέσω 
φιλικών προς αυτή θεσµικών αλλαγών, ενίσχυσης της ευελιξίας και προσαρµοστικότητας και 
της απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στους ίδιους 
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Άξονες βρίσκονται επίσης σε εναρµόνιση.  Οι επενδύσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης 
και της επιχειρηµατικότητας θα συµβάλουν και στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ να 
αυξηθεί η συνολική και η γυναικεία απασχόληση έως το 2010. 

Συνολικά τόσο το σκέλος των Μικροοικονοµικών (microeconomic guidelines) όσο και το 
σκέλος των κατευθύνσεων για την Απασχόληση (employment guidelines) από τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ (ΟΚΓ) εξυπηρετούνται πλήρως µέσα από 
το σύνολο των προτεραιοτήτων του Προγράµµατος, στους τοµείς: 

√ έρευνας και καινοτοµίας (ΟΚΓ 7-9) στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας 

√ επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 10, 12-15) στον 2ο και ιδίως στον 3ο Άξονα 
Προτεραιότητας 

√ υποδοµών (ΟΚΓ 16) στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας. 

Η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία, η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, η κοινωνική 
συνοχή, καθώς και η περιβαλλοντική αειφορία προϋποθέτουν ένα υγιές µακροοικονοµικό 
περιβάλλον που θα εξασφαλίζει βιωσιµότητα και σταθερότητα. 

Αντιστρόφως, η συνολική συµµόρφωση του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ προς τις ΟΚΓ για το 
µακροοικονοµικό περιβάλλον (ΟΚΓ 1-6) καθώς και τις ΟΚΓ 12, 13, 22 συνιστά προϋπόθεση 
επιτυχίας του Προγράµµατος και εξασφάλισης πραγµατικού αναπτυξιακού αποτελέσµατος: 

√ αφενός συµβάλλουν στην άρση παραγόντων που αποτελούν εµπόδια στην ανάπτυξη 
(δηµοσιονοµικό έλλειµµα, συρρίκνωση παραγωγικής βάσης, τεχνολογική υστέρηση και 
χαµηλές επιδόσεις στην καινοτοµία, συνθήκες δηµιουργίας απασχόλησης) 

√ αφετέρου καλούνται να συµβάλουν ώστε οι παρεµβάσεις του Προγράµµατος, που είναι 
εξαιρετικά περιορισµένες χρηµατοδοτικά, τόσο ως προς το µέγεθος των αναγκών όσο  
ως προς τον όγκο άλλων παράλληλων παρεµβάσεων, να ασκήσουν πράγµατι 
καταλυτικό ρόλο. 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΜ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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1.1 X   

1.2 X   

1.3 X   

1.4 X   

Γενικός 
Στόχος 1 

1.5 X   

2.1  X  

2.2. X   

2.3.  X  

2.4. X X  

2.5.  X  

2.6. X   

2.7. X χ  

2.8.  X  

Γενικός 
Στόχος 2 

2.9. X  X 

3.1.  X  

3.2. Χ X  

3.3.  X  

3.4. X X  

3.5. χ X  

3.6.  X  

3.7  χ  

Γενικός 
Στόχος 3 

3.8 Χ  Χ 

4.1.  Χ  

4.2.  X  

4.3.  Χ  
Γενικός 
Στόχος 4* 

4.4. 

Ε
Μ
Μ
Ε
ΣΗ

 

 Χ  

* Οι Ειδικοί Στόχοι του Γενικού Στόχου 4 είναι σε συνάφεια µε το περιεχόµενο του κεφ. 6 του 
ΕΠΜ (Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη) 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (MICROECONOMIC GUIDELINES) 
1 2 3 4  

 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

(7) Αύξηση και βελτίωση επενδύσεων σε ΕΤΑ 
ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις X X Χ Χ Χ             (Χ)         

(8) ∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας X X Χ Χ Χ Χ Χ  (Χ)  (Χ) (Χ)    Χ  Χ         
(9) ∆ιευκόλυνση διάδοσης και χρήσης ΤΠΕ, δόµηση 
Κοινωνίας της Πληροφορίας (X) (X) (Χ) (Χ)   (Χ)                  Χ  

(10) Ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ   (Χ)    (Χ)            

(11) Ενθάρρυνση βιώσιµης εκµετάλλευσης πόρων 
και συνέργιας περιβαλλοντικής προστασίας και 
ανάπτυξης 

            Χ         
 

Χ   Χ 

(12) Επέκταση και εµβάθυνση της Εσωτερικής 
Αγοράς                   Χ        

(13) Εξασφάλιση ανοιχτών ανταγωνιστικών αγορών 
και αξιοποίηση των ευκαιριών παγκοσµιοποίησης        Χ  Χ         Χ        

(14) ∆ηµιουργία ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και ενθάρρυνση ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας µέσω βελτιωµένων ρυθµιστικών 
κανόνων 

              Χ    Χ   
 

Χ    

(15) Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας 
και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ 

(Χ) (Χ)  Χ     Χ  Χ Χ   Χ Χ Χ Χ  (Χ) Χ 
 

    

(16) Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση 
Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση 
διασυνοριακών έργων  

                     
 

 Χ   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (EMPLOYMENT GUIDELINES) 
(17) Πολιτικές απασχόλησης που στοχεύουν σε 
πλήρη απασχόληση, βελτίωση ποιότητας και 
παραγωγικότητας εργασίας και ενίσχυση συνοχής 

             Χ        
Χ 

    

(18) Προσέγγιση εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο 
ζωής                           

(19) Αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, 
ελκυστικότητα εργασίας και αποδοτική, 
συµπεριλαµβανοµένων... 

             (Χ)        
 

    

Γενικοί και Ειδικοί στόχοι 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (EMPLOYMENT GUIDELINES)S) 
1 2 3 4  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

(20) Βελτίωση κάλυψης αναγκών της αγοράς 
εργασίας                           

(21) Προώθηση ευελιξίας σε συνδυασµό µε 
εργασιακή ασφάλεια και µείωση κατακερµατισµού 
αγοράς εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη κοινωνικών 
εταίρων 

                     
 

    

(22) Ευνοϊκή  προς την απασχόληση εξέλιξη µισθών 
και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την 
εργασία 

                     
 

    

(23) Αύξηση και βελτίωση επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο (Χ) (Χ) (Χ) (Χ) (Χ)         Χ             

(24) Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις 
δεξιότητες 

             (Χ)        
 

    

Γενικοί και Ειδικοί στόχοι 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΣΚΓ 

1 2 3 4 
 

1 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

 
3 4 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών                           
1.1.2 Ενίσχυση συνεργιών ανάµεσα σε προστασία 
περιβάλλοντος και ανάπτυξη             Χ        (Χ)     (Χ) 

1.1.3 Αντιµετώπιση της εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας                       Χ Χ Χ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων 
στην ΕΤΑ Χ Χ Χ Χ                       

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ       

1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους                           
1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση         Χ       Χ           

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην 
αγορά εργασίας .......                           

1.3.2. Βελτίωση προσαρµοστικότητας, αύξηση ευελιξίας ......         Χ     Χ        Χ     
1.3.3. Αύξηση επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω 
βελτίωσης εκπαίδευσης ...     Χ                      

1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες                           
1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων                           

Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
2.1. Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση                           

2.2. Υποστήριξη για οικονοµική διαφοροποίηση αγροτικών 
περιοχών , .........                           

2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική 
συνεργασία                        Χ   
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ AGENDA ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

Εστίαση των επενδύσεων στους µοχλούς της ανάπτυξης (Ανθρώπινοι Πόροι, Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα) Άµεση 

Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη µετάβαση στην Οικονοµία της Γνώσης µε επένδυση στις ΤΠΕ, Ε&ΤΑ και ανθρώπινο δυναµικό Άµεση 

Επένδυση σε τοµείς µε δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και επικέντρωση προσπαθειών σε τοµείς διεθνώς ανταγωνιστικούς Άµεση 

Κινητοποίηση πρόσθετων πόρων Άµεση 

Βελτίωση της ∆ιακυβέρνησης Έµµεση 

Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής διάστασης της ΣτΛ Άµεση 

Ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και βελτίωση της ελκυστικότητας ως τόπου επενδύσεων και εργασίας Έµµεση 

Συµβολή στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης Άµεση 

Βελτίωση και η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση Έµµεση 

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών Έµµεση 

Άρση των εµποδίων στην κινητικότητα φυσικών προσώπων, εργατικού δυναµικού και ακαδηµαϊκού προσωπικού Έµµεση 

Υποστήριξη των προσπαθειών αντιµετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της οικονοµικής αναδιάρθρωσης Έµµεση 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ AGENDA ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας  Έµµεση 

Ανάπτυξη Καινοτοµίας, Ε&Α  Άµεση 

Απελευθέρωση των Αγορών  Άµεση 

Προώθηση των ∆ικτύων Επιχειρήσεων  Άµεση 

Ανάπτυξη νέων Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών  Άµεση 

Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος  Άµεση 

Προώθηση µιας Περικλείουσας Κοινωνίας  Έµµεση 

Αειφορία της Ανάπτυξης  Άµεση 
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2.3.2. Το Πρόγραµµα και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα συνιστά κατεξοχήν το εργαλείο του ΕΣΠΑ που θα εξασφαλίσει 
την υλοποίηση της κεντρικής στρατηγικής του επιδίωξης: "∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της χώρας, επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και αύξηση της 
παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της 
πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς 
αποκλεισµούς: η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 µια εξωστρεφής χώρα µε ισχυρή 
διεθνή παρουσία: µια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και µε έµφαση στην ποιότητα και 
την καινοτοµία".  Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ εντοπίζεται ήδη από το στάδιο της Ανάλυσης, όπου 
στο ΕΣΠΑ επισηµαίνονται παράγοντες τόσο καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα όπως: 

√ το µικρό µερίδιο στις παγκόσµιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 

√ η µείωση των εξαγωγών προς ΕΕ-15 

√ ο χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας της οικονοµίας 

√ οι ουσιώδεις µεταβολές στη γεωγραφική κατανοµή των εξαγωγών 

√ οι ιδιαίτερα χαµηλές επιδόσεις στην προσέλκυση ΞΑΕ 

√ οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και η αποκατάσταση σταθερού µακροοικονοµικού 
περιβάλλοντος αλλά και η αδυναµία αντιµετώπισης των αυξηµένων πιέσεων κυρίως για 
νέες αγορές και καινοτόµα προϊόντα που προέρχονται από το διεθνή ανταγωνισµό 

√ το υψηλό ποσοστό δαπανών για καινοτοµία (ως % της αξίας πωλήσεων) επιχειρήσεων 
που ασκούν καινοτοµικές δραστηριότητες αλλά και η χαµηλή συνολική ένταση 
καινοτοµίας 

√ η ύπαρξη βασικών αδυναµιών των επιχειρήσεων για ουσιαστική αναβάθµισή τους στο 
διεθνές περιβάλλον και η δοµή του παραγωγικού ιστού (κυριαρχία ΜΜΕ και ΠΜΕ) 

√ η έλλειψη νέου προσανατολισµού για αναδιάταξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας 

√ ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης της οικολογικής και της "πράσινης" επιχειρηµατικότητας 

√ η στρατηγική θέση της χώρας για τον εφοδιασµό µε φυσικό αέριο, η ύπαρξη 
εναλλακτικών προµηθευτών αλλά και η καθυστέρηση στην απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και το χαµηλό µερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

√ η σηµαντική θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια κατάταξη στον τουρισµό 
και η µεγάλη συµβολή του στο ΑΕΠ και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και 
η έλλειψη, έως πρόσφατα, στρατηγικού προγραµµατισµού στον τοµέα και η µικρή 
αποτελεσµατικότητα στο ρυθµό διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. 

Το Πρόγραµµα καλείται να υπηρετήσει κυρίως 4 Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ: 

√ τη Θεµατική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, 

√ τη Θεµατική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, 
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√ τη Θεµατική Προτεραιότητα 4: Θεσµικό Περιβάλλον και 

√ τη Θεµατική Προτεραιότητα 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. 

Η Θεµατική Προτεραιότητα 3, για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, καλύπτεται 
κυρίως στο Γενικό Στόχο 8 της Προτεραιότητας. 

Επίσης, είναι το συγκεκριµένο Πρόγραµµα κατά κύριο λόγο, που καλείται να υλοποιήσει τις 
δύο από τις πέντε Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ: 

√ Θεµατική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

√ Θεµατική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία. 

Πιο συγκεκριµένα: 

√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας", το 
Πρόγραµµα θα αναλάβει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση των εξής γενικών στόχων: 

Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 

Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας 

√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία", το Πρόγραµµα θα 
αναλάβει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση του γενικού στόχου: 

Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και  προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους 
κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

Περαιτέρω, προκύπτει σηµαντικός βαθµός συµβατότητας ή και ταύτισης άλλων γενικών 
στόχων του ΕΣΠΑ µε αυτούς του Προγράµµατος, όπως: 

√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία": 

Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης («βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των 
ΤΠΕ και νέων δεξιοτήτων») 

√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Απασχόληση και κοινωνική συνοχή": 

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων («ενίσχυση 
της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων»). 

√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Θεσµικό περιβάλλον": 

Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική εφαρµογή τους για 
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της 
επιχειρηµατικής δράσης. 
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√ Στη Θεµατική Προτεραιότητα "Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών της ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης": 

Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία. 

Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος («διαχείριση Υδατικών Πόρων»). 

Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας 
(«ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών, τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του 
Πολιτισµού»). 
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 

1 2 3 4 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 
Γ.Σ.1: Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών 
ΞΑΕ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ  Χ Χ            Χ    

Γ.Σ.2: Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η 
αύξηση της παραγωγικότητας  Χ  Χ   Χ  Χ   Χ Χ  Χ Χ Χ Χ Χ    Χ    

Γ.Σ.3: Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
της χώρας            Χ        Χ       

Γ.Σ.4: Η βελτίωση ποιότητας και έντασης των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

                          

Γ.Σ.5: Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η 
προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµίας της γνώσης 

Χ Χ Χ Χ Χ           Χ  Χ         

Γ.Σ.6: Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την 
ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριοποίησης 

     Χ Χ Χ Χ Χ Χ    Χ          Χ  

Γ.Σ.7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζόµενων και των επιχειρήσεων              Χ        Χ     

Γ.Σ.8: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση                           

Γ.Σ.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης                           

Γ.Σ.10: Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά 
βιώσιµου συστήµατος Υγείας που θα προσφέρει 
ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες 
και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
πρόληψης και φροντίδας 

                      Χ    

Γ.Σ.11: Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές προτεραιότητες  

        Χ                  
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1 2 3 4 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 
Γ.Σ.12: Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων 
πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης 

              Χ Χ Χ Χ Χ        

Γ.Σ.13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των 
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας  

                          

Γ.Σ.14: Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας 
µε γνώµονα την αειφορία                       Χ Χ Χ  

Γ.Σ.15: Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος                        χ   Χ 
Γ.Σ.16: Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής                Χ        Χ    

Γ.Σ.17: Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού 
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας                     Χ      
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2.3.3. Το Πρόγραµµα και η Αειφόρος Ανάπτυξη 

Η διασφάλιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω της διατήρησης ή αύξησης του φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Με βάση 
αυτή την αρχή η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στοχεύει στην ανάπτυξη και 
των τεσσάρων κεφαλαίων (Χρηµατικό, Εργατικό, Κοινωνικό, Περιβαλλοντικό) µε την παροχή 
κινήτρων και «εργαλείων» για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Επιµέρους εξειδίκευση σχετιζόµενη µε ειδικότερες προϋποθέσεις, τρόπους 
προσέγγισης, όρους και περιορισµούς θα προσδιοριστούν βάσει της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης καθώς και από τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους που θα 
οριστούν για κάθε έργο ή δραστηριότητα του προγράµµατος κατά την φάση της υλοποίησης 
του, σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκαίτεµποργκ θα ενσωµατώνονται σε 
όλες τις προτεραιότητες του Προγράµµατος, προωθώντας την ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενισχύοντας την 
επιχειρηµατική δράση στον τοµέα των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών 
υποδοµών στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρµογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά την παραγωγική δραστηριότητα. 

Ιδιαίτερα αντιµετωπίζονται δια ειδικών ∆ράσεων στις κατηγορίες: 

√ "Γνώση-Αριστεία" και "Αξία" του Άξονα Προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και αξιοποίηση 
της καινοτοµίας, υποστηριζόµενης απο Έρευνα και Τεχνολογικη Ανάπτυξη» 

√ Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
και της εξωστρέφειας» 

√ Εκσυγχρονισµός επιχειρηµατικών υποδοµών του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος»  

√ Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου, ∆ιείσδυση των ανανεώσιµων πηγών και 
εξοικονόµηση ενέργειας, Ενίσχυση ειδικών επενδύσεων στον τοµέα του πετρελαίου, 
προστασίας περιβάλλοντος, Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, του Άξονα 
Προτεραιότητας 4, «Ολοκλήρωση ενεργειακού συστήµατος και ενίσχυση της αειφορίας». 

Οι δράσεις για την οικονοµία της γνώσης έχουν «οριζόντιο» χαρακτήρα. Στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα δεν γίνεται αναφορά σε επιµέρους τοµείς, αλλά περιλαµβάνεται όµως δράση 
που αφορά σε υποστήριξη διαφόρων τοµεακών πολιτικών µέσω της ΕΤΑ και σχετικών 
µελετών το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν επιµέρους δράσεις µε 
συνεργασία των αρµόδιων πολιτικών αρχών και να προκηρυχθούν προγράµµατα για την 
µελέτη, την προστασία και την αναβάθµιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος. 

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος. Η ποιοτική αναβάθµιση, η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέµατος για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η στόχευση για τη δυναµική 
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένου του θαλάσσιου τουρισµού, του 
τουρισµού φύσης, του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις 
για την ανάδειξη και προστασία των φυσικών πόρων της χώρας και την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης στον πολίτη. 
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Ειδικά βεβαίως, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ολοκλήρωση του 
ενεργειακού συστήµατος (Άξονας 4) και η ενίσχυσή της αποτελεί προτεραιότητα στο 
Πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, η αντιµετώπιση της αειφορίας είναι η ακόλουθη σε κάθε µία από 
τις διεθνώς αναγνωρισµένες διαστάσεις της: 

√ Οικονοµική: Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και η ενδυνάµωση του 
γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας έχουν µεγάλη συνεισφορά στην οικονοµική διάσταση 
της αειφορίας. 

√ Κοινωνική: Η προώθηση των ενεργειακών δικτύων µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού 
αερίου συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ενεργειακών 
υπηρεσιών και συνεπώς συµβάλλουν στην κοινωνική διάσταση της αειφορίας. 

√ Περιβαλλοντική: Οι στόχοι και οι δράσεις που σχετίζονται µε την προώθηση των ΑΠΕ και 
την ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων είναι άµεσα συνυφασµένοι µε την 
περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας. 

2.3.4. Προώθηση της ενσωµάτωσης των φύλων και της ισότητας των 
ευκαιριών 

Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα και κοινή αξία της ΕΕ και µια 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης, της απασχόλησης και 
της κοινωνικής συνοχής.  Παρόλη την πρόοδο που σηµειώνεται στη συµµετοχή των 
γυναικών σε βασικούς τοµείς της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αυτή δεν αντανακλάται 
πλήρως στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.  Το γεγονός αυτό συνιστά κρίσιµη 
απώλεια ανθρώπινων πόρων, στο πλαίσιο του συρρικνούµενου εργατικού δυναµικού, της 
γήρανσης του πληθυσµού και των χαµηλών ποσοστών γεννήσεων.  Στο πνεύµα αυτό η 
Αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας συναρτά άµεσα την ανταγωνιστικότητα των 
οικονοµιών της Ε.Ε.  µε την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν πλήρως όλο το παραγωγικό 
δυναµικό τους. Η θέση αυτή τονίστηκε και στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου 2006 
όπου και υιοθετήθηκε Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των Φύλων και ανελήφθη 
δέσµευση για την εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, προκειµένου 
να στηριχθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η ευηµερία και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την 
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού 
Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα διασφαλίζει : 

√ την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες 
περιλαµβάνει 

√ καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των 
παρεµβάσεών του 

Κατά το σχεδιασµό των Αξόνων Προτεραιότητας ελήφθησαν υπόψη επίσης οι 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 
του Συµβουλίου, οι προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για την 
Κοινωνική Συνοχή, όπως εξειδικεύονται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Ένταξη και οι προτάσεις της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. Συγκεκριµένα και 
αναφορικά µε τους άξονες προτεραιότητας του Προγράµµατος προωθείται η ισότητα των 
φύλων κυρίως µέσα από τις εξής κατευθύνσεις : 
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√ Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών (ίδρυση νέων επιχειρήσεων) 

√ Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών µέσω των δοµών και εργαλείων 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας  

√ Ενίσχυση γυναικείων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στο πεδίο της κοινωνικής 
οικονοµίας  

Κατά το σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013  λαµβάνονται υπόψη οι αρχές της µη διάκρισης και της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού 
Κανονισµού.  

Τα άτοµα µε αναπηρία στην Ε.Ε,  ανέρχονται σήµερα σε περίπου 50.000.000, τα δε άτοµα 
άνω των 65 ετών (οµάδα την οποία αφορά επίσης η προσβασιµότητα) εκτιµάται ότι στα 
επόµενα 25 χρόνια θα αποτελούν περίπου το 40% του συνολικού πληθυσµού, ποσοστό 
διπλάσιο από το σηµερινό. Μεγέθη που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν κατά το σχεδιασµό 
δράσεων για την ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτοµα αυτά ως δυνητικούς πελάτες 
και να τα υποστηρίζει ως δυνητικούς επιχειρηµατίες και ενεργές παραγωγικές δυνάµεις.  

Στο σχεδιασµό των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα η προώθηση των ίσων ευκαιριών διασφαλίζεται από : 

√ Την προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ειδικών οµάδων (ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων) 

√ Την λήψη µέτρων για την εξασφάλιση  της ελαχιστοποίησης των εµποδίων, την αύξηση 
της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ειδικά 
σε δοµές και υπηρεσίες του τουρισµού και του πολιτισµού. 
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2.4  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 

2.4.1  Εσωτερική συνοχή του Προγράµµατος για την επίτευξη της 
συνεισφοράς του στους Εθνικούς Στόχους 

Το ΕΠΑΕ αφορά έναν σηµαντικό αριθµό Τοµέων της οικονοµίας και ως αποτέλεσµα η 
στρατηγική του καλείται να εξυπηρετήσει έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών αναγκών και 
στόχων. Η στρατηγική του ΕΠΑΕ συνεπώς ακολουθεί την λογική του κατά το δυνατόν 
διακριτού διαχωρισµού της στοχοθεσίας µε την θέση διακριτών (γενικών) στόχων για καθένα 
από τους τέσσερις πυλώνες του Προγράµµατος: 

ΓΣ.1. ∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη 

ΓΣ.2. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας 

ΓΣ.3. Βελτίωση του Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  

ΓΣ.4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας. 

Ο Γενικός Στόχος 1 είναι ιδιαίτερα επικεντρωµένος στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 1 
(Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης). Η επίτευξή του εξασφαλίζει την 
επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 1, ενώ παράλληλα υποστηρίζει σηµαντικά (είτε ως 
συµβολή, είτε ως καταλύτης) την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 2 και έµµεσα την 
επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 3.  

Σε ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που συµβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού 
Στόχου 1:   

ΕΣ1.1. Μείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον µέσο 
όρο της ΕΕ-15.  

ΕΣ1.2. Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας.  

ΕΣ1.3. Ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτοµία, 
υψηλή οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία. 

ΕΣ1.4. Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές 
(γεωγραφικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία 
δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων  

ΕΣ1.5. Μεγέθυνση και εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ενίσχυση 
του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς 
του. 

Είναι προφανές ότι οι πέντε Ειδικοί Στόχοι λειτουργούν συνδυαστικά και συµπληρωµατικά, 
και µε το τρόπο αυτό επιδιώκεται να υπάρξει µεγεθυντική επίπτωση (amplifier effect) στην 
επίτευξη του ΓΣ.1 
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Η επίτευξη του ΕΣ1.1 αποτελεί αφενός αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του ΓΣ.1, και 
αφετέρου καίρια ένδειξη της επίτευξης του ΓΣ.1, παρόλο που η σχετική θέση της χώρας ως 
προς τον µέσο όρο της Ε.Ε. εξαρτάται και από την ανάλογη πρόοδο των λοιπών Κρατών-
Μελών. 

Ο ΕΣ1.2 είναι εκείνος ο οποίος συµβάλλει περισσότερο από όλους στην επίτευξη του ΓΣ.1 
στην πράξη, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει την σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την ΕΤΑ σε 
διµερή βάση καθώς και την στην πράξη συµµετοχή των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ, παράγοντες 
που είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για την ανταγωνιστικότητα. 

Η κρίσιµη συµβολή της επίτευξης των ΕΣ1.3 και ΕΣ1.4 στην επίτευξη του ΓΣ.1 αφορά την 
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και την αύξηση της εξωστρέφειας, δεδοµένου ότι η 
επίτευξη των δύο αυτών Ειδικών Στόχων (που λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό 
συµπληρωµατικά) εξασφαλίζει την δυνατότητα στροφής της οικονοµίας προς καινοτοµικούς 
τοµείς µε υψηλή προστιθέµενη αξία και την «αποκέντρωση» της καινοτοµίας τόσο 
γεωγραφικά όσο και θεµατικά (τοµεακά). 

Η επίτευξη του ΕΣ1.5 λειτουργεί καθαρά υποστηρικτικά στην επίτευξη του ΓΣ.1 

Έµµεση αλλά σηµαντική συµβολή στην επίτευξη του ΓΣ1 έχουν και ορισµένοι από τους 
Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν την επίτευξη άλλων Γενικών Στόχων: 

ΕΣ2.2 Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και 
των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας.  

ΕΣ2.4 Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό 
ανεπίκαιρες µορφές. 

ΕΣ3.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, 
για την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου 

ΕΣ3.3 Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών 
προς τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one stop shop” 

ΕΣ3.4 Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και 
δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε 
δηµόσιους η άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την 
µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας 

ΕΣ4.3 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας 
των ενεργειακών δικτύων. 

Οι Γενικοί Στόχοι 2 και 3 είναι επικεντρωµένοι στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 2 
(Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση των 
φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν).  
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Στην επίτευξη του  ΓΣ.2 συµβάλλουν συµπληρωµατικά και συνδυαστικά οι εξής Ειδικοί 
Στόχοι : 

ΕΣ2.1 Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τις διεθνείς αγορές. Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την 
πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

ΕΣ2.2 Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και 
των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας. 

ΕΣ1.3 Ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτοµία, 
υψηλή οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία.  

ΕΣ2.3 ∆ιασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και 
διεθνών επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

ΕΣ2.4 Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας η λειτουργούν υπό 
ανεπίκαιρες µορφές 

ΕΣ1.2 Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας.  

ΕΣ1.4 Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές 
(γεωγραφικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία 
δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων  

ΕΣ2.5 Ενίσχυση του ρόλου του εµπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό 
σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς 
αγορές  

ΕΣ2.6 Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών  

ΕΣ2.7 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση κατά 
προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 
σε όλη την ελληνική επικράτεια και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού. 

ΕΣ2.8 Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων. 

Έµµεση συµβολή έχουν οι εξής Ειδικοί Στόχοι: 

ΕΣ3.1 Αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, του κανονιστικού 
πλαισίου, των θεσµών και των δοµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα – Χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας  
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ΕΣ3.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, 
για την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου 

ΕΣ3.3 Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών 
προς τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one stop shop” 

ΕΣ3.4 Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και 
δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε 
δηµόσιους η άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την 
µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας 

ΕΣ2.9 Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε 
τις άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας. 

Στην επίτευξη του ΓΣ.3 συµβάλλουν συµπληρωµατικά και συνδυαστικά οι εξής Ειδικοί 
Στόχοι: 

ΕΣ3.1 Αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, του κανονιστικού 
πλαισίου, των θεσµών και των δοµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα – Χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας  

ΕΣ3.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, 
για την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου 

ΕΣ3.3  Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης 
της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών 
υπηρεσιών προς τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one stop shop” 

ΕΣ3.4 Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και 
δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε 
δηµόσιους η άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την 
µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας 

ΕΣ3.5 Αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, την αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή 

ΕΣ3.6 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ειδικών µορφών τουρισµού, καθώς και των επώνυµων και ποιοτικών ελληνικών 
προϊόντων 

ΕΣ3.7 Ενίσχυση των υποδοµών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος και της φυσικής 
κληρονοµιάς της χώρας. 

Έµµεση συµβολή στην επίτευξη του ΓΣ.3 έχουν οι εξής Ειδικοί Στόχοι : 

ΕΣ1.2   Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας 

ΕΣ2.1 Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τις διεθνείς αγορές. Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την 
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πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων 

ΕΣ2.2 Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και 
των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας 

ΕΣ2.4 Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας η λειτουργούν υπό 
ανεπίκαιρες µορφές 

ΕΣ2.6 Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών  

ΕΣ2.7 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση κατά 
προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 
σε όλη την ελληνική επικράτεια και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού 

ΕΣ2.8 Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων 

ΕΣ3.8 Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε 
τις άλλες δράσεις του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας 

Η επίτευξη του Γενικού Στόχου 4 αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του 
Στρατηγικού Στόχου 3  (Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία). Η επίτευξή 
του υποστηρίζει έµµεσα (αλλά καταλυτικά) την επίτευξη των άλλων δύο Στρατηγικών 
Στόχων, δηµιουργώντας τις υποδοµές και συνθήκες που διευκολύνουν τόσο την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας στο σύνολο της επικράτειας όσο και την επιτάχυνση της µετάβασης 
στην οικονοµία της γνώσης. 

Σε ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους που συµβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 4:   

ΕΣ4.1 Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, 

ΕΣ4.2 Ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξής της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, 

ΕΣ4.3 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας 
των ενεργειακών δικτύων, 

ΕΣ4.4 Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, 

η επίτευξη του ΓΣ.4 στηρίζεται στην επίτευξη των ΕΣ4.1 και ΕΣ4.2, η οποία αποτελεί και 
καίριο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων και διεθνών δεσµεύσεων της χώρας σε ότι 
αφορά το περιβάλλον. Οι στόχοι ΕΣ4.3 και ΕΣ4.4 λειτουργούν υποστηρικτικά στην επίτευξη 
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του ΓΣ.4. 

Σηµαντική συµβολή στην επίτευξη του ΓΣ.4. έχει και ο Ειδικός Στόχος: ΕΣ2.8 Επιχειρηµατική 
αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων 
επενδύσεων, που εξυπηρετεί την επίτευξη του ΓΣ.2. 

  

2.4.2.  Συµπληρωµατικότητες και συνέργειες στόχων του Προγράµµατος µε 
στόχους Περιφερειακών και άλλων Τοµεακών Προγραµµάτων 

Η φύση και το περιεχόµενο των στόχων του ΕΠΑΕ, το εύρος των τοµέων στους οποίους 
παρεµβαίνει, ο οριζόντιος χαρακτήρας των παρεµβάσεών του τόσο τοµεακά όσο και 
γεωγραφικά, και η πληθώρα των φορέων οι οποίοι θα ωφεληθούν από τις παρεµβάσεις του, 
καθιστούν το Πρόγραµµα ιδιαίτερα συναφές µε έναν αριθµό άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η συµπληρωµατικότητα των στόχων 
του ΕΠΑΕ µε τους αντίστοιχους στόχους των άλλων συναφών Προγραµµάτων, και οι 
συνέργειες που µπορούν να επιτευχθούν (και θα επιδιωχθούν) µε στόχο την πλήρη επίτευξη 
των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ. 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Η δοµή και η λογική της στρατηγικής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
ποικίλλει, αναλόγως προς τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραµα της 
κάθε περιφέρειας. Εν τούτοις, οι προτεραιότητες και οι τοµείς παρέµβασης του ΕΠΑΕ 
αποτελούν κύρια στοιχεία της στρατηγικής των περιφερειακών Προγραµµάτων, 
εξασφαλίζοντας έτσι συνδυασµένη παρέµβαση τόσο στο οριζόντιο (εθνικό), όσο και στο 
ειδικό (περιφερειακό) επίπεδο. 

Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ) του ΕΠΑΕ µε τους 
αντίστοιχους στόχους των ΠΕΠ. Είναι εµφανής η συµπληρωµατικότητα στρατηγικής και η 
συνέργεια σχεδιασµού των ΠΕΠ µε το ΕΠΑΕ, µε βάση ΣΣ των ΠΕΠ όπως: βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας (ΠΕΠ Μακεδονίας–Θράκης), ανάπτυξη 
βιώσιµης και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, προώθηση και σύνδεση της καινοτοµίας και 
της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα, ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση 
της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τόπου διαβίωσης, επενδύσεων και επιχειρείν (ΠΕΠ 
Κρήτης και Αιγαίου), ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ελκυστικότητας και εξωστρέφειας της 
οικονοµίας µε ένταση στην επένδυση στη γνώση, στην καινοτοµία και στα δίκτυα (ΠΕΠ 
Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου).  

Από τη σύγκριση των Γενικών Στόχων (ΓΣ) του ΕΠΑΕ µε τους αντίστοιχους στόχους των 
ΠΕΠ φαίνεται  η συµπληρωµατικότητα στρατηγικής και η συνέργεια σχεδιασµού των ΠΕΠ µε 
το ΕΠΑΕ. Για παράδειγµα: 

• Στους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Αττικής έµφαση δίνεται στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας µέσω ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της ΕΤΑ και της 
Επιχειρηµατικότητας. 

• Το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο έχει επιλέξει ΓΣ πιο στοχευµένους στις 
περιφέρειές του και σε συγκεκριµένες δράσεις, στοχεύει µεταξύ άλλων στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
∆υτικής Μακεδονίας, προσαρµογή της σχετιζόµενης µε την ενέργεια παραγωγικής 
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δοµής στις διεθνείς απαιτήσεις κλπ. 

• Το ΠΕΠ Κρήτης – Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, 
καλλιέργεια της καινοτοµίας και ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, προσέλκυση 
επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

• Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου το φάσµα των στόχων του ΕΠΑΕ 
συµπυκνώνεται σε ένα Γενικό Στόχο, ο οποίος εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα, την 
εξωστρέφεια και την καινοτοµία.  

• Ο Γενικός Στόχος του ΠΕΠ  ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νησιών «η 
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθµού 
οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών» βρίσκεται σε εµφανή συνάφεια µε τους Γενικούς 
Στόχους του ΕΠΑΕ. 

Η συµπληρωµατικότητα και η συνέργεια των στόχων του ΕΠΑΕ µε εκείνους των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των 5 Περιφερειών Μετάβασης 
απεικονίζεται στους πίνακες του Παραρτήµατος 4. 

Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Τα πλέον συµπληρωµατικά προς το ΕΠΑΕ Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι τα Ε.Π. 
Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια βίου Μάθηση και 
Περιβάλλον.  

Στην περίπτωση των τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, η συνέργεια σχεδιασµού 
και η συµπληρωµατικότητα στρατηγικών δεν είναι τόσο εµφανώς διαπιστώσιµη στα επίπεδα 
των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων, αλλά εξασφαλίζεται στο επίπεδο των θεµατικών 
προτεραιοτήτων και των δράσεων. Για παράδειγµα:  

• Ως προς την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, το ΕΠΑΕ και το Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» λειτουργούν συµπληρωµατικά: ενώ το ΕΠΑΕ 
εστιάζει, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του, στην ενίσχυση της ΕΤΑ και της 
καινοτοµίας σε όλους του κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της 
οικονοµίας και τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 
βίου Μάθηση» εστιάζει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας - επιτάχυνση 
της µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης µέσω ενίσχυσης της 
πανεπιστηµιακής έρευνας.  

• Ως προς την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, το Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» λειτουργούν  
συµπληρωµατικά προς το ΕΠΑΕ. Σε ότι αφορά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος το ΕΠΑΕ λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το Ε.Π. «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

• Ως προς την αειφορία και το περιβάλλον, το ΕΠΑΕ λειτουργεί υποστηρικτικά προς το 
Ε.Π. Περιβάλλον: κυρίως µέσω του Γενικού Στόχου 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού 
συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» και των Ειδικών Στόχων 4.1 
«Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του 
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ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας» και 4.4 «Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων», 
και υποστηρικτικά µέσω των λοιπών Ειδικών Στόχων (π.χ. 4.2, 4.3, 2.8 κλπ.) 
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2.5. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 3ης Εγκυκλίου του ΥπΟιΟ και του σχετικού εγγράφου 
εργασίας της Ε.Ε., η εκ-των-προτέρων αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» έγινε κατά τη διάρκεια της οριστικοποίησης του 
Προγράµµατος και συνεπώς µε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της συνέβαλε στην τελική 
του διαµόρφωση. Συνοπτικά, η εκ-των-προτέρων αξιολόγηση αφορούσε κυρίως στο πρώτο 
σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η προσπάθεια του Συµβούλου εστιάστηκε στη 
συνεργασία µε την Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) για τη βελτίωση του και τη 
σύνταξη του τελικού σχεδίου. 

 
Η συνδροµή της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης αφορούσε όλα τα κεφάλαια του πρώτου 
σχεδίου του Προγράµµατος, αλλού απλά κριτικά, µε παρατηρήσεις και προτάσεις για 
συµπληρώσεις / διορθώσεις των υφιστάµενων κειµένων (π.χ. στα πρώτα κεφάλαια Ανάλυση 
Υφιστάµενης Κατάστασης, Στόχοι κλπ.), αλλού µε σηµαντική συµβολή στην επεξεργασία και 
διατύπωση / διαµόρφωσή τους (π.χ. ∆είκτες κ.α.).  
 
Για την εργασία αυτή ο Σύµβουλος της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης (στα επόµενα 
αναφέρεται ως Σύµβουλος) συνεργάστηκε µε την ΟΣΠ, τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ, 
τους συµβούλους υποστήριξης για την κατάρτιση του Προγράµµατος και µε στελέχη των 
(τοµεακών) Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Η συνεργασία µε όλους τους ανωτέρω υπήρξε εποικοδοµητική και 
υλοποιήθηκε σε πλαίσιο συναίνεσης, παρά τις επιµέρους διαφορετικές θεωρήσεις, απόψεις 
και προσεγγίσεις, σχετικά µε το περιεχόµενο του Προγράµµατος. 
 
Συνοπτικά τα κύρια σηµεία των ευρηµάτων της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης του πρώτου 
σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και οι προτάσεις του Συµβούλου για τη βελτίωσή 
του καθώς και  οι προσαρµογές που έγιναν στο αρχικό σχέδιο αυτού  παρατίθενται στη 
συνέχεια : 
 
Στο Κεφάλαιο 1 (Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης) προτάθηκαν : 
 
o Συνοπτική γενική παρουσίαση των κυριότερων γεωγραφικών, δηµογραφικών και 

κοινωνικών δεδοµένων της χώρας, ώστε ο αναγνώστης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος να αποκτήσει µια γενική εικόνα του ευρύτερου περιβάλλοντος στην 
χώρα. Συµπληρώθηκε µε πίνακες διαρθρωτικών δεικτών. 

 
o Παρουσίαση των αναγκών που υπάρχουν στους επιµέρους τοµείς του Προγράµµατος, οι 

οποίες δηµιουργούν τις απαιτήσεις για τις προτεινόµενες στρατηγική και παρεµβάσεις. 
Μερική ενσωµάτωση του κειµένου αναγκών που προτάθηκε από τον Σύµβουλο. 

o Αναφορές σε θέµατα Πολιτισµού και Υγείας, αφού το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα 
αντιµετωπίσει συγκεκριµένες ανάγκες και στους τοµείς αυτούς. Ενσωµατώθηκαν 
αναφορές σε θέµατα πολιτισµού, προστέθηκε ειδική πρόβλεψη για την υγεία στις 
ενδεικτικές παρεµβάσεις. Ο Σύµβουλος εκτιµά ότι η διάσταση της έρευνας και της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της υγείας καλύπτεται από τις υπάρχουσες περιγραφές 
των Αξόνων Προτεραιότητας  1 και 2. 
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o Παρουσίαση της περιφερειακής διάστασης της ανταγωνιστικότητας στην χώρα, µε 
ειδικές αναφορές στις αστικές, ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές. Μερική 
ενσωµάτωση των προτάσεων µε αναφορές σε ειδικές χωρικές ενότητες. 

o Πολλές επιµέρους συµπληρώσεις / τροποποιήσεις του κειµένου [Παρατέθηκαν 
συγκεκριµένες προτάσεις]. 

 
Στο Κεφάλαιο 2 (Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013) προτάθηκαν : 
 
o Αναστοχοθέτηση του Προγράµµατος, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε τις 

απαιτήσεις της Τεχνικής Οδηγίας 1 και -κυρίως- µε το ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκε. 

o  Απάλειψη των ειδικών στόχων ανά τοµέα ή µετακίνηση τους σε Παράρτηµα. 
Παρατίθενται στο  Παράρτηµα 2. 

o Επανεξέταση της συνοχής της στρατηγικής µε βάση τους νέους στόχους. 
Ολοκληρώθηκε. 

o Επανεξέταση της συνάφειας της στρατηγικής ιδίως µε το νέο ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκε. 

 
Στο Κεφάλαιο 3 (Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες) προτάθηκαν : 
 
o Αναστοχοθέτηση σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας. Επικαιροποιήθηκε µε βάση την 

πρόταση για κατάργηση του Άξονα Προτεραιότητας για το Ανθρώπινο ∆υναµικό και 
χρήση της ρήτρας ευελιξίας (10%). 

o Εξέταση της δυνατότητας περιορισµού του πλήθους των παρεµβάσεων µε δεδοµένη και 
την περιορισµένη διαθεσιµότητα πόρων του Προγράµµατος. Έγιναν σηµειακές 
παρεµβάσεις. 

o Προσδιορισµός δεικτών (εκροών και αποτελέσµατος). Ολοκληρώθηκε. 
 
 
Στο Κεφάλαιο 4 (∆ιατάξεις Εφαρµογής) προτάθηκαν: 
 
o Αναφορά τόσο στα γενικά θέµατα της εφαρµογής των Προγραµµάτων όσο και στα 

εξειδικευµένα που πρέπει να εφαρµοστούν ειδικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, λόγω της φύσης, του περιεχοµένου και του 
περιβάλλοντος υλοποίησής του.  

 
Τελικά, το αποτέλεσµα της παραπάνω συνεργασίας κρίνεται συνολικά θετικό και  
εποικοδοµητικό, αφού στο Πρόγραµµα ενσωµατώθηκαν οι κυριότερες παρατηρήσεις και 
προτάσεις του Συµβούλου. ∆ιευκρινίζεται ότι :  
 
o Κάποιες από τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Συµβούλου δεν έγιναν αποδεκτές και 

δεν ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του Προγράµµατος, τουλάχιστον όπως προτάθηκαν. 
Αντ΄ αυτών, πολλές φορές, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας όλων των ανωτέρω 
αναφερθέντων στελεχών, διαµορφώθηκαν και ενσωµατώθηκαν στο Πρόγραµµα νέες 
διατυπώσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν και µάλιστα βελτιωµένες τις αντίστοιχες 
προτάσεις του Συµβούλου.  

o ∆εν υπάρχουν προτάσεις της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης οι οποίες δεν 
περιελήφθησαν στο κείµενο του Προγράµµατος, µε παραµένουσα ισχυρά αντίθετη 
άποψη του Συµβούλου. 

Ο Σύµβουλος της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης θεωρεί ότι το Πρόγραµµα όπως 
υποβάλλεται είναι γενικά υψηλού επιπέδου, και καλύπτει τις απαιτήσεις σχεδιασµού: 
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o Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης είναι ρεαλιστική και πλήρης. 

o Η αναπτυξιακή στρατηγική και η στοχοθέτηση είναι λογική και ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδιασµού στους τοµείς αναφοράς του Προγράµµατος και 
στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας καθώς και των αναγκών που 
προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. 

o Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν γενικά 
ως αρκετά φιλόδοξοι εξεταζόµενοι υπό το πρίσµα των παρεµβάσεων αλλά και των 
διαθέσιµων πόρων, αλλά αποτυπώνουν τις προτεραιότητες του εθνικού σχεδιασµού και 
καθιστούν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
κινητήριο µοχλό (συνδυαστικά µε τις ανάλογες παρεµβάσεις των Π.Ε.Π.) για την 
επίτευξη βασικών στόχων του ΕΣΠΑ. 

o Η γεωγραφική αναφορά του Προγράµµατος (8 Περιφέρειες Στόχου 1) σε σχέση µε την 
εθνική διάσταση των στρατηγικών επιλογών δηµιουργεί την ανάγκη ισχυρού 
συντονισµού µε τα Π.Ε.Π. των υπόλοιπων 5  Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013, ώστε να αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης 
των στόχων που αφορούν στο σύνολο της χώρας. 

o Το προτεινόµενο σύστηµα δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξης (εκροών και 
αποτελεσµάτων) του Προγράµµατος, µπορεί να δώσει αντιπροσωπευτικά στοιχεία και 
να εξασφαλίσει την απεικόνιση της πραγµατικής εικόνας της εξέλιξης, µε λογικό κόστος 
και προσπάθεια. 

o Η γενική εκτίµηση για την επάρκεια του σχεδιασµού µετριάζεται µερικώς από το µεγάλο 
πλήθος παρεµβάσεων καθώς και από περιορισµένες ελλείψεις στην εξειδίκευση 
ορισµένων ειδικών στόχων οι οποίοι αναφέρονται σε επί µέρους οριζόντιες πολιτικές 
(θέµατα προστασίας καταναλωτή, στήριξης εξωστρέφειας, δοµές στήριξης 
επιχειρηµατικότητας, νέα χρηµατοδοτικά µέσα). Εκτιµάται όµως ότι στην φάση αυτή του 
σχεδιασµού η περιορισµένη εξειδίκευση συµβάλλει στην ευελιξία του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος το οποίο είναι µια σύνθετη τοµεακού χαρακτήρα παρέµβαση για την 
εξυπηρέτηση των εθνικών στόχων. 

  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνταξη της εκ-των-προτέρων αξιολόγησης (και 
τελικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος) ήταν η ακόλουθη : 

 
Ο Σύµβουλος έλαβε το πρώτο σχέδιο του Προγράµµατος όπως είχε καταρτιστεί από την 
ΟΣΠ (µε την συνεργασία των συµβούλων κατάρτισης). Εξετάζοντας και αναλύοντας το 
κείµενο αυτό ο Σύµβουλος προσδιόρισε τις -κατά την άποψή του- ελλείψεις και 
ασυµβατότητές του και διατύπωσε τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του, τις οποίες 
υπέβαλε στη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ. Ακολούθησαν πολλές συναντήσεις, συνεργασίες 
και ανταλλαγές απόψεων µεταξύ του Συµβούλου και των στελεχών της ΟΣΠ, της ΕΥ∆ και 
των συµβούλων κατάρτισης, µε στόχο την συµπλήρωση, βελτίωση του  Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και του κειµένου παρουσίασής του. 
Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε και µε βάση τα επόµενα τροποποιηµένα σχέδια του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
Ειδική διαδικασία ακολουθήθηκε για τον προσδιορισµό των δεικτών παρακολούθησης του 
Προγράµµατος και την ποσοτικοποίηση των στόχων τους. Ο Σύµβουλος επεξεργάστηκε τα 
στοιχεία που υπήρχαν στο Πρόγραµµα και πρότεινε σειρά δεικτών. Αυτοί συζητήθηκαν τόσο 
µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ (για τους επιµέρους τοµείς του Προγράµµατος) όσο και στο 
πλαίσιο της ΟΣΠ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

∆εδοµένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
αποτελεί µία σύνθετη και κρίσιµη, σε επίπεδο εξυπηρέτησης εθνικών στόχων, τοµεακή 
παρέµβαση η οποία καλείται να αντιµετωπίσει προκλήσεις σε ευρύ πεδίο των θεµατικών 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ,  είναι κατανοητή η αντικειµενική δυσκολία πλήρους, συνοπτικής 
και ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης. Επιπρόσθετη δυσκολία δηµιουργεί η 
ανάγκη χωρικής εξειδίκευσης της ανάλυσης στις 8 Περιφέρειες Στόχου 1 και στις 5 
µεταβατικές Περιφέρειες καθώς και η ενσωµάτωση της ρήτρας ευελιξίας για θέµατα 
ανθρώπινου δυναµικού. Ο Σύµβουλος παραθέτει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που 
ακολουθούν έχοντας υπόψη τις τεχνικές αλλά και τις ουσιαστικές δυσκολίες που παρουσιάζει 
η σύνταξη αναλόγου πολυπλοκότητας στρατηγικών κειµένων. 

Αναφορικά µε την ανά τοµέα αξιολόγηση της επάρκειας και της τεκµηρίωσης επισηµαίνονται 
τα ακόλουθα : 
 
•  Έρευνα και καινοτοµία 
 

o Είναι αναγκαίο να αναλύεται η καινοτοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων σε 
όλους τους παραγωγικούς τοµείς που ενισχύονται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα (µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο) και να µην περιορίζεται η ανάλυση 
της καινοτοµίας σε σχέση µε την έρευνα. Εφόσον διαπιστώνεται από την ανάλυση 
ότι χρειάζεται ενίσχυση η κλαδική συνιστώσα της βιοµηχανικής πολιτικής, είναι 
αναγκαίο να εντοπιστούν οι κλάδοι που µπορεί να εντείνουν τις καινοτοµικές τους 
δραστηριότητες και εκείνοι που θα συµβάλουν περισσότερο στην επέκταση της 
οικονοµίας της γνώσης. Με δεδοµένο το έλλειµµα τεκµηρίωσης στην παρούσα φάση 
προτείνεται να επιδιωχθεί η εµβάθυνση και επέκταση της ανάλυσης στους 
παραγωγικούς τοµείς µέσω σχετικής έρευνας κατά την φάση προετοιµασίας 
εφαρµογής. 

o Το Παράρτηµα 1 του Σχεδίου του Προγράµµατος παρέχει πληρέστερα στοιχεία για 
την τρέχουσα κατάσταση, µερικά από τα οποία θα είχαν θέση στο κυρίως κείµενο, 
µε δεδοµένη τη βαρύτητα της «οικονοµίας της γνώσης» στις προτεραιότητες του 
ΕΠΑΝ, ώστε να τεκµηριωθεί η ανάγκη για ταχεία αλλαγή του επιχειρηµατικού τοπίου 
στην Ελλάδα και να µεγεθυνθούν συνακόλουθα οι δραστηριότητες παραγωγής και 
µεταφοράς νέων γνώσεων. 

o Η παραγωγή επίκαιρων στατιστικών στοιχείων (now casting) στον τοµέα της 
καινοτοµίας και της έρευνας γίνεται πιεστική, δεδοµένης της σηµασίας του τοµέα 
στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

 
 
•   Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της εξωστρέφειας και της αναβάθµισης    του    

παραγωγικού ιστού της χώρας 
 

o  Σε γενικές γραµµές, εκτιµάται ότι η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της 
ελληνικής οικονοµίας που περιλαµβάνεται στην Ενότητα 1 του Σχεδίου του  
Προγράµµατος καθώς και η ανάλυση που παρατίθεται στο Παράρτηµα 1, είναι 
περιεκτική και καλύπτει το σύνολο των προτεινόµενων πεδίων παρέµβασης που 
αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της εξωστρέφειας και της 
αναβάθµισης του παραγωγικού ιστού της χώρας. 
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o Η ανάλυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας καλύπτει µε επάρκεια τις 
βασικές συνιστώσες της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Θα ήταν σκόπιµη 
µία τοµεακή και περιφερειακή ανάλυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτογενούς τοµέα και της 
αγροτοβιοµηχανίας καθώς και της εξέτασης των τάσεων διεθνοποίησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο κλάδων όσο και σε επίπεδο αγορών-
στόχων, προκειµένου να προσδιορισθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια εκείνες οι αγορές 
και τα προϊόντα που εµφανίζουν τις καλύτερες προοπτικές ή χρήζουν ιδιαίτερης 
υποστήριξης, ενόψει και της εφαρµογής του νέου αναπτυξιακού νόµου. 

o  Η ανάλυση είναι αρκούντως περιεκτική και ολοκληρωµένη όσον αφορά το επίπεδο 
παραγωγικότητας της χώρας. 

o Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των οικείων 
παραγράφων του Παραρτήµατος, καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του 
τουρισµού, του εµπορίου και της Ε&Τ. Εντούτοις, είναι σκόπιµο η ανάλυση της 
επιχειρηµατικότητας να µην παρουσιάζεται σε ξεχωριστή παράγραφο, αλλά να 
διατρέχει όλα τα επιµέρους θεµατικά πεδία της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης 
(εξωστρέφεια, παραγωγικότητα, καινοτοµία κλπ.). Παράλληλα, εκτιµάται ότι µία 
συνοπτική παρουσίαση της επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού µε 
περιορισµένη επιχειρηµατικότητα (γυναίκες, ΑΜΕΑ κλπ.), σε περιοχές που 
πλήττονται από αποβιοµηχάνιση ή/και σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες, πέρα 
από την απλή αναφορά στους επιδιωκόµενους στόχους του Προγράµµατος για την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, θα καθιστούσε την ανάλυση πληρέστερη και πιο 
συνεκτική. Επίσης, θεωρείται σκόπιµη η αναφορά σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 
απασχόλησης στους επιµέρους τοµείς και κλάδους (στο Παράρτηµα 1).  

o Η ενότητα της ανάλυσης που αφορά την καινοτοµία και τους ανθρώπινους πόρους 
αποδίδει µε ικανοποιητική πιστότητα και πληρότητα την εικόνα της ελληνικής 
οικονοµίας σε όρους ανάπτυξης της έρευνας και τεχνολογίας αποτυπώνοντας το 
χαµηλό βαθµό ενσωµάτωσης της ΕΤΑ στην παραγωγική διαδικασία και την 
αδυναµία προσαρµογής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η καινοτοµία 
δεν εξαντλείται στις παραπάνω δύο παραµέτρους (έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη) αλλά  θα πρέπει να ενσωµατώνει και άλλες δυνατότητες, όπως είναι η 
ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού, ο σχεδιασµός και η παραγωγή νέων 
προϊόντων, η αξιοποίηση νέων µορφών απασχόλησης, η χρήση καινοτόµων 
εργαλείων προώθησης κλπ. 

o Όσον αφορά στην επενδυτική προσπάθεια, η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
αποτυπώνει σε ικανοποιητικό βαθµό τη διαχρονική εξέλιξη των εθνικών πολιτικών 
ενίσχυσης επιχειρήσεων και τη θέση της χώρας σε σχέση µε τις άλλες χώρες - 
µέλη. Ταυτόχρονα, εντοπίζει µε ευστοχία τα βασικότερα προβλήµατα της ελληνικής 
επενδυτικής πολιτικής και οδηγείται σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα-στόχους για 
την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Αντίθετα, η σχετική παράγραφος 
υποστηρίζεται λιγότερο αποτελεσµατικά σε ότι αφορά την ιδιωτική επενδυτική 
δραστηριότητα και το βαθµό εισροής ξένων άµεσων επενδύσεων και εκροής 
ελληνικών κεφαλαίων. 

o Η τοµεακή και κλαδική σύνθεση της ελληνικής οικονοµίας, παρότι αναλύονται µε 
σχετική επάρκεια και αποτυπώνουν το ειδικό βάρος των επιµέρους τοµέων και 
κλάδων όσον αφορά τα πεδία που καλύπτει το Πρόγραµµα  (µεταποίηση, 
τουρισµός, εµπόριο), δεν περιλαµβάνει στοιχεία για άλλους τοµείς/ κλάδους της 
οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. πρωτογενής τοµέας, υπηρεσίες πέραν του 
τουρισµού και του εµπορίου κ.α.) που, αν και δεν αποτελούν πεδία παρέµβασης 
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του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, επιδρούν σηµαντικά - θετικά ή αρνητικά - στο 
βαθµό ανταγωνιστικότητας της χώρας και συνεπώς, θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη στη συγκεκριµένη παράγραφο.  

o Ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο του τουρισµού, εκτιµάται ότι η σχετική 
παρουσίαση που παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 του Προγράµµατος είναι 
αρκούντως αναλυτική και υποστηρίζει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο την ανάλυση 
της υφιστάµενης κατάστασης της οποίας αποτελεί µέρος όσο και τη στρατηγική του 
Προγράµµατος στο συγκεκριµένο τοµέα.  

o Επισηµαίνεται η σχετικά περιορισµένη ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
(αριθµός επιχειρήσεων, συµµετοχή στο ΑΕΠ, συµµετοχή στην απασχόληση, 
περιφερειακή κατανοµή, διαχρονική εξέλιξη κλπ.) των ειδικών µορφών τουρισµού, 
µε εξαίρεση την αναφορά στις πρόσφατες και αναµενόµενες εξελίξεις στον τοµέα 
των υποδοµών και παρεχόµενων υπηρεσιών των τουριστικών λιµένων (µαρίνες 
κλπ.). Με δεδοµένο ότι η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελούν εκφρασµένους στόχους του 
Άξονα Προτεραιότητας  2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, 
αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας» και προτείνονται ως ενδεικτικές 
δράσεις, θα ήταν σκόπιµη η παράθεση τέτοιων στοιχείων. Καθώς η παράλειψη 
αυτή φαίνεται να οφείλεται σε έλλειψη σχετικών δεδοµένων, θα πρέπει να 
επισηµανθεί η ανάγκη παρακολούθησης τους από τους αρµόδιους εθνικούς / 
κλαδικούς φορείς. 

o Η ανάλυση περιλαµβάνει την επισήµανση των απαιτήσεων που θέτει το νέο 
προγραµµατικό πλαίσιο όσον αφορά τις Περιφέρειες της χώρας και µια συνοπτική 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών των περιφερειών. Απουσιάζει µία περισσότερο 
σε βάθος ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην ελληνική περιφέρεια η οποία 
θα οδηγούσε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
τις δυνατότητες των Περιφερειών της χώρας. 

 
• Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού 
 

o Αναφορικά µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού σηµειώνεται ότι µε την 
αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας λειτουργεί συνοδευτικά ως προς τους άξονες 
παρέµβασης. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιµη η παράθεση στοιχείων για το 
ανθρώπινο δυναµικό σε συγκεκριµένους τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 
• Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, του ανταγωνισµού και της 

προστασίας του καταναλωτή 
 
o Αναφορικά µε την αναβάθµιση και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, στη 

σχετική υπο-ενότητα της ανάλυσης γίνεται πλήρης αν και επιγραµµατική αναφορά 
στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  

o Όσον αφορά στις ∆οµές Στήριξης Επιχειρήσεων, θα ήταν χρήσιµη µια αναφορά στα 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή των αντίστοιχων πράξεων του ΕΠΑΝ 2000-2006 
στον οποίο προβλέπονταν ειδική κατηγορία παρέµβασης («ανάδειξη των δοµών 
στήριξης των επιχειρήσεων σε µηχανισµούς παραγωγής στρατηγικής 
πληροφόρησης σε ζητήµατα αγορών και καινοτοµίας»)  

o Σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και ειδικότερα µε τα Κεφάλαια 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (venture capital) και τον δανεισµό επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων, εξετάζεται η θέση της χώρας εντός της ΕΕ-15. Σχολιασµός για τη 
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χαµηλή αξιοποίηση των  venture capitals γίνεται στην Ενότητα «Ανταγωνιστικότητα 
και καινοτοµία και ανθρώπινοι πόροι». ∆εν υπάρχουν αναφορές για τα λοιπά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και για τον βαθµό κατά τον οποίο αξιοποιήθηκαν αυτά, 
ούτε στοιχεία για τον τρόπο και τις διαδικασίες αξιοποίησης κατά τη διάρκεια του Γ’ 
ΚΠΣ των λοιπών χρηµατοδοτικών εργαλείων. Θα ήταν επίσης σκόπιµη η 
επισήµανση της ιδιαίτερα χαµηλής αξιοποίησης των Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών σε σχέση µε τις λοιπές χώρες.  

o Η αναφορά σε θέµατα εκσυγχρονισµού των επιχειρηµατικών υποδοµών, είναι 
σχετικά περιορισµένη. 

o Στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης δεν εντοπίζονται αναφορές στον τοµέα 
του πολιτισµού παρά το γεγονός ότι περιλαµβάνονται αντίστοιχες κατηγορίες 
παρεµβάσεων. Σε επόµενα σχέδια προστέθηκαν αναφορές στο Παράρτηµα 1. 

o Αντίστοιχη αδυναµία διαπιστώνεται στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
σχετικά µε τις δράσεις ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών, περιοχών NATURA κλπ. Προτείνεται να ενσωµατωθούν 
στοιχεία από την ανάλυση του ΕΣΠΑ 

o Αναφορικά µε την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή δεν εντοπίζεται η 
παράθεση στοιχείων περιγραφής της υφιστάµενης κατάστασης. 

o Όσον αφορά στην ανάδειξη–προβολή προϊόντων και υπηρεσιών και στις δράσεις 
προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό δεν αναφέρονται οι πολιτικές που 
ασκήθηκαν και οι παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν, όπως επίσης δεν παρατίθενται 
ποσοτικά στοιχεία.  

 
• Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας 

 
o Στο κεφάλαιο 1 του Προγράµµατος θα ήταν χρήσιµο να περιλαµβάνεται συνοπτική 

ανάλυση σχετικά µε τα µεγέθη και τους ρυθµούς µεταβολής του ενεργειακού τοµέα 
και των φυσικών πόρων στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε εκτενέστερη αναφορά 
σχετικά µε την επενδυτική προσπάθεια στον ενεργειακό τοµέα της χώρας. 

o Στο κείµενο θα ήταν χρήσιµη µια αναφορά για τη σύνδεση µεταξύ της εξωστρέφειας 
της ελληνικής οικονοµίας και του ενεργειακού τοµέα, καθώς οι ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις µε γειτονικές χώρες και ο Τούρκο-Έλληνα-Ιταλικός αγωγός φυσικού 
αερίου εµµέσως επηρεάζουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. 

o Στο τµήµα του κεφαλαίου 1 του Προγράµµατος που αφορά στην ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας, δεν συσχετίζεται επαρκώς η σχέση µεταξύ του 
ενεργειακού τοµέα και των συνθηκών ευηµερίας του πληθυσµού. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι είναι σηµαντικό να υπάρξει ενίσχυση του Νότιου Συστήµατος, ώστε να 
αποφευχθούν τα προβλήµατα ασφάλειας και αστάθειας, τα οποία µειώνουν την 
αξιόπιστη διάθεση ενέργειας στους καταναλωτές. 

o Στο κείµενο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας επισηµαίνεται ότι 
για την υλοποίηση των µεγάλων παρεµβάσεων εθνικής σηµασίας, όπως οι 
ενεργειακοί άξονες, η περιφερειακή διάσταση έχει δευτερεύουσα σηµασία, καθώς η 
Περιφέρεια ωφελείται έµµεσα µόνο. Ορθώς λοιπόν δεν υπάρχει σε βάθος ανάλυση 
σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, θα έπρεπε να επισηµανθεί η ιδιαιτερότητα των 
νησιωτικών περιφερειών και ειδικότερα των µη διασυνδεδεµένων νησιών, ο 
ενεργειακός εφοδιασµός των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιµος και απαιτεί 
παρεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα. 
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• Ανάλυση ∆υνατοτήτων - Αδυναµιών - Προοπτικών – Απειλών 
 

o Η Ανάλυση SWOT προσαρµόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στην κλασσική µορφή 
που ακολουθείται και στο ΕΣΠΑ. Το περιεχόµενο της Ανάλυσης είναι γενικά 
ικανοποιητικό και επαρκές, επιβεβαιώνεται από τη σύνθεση της ανάλυσης της 
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης των πεδίων εφαρµογής του Προγράµµατος και 
ενσωµατώνει επαρκώς τα βασικά συµπεράσµατα της.  

 
• Ανάγκες 
 

o Κρίθηκε σκόπιµη και ιδιαίτερα χρήσιµη µια δοµηµένη, σχετικά συνοπτική αλλά 
περιεκτική παρουσίαση των υπαρχόντων προβληµάτων και αναγκών, που 
προκύπτουν ως συµπέρασµα της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στο Σχέδιο του Προγράµµατος. Παρατέθηκε και ενσωµατώθηκε 
παρουσίαση των υπαρχόντων προβληµάτων-αναγκών. 

 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

• Συνάφεια στρατηγικών και γενικών στόχων 
 
∆ιαπιστώνεται υψηλός βαθµός συνάφειας µεταξύ στρατηγικών και γενικών στόχων του 
Προγράµµατος. ∆ιαφαίνεται µια τάση «1-προς-1» αντιστοίχησης των Στρατηγικών και 
Γενικών στόχων. Η τάση αυτή µοιάζει να ακολουθείται και σε άλλα σηµεία της λογικής του 
Προγράµµατος και είναι –σε µεγάλο βαθµό- αποτέλεσµα της προσπάθειας απλοποίησης της 
δοµής του και συµµόρφωσης προς τις γενικές οδηγίες του ΥΠΟΙΟ περί σύνταξης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της  περιόδου 2007-2013. 

o Ο Στρατηγικός Στόχος της «Ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου 
ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την 
αειφορία» εµφανίζει τη µεγαλύτερη συνάφεια µε το σύνολο των γενικών στόχων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. 

o Ο Στρατηγικός Στόχος για «Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» 
εµφανίζει µεγάλη συνάφεια µε το Γενικό Στόχο 1 αλλά συνολικά φαίνεται να 
υποστηρίζεται πιο έµµεσα από τους γενικούς στόχους του Προγράµµατος. Ο 
Στρατηγικός Στόχος 1 παρουσιάζει µεν την χαµηλότερη συνάφεια ως προς τους 
Γενικούς Στόχους, αλλά καλύπτεται σε αρκετά υψηλό βαθµό σε απόλυτα µεγέθη. 

 
• Συνάφεια Στρατηγικής και Προβληµάτων / Αναγκών 
 
Σε ότι αφορά τον έλεγχο συνάφειας της στρατηγικής µε τα προβλήµατα / ανάγκες 
σηµειώνεται η αντικειµενική δυσκολία πλήρους αντιστοίχησης που παρουσιάζεται λόγω του 
εύρους περιοχών ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και της 
πολυπλοκότητας των στοιχείων που προσδιορίζουν την ανάλυση και τον καθορισµό της 
στρατηγικής και των στόχων. 

o Τη µεγαλύτερη συνάφεια µε τις προσδιορισµένες ανάγκες εµφανίζουν οι 3 πρώτοι 
Γενικοί Στόχοι του Ε.Π. που αφορούν την «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και 
της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την 
αναδιάρθρωση της Ελληνικής Οικονοµίας και την µετάβαση στην οικονοµία της 
γνώσης», την «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – 
Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική 
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αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και 
κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας»48 και τη «Βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος 
και των υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών, µηχανισµών και εργαλείων για την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας – Ενδυνάµωση του ανταγωνισµού – Προστασία 
του καταναλωτή».  

o Ο Γενικός Στόχος 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – 
Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική 
αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και 
κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας» παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συνάφεια σε σχέση 
µε τους λοιπούς, ως προς τη συνεισφορά του στην αντιµετώπιση του συνόλου των 
προσδιορισθέντων Προβληµάτων. 

o Ο Γενικός Στόχος 4, «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας» παρουσιάζει της πιο περιορισµένη συνάφεια σε σχέση µε 
όλους τους υπόλοιπους, γεγονός που κρίνεται λογικό δεδοµένου του στοχευµένου 
περιεχοµένου του στόχου. 

o Η ανάγκη / πρόβληµα «Ηµιτελές ενεργειακό δίκτυο και περιορισµένη εφαρµογή 
«πράσινων» επιχειρηµατικών στρατηγικών» καθώς επίσης και οι «∆υσκολίες 
βελτιστοποίησης του συνδυασµού των αναπτυξιακών συνεισφορών των κλάδων της 
οικονοµίας» ικανοποιούνται σε συγκριτικά χαµηλότερο βαθµό από τους γενικούς 
στόχους. 

 
• Συνάφεια Ειδικών και Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

o Αυξηµένη συνάφεια παρατηρείται µεταξύ των Γενικών και Ειδικών στόχων του 
Προγράµµατος. Εξαίρεση αποτελούν οι Ειδικοί στόχοι αναβάθµισης του ανθρώπινου 
δυναµικού, οι οποίοι καλύπτονται ωστόσο µερικώς από τους Γενικούς στόχους, µε 
στοχευµένες δράσεις επιµερισµένες ανά Άξονα Προτεραιότητας.  

o Ο Γενικός στόχος 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας» εµφανίζει συγκριτικά µειωµένη συνάφεια µε τους ειδικούς 
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ενώ αντίθετα, ο Γενικός στόχος 2 
«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του 
παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των 
εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθµιση των 
προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της 
Ελληνικής Οικονοµίας» εµφανίζει τη µεγαλύτερη συνάφεια µε τους αντίστοιχους 
ειδικούς στόχους. 

o Μικρή σχετικά είναι η συνάφεια των Ειδικών Στόχων «Μεγέθυνση και εµπλουτισµός 
του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος 
και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς του» και «Ορθολογική διαχείριση 
φυσικών πόρων» σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους. 

o Παρατηρείται ικανός αριθµός Ειδικών Στόχων µε βαθµό συνεισφοράς 50% στο 
σύνολο των Γενικών Στόχων, πράγµα που οφείλεται στην σαφή τάση για 
εξυπηρέτηση κάθε Γενικού Στόχου από εστιασµένους ειδικούς στόχους 
(µεγιστοποίηση της µονοσήµαντης εξυπηρέτησης στόχων του ανώτερου επιπέδου). Η 
τάση αυτή κρίνεται κατάλληλη λόγω του ευρέος φάσµατος τοµέων και δράσεων που 
καλύπτει το Πρόγραµµα. 

                                                 
48 ∆ιατηρούνται οι τίτλοι των Γενικών Στόχων όπως περιλαµβάνονται στο Σχέδιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος που υπεβλήθη τον Μάρτιο του  2007  
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• Συνοχή Αξόνων Προτεραιότητας και Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 
 

o Με τη νέα στοχοθέτηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, υιοθετήθηκε η 
προσέγγιση της ακριβούς αντιστοίχησης κάθε Γενικού Στόχου στους Άξονες 
Προτεραιότητας, µε αποτέλεσµα το Ε.Π. να δοµείται σε 4 θεµατικούς Άξονες (µε 
επιπρόσθετο Άξονα αυτόν της Τεχνικής Βοήθειας), όσοι ακριβώς και οι Γενικοί Στόχοι. 
Ως εκ τούτου, η συνοχή των Αξόνων Προτεραιότητας µε τους Γενικούς Στόχους είναι 
πλέον δεδοµένη. 

o Η «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας και αναβάθµιση του 
παραγωγικού ιστού της χώρας», που αποτελούν αντικείµενο του Άξονα 
Προτεραιότητας 2, παρουσιάζει υψηλό βαθµό συνοχής µε τις δράσεις των λοιπών 
Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος.  

o Η «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της 
αειφορίας» δεν παρουσιάζει υψηλή συνοχή µε τις δράσεις των λοιπών Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράµµατος, λόγω της φύσης του στόχου αυτού και του 
περιεχοµένου του Άξονα Προτεραιότητας 4. Συγκεκριµένα οι «∆ράσεις ολοκλήρωσης 
– εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας» και οι «∆ράσεις ενίσχυσης 
ειδικών επενδύσεων στον τοµέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο της προστασίας του 
περιβάλλοντος, µε έργα που αφορούν στην µετεγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου 
στην περιοχή της Αττικής» παρουσιάζουν τη χαµηλότερη συνάφεια σε σχέση µε 
οποιαδήποτε άλλη δράση των Αξόνων Προτεραιότητας. 

o Οι δράσεις «Γνώση-Αριστεία» και «Αξία» του Άξονα Προτεραιότητας 1– «Επιτάχυνση 
της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» παρουσιάζουν σχετικά χαµηλή συνοχή 
µε τις δράσεις των λοιπών Αξόνων Προτεραιότητας, δεδοµένου ότι οι δράσεις αυτές 
είναι ιδιαίτερα στοχευµένες στην εξυπηρέτηση του Γενικού Στόχου 1. 

 
 
• Συµπληρωµατικότητα / Συνέργεια των Αξόνων Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
 

o Η συνολική Συµπληρωµατικότητα / Συνέργεια των ∆ράσεων του Προγράµµατος είναι 
πολύ ικανοποιητική. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ακόµη  ευµενέστερο λαµβανοµένων 
υπ’ όψιν των εξής: 

 
- Οι «Συµπληρωµατικές δράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού» 
αποτελούν ειδικές περιπτώσεις παρέµβασης που εξειδικεύονται αποκλειστικά ανά 
Άξονα Προτεραιότητας. Η συνέργειά τους µε αντίστοιχες ∆ράσεις άλλων Αξόνων 
Προτεραιότητας είναι πρακτικά ουδέτερη (στην πράξη θα έπρεπε να εξαιρεθούν 
των υπολογισµών).  

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αποτελεί µια οιονεί ειδική κατηγορία παρεµβάσεων 
που –όπως φάνηκε και από την ανάλυση των προηγούµενων  ενοτήτων- 
παρουσιάζει µικρή συνάφεια µε τους λοιπούς Στόχους του Προγράµµατος. Ο 
υπολογισµός της συνεισφοράς των ∆ράσεών του θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση συντελεστή βάρους, κάτι στο οποίο ο Σύµβουλος δεν 
προέβη προς αποφυγή εσφαλµένων παραδοχών και µε στόχο την εξασφάλιση 
οµοιοµορφίας στον χειρισµό των Αξόνων Προτεραιότητας. 

 
o Οι ∆ράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 παρουσιάζουν σχεδόν ισότιµους 

δείκτες Συνέργειας / Συµπληρωµατικότητας µε τον Άξονα Προτεραιότητας 2 
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«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του 
παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των 
εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθµιση των 
προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της 
Ελληνικής Οικονοµίας» να εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές. 

o Οι «∆ράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση 
τους» και «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας» 
παρουσιάζουν ισχυρή Συµπληρωµατικότητα / Συνέργεια µε τις λοιπές ∆ράσεις του 
Προγράµµατος. 

o Οι ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος 
της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» παρουσιάζουν συνολικά την µικρότερη 
Συµπληρωµατικότητα / Συνέργεια µε όλες τις υπόλοιπες ∆ράσεις του ΕΠ. Όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω ο Άξονας αυτός αποτελεί ειδική κατηγορία παρεµβάσεων, κάτι 
που διεφάνη και από την ανάλυση συνάφειας µε τους λοιπούς στόχους του 
Προγράµµατος.  

 
• Καταλληλότητα µείγµατος πολιτικών  
 

o Σε σχέση µε την κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης στις κατηγορίες παρέµβασης, κατά 
κωδικό του Εφαρµοστικού Κανονισµού, προκύπτει ότι επιχειρήθηκε η βέλτιστη 
δυνατή κατανοµή µε βάση τη διαθεσιµότητα των πόρων, την προσπάθεια 
εξυπηρέτησης των βασικών στρατηγικών στόχων και την ανάγκη συνέχισης 
πολιτικών και δράσεων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.  

o Σηµαντικότερη από πλευράς δεσµεύσεων είναι η παρέµβαση µε Κωδικό 09 «Άλλα 
µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας» στην οποία 
συγκεντρώνεται το 26,03%  των συνολικών δεσµεύσεων της Κοινοτικής 
Χρηµατοδότησης. Επισηµαίνεται ότι για «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD) 
Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα» έχει δεσµευθεί το 64,29% της συνολικής 
Κοινοτικής Συνδροµής. 

o Σηµαντικές από χρηµατοδοτική άποψη είναι οι κατηγορίες µε Κωδικό 08 «Άλλες 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και οι κατηγορίες µε Κωδικούς  στην οποία δεσµεύεται 
το 15,21% και οι κατηγορίες µε κωδικούς 35 και 36 που αφορούν σε «Φυσικό αέριο» 
και «Φυσικό αέριο (∆Ε∆ –Η)» στις οποίες δεσµεύεται συνολικά το 7,17 %. 

o Ποσοστό από 5,0%-8,0% της Κοινοτικής συνδροµής έχει δεσµευτεί για 4 άλλες 
κατηγορίες και συγκεκριµένα, τις κατηγορίες µε κωδικό 05 «Προηγµένες υπηρεσίες 
υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων» (7,64%), 42 «Ανανεώσιµη 
ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες µορφές ενέργειας» (6,18%),  07 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία 
(καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, 
υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)» (5,53%), και την 39: «Ανανεώσιµη 
ενέργεια: αιολική ενέργεια» (5,39%). 

o Τη χαµηλότερη χρηµατοδοτική βαρύτητα εµφανίζει η παρέµβαση µε Κωδικό 55 
«Προώθηση των φυσικών πόρων», στην οποία αναλογεί το 0,19% της Κοινοτικής 
Συνδροµής.  

 
• Εκτίµηση της επάρκειας πόρων 
 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη, µε περιοχή εφαρµογής τις οκτώ Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης, 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013, 
συνολικά ανέρχεται σε 1721 εκ. €, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι εκτιµώµενοι πόροι για τις 
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πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,  για το σύνολο των δεκατριών Περιφερειών η 
αντίστοιχη εκτιµώµενη ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται σε 3220 εκ. € περίπου. Οι πόροι οι οποίοι 
δεσµεύονται συνολικά είναι µειωµένοι σε σχέση µε αυτούς του ΕΠΑΝ 2000-2006 (συνολική 
∆ηµόσια ∆απάνη 3.216,76 εκ. € στην έναρξη της προγραµµατικής περιόδου) αν ληφθεί 
υπόψη ότι ανάλογες δράσεις υλοποιούνταν από τα 13 ΠΕΠ συνολικού ύψους άνω των 600 
εκ. € σε ∆ηµόσια ∆απάνη. Το αντίστοιχο ποσό δεν είναι επακριβώς γνωστό για την τέταρτη 
προγραµµατική περίοδο αλλά θα είναι   χαµηλότερο ( σύµφωνα µε τη νέα αρχιτεκτονική των 
Προγραµµάτων και δεδοµένου ότι θα αφορά µόνο στις 8 περιφέρειες). Εποµένως παρότι  
σηµαντικό µέρος των δράσεων για τους ανθρώπινους πόρους δεν καλύπτεται πλέον από το 
Πρόγραµµα αλλά από τα Προγράµµατα του Ε.Κ.Τ. (εκτιµώµενου ύψους περίπου 200 εκ. €) 
συνολικά οι πόροι εµφανίζονται ελαφρά µειωµένοι. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η παραπάνω 
διαπίστωση αφορά στο σύνολο της επικράτειας ενώ για τις οκτώ περιφέρειες του Στόχου 1 
που καλύπτονται χρηµατοδοτικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα η κατάσταση από πλευράς επάρκειας πόρων είναι σαφώς θετικότερη. 

o Το µεγαλύτερο µέρος των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορά τον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – 
Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική 
αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και 
κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας», στον οποίο δεσµεύεται το 31,84% της συνολικής 
∆ηµόσιας ∆απάνης ή 548 εκ. €. ∆εύτερος σε χρηµατοδοτική βαρύτητα εµφανίζεται ο 
Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας», ο οποίος δεσµεύει το 27,89% (480 εκ. €). Ακολουθεί ο 
Άξονας 3 «Βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, 
υποδοµών, µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας – 
Ενδυνάµωση του ανταγωνισµού – Προστασία του καταναλωτή» µε 428 εκ. € και 
τελευταίος είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας 
και της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την 
αναδιάρθρωση της Ελληνικής Οικονοµίας και τη µετάβαση στην οικονοµία της 
γνώσης» στον οποίο δεσµεύονται 231 εκ. €. 

o Σηµειώνεται όµως ότι οι πόροι οι οποίοι δεσµεύονται στον τοµέα της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας (Άξονας Προτεραιότητας 1) σε σχέση µε αυτούς της 
Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση (σχεδόν 
διπλασιασµό) στο σύνολο των δεκατριών Περιφερειών. Οι επιπλέον πόροι 
κατευθύνονται στο σύνολό τους στις πέντε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, 
γεγονός το οποίο κρίνεται ορθολογικό δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές εστιάζεται το 
µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας ΕΤΑ της χώρας.  

o Σε σχέση µε την κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης στους Άξονες Προτεραιότητας 
αλλά και στις κατηγορίες παρέµβασης, κατά κωδικό του Εφαρµοστικού Κανονισµού, 
διαπιστώνεται ότι επιχειρήθηκε η βέλτιστη δυνατή κατανοµή µε βάση τη 
διαθεσιµότητα των πόρων, την προσπάθεια εξυπηρέτησης των βασικών στρατηγικών 
στόχων και την ανάγκη συνέχισης πολιτικών και δράσεων της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου.  

o Οι δεσµευµένοι πόροι είναι γενικά επαρκείς, δεδοµένου ότι οι στρατηγικές επιλογές 
και προτεραιότητες που εξυπηρετούν, εξυπηρετούνται και υποστηρίζονται και από 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (όπως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακής Σύγκλισης κλπ.) αλλά και τις 
εθνικές πολιτικές (όπως οι Σ∆ΙΤ). 

o Οι πόροι που αφορούν τον τοµέα της ενέργειας (Άξονας Προτεραιότητας 4), κρίνονται 
καταρχήν επαρκείς, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι  προορίζονται για 
παρεµβάσεις οι οποίες θα καλύψουν κρίσιµες ή/και σηµαντικές δράσεις για την 
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επίτευξη του στόχου που αφορά την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος και 
την ενίσχυση της αειφορίας. Ο τελικός βαθµός επάρκειας θα εξαρτηθεί από την 
πολιτική χρηµατοδότησης που θα εφαρµοστεί στο ύψος των ενισχύσεων και αυτός 
τελικά µπορεί να διαµορφωθεί από επαρκής έως πολύ επαρκής. 

o Παρά το γεγονός ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 2 εµφανίζει τη µεγαλύτερη 
χρηµατοδοτική βαρύτητα στο σύνολο του Προγράµµατος, πόροι που τον αφορούν 
(στο σύνολο των δεκατριών περιφερειών) είναι σηµαντικά µειωµένοι σε σχέση µε 
αυτούς της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, αποτυπώνοντας έτσι την 
στρατηγική πολιτική η οποία ενισχύει τους τοµείς της ενέργειας και της έρευνας και 
καινοτοµίας. Εκτιµάται ότι αυτοί οι πόροι θα καλύψουν επαρκώς χρηµατοδοτικά τις 
προγραµµατιζόµενες παρεµβάσεις και θα υποστηρίξουν την επίτευξη των τεθέντων 
στόχων (ποιοτικών και ποσοτικών) δεδοµένου ότι το νέο θεσµικό πλαίσιο (εφαρµογή 
Αναπτυξιακού Νόµου) προβλέπει µειούµενα ποσοστά συγχρηµατοδοτήσεων και 
µεγαλύτερη ιδιωτική συµµετοχή.  

o Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εµφανίζει σηµαντική αύξηση στους δεσµευµένους 
δηµόσιους πόρους σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, 
αποτυπώνοντας την προτεραιότητα και την στρατηγική κατεύθυνση για διαµόρφωση 
ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ο βαθµός ανταπόκρισης των πόρων του 
Άξονα Προτεραιότητας 3 στις ανάγκες των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων θα 
εξαρτηθεί από την εφαρµογή του σχετικού θεσµικού πλαισίου. 

• Ανάλυση Κινδύνων 
 

o Η πληθώρα των δράσεων του Προγράµµατος αντιβαίνει ως έναν βαθµό προς µια 
από τις συχνότερες παρατηρήσεις των αξιολογητών για κατακερµατισµό των 
κονδυλίων σε πολλές µικρές δράσεις, είναι όµως συµβατή µε τους γενικότερους 
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ και συνάδει και 
προς την παρατήρηση σχετικά µε την αναγκαιότητα των πολλαπλών παρεµβάσεων 
για να επιτευχθεί η µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. Κρίσιµο στοιχείο για την 
επίτευξη των στόχων αποτελεί ο βαθµός ετοιµότητας της Ελληνικής ∆ιοίκησης να 
αντεπεξέλθει στην πολυπλοκότητα του συστήµατος, η δυνατότητα επικέντρωσης σε 
συγκεκριµένες τεχνολογίες και κλάδους παραγωγής και η διασφάλιση επαρκούς 
«ζήτησης» για την εφαρµογή των δράσεων. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιµο να 
επιλεγούν οι δράσεις µε το προσδοκώµενο αµεσότερο αποτέλεσµα για να 
προταχθούν κατά την εκτέλεση του Προγράµµατος. Ορισµένες συµπτύξεις δράσεων, 
που θα περιόριζαν την πολυπλοκότητα και θα βελτίωναν την κατανόησή τους από 
τους δικαιούχους, είναι επίσης εφικτές. 

o Επισηµαίνονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από το σχετικά περιορισµένου µεγέθους 
εθνικό σύστηµα καινοτοµίας. Με κριτήριο την αµεσότητα στην υποστήριξη της 
καινοτοµίας, οι δράσεις της «αξίας» και οι δράσεις της «γνώσης» που συνδέονται µε 
τις επιχειρήσεις και την εφαρµογή δηµόσιων πολιτικών έχουν περισσότερο επείγοντα 
χαρακτήρα και θα πρέπει να προηγηθούν χρονικά κατά την εφαρµογή, για να δώσουν 
το στίγµα της πολιτικής του Προγράµµατος. Ο βασικός κίνδυνος κατά την εφαρµογή 
σχετίζεται µε το γεγονός ότι το Πρόγραµµα περιλαµβάνει µεγάλες, σύνθετες δράσεις 
και επιδιώκει την εµπλοκή πολλών οµάδων–στόχου. Απαιτείται συνεπώς αυξηµένη 
πρόνοια για συντονισµό. Ορισµένες από τις δράσεις αυτές θα µπορούσαν να 
συγχωνευθούν, για να διευκολύνουν την κατανόηση του Προγράµµατος από την 
«αγορά».  

o Επίσης φαίνεται αναγκαίο να παρακολουθηθεί συστηµατικά, κατά την εξέλιξη της 
υλοποίησης του Προγράµµατος ο βαθµός στον οποίο το ίδιο το Πρόγραµµα και τα 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που περιέχουν µέτρα για την έρευνα (ΕΠ 
Εκπαίδευσης, ΠΕΠ Αττικής και Κ. Μακεδονίας κτλ.) θα συµβάλουν στον ποσοτικό 
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στόχο της Λισσαβόνας και του ΕΠΜ για αύξηση της ΑΕ∆ΕΤΕ στο 1,5% του ΑΕΠ ως 
το 2010 ή έστω ως το 2013, µε συµµετοχή των επιχειρήσεων στο 40% της ΑΕ∆ΕΤΕ. 
Η επίτευξη του στόχου αυτού για το σύνολο της Ελλάδας προϋποθέτει την 
εντονότερη συµµετοχή στην προσπάθεια των πλέον προηγµένων τεχνολογικά 
Περιφερειών, όπως η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, οι οποίες θα πρέπει να 
ξεπεράσουν τα αντίστοιχα περιφερειακά ποσοστά τους πάνω από το 1,5% µέχρι το 
τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Η δυσκολία αφορά και την αποτελεσµατική 
εφαρµογή και το συντονισµό των προβλεπόµενων µέτρων και δράσεων από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες των τελικών δικαιούχων, και την ετοιµότητα και αξιοπιστία του 
συστήµατος παρακολούθησης και περιοδικής προσαρµογής του Προγράµµατος κατά 
την εκτέλεσή του, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι µεταβατικές Περιφέρειες Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την ευθύνη για την απορρόφηση του µεγαλύτερου 
ποσοστού της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης για την έρευνα και καινοτοµία.  

o Εµφανείς είναι επίσης οι κίνδυνοι που πηγάζουν από το χαµηλό επίπεδο θεσµικής 
ωρίµανσης των παρεµβάσεων για την ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

o Οι παρεµβάσεις για τους επιχειρηµατικούς υποδοχείς συνδέονται µε την ολοκλήρωση 
και θεσµοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού και Ειδικών Σχεδίων για τον Τουρισµό, τις 
ΑΠΕ και τη Μεταποίηση. 

o Η στρατηγική για την ανάπτυξη ∆οµών Στήριξης Επιχειρήσεων απαιτεί εστίαση της 
προσπάθειας στην παραγωγή πραγµατικής προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων. 

o Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος επηρεάζει θετικά την αποσαφήνιση της κατεύθυνσης και 
των ειδικών ρυθµίσεων των κρατικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις 
(συµπεριλαµβανοµένων των αγροτοβιοµηχανικών επενδύσεων). 

o Απαιτείται σηµαντική προσπάθεια για τον συντονισµό µεταξύ του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων  των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης για όλα τα θέµατα έρευνας – 
ανταγωνιστικότητας – εξωστρέφειας – επιχειρηµατικότητας. 

o ∆εδοµένου του χαρακτήρα του Προγράµµατος ως κινητήριου µοχλού για την επίτευξη 
βασικών στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ επιβάλλεται η έγκαιρη αποσαφήνιση 
κρίσιµων θεµάτων εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

• Εναλλακτικοί Μηχανισµοί Υλοποίησης 
 

o Το European investment Fund και γενικότερα οι ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (European Investment Bank) καθώς και το νέο χρηµατοδοτικό µέσο 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) προσφέρουν 
πρόσθετες δυνατότητες, που δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί.  

o Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα βρίσκεται 
στα πρώτα στάδια της εφαρµογής του και εκτιµάται ότι παρά τις επί µέρους 
επιφυλάξεις ήδη λειτουργεί θετικά στην κατεύθυνση της προσέλκυσης ιδιωτικών 
κεφαλαίων σε τοµείς που παραδοσιακά κάλυπταν τις ανάγκες τους (κυρίως σε 
υποδοµές) µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

o Τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ – Global Grants) σύµφωνα και µε 
την σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΥΠΟΙΟ αποτελούν επίσης 
δυνητικά σηµαντικό µέσο υλοποίησης καινοτόµων παρεµβάσεων µε χωρική κυρίως 
διάσταση αλλά και θεµατική εστίαση σε τοµείς που µπορούν να υποστηρίξουν την 
ανάδειξη νέων µορφών επιχειρηµατικότητας. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 135

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

• Συνάφεια µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
 

o Η σηµαντικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα – 
Επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ τονίζεται από την συµβολή του στην 
εξυπηρέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Συνοχή 
2007 -2013 καθώς το Πρόγραµµα συµβάλλει άµεσα σε 6 και έµµεσα σε 2 ΚΣΚΓ, 
επωµίζεται δηλαδή µαζί µε τα Π.Ε.Π το µεγαλύτερο βάρος στην επίτευξη των στόχων 
της Πολιτικής Συνοχής. 

o Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στην 
επίτευξη της γενικής συνέπειας των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ µε τους στόχους του 
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Ειδικότερα σηµειώνεται η βαρύνουσα σηµασία του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  για την 2η Θεµατική Προτεραιότητα (Κοινωνία της 
Γνώσης και Καινοτοµία), η από κοινού µε τα 5 Π.Ε.Π εξυπηρέτηση της 1ης Θεµατικής 
Προτεραιότητας – Κεφ 3 του ΕΠΜ (Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της 
Οικονοµίας) και η από κοινού µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης (Κεφ 4 του ΕΠΜ). 

o Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σε επίπεδο στόχων συµβάλλει θετικά στην «αύξηση 
της απασχόλησης» ενώ συµβάλλει µόνο έµµεσα και περιορισµένα στην  
«αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών».  

o Τέλος σηµειώνεται η κρίσιµη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα στην σύνδεση του ΕΣΠΑ µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και η έµµεση αλλά 
σηµαντική συνεισφορά του στις Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών 
Απασχόλησης. 

 
• Συνάφεια µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 
 

o Η ύπαρξη υψηλής συνάφειας επαληθεύεται από τη µήτρα διερεύνησης της συνοχής 
του Προγράµµατος µε το ΕΠΜ. Πολύ υψηλή συνάφεια διαπιστώνεται σε σχέση µε τις 
προτεραιότητες του ΕΠΜ «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την 
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 
και «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού, 
άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής 
θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ενώ αντίθετα 
έµµεση και περιορισµένη συνάφεια διαπιστώνεται σε σχέση µε την προτεραιότητα 
«Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και  εξασφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών». 

 
• Συνάφεια µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
 

o Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ το Πρόγραµµα καλείται να υπηρετήσει κυρίως τέσσερις από τις 
πέντε Θεµατικές Προτεραιότητες και ειδικότερα : 
• τη Θεµατική Προτεραιότητα 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, 

• τη Θεµατική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, 
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• τη Θεµατική Προτεραιότητα 4: Θεσµικό Περιβάλλον και 
• τη Θεµατική Προτεραιότητα 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, 

ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. 

o Η Θεµατική Προτεραιότητα 3, για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, δεν 
καλύπτεται, στο βαθµό που οι παρεµβάσεις του Προγράµµατος είναι εστιασµένες σε 
συγκεκριµένες οµάδες στόχο και ως εκ τούτου αφορούν κυρίως στο Γενικό Στόχο 8 
της συγκεκριµένης Προτεραιότητας. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• Το σύστηµα δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

o Η ανάπτυξη του Πλαισίου και η επιλογή των επιµέρους ∆εικτών έγινε µε βάση τη 
Λογική Παρέµβασης του Προγράµµατος (Στρατηγική) και διέπεται από τις 
προδιαγραφές των βασικών Μεθοδολογικών εργαλείων της Κοινότητας (Project Cycle 
Management, Logical Framework Approach, M.E.A.N.S.) και άλλες συµπληρωµατικές 
οδηγίες και έγγραφα (“The Guide” – Tavistock Institute, Εγκύκλιοι και λοιπά 
Μεθοδολογικά Έγγραφα Εργασίας). 

o Σύµφωνα µε το πνεύµα των σχετικών Κανονισµών και εγκυκλίων που διέπουν την 
κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, το Πλαίσιο ∆εικτών του Ε.Π. 
περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικούς ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων, για τις 
κύριες δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας, σε πλήρη συνάφεια µε τις επιταγές του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 
(2007-2013). 

o Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα αποτελεί 
µία σύνθετη και κρίσιµη, σε επίπεδο εξυπηρέτησης εθνικών στόχων, τοµεακή 
παρέµβαση. Προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στο ευρύ πεδίο των 
θεµατικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, το  Πρόγραµµα υιοθετεί ένα ολοκληρωµένο 
πλέγµα στρατηγικών, και οργανώνει τον µεγάλο αριθµό των πολύµορφων αναγκαίων 
παρεµβάσεών του σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας: τέσσερις που αντιστοιχούν σε 
αντίστοιχους Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος και ένα σχετικό µε την υποστήριξη 
της εφαρµογής του. Οι παρεµβάσεις του επιδιώκουν την επιτυχή αντιµετώπιση των 
προκλήσεων της εποχής σχετικά µε την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, 
σε ένα µεγάλο αριθµό τοµέων (Μεταποίηση-Υπηρεσίες, Έρευνα και Τεχνολογία, 
Ενέργεια, Τουρισµός, Πολιτισµός, Εµπόριο & Προστασία του Καταναλωτή), µε σκοπό 
την επίτευξη του συνόλου των προγραµµατικών στόχων του (στρατηγικών, γενικών 
και ειδικών) και την αποτελεσµατική κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών και 
προτεραιοτήτων.   

o Η διαχείριση µίας τόσο ευρείας (σε πολλούς τοµείς και σε πολλές θεµατικές ενότητες) 
και πολύπλοκης στρατηγικής παρέµβασης είναι αναµενόµενο να απαιτεί τη 
χρησιµοποίηση περισσότερων, συνθετότερων ή/και αναλυτικότερων ∆εικτών 
Παρακολούθησης, ιδιαίτερα σε επίπεδο εκροών. Η µεγέθυνση όµως του 
απαιτούµενου Πλαισίου ∆εικτών συχνά το οδηγεί σε αυτοαναίρεση: η διαχειριστική 
εµπειρία των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων (Β’ και Γ΄ ΚΠΣ) έχει 
αποδείξει πως η χρησιµοποίηση πολλών ∆εικτών, καίτοι µεθοδολογικά 
δικαιολογηµένη, δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τον στόχο της αποτελεσµατικής 
παρακολούθησης των παρεµβάσεων, ενώ παράλληλα επιβάλλει ένα δυσανάλογο µε 
το αποτέλεσµα κόστος και προσπάθεια, που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιµα. 
Αντίθετα, η διαµόρφωση ενός ευέλικτου, απλού και σχετικά περιορισµένου σε αριθµό 
δεικτών Πλαισίου, διευκολύνει την ανταλλαγή αξιόπιστων δεδοµένων προόδου 
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων του Προγράµµατος (ωφελούµενων, αναδόχων, 
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τελικών δικαιούχων, ΕΥ∆, ΥΠΑΝ, λοιπών εµπλεκόµενων Υπουργείων κλπ.) χωρίς να 
στερεί σηµαντικό βαθµό αξίας πληροφορίας. Μεθοδολογικά, αυτό είναι ιδιαίτερα 
σωστό στην περίπτωση των ∆εικτών Αποτελεσµάτων (και Επιπτώσεων, αν και όπου 
αυτοί απαιτούνται).   

o Το Πλαίσιο ∆εικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως διαµορφώθηκε µετά 
από µια σειρά διαβουλεύσεων µεταξύ της ΟΣΠ, των Συµβούλων κατάρτισης του 
Προγράµµατος και του Συµβούλου της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης, ακολουθεί σε 
σηµαντικό βαθµό την ως άνω λογική. Από ένα µεγάλο πλήθος πιθανών ∆εικτών για 
την ποσοτικοποίηση των Εκροών και αποτίµηση των Αποτελεσµάτων των 
παρεµβάσεων επιλέχθηκε ένα µικρός και αντιπροσωπευτικός πυρήνας, ο οποίος 
µπορεί να εκφράζει και αποτυπώνει σε µεγάλο βαθµό την πρόοδο των 
σηµαντικότερων παρεµβάσεων του Προγράµµατος.  

o Η επιλογή του Πλαισίου ∆εικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έγινε µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία αντανακλούν τη σηµαντικότητα και κρισιµότητα του 
κάθε ∆είκτη. Συγκεκριµένα, στη γενική περίπτωση, χρησιµοποιήθηκαν τα κάτωθι 
κριτήρια για την συµπερίληψη ή όχι ενός ∆είκτη στο Πλαίσιο :  

Κριτήρια επιλογής ∆είκτη: 
♦ Ο ∆είκτης προτείνεται από το ΕΣΠΑ. 

♦ Ο ∆είκτης αναφέρεται σε παρέµβαση µε µεγάλη χρηµατοδοτική βαρύτητα.  

♦ Ο ∆είκτης αναφέρεται σε παρέµβαση κρίσιµη για την επίτευξη των στόχων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

♦ Ο ∆είκτης αναφέρεται σε παρέµβαση ειδικού ενδιαφέροντος.  

o Όπου κρίθηκε σκόπιµο, είτε λόγω έλλειψης σχετικού προτεινόµενου δείκτη ΕΣΠΑ, είτε 
λόγω ύπαρξης σηµαντικών (σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια) παρεµβάσεων, το 
Πλαίσιο εµπλουτίστηκε µε πρόσθετους «ποσοτικούς» ∆είκτες, δηλαδή ∆είκτες που 
µπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις σχετικές παρεµβάσεις.  

o Η περιορισµένη και επιλεκτική χρήση τιµών βάσης (µε την σύµφωνη γνώµη του 
Συµβούλου Αξιολόγησης) αφορά κυρίως τους δείκτες που έχουν χαρακτηριστικά 
εθνικής συσσώρευσης και εποµένως είναι εφικτή η προσέγγισή τους και αποδίδουν 
µε σαφήνεια την εικόνα του τοµέα παρέµβασης. 

o Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι επιλεγέντες ∆είκτες πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 
(S.M.A.R.T) που τίθενται από τις σχετικές Κοινοτικές Μεθοδολογίες (Logical 
Framework Analysis) αλλά και από τις Εγκυκλίους του ΥπΟιΟ : 
• Είναι συγκεκριµένοι και σαφώς διατυπωµένοι. 

• Είναι αντικειµενικά µετρήσιµοι και διαθέτουν αριθµητικές Τιµές Βάσης και Στόχου 
σύµφωνα µε την προσέγγιση που προαναφέρθηκε.  

• Είναι δυνατό (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος) να 
ποσοτικοποιούνται εντός λογικών πλαισίων κόστους και χρόνου (π.χ. δεν 
απαιτείται η εκπόνηση πολύπλοκων µελετών για τον προσδιορισµό των τιµών 
τους). 

• Είναι αντιπροσωπευτικοί και συναφείς µε τα µετρούµενα µεγέθη (δηλαδή τα 
µεγέθη που έχουν τεθεί για τους κύριους στόχους και προτεραιότητες).  

• Αφορούν παρεµβάσεις που προσδιορίζονται εντός συγκεκριµένων χρονικών 
ορίων και αναφέρονται σε αποτελέσµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-
2013. 
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• Οι τιµές – στόχοι τους µπορούν να επιτευχθούν µε τους οικονοµικούς πόρους 
που διατίθενται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

o Οι ∆είκτες προσδιορίστηκαν σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και αφορούν στο σύνολο του Προγράµµατος. Για κάθε ∆είκτη 
προσδιορίστηκε η µετρούµενη παρέµβαση, η(οι) µονάδα(ες) µέτρησής του, η τιµή-
βάσης, η αξιοπιστία και επάρκεια των πηγών παροχής των στοιχείων µέτρησης / 
επαλήθευσης και –όπου απαιτείται-  το µέσο µοναδιαίο κόστος για τον υπολογισµό 
του.  

o Τελικά, οι ∆είκτες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπως διαµορφώθηκαν, είναι -
στο µέτρο του δυνατού- συγκεντρωτικοί και σε ορισµένες περιπτώσεις αφορούν 
περισσότερες της µιας κατηγορίες παρέµβασης.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

o Το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει στο Κεφάλαιο για τις ∆ιατάξεις Εφαρµογής 
(Κεφάλαιο 4 ), το σχέδιο των (κοινών) ∆ιατάξεων Εφαρµογής που διαµορφώθηκαν 
από το ΥΠΟΙΟ, προσαρµοσµένο στις ανάγκες και συµπληρωµένο µε τα ειδικά θέµατα 
που αφορούν στο Πρόγραµµα. 

o Το κείµενο αυτό καλύπτει τις (γενικές) απαιτήσεις των προγραµµατικών κειµένων της 
Ε.Ε. σχετικά µε τις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Ορισµένα θέµατα όµως παραµένουν προς 
διευκρίνιση καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν διατάξεις του νέου Νόµου για την 
εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου προγραµµατισµού 
2007-2013 (που θα αντικαταστήσει τον υφιστάµενο Ν. 2860/99). Τέτοια θέµατα είναι 
π.χ. η παρουσίαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 
συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, οι 
διαδικασίες επιλογής των έργων, κ.α. 

o Προκειµένου να υπάρξει πλήρης ετοιµότητα έναρξης υλοποίησης των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα πρέπει να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση των 
απαιτούµενων Υπουργικών Αποφάσεων ή εγκυκλίων που θα εξειδικεύουν επιµέρους 
θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας οργάνων, διαχείρισης, ένταξης πράξεων και 
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης. 

o Η αξιολόγηση κρίνει ως ιδιαίτερα θετική την σύσταση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού 
και εκτιµά πως θα ενισχύει και θα διασφαλίζει τον ορθολογικό προγραµµατισµό 
ενεργειών & πόρων & την τήρηση του Κοινοτικού Κανονιστικού Πλαισίου. Επίσης 
θετικά αντιµετωπίζεται η προβλεπόµενη διαδικασία για τον συντονισµό των δράσεων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα η σύσταση επιτροπής 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοικονοµικής 
τεχνικής  και δανείων ΕΤΕπ, καθώς και η σύσταση (µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο 
Έρευνας και Τεχνολογίας) Εθνικού Οργανισµού Έρευνας, ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Έρευνας και Τεχνολογίας και Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας. Σηµειώνεται όµως η 
ανάγκη για τον βέλτιστο δυνατό συντονισµό στην έκδοση των απαιτούµενων 
κανονιστικών πράξεων ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούµενες ρυθµίσεις.  

o Στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο δίδεται, ορθά, µεγαλύτερη έµφαση τόσο στην 
ορθή λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου (Σ∆Ε), όσο και στην 
διαδικασία του ελέγχου στα Σ∆Ε και σε κατάλληλο δείγµα ∆ράσεων  ενώ 
προβλέπεται µεγαλύτερη αυτοτέλεια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στην 
τρέχουσα διαχείριση.  
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o Σχετικά µε  τις διαδικασίες ένταξης – αξιολόγησης- παρακολούθησης πράξεων, 
επισηµαίνεται η ανάγκη διεύρυνσης της χρήσης της Συγκριτικής Αξιολόγησης, σε 
συνδυασµό µε απλουστεύσεις στην διαδικασία υποβολής προτάσεων και την µείωση 
της διακίνησης όγκου εγγράφων µε ενδεχόµενη καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής 
στους χρήστες του νέου ΟΠΣ. 

o Θετικά αξιολογείται η εφαρµογή συστήµατος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 
ικανότητας των Τελικών ∆ικαιούχων για: α) τη δηµιουργία νέων Φορέων Υλοποίησης 
µε τη µορφή Α.Ε. ή Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρµογής, β) την αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας φορέων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από Φορείς 
Υλοποίησης χαµηλότερης επάρκειας και  γ) την τεχνική υποστήριξη της 
προσαρµογής υφιστάµενων Φορέων Υλοποίησης. 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
• Η συµβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίµηση της χωρικής 

διάστασης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνεται διακριτή υπο-ενότητα που αφορά στην 
περιφερειακή διάσταση της ανταγωνιστικότητας, η οποία εξειδικεύεται ανά διακριτή 
Περιφέρεια ή ανά οµάδα Περιφερειών. Υπενθυµίζεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
καλύπτει χρηµατοδοτικά µόνο τις 8 Περιφέρειες Στόχου 1. Οι πολιτικές για την 
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα είναι, κυρίως, τοµεακές και οριζόντιες, και ο 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων δυσχεραίνει την προγραµµατική εκτίµηση 
της χωρικής κατανοµής τους: 

o Η ολοκλήρωση και θεσµοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, όπως επίσης και 
των συναφών µε τη θεµατική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ειδικών 
Χωροταξικών Σχεδίων για τον τουρισµό, τις ΑΠΕ και τη Μεταποίηση, εκτιµάται ότι θα 
συµβάλει καθοριστικά στην επίλυση κρίσιµων προβληµάτων χωροθέτησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και στην επιτάχυνση του ρυθµού υλοποίησης 
ειδικών κατηγοριών επενδύσεων. 

o Η ενσωµατωµένη διακριτή υπο-ενότητα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, η οποία 
αφορά τη χωρική διάσταση των παρεµβάσεων, κρίνεται σκόπιµο να εξειδικευθεί 
µεταγενέστερα και κατόπιν συνεννόησης των αρµόδιων Υπουργείων (ΥΠΑΝ και 
ΥΠΕΧΩ∆Ε).  

o Επίσης θα ήταν χρήσιµο στην υπο-ενότητα της περιφερειακής διάστασης της 
ανταγωνιστικότητας, που περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, να 
τεκµηριωθεί λεπτοµερέστερα η κατανοµή πόρων σε συγκεκριµένες κατηγορίες 
παρεµβάσεων στις Περιφέρειες. 

 
• Μεγιστοποίηση της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας 
Η Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία αποτελεί βασικό ζητούµενο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 
Πολιτικής και ειδικότερα των παρεµβάσεων που προωθούν την καινοτοµία, την δικτύωση 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου, την διάχυση της 
συσσωρευµένης γνώσης και την εµβάθυνση της εταιρικής σχέσης. 

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας προγραµµατισµού σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στα 
επίπεδα χρηµατοδότησης αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτικών που προσδίδουν 
Προστιθέµενη Αξία εστιάζοντας στην Συνοχή (Ολοκληρωµένη Πολυτοµεακή Ανάπτυξη), την 
Σταθερότητα (συνεπής µακροχρόνιος σχεδιασµός) και την Υπευθυνότητα (συστηµατική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση). 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα επωµίζεται, λόγω 
των βασικών στρατηγικών στόχων που καλείται να εξυπηρετήσει, σηµαντικό µέρος της 
συνολικής ευθύνης για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και ιδίως εκείνων που 
συµβάλλουν στην µεγιστοποίηση της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας. 

Από την άποψη αυτή η συµβολή του Προγράµµατος θα µπορούσε να είναι περισσότερο 
ευκρινής αν υπήρχαν διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες για την προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο που θα εξέταζαν την κατάσταση στους βασικούς τοµείς όπως 
πιθανόν να είχε διαµορφωθεί χωρίς την συµβολή του ΕΠΑΝ. Ενδεικτικά θα ήταν 
ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ερωτήµατα του τύπου: πόσες περισσότερες εκκινήσεις νέων 
επιχειρήσεων ή πόσες δοκιµαστικές εφαρµογές νέων ενεργειών η προσεγγίσεων 
πραγµατοποιήθηκαν που δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση του 
Προγράµµατος; 

Παρά το γεγονός ότι οι απαντήσεις σε ανάλογα ερωτήµατα φαίνεται να είναι θετικές εν 
τούτοις δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν χωρίς παρεµβάσεις στο σύστηµα 
παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε συνδυασµό µε την συνολική κίνηση 
και εξέλιξη των τοµέων  και των περιοχών παρέµβασης. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα προσανατολίζεται στην εκπλήρωση βασικών κριτηρίων που 
αφορούν στην Κ.Π.Α. και ιδίως: 

• Στην ανάγκη δηµιουργίας κρίσιµης µάζας ανθρώπινων και χρηµατοοικονοµικών 
πόρων 

• Στην ουσιαστική συµβολή στην υλοποίηση της πολιτικής Συνοχής µέσω των 
συνεργιών και της συµπληρωµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε 
άλλες παρεµβάσεις (τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιφερειών  σύγκλισης) 
και  

• Στην αντιµετώπιση προβληµάτων που παρουσιάζονται σε κοινοτικό επίπεδο 
(ενίσχυση της έρευνας, ενέργεια, κλπ). 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιοποίηση των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης στο σχεδιασµό και την 
οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δεν εξαντλείται µε τις άµεσες 
προσαρµογές του κειµένου του όπως περιλαµβάνονται στην ενότητα αυτή, καθώς πολλές 
από τις σχετικές επισηµάνσεις και κυρίως αυτές που αναφέρονται σε πιθανούς κινδύνους, θα 
ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν στο στάδιο της εξειδίκευσης και προετοιµασίας των 
παρεµβάσεων. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι στο τελικό στάδιο της υποβολής του 
Προγράµµατος (Ιούλιος 2007) και σε συνέχεια της διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εµπλουτίσθηκε το κείµενο της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης σε τοµείς 
που θίγονται στην προηγούµενη ενότητα όπως η καινοτοµική συµπεριφορά των 
επιχειρήσεων  και η ανάλυση της εξωστρέφειάς τους, η προστασία καταναλωτή, ο τοµέας της 
ενέργειας κά  

 Σε σχέση µε ορισµένα από τα θέµατα που θίγονται  στην παράγραφο «ανάλυση κινδύνων» 
επισηµαίνονται τα παρακάνω : 

• Το µεγάλο πλήθος των δράσεων   

Το µεγάλο πλήθος των δράσεων αποτελεί κίνδυνο από την µια πλευρά, ταυτόχρονα 
όµως αποτελεί και αναπόφευκτη ανάγκη για το Πρόγραµµα η οποία προκύπτει από 
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το µεγάλο πλήθος τοµέων πολιτικής που περιλαµβάνει, σε συνδυασµό και µε την 
κρισιµότητά τους στην επίτευξη σηµαντικών στόχων όπως η Στρατηγική της 
Λισσαβόνας, η επίτευξη των στόχων του Κυότο κλπ και την ανάγκη συνέχισης 
βασικών πολιτικών. Στη φάση της εφαρµογής και ειδικότερα στην ένταξη των 
πράξεων λαµβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και την 
Εφαρµογή θα ληφθεί µέριµνα για την κατά το δυνατόν διασφάλιση του µη 
κατακερµατισµού των πόρων.  

Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην θεσµική προετοιµασία των δράσεων και 
στην έγκαιρη προώθηση των υποστηρικτικών µελετών.  

• Μεγάλες παρεµβάσεις στην Ε&Τ  

Προωθείται τροποποίηση του νοµικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και µελέτες 
προετοιµασίας των «µεγάλων» και καινοτόµων παρεµβάσεων. Επισηµαίνεται ότι 
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο υπάρχει σχετική χρήσιµη εµπειρία από τη 
δράση των περιφερειακών πόλων καινοτοµίας και τη Ζώνη Καινοτοµίας 
Θεσσαλονίκης.  

Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί από την ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τη 
δηµιουργία ειδικής «οµάδας δράσης» για την προώθηση έργων µε έντονα 
καινοτοµικό χαρακτήρα και τα οποία θα διαθέτουν τις προϋποθέσεις παραγωγικής 
αξιοποίησης, µε έµφαση στην κινητοποίηση και το συντονισµό των εµπλεκόµενων 
φορέων ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη θεσµική και τεχνική ωριµότητα 
υλοποίησής τους.  

• Συντονισµός στα θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας  και µε τις πέντε περιφέρειες 
µεταβατικής στήριξης  

Ο συντονισµός µε τις πέντε  περιφέρειες διασφαλίζεται µέσω της συνεχούς 
συνεργασίας µε τη ΓΓΕΤ που αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη χάραξη και άσκηση  
πολιτικής στους τοµείς της έρευνας και τεχνολογίας και τον συντονισµό των 
αντίστοιχων παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  καθώς και τις αρµόδιες 
∆ιαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των δράσεων 
«Ανταγωνιστικότητας και Επιχιερηµατικότητας». 

• Χρηµατοδοτικά εργαλεία  

Για την ωρίµανση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και όπου απαιτείται θα 
χρησιµοποιηθούν σχετικές µελέτες. 
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2.6 ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Γενικά 

Το Ε.Π. για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα εξειδικεύει τη στρατηγική για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα 
περίοδο 2007-2013. 

Εκτιµάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέµβασης που προσδιορίζονται 
στο Πρόγραµµα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα για 
το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. 

Η στρατηγική αναφέρεται στους τοµείς µεταποίηση, υπηρεσίες, εµπόριο, προστασία 
καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια,  τουρισµός και πολιτισµός , καλύπτοντας 
εποµένως τα αντικείµενα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Περιοχή Μελέτης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα καλύπτει 
σε στρατηγικό και χρηµατοδοτικό επίπεδο ένα γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί στις οκτώ 
(8) Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1 «Σύγκλιση» οι οποίες είναι Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Ιόνια Νησιά, ‘Ηπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.  Ως 
ευρύτερη περιοχή µελέτης ορίζεται ολόκληρη η χώρα. 

Στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως ευρύτερη περιοχή 
µελέτης ορίζεται ολόκληρη η χώρα, που αποτελεί την αναγκαία διεύρυνση της περιοχής του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του Προγράµµατος (οκτώ Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1 
«Σύγκλιση»), στο οποίο εκτιµάται ότι δύνανται να αναµένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
άµεσες ή έµµεσες  από την υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων στόχων και δράσεων του 
προγράµµατος.    

Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα  

Το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας εξακολουθεί να παραµένει 
συγκριτικά χαµηλό, πράγµα που υπονοµεύει την εξασφάλιση συνθηκών 
αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης.   Ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2005 διαµορφώθηκε στο 
3,7%, ενώ για το 2006 και 2007 προβλέπεται επιτάχυνση στο 3,8% µε το ρυθµό να φθάνει το 
4% το 2008. Ήδη το 1ο εξάµηνο του 2006, ο ρυθµός ανάπτυξης έφθασε το 4,1%, µε ευνοϊκές 
ενδείξεις και προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη της 
Ελληνικής οικονοµίας θα µπορούσε να ξεπεράσει  τις προβλέψεις του Προγράµµατος 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
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∆ιαδικασία ΣΠΕ – Οδηγία 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια διαδικασία εκτίµησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, η οποία έχει 
θεσµοθετηθεί στην χώρα µας µε την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), στα 
πλαίσια εναρµόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.   Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η 
προώθηση της Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και 
θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων. Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ΣΠΕ. 

Άλλα σχετικά προγράµµατα 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» συσχετίζεται 
άµεσα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
και την Αναθεωρηµένη Ατζέντα της Λισσαβόνας, καθώς και µε τα εξής προγράµµατα: 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανθρώπινοι Πόροι, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Προσπελασιµότητας, Εθνικός 
Σχεδιασµός Στερεών Αποβλήτων, Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης των Εκποµπών Αερίων 
Θερµοκηπίου, Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός, Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και Περιφερειακοί Χωροταξικοί 
Σχεδιασµοί. 

Περιβαλλοντική Κατάσταση 

Αέρας 

Σε εθνικό επίπεδο, οι εκποµπές των βασικών αέριων ρύπων παρακολουθούν σε µεγάλο 
βαθµό το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. Στην περίπτωση όµως των οξειδίων του αζώτου (NOx) 
και διοξειδίου του θείου (SO2), παρατηρείται µετά το 1998 µια σηµαντική τάση αποσύνδεσης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της νέας κοινοτικής οδηγίας 2001/81/EΚ χαράζει τη 
βασική στρατηγική και τους στόχους της όσον αφορά την µείωση των αερίων εκποµπών για 
την περίοδο 2000-2003.  Η στρατηγική αυτή καθορίζει στόχους για τη µείωση των εκποµπών 
σε σύγκριση µε τα επίπεδα των εκποµπών του 2000 µέχρι το 2030 ως εξής: NOx κατά 47%, 
NMVOCs κατά 45%, SO2 κατά 67%, ΝΗ3 κατά 6%,  PM10 και PM2,5 κατά 38% και 46% 
αντίστοιχα. 

Κλίµα 

Η Ελλάδα έχει δεσµευθεί για τον περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές του 
αντίστοιχου έτους βάσης. Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 
2002 έχουν αυξηθεί κατά 21,1% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης.  

Θόρυβος 

Οι περιοχές µε ιδιαίτερο πρόβληµα υποβάθµισης του ακουστικού περιβάλλοντος, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι σχεδόν όλες οι αστικές 
περιοχές της χώρας. Βεβαίως το πρόβληµα είναι σαφώς εντονότερο στα µεγάλα αστικά 
κέντρα όπως στην Αθήνα, (που συγκεντρώνει το 40% του πληθυσµού, το 50% της 
βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, το 55 % των οχηµάτων και το 70 % των 
Υπηρεσιών), στη Θεσσαλονίκη κλπ.  
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Υδατικό Περιβάλλον 

Το συνολικό υδατικό δυναµικό της χώρας εκτιµάται κατά προσέγγιση σε 57.100 hm3/έτος.  Η 
κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 8.243 hm3/έτος, από τα οποία το 83% διατίθεται 
στην άδρευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 13% στην ύδρευση και το 3% στη βιοµηχανία και 
ενέργεια. Στις οκτώ περιφέρειας αµιγούς σύγκλισης η ζήτηση του νερού ανέρχεται σε 4.753,2 
hm3/έτος και από αυτά τα 4.377 hm3/έτος χρησιµοποιούνται στην άρδευση, τα 61,3 hm3/έτος 
στην κτηνοτροφία, τα 276,9 hm3/έτος στην ύδρευση και τα 31 hm3/έτος στη βιοµηχανία και 
ενέργεια Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε γενικές γραµµές 
θεωρείται ότι είναι αποδεκτή. 

Έδαφος 

Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήµατα σε ότι αφορά στους εδαφικούς πόρους εντοπίζονται 
στην ερηµοποίηση (συµπεριλαµβανοµένων της διάβρωσης και της αλάτωσης) που έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων και την υποβάθµιση της 
ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων.   

Βιοποικιλότητα  

Η Ελλάδα έχει προτείνει 239 περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας" (proposed Sites of 
Community Importance) σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. 

Επίσης έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί ∆ρυµοί, 6 Εθνικά Πάρκα, 19 περιοχές ως αισθητικά δάση, 
51 διατηρητέα µνηµεία της φύσης, 7 ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, 21 κρατικά εκτροφεία 
θηραµάτων και 10 υγρότοποι διεθνούς σηµασίας. 

Στη συνολική έκταση των 78.746 km2 των περιφερειών αµιγούς σύγκλισης τα 21.080,5 km2 
καταλαµβάνονται από περιοχές οι οποίες έχουν προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, 
δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 27% περίπου του συνόλου της έκτασης των 
περιφερειών. 

Πληθυσµός 

Στην αρχή του 2004 ο πληθυσµός της Ελλάδος ανερχόταν σε 11.040.650 άτοµα. Το 37% του 
πληθυσµού κατοικεί στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ συνολικά ένα ποσοστό 60% κατοικεί 
σε πόλεις µεγαλύτερες των 10.000 κατοίκων.  Η σύνθεση των ηλικιών παρουσίασε µια 
µετακίνηση προς τις µεγαλύτερες ηλικίες µε συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει, 
κατά την περίοδο 1992-2003, έντονα ανοδική πορεία. Η προσδοκώµενη ζωή κατά τη 
γέννηση, αυξήθηκε για τους άρρενες σε 76,6 το 2004 και για τις θήλεις σε 81,5 έτη στην ίδια 
χρονική περίοδο. 

Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον 

Η µερική απασχόληση το δεύτερο τρίµηνο του 2004 για τις περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης 
ήταν 81.294 απασχολούµενοι, η πλήρης απασχόληση για την ίδια περίοδο ήταν 1.482.472 
απασχολούµενοι, ενώ συνολικά το εργατικό δυναµικό των περιφερειών ανερχόταν στους 
1.563.766 απασχολούµενους. Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης για τις περιφέρειες 
αµιγούς σύγκλισης ανέρχεται σε 5,2%.   

Το ποσοστό απασχόλησης κατά την περίοδο (1994-2005) αυξήθηκε στην Ελλάδα από 
54,2% σε 60,1%. Ο δείκτης συνολικής επιχειρηµατικότητας εµφανίζει την Ελλάδα να 
τοποθετείται σε επίπεδο ελαφρά ανώτερο του µέσου όρου της ΕΕ (ποσοστό 5.8% έναντι 
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5.5%).  Ο συνολικός δείκτης παραγωγής της µεταποίησης, εµφανίζει µία στασιµότητα µετά το 
2000, στο τέλος µιας περιόδου αύξησης 1995-2000.  Σε επίπεδο χώρας εµφανίζεται µια τάση 
αποβιοµηχάνισης µε µείωση µονάδων και απασχόλησης.   

Ο τουρισµός αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο οικονοµικό τοµέα και συµβάλλει στο 
17% του ΑΕΠ. 

Στην Ελλάδα οι γενικοί δείκτες υγείας του πληθυσµού αν και σε καλό επίπεδο, δεν 
βελτιώνονται µε το ρυθµό άλλων µεσογειακών χωρών, παρουσιάζοντας υστέρηση στην 
πρόληψη, την οργάνωση της δηµόσιας υγείας και της πρωτοβάθµιας φροντίδας καθώς και 
στη στελέχωσή τους µε το κατάλληλο προσωπικό. 

Η Ελλάδα, αν και προικισµένη µε φυσικούς πόρους, παρουσιάζει χαµηλό µερίδιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές και συγκεκριµένα 9,6% για το 2003 (σε σχέση 
µε το µέσο όρο ΕΕ25 12,7%). Η Οδηγία 2001/77/EΚ προβλέπει για την Ελλάδα ενδεικτικό 
στόχο κάλυψης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές, περιλαµβανοµένων των µεγάλων 
υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 
2010 ίσο µε 20,1%, στόχος συµβατός µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Πολιτιστική Κληρονοµιά 

Η πολιτιστική κληρονοµία της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται 
εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, 
καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.  Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα 
πολιτιστικά αγαθά και προστατεύεται µε το Ν. 3028/2002. 

Εναλλακτικές και Αξιολόγηση 

Για την κατάρτιση του προγράµµατος εξετάσθηκαν η µηδενική λύση και τρεις επιπλέον 
εναλλακτικές λύσεις, οι εξής: 

Η πρώτη λύση επικεντρώνεται στην ταχύρρυθµη ανάπτυξη µε στόχο την άµεση απόδοση 
του προγράµµατος.  

Η δεύτερη λύση έχει πάλι σαν κύριο στόχο την ταχύρρυθµη ανάπτυξη αλλά µε επένδυση 
µόνο του 55% των πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε κλασικούς κλάδους της 
οικονοµίας. 

Η τρίτη λύση στοχεύει σε µια πιο ισορροπηµένη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.  Περίπου το 
15% των πόρων διοχετεύεται σε δράσεις που υποστηρίζουν την µετάβαση στην οικονοµία 
της γνώσης, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 25% στον ενεργειακό τοµέα, ενώ η βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού απορροφά 
περισσότερο από 20%.  Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας απορροφά περίπου το 
30% των πόρων µε έµφαση σε καινοτόµες δράσεις σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Προτιµότερη περιβαλλοντικά από τις τρεις (3)  εναλλακτικές λύσεις είναι η τρίτη. Η επιλογή 
της λύσης δεν στηρίζεται µόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και στο γεγονός ότι στοχεύει 
σε µια ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, δίνοντας έµφαση όχι µόνο στις 
άµεσες παραγωγικές επενδύσεις και την ενέργεια, αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές, που 
θα καταστήσουν την οικονοµία πιο ανταγωνιστική. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

Ο παραγωγικός, επιχειρηµατικός, εξωστρεφής και καινοτοµικός αναπροσανατολισµός της 
εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής θέτει τις ακόλουθες αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και την µετάβαση στην 
οικονοµία της γνώσης. 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του παραγωγικού 
ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθµιση των προσφερόµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που καλύπτονται από 
το Πρόγραµµα  

Βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών, 
µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας – ενδυνάµωση του 
ανταγωνισµού – προστασία του καταναλωτή 

Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση µε τους άξονες προτεραιότητας (ΑΠ) 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» εκτιµάται ότι θα είναι:  

ΑΠ1 κατά πλειοψηφία ουδέτερες ως θετικές, κυρίως έµµεσες, µεσοµακροπρόθεσµης 
εµφάνισης και µόνιµου χαρακτήρα 

ΑΠ2 ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές και χωρίς τη λήψη µέτρων µπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αρνητικές, είναι έµµεσες και άµεσες, βραχυµεσοπρόθεσµης εµφάνισης και µικτού χαρακτήρα 
διάρκειας 

ΑΠ3 κατά πλειοψηφία ουδέτερες ως θετικές, άµεσες και έµµεσες, µεσοµακροπρόθεσµης 
εµφάνισης και µόνιµου χαρακτήρα 

ΑΠ4 ουδέτερες, αρνητικές ή θετικές, κάποιες από αυτές µπορούν να αποβούν ιδιαίτερα 
αρνητικές αν δεν ληφθούν µέτρα, κυρίως άµεσες, βραχυπρόθεσµης εµφάνισης και µικτού 
χαρακτήρα διάρκειας 

Οι επιπτώσεις του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" στους κύριους 
περιβαλλοντικούς τοµείς αναφοράς και τα µέτρα που προτείνονται για την αντιµετώπισή τους 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Περιβαλλοντικός/ 
Κοινωνικός τοµέας 

Το πρόγραµµα θα: Βαθµός Σχόλια 

Βιοποικιλότητα προστατεύσει βιοτόπους 
και είδη; 

προωθήσει την 
βιοποικιλότητα ως εθνικό 
πλούτο; 

- Οι επιπτώσεις του ΕΠ αναµένονται αρνητικές 
λόγω της αυξηµένης παραγωγικής και 
οικοδοµικής δραστηριότητας και κυρίως 
δραστηριοτήτων που µπορούν να επηρεάσουν 
φυσικές περιοχές και είδη χλωροπανίδας. 

Υπάρχει δυνατότητα µέσα από το ΕΠ να 
αναληφθούν δράσεις βελτιωτικές της 
κατάστασης µέσω της κατασκευής "πράσινων" 
υποδοµών, ενώ δράσεις ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος έχουν προβλεφθεί στον τοµέα 
του Τουρισµού. 

Είναι απαραίτητο να γίνουν πλήρεις µελέτες 
επιπτώσεων και να ληφθούν διορθωτικά µέτρα 
σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
πιθανότητα επηρεασµού φυσικών περιοχών και 
ειδών. 

Βελτίωση είναι δυνατόν να υπάρξει µόνο αν γίνει 
αποδεκτή η προοπτική της ανάπτυξης µε 
παράλληλη λήψη µέτρων προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση που 
συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι συνήθεις 
πρακτικές, οι επιπτώσεις θα παραµείνουν 
αρνητικές.    

Πληθυσµός αυξήσει τον πληθυσµό; 0 ∆εν αναµένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στον 
συνολικό πληθυσµό, είναι όµως πιθανό να 
υπάρξουν τοπικές επιπτώσεις από τις 
µετακινήσεις θέσεων εργασίας και ανθρώπινου 
δυναµικού   

Ανθρώπινη Υγεία θα βελτιώσει βασικά 
χαρακτηριστικά της 
υγείας µέσω: 

της µείωσης της 
φτώχειας και της 
ανεργίας; 

της µείωσης 
ατυχηµάτων; 

+ Το υψηλότερο εισόδηµα θα επιτρέψει σε 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού την 
πρόσβαση σε ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας, 
ενώ και η αυξηµένη συµµετοχή στην οικονοµική 
δραστηριότητα µειονεκτικών οµάδων και ατόµων 
θα τους επιτρέψει και την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας. 

Θετική επίπτωση θα έχουν και οι βελτιωµένες 
συνθήκες εργασίας, η µείωση των ατυχηµάτων 
και η βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγείας. 
Προγράµµατα υγιεινής ζωής και αναψυχής σε 
συνάρτηση µε την εργασία θα είναι πολύ θετικά 
βήµατα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 
συνθηκών υγείας 

Μικρή επιδείνωση των συνθηκών υγείας µπορεί 
να προκύψει από την αυξηµένη αέρια ρύπανση.  

Χλωρίδα και πανίδα - - Βλέπε βιοποικιλότητα 

Έδαφος µειώσει την απώλεια ή 
υποβάθµιση εδαφών;  

µειώσει την παραγωγή 

- Από πλευράς ΕΠ δεν αναµένεται σοβαρή 
συµβολή στην υποβάθµιση εδαφών, που είναι 
κυρίως επίπτωση που οφείλεται στην εντατική 
γεωργία και ορισµένες παραγωγικές και 
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στερεών αποβλήτων; εξορυκτικές δραστηριότητες. 

Αναµένεται όµως απώλεια εδαφών από την 
κατασκευή χώρων εργασίας και υποδοµών 
καθώς και από την διάθεση των αυξηµένων 
ποσοτήτων στερεών αποβλήτων 

Νερό  µειώσει την παραγωγή 
υγρών αποβλήτων; 

προστατεύσει τους 
υδάτινους πόρους; 

- Οι αυξηµένες παραγωγικές δραστηριότητες θα 
έχουν σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη πίεση 
στους υδάτινους πόρους, ποσοτικά και ποιοτικά. 
Ακόµη και µε βελτιωµένη διαχείριση, 
εξοικονόµηση ή ανακύκλωση, δύσκολα θα 
αναστραφούν οι τάσεις, τουλάχιστον κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του ΕΠ. 

Αέρας µειώσει την παραγωγή 
αέριων αποβλήτων; 

µειώσει τους 
ρυπογόνους κλάδους και 
θα τους αντικαταστήσει  
µε άλλες, λιγότερο 
ρυπογόνες 
δραστηριότητες; 

+/- Οι επιπτώσεις αναµένονται µικτές. Οι αυξηµένες 
παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και η 
αυξηµένη κινητικότητα, µε παράλληλη αύξηση 
του µεταφορικού έργου, θα τείνουν να αυξήσουν 
την αέρια ρύπανση, ενώ αντίθετα αποτελέσµατα 
αναµένονται από την αυξηµένη χρήση ΑΠΕ και 
φυσικού αερίου. 

Η ακριβής συµβολή του ΕΠ είναι δύσκολο να 
εκτιµηθεί, καθώς όχι µόνο δεν αναµένεται να 
εγκατασταθούν µονάδες υψηλής ρύπανσης, 
αλλά αντίθετα µπορεί να µειωθούν και οι 
υφιστάµενες. 

Κλιµατικοί 
παράγοντες 

βελτιώσει το ποσοστό 
εξοικονόµησης 
ενέργειας; 

µειώσει την ενέργεια που 
καταναλώνεται ανά 
µονάδα ΑΕΠ; 

προωθήσει τη χρήση 
ΑΠΕ; 

µειώσει τους ρύπους 
θερµοκηπίου; 

 

+/- Η παραγωγή αερίων θερµοκηπίου αναµένεται 
ανοδική, παρά την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. 
Αυτό οφείλεται στην αύξηση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων αλλά και στην αύξηση του 
µεταφορικού έργου. 

Μόνο αύξηση χρήσης των ΑΠΕ πέρα από τον 
επίσηµο στόχο, επιτυχία στην προσπάθεια 
εξοικονόµησης ενέργειας και αλλαγή στη 
φιλοσοφία των µεταφορών και στον τρόπο 
µετακίνησης των ιδιωτών µπορούν να 
ανατρέψουν την κατάσταση.  

Περιουσιακά στοιχεία αυξήσει την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων; 

+/? Είναι σαφές ότι η αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος θα δηµιουργήσει περαιτέρω 
αύξηση των περιουσιακών στοιχείων µέσω 
αυξηµένων επενδύσεων και υπεραξιών. Είναι 
επίσης πιθανό ορισµένες παραγωγικές 
δραστηριότητες να προκαλέσουν δυσµενείς 
επιπτώσεις σε µεµονωµένα περιουσιακά 
στοιχεία που αυτή τη στιγµή δεν µπορούν να 
προσδιορισθούν χωρικά και χρονικά. Η 
προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων 
είναι θέµα επαρκούς αστυνόµευσης και 
δικαστικής συνδροµής 

Πολιτιστική 
κληρονοµιά 

επιτύχει την προστασία 
κτιρίων, µνηµείων και 

+/- Μικτές επιπτώσεις αναµένονται, καθώς η µεν 
αύξηση της δραστηριότητας µπορεί να έχει 
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χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

προστατεύσει την τοπική 
διαφορετικότητα καθώς 
και το φυσικό τρόπο 
ζωής; 

αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις όµως 
ανάδειξης και αποκατάστασης στα πλαίσια της 
αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος θα 
έχουν θετικές επιπτώσεις. 

Τοπίο προστατεύσει και 
βελτιώσει αστικό και 
αγροτικό τοπίο; 

µειώσει τις 
υποβαθµισµένες 
περιοχές; 

- Η επίδραση του ΕΠ στο τοπίο αναµένεται 
αρνητική λόγω της πιθανής εγκατάστασης 
µονάδων αλλά και λόγω της αυξηµένης 
οικιστικής πίεσης που θα δηµιουργήσει το 
αυξηµένο εισόδηµα. 

Απαιτείται σοβαρή αλλαγή νοοτροπίας και 
θεσµικού πλαισίου για να µπορέσουν οι 
αυξηµένες οικονοµικές δυνατότητες να 
χρησιµεύσουν για την χρηµατοδότηση 
βελτιωτικών δράσεων για το τοπίο.  

Φυσικοί πόροι 

µειώσει το οικολογικό 
αποτύπωµα; 

µειώσει τη ζήτηση 
πρώτων υλών; 

ενισχύσει τη χρήση 
ανακυκλωµένων υλικών; 

προωθήσει την αειφόρο 
κατασκευή; 

µειώσει τη χρήση των 
φυσικών πόρων; 

+/- Αναµένονται µικτές επιπτώσεις, αφού η αύξηση 
της παραγωγικής δραστηριότητας θα αυξήσει τη 
ζήτηση πρώτων υλών αλλά υπάρχουν και 
δράσεις του ΕΠ που προωθούν την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

Βιώσιµη 
προσπελασιµότητα 

µεριµνήσει για εύκολη 
πρόσβαση στους 
χώρους εργασίας µε 
µέσα µαζικής 
µεταφοράς; 

βελτιώσει την πρόσβαση 
στις αγορές; 

µειώσει τις µετακινήσεις; 

-/+ Αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις λόγω της 
αύξησης µετακινήσεων από την αύξηση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, που εν µέρει 
αντισταθµίζονται από τη βελτίωση του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την επιχειρηµατικότητα, τη 
δικτύωση και τον βελτιωµένο σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων 

Οικονοµική Ανάπτυξη βελτιώσει την ποιότητα 
του παραγωγικού ιστού 
της χώρας; 

βελτιώσει την ποιότητα 
του ανθρώπινου 
δυναµικού 

συντελέσει στην αύξηση 
του πλούτου και την 
καλύτερη κατανοµή του; 

αυξήσει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην 

++ Η επίπτωση του ΕΠ στην οικονοµική ανάπτυξη 
αναµένεται ισχυρά θετική 

Το ΕΠ αναγνωρίζει την ύπαρξη αποκλεισµών 
και στοχεύει στην άρση τους 

Το ΕΠ περιλαµβάνει 4 άξονες προτεραιότητας 
σε συνάφεια µε τις πολιτικές της ΕΕ και των 
κριτηρίων της Λισαβώνας  
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απασχόληση; 

Τουριστική ανάπτυξη θα προωθήσει τον 
βιώσιµο τουρισµό που 
διατηρεί και αναδεικνύει 
το περιβάλλον; 

Θα παρατείνει την 
τουριστική περίοδο; 

Θα βελτιώσει την 
προβασιµότητα και 
αναγνωρισιµότητα των 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  

+ Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στην προώθηση 
βιώσιµου τουρισµού αναµένεται θετική. 

Ο τουρισµός αποτελεί κύριο τοµέα του ΕΠ, στο 
οποίο γίνεται σαφής αναφορά στον βιώσιµο 
τουρισµό. 

Η ανάγκη ανάδειξης του τουριστικού τοµέα και 
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών γίνεται σαφής στο ΕΠ. 

Ενέργεια βελτιώσει το σύστηµα 
διανοµής ενέργειας; 

βελτιώσει την ασφάλεια 
των δικτύων; 

προωθήσει την 
εξοικονόµηση ενέργειας; 

προωθήσει τη χρήση 
ΑΠΕ; 

++ Η συνολική επίπτωση του ΕΠ στον ενεργειακό 
τοµέα αναµένεται ισχυρά θετική 

Το ΕΠ αναγνωρίζει τις ανάγκες ολοκλήρωσης 
και ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων, 
εξοικονόµησης ενέργειας και αυξηµένης χρήσης 
ΑΠΕ και προβλέπει δράσεις προώθησης των 
συγκεκριµένων στόχων    

 
Αντιµετώπιση των επιπτώσεων 

Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" έχει 
δύο συνιστώσες. Η µία εξαρτάται από το ίδιο το πρόγραµµα και µπορεί να επιτευχθεί µε την 
αξιοποίηση εργαλείων, όπως οι ΜΠΕ των επί µέρους προτάσεων, τη χρήση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν ειδικές δράσεις του προγράµµατος, τη θέσπιση κριτηρίων 
επιλογής και υλοποίησης των προτάσεων και την παροχή συµβουλών προς τους 
ενδιαφερόµενους. Η άλλη συνιστώσα εξαρτάται από το ευρύτερο κράτος και µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω θεσµικών µέτρων, εθνικών στρατηγικών, του εθνικού χωροταξικού 
σχεδιασµού, κατάλληλων προδιαγραφών και κυρίως µε την αύξηση του ελεγκτικού έργου 
των υπηρεσιών. 

Παρακολούθηση 

Από την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχουν εντοπισθεί δείκτες παρακολούθησης των 
επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΠ και προτείνονται ανά περιβαλλοντικό τοµέα.  Είναι 
εµφανές ότι η ανάγκη οργάνωσης του µηχανισµού παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυµένη µε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε τις υποδοµές του κράτους για την 
εξασφάλιση της συνέχειας των αντιστοίχων καταγραφών.  Κρίνεται απαραίτητο να 
ιεραρχηθούν οι στόχοι και οι δείκτες ώστε να είναι εφικτό να λειτουργήσει άµεσα ο 
µηχανισµός παρακολούθησης για να καταστεί δυνατή η καταγραφή των επιπτώσεων και η 
αξιολόγηση της σε ορθή και αντικειµενική βάση.  Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της Οδηγίας 
για την ανάγκη µιας ενδεχόµενης προσαρµογής του ΕΠ και κατά τη φάση της εφαρµογής να 
εκπληρωθεί και ο στόχος της αειφορίας. 
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Συνοπτικά και ενδεικτικά παρουσιάζεται στον πίνακα η οµάδα των δεικτών. 

 

Περιβαλλοντικός τοµέας ∆είκτες 

Βιοποικιλότητα, πανίδα και 
χλωρίδα   

Πόσοι σηµαντικοί βιότοποι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση 

Αριθµός και/ή έκταση προστατευόµενων περιοχών 

Μέγεθος βιοποικιλότητας, σύγκριση µε ΕΕ (Αριθµός ενδηµικών και 
σπάνιων ειδών) 

Πληθυσµός και υγεία Προσδόκιµα έτη υγιούς ζωής 

Εργατικά ατυχήµατα 

Έδαφος Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ 

Εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων, συνολική και κατά κεφαλή 

Ανακύκλωση % (χαρτί, γυαλί, ΒΑΑ, αλουµίνιο) 

Νερό  Ποιότητα επιφανειακών υδάτων 

Ποιότητα υπόγειων νερών 

Αέρας Ηµέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας 

Κλιµατικοί παράγοντες και  
ενέργεια * 

Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης 
Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ 
Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας 

∆ιαχείριση φυσικών πόρων 

Οικολογικός σχεδιασµός και 
περιβαλλοντική διαχείριση 

Οικολογικό αποτύπωµα 

Τοπίο και Πολιτιστική 
κληρονοµιά 

Αριθµός επισκεπτών 

Αστικό πράσινο ανά κάτοικο 

* Από τους παραπάνω δείκτες µεγαλύτερη σχέση µε το Ε.Π. έχουν οι δείκτες που σχετίζονται 
µε τους κλιµατικούς παράγοντες και την ενέργεια. 

 

Συµπεράσµατα 

Το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" διαθέτει πέρα από την προώθηση της 
πράσινης επιχειρηµατικότητας, που αποτελεί βασική συνιστώσα του, αυξηµένη 
περιβαλλοντική διάσταση, όπως προβάλλεται από τις επί µέρους δράσεις του, η οποία όµως 
δεν αναδεικνύεται επαρκώς. Με πολύ µικρές διορθωτικές παρεµβάσεις µπορεί να τονισθεί 
αυτή η περιβαλλοντική διάσταση του προγράµµατος τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, µε 
ενίσχυση του θετικού αποτελέσµατος των διαφόρων δράσεων και παράλληλη αποδυνάµωση 
των αρνητικών επιπτώσεων.     
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Η ΚΥΑ αποτελεί την απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγµατοποιείται 
προκειµένου να εντοπιστούν ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί 
και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Η παρακολούθηση διεξάγεται µέσω 
εκθέσεων στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών εάν 
αυτές αποδειχθούν απαραίτητες. Καταγράφονται  δείκτες  που συνδέονται µε τις δράσεις του 
Προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι 
δείκτες θα αντληθούν από τη ΣΜΠΕ ή θα καθοριστούν µετά από έγγραφη συνεννόηση µε την 
αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Με το µε α.π.οικ.125976/5.2.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε, στο πλαίσιο του άρθρου 7 
της ΚΥΑ µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (ΦΕΚ1225Β) διαβιβάστηκε 
αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς  

• τα Υπουργεία 

• Οικονοµίας και Οικονοµικών 

• Ανάπτυξης 

• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

• Πολιτισµού 

• Τουριστικής Ανάπτυξης 

• Εµπορικής Ναυτιλίας 

• τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου και τα Τµήµατα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Γενικών 
περιβαλλοντικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, καθώς και τη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

• τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 

• τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών Περιφερειών της χώρας 

• την Αρχή Σχεδιασµού, προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ στο κοινό. 

Το κείµενο της ΣΜΠΕ αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα προκειµένου να δηµοσιοποιηθεί στο κοινό και να διατυπώσει 
παρατηρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, τα Περιφερειακά Συµβούλια και το 
ενδιαφερόµενο κοινό δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

∆εδοµένης της έλλειψης σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον άλλου κράτους- µέλους 
δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων. 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και η ΚΥΑ 
107017/5.9.2006 απαιτούν την αποτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση περιλαµβάνει συγκεκριµένα στάδια τα οποία καθορίζονται στην 
παραπάνω Οδηγία και ΚΥΑ. Η ΣΜΠΕ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκπονήθηκε βάσει των προδιαγραφών της 
παραπάνω ΚΥΑ, όπως εξειδικεύτηκαν µε σχετική Εγκύκλιο της ΕΥΠΕ και της ΕΥΣΣΑΑΠ 
(Ιούλιος 2006) και του «Εγχειριδίου των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-2013» (GRDP 
Partnership, February 2006, Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013; Greening 
Regional Development Programmes Network). 

Η Περιβαλλοντική ∆ιάσταση έχει ενσωµατωθεί επαρκώς στο Πρόγραµµα, καθώς κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησής του υπήρξε συνεργασία του συµβούλου κατάρτισης και του µελετητή 
της ΣΜΠΕ. Επιπλέον ενσωµατώθηκαν οι προτάσεις του ex-ante αξιολογητή προκειµένου να 
βελτιωθεί η περιβαλλοντική ποιότητα του ΕΠ. Συνολικά και βάσει των συµπερασµάτων της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το Πρόγραµµα ούτως ή άλλως 
εξασφάλιζε µεγάλη συµβατότητα µε την περιβαλλοντική διάσταση µε αποτέλεσµα να µην 
απαιτούνται τροποποιήσεις επί της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του. Επιµέρους 
τροποποιήσεις απαιτήθηκαν για συγκεκριµένους στόχους του Προγράµµατος και σε επίπεδο 
ενδεικτικών παρεµβάσεων. Ορισµένες από αυτές τις αλλαγές καλύπτονται από την τελική 
έκδοση του Προγράµµατος. Οι επισηµάνσεις της ΣΜΠΕ αναφορικά µε την εισαγωγή 
κριτηρίων περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόµησης ενέργειας στα προτεινόµενα 
επενδυτικά σχέδια και την εισαγωγή κριτηρίων ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας σε 
υποβαθµισµένες περιοχές έχουν περιληφθεί στην ΚΥΑ και ενσωµατώνονται στα θέµατα 
εφαρµογής των επιµέρους Αξόνων Προτεραιότητας. Σύµφωνα µε τις προτάσεις της ΚΥΑ για 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ 
αναδιατυπώθηκαν ο δεύτερος Στρατηγικός Στόχος του Προγράµµατος καθώς και ο Ειδικός 
Στόχος που αφορά στην ενίσχυση της αριστείας προκειµένου να περιλαµβάνουν σαφέστερη 
δέσµευση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση.  

Σε κάθε περίπτωση η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ 
ενσωµατώνονται επαρκώς στο Πρόγραµµα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από τη ΣΜΠΕ. 
Η στοχοθεσία και η στρατηγική του Προγράµµατος, επί των οποίων η ΣΜΠΕ δεν προτείνει 
τροποποιήσεις, είναι συµβατές µε το γενικό πλαίσιο για τις πολιτικές περιβάλλοντος που έχει 
τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τη διατοµεακή διάσταση του περιβάλλοντος, µε τα Συµπεράσµατα του 
Γκέτεµποργκ για τη Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της ΕΕ και µε το 6ο Πρόγραµµα 
∆ράσης για το Περιβάλλον και τις θεµατικές στρατηγικές.  
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2.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Η έναρξη της προετοιµασίας  για το σχεδιασµό των αναπτυξιακών παρεµβάσεων της 
Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου σηµατοδοτείται από την έκδοση της 1ης  εγκυκλίου του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Ιούνιος 2004). Το Σεπτέµβριο του 2004 µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΠ. 8720/856/Φ.∆.ΚΠΣ, 7/9/2004) συστήθηκε Οµάδα 
Σχεδιασµού στο Υπ. Ανάπτυξης η οποία περιελάµβανε στελέχη από την ΕΥ∆-ΕΠΑΝ και ένα 
από κάθε Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου µε αντικείµενο το σχεδιασµό των αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων  των τοµέων ευθύνης του. Λόγω του µεγάλου εύρους των τοµέων που 
περιλαµβάνει το Υπ. Ανάπτυξης συστήθηκαν Οµάδες Εργασίας και στις Γενικές Γραµµατείες 
για την προετοιµασία των παρεµβάσεων στους τοµείς αρµοδιότητάς τους.    

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Α.Π. 2722/229/Φ.∆.ΚΠΣ, 16/03/2006) η ΟΣΠ του 
Υπ. Ανάπτυξης (ΟΣΠ – ΑΝ) διευρύνθηκε και συµπεριέλαβε στελέχη από τις Μονάδες 
υλοποίησης της ΕΥ∆-ΕΠΑΝ καθώς και τρεις Εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου.  

Με δεδοµένο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καλύπτει και τον τοµέα του Τουρισµού, στις 
συνεδριάσεις της ΟΣΠ –ΑΝ προσκαλείτο ανελλιπώς και συµµετείχε και εκπρόσωπος του Υπ. 
Τουριστικής Ανάπτυξης όπως και στις συνεδριάσεις της ΟΣΠ του Υπ. Τουριστικής 
Ανάπτυξης συµµετείχε στέλεχος της ΟΣΠ του Υπ. Ανάπτυξης.  

Από την πλευρά της ΕΥ∆–ΕΠΑΝ αλλά και των Γενικών Γραµµατειών του Υπ. Ανάπτυξης 
ανατέθηκαν µελέτες διερεύνησης και ανάπτυξης ειδικών θεµάτων για την υποστήριξη του 
έργου της ΟΣΠ – ΑΝ.  

Από τον Σεπτέµβριο του 2004 µέχρι την υποβολή του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν 
πολλές συνεδριάσεις της ΟΣΠ – ΑΝ και διαµορφώθηκαν τα κείµενα αναπτυξιακού 
σχεδιασµού σε αντιστοιχία και µε τις γενικότερες διαδικασίες του εθνικού σχεδιασµού.  

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν αρκετές συνεδριάσεις για ειδικά θέµατα του Προγράµµατος 
όπως οι Κρατικές Ενισχύσεις, τα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία κλπ.  

Το συνθετικό κείµενο που διαµορφώθηκε από την ΟΣΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης (σε 
στενή συνεργασία µε την ΟΣΠ Τουρισµού σε συνέχεια της 3ης εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ) ως 
προς το κύριο µέρος της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης της στρατηγικής και τις 
κυριότερες δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας τέθηκε σε διαβούλευση στον δικτυακό τόπο 
του ΕΠΑΝ (www.antagonistikotita.gr) (από 1/08/2006 µέχρι 31/09/2006). Σε διαβούλευση, 
από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, τέθηκαν επίσης κατά καιρούς και τα αναλυτικά 
προγραµµατικά κείµενα  που συντάχθηκαν από τις αρµόδιες αρχές προγραµµατισµού στους 
τοµείς Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Τουρισµού (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) και 
Εµπορίου (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου). 

Από τους παραπάνω φορείς πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε εκπροσώπους των 
βασικών  κατηγοριών  εµπλεκοµένων  οµάδων του χώρου ευθύνης τους όπως π.χ. µε 
ευθύνη της ΓΓΕΤ πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε τα Ερευνητικά Κέντρα.  

Στον σχεδιασµό των παρεµβάσεων του Τοµέα Ενέργειας του ΥΠΑΝ συµµετείχαν και οι 
φορείς διαχείρισης του Συστήµατος ενώ έγινε  διάλογος µε τους σηµαντικότερους φορείς του 
χώρου της Ενέργειας.  
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Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας πραγµατοποίησε διαβούλευση µε τους εποπτευόµενους  
φορείς της και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου πραγµατοποίησε διάλογο µε εκπροσώπους 
επιχειρηµατικών συλλόγων του εµπορικού κλάδου.  

Από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης επίσης πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε τους 
επαγγελµατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 
Τουρισµού, καθώς και Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τον Τουρισµό, µε ευρεία συµµετοχή 
πολιτικών, επαγγελµατικών, συνδικαλιστικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων.  

Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές του Προγράµµατος συζητήθηκαν επίσης σε ολοµέλεια του 
Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.  

Πραγµατοποιήθηκε επίσης διαβούλευση µε την Οµάδα Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας.  

Ανάλογη συζήτηση κυρίως για τα θέµατα επιχειρηµατικότητας και µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων και ποιότητας πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Συµβούλιο Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων και στο Εθνικό Συµβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη. 

Με πρωτοβουλία της ΕΥ∆-ΕΠΑΝ πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τους Γενικούς 
Γραµµατείς των 13 Περιφερειών για αλληλοενηµέρωση όσον αφορά τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες που θέτει το Πρόγραµµα σε συσχετισµό µε τις προτεραιότητες των 
Περιφερειών.  

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σε δύο φάσεις, µία πρώτη στις 25 Ιουλίου 
2006 και µία δεύτερη στις 4 Οκτωβρίου 2006, µε τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης για τις 
αναπτυξιακές παρεµβάσεις των δύο Υπουργείων οι οποίες θα υλοποιηθούν στις αντίστοιχες 
περιφέρειες. 

Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε την ΟΣΠ του Υπουργείου Παιδείας για την ενσωµάτωση 
δράσεων Έρευνας και Τουρισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΤΠΕΠΘ.  

Ανάλογες συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν και µε την ΟΣΠ του Υπ. Απασχόλησης για 
δράσεις κατάρτισης σε τοµείς αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης οι οποίες θα υποστηριχθούν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Τον Οκτώβριο 2006 ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΟ ότι το Πρόγραµµα για την 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα θα συµπεριλάβει και δράσεις των τοµέων 
Πολιτισµού και Υγείας. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον τοµέα της Υγείας,  διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες 
δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα και οι οποίες αφορούν σε τοµείς επιχειρηµατικότητας και κυρίως 
ενέργειας. 

Με το Υπουργείο Πολιτισµού οργανώθηκε ειδική συνάντηση διαβούλευσης όπου 
συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενσωµάτωσης δράσεων του Πολιτισµού στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. Στην συνέχεια το ΥΠΠΟ απέστειλε κείµενο µε δράσεις οι οποίες µε τις 
κατάλληλες προσαρµογές ενσωµατώθηκαν στο Πρόγραµµα.   

Με πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΟ οργανώθηκαν συναντήσεις µε όλες τις Περιφέρειες στις 2 
Νοεµβρίου 2006.  

Τέλος, στις 15 Φεβρουαρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΟ δεύτερη 
συνάντηση των Υπουργείων µε τις 13 Περιφέρειες µε στόχο την οριστικοποίηση του 
περιεχοµένου και των κονδυλίων των Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και τη διασφάλιση της συνέργιας και της αποφυγής επικαλύψεων. 
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3. ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 157

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Α.Π.1: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στρατηγική – Γενικός Στόχος 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 επιδιώκει την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της 
γνώσης, την ενσωµάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας ως του κύριου παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
και την γενικότερη διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας στην 
ελληνική οικονοµία και κοινωνία.  Στο πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού 
παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και την µετάβαση στην 
οικονοµία της γνώσης.  

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου οι κύριες προτεραιότητες του Άξονα είναι :  

Ι.  Αύξηση και Βελτίωση των επενδύσεων στην γνώση και στην αριστεία  

II. Προώθηση της Καινοτοµίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηµατικότητας 

Ειδικοί στόχοι 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους Ειδικούς 
Στόχους : 

• Μείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον µέσο όρο 
της ΕΕ-15. 

• Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς της 
οικονοµίας 

• Ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτοµία, υψηλή 
οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία 

• Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές 
(γεωγραφικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία δραστήριων 
και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων 

• Μεγέθυνση και εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ενίσχυση του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς του. 

Βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασµό των προβλεπόµενων παρεµβάσεων και θα 
επιδιωχθούν και στο στάδιο της υλοποίησης είναι οι εξής :  

 Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό αποδέκτη των προτεινόµενων 
δράσεων. Οι δράσεις όµως θα είναι εστιασµένες κυρίως σε οµάδες και δίκτυα 
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επιχειρήσεων, καθώς και σε  συνεργασίες παραγωγικών και Ε&Τ φορέων. Οι ενισχύσεις 
σε µεµονωµένες επιχειρήσεις θα είναι περιορισµένες και  θα απευθύνονται κυρίως στις 
νέες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) . 

 Η προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, εστιασµένων σε κλάδους/περιοχές υψηλής 
προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία,  που θα συµβάλουν στην αναδιάρθρωσή της  
προς τοµείς, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης   προστιθέµενης αξίας. 

 Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας η εξωστρέφεια θα αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό όλων των προτεινόµενων δράσεων. Κατά συνέπεια  θα επιτρέπεται  η 
διεθνής συνεργασία µε φορείς άλλων χωρών σχεδόν  σε όλα τα προγράµµατα. 

 Οι δράσεις που θα προωθηθούν, ανάλογα µε την εµβέλειά τους και τους στόχους τους, 
θα υλοποιούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση  
εντάσσονται δράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η 
συνεργασία και συνέργια των πιο κατάλληλων φορέων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
και η αξιοποίηση των καλύτερων ερευνητικών οµάδων και υποδοµών. Στην δεύτερη 
περίπτωση εντάσσονται δράσεις µικρότερης κλίµακας, εστιασµένες στις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνεται και η 
δηµιουργία Ε&Τ υποδοµών, εφόσον δηµιουργούνται κυρίως για τους σκοπούς και τις 
ανάγκες της περιφερειακής οικονοµίας.  

 Στην υλοποίηση των δράσεων θα δίδεται  έµφαση α) στους στόχους κυρίως και λιγότερο 
στα χρηµατοδοτικά µέσα και θα παρέχεται η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν διάφορα 
χρηµατοδοτικά σχήµατα, τα οποία θα κρίνονται πιο κατάλληλα στην επίτευξη των 
επιµέρους στόχων και β) σε δράσεις που συµβάλλουν στην αύξηση των επενδύσεων για 
Έρευνα και Τεχνολογία από τον ιδιωτικό τοµέα και στην ενίσχυση της καινοτοµικότητας 
και της ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και γνώσης στις επιχειρήσεις. 

 Θα επιδιωχθεί η  προώθηση καινοτόµων παρεµβάσεων που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη, απασχόληση και είναι φιλικές προς το περιβάλλον  

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

Στον  Άξονα Προτεραιότητας 1 περιλαµβάνονται δύο γενικές κατηγορίες παρεµβάσεων 
(«Υποάξονες»), οι οποίες αναλύονται σε επιµέρους ειδικότερες ∆ράσεις όπως ακολουθεί: 

• «Γνώση-Αριστεία»: Προώθηση ΕΤΑ δραστηριοτήτων µε άµεσο στόχο την παραγωγή 
νέας γνώσης, κυρίως µέσω της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρήσεων µε 
Ε&Τ φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, της δηµιουργίας εθνικών49 τοµεακών 
πόλων Ε&Α σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την εθνική οικονοµία, της δηµιουργίας 
φυσικών ή δικτυακών κέντρων αριστείας και της διασύνδεσής τους µε αντίστοιχα κέντρα 
στο εξωτερικό. Βασικές επιδιώξεις των ∆ράσεων που περιλαµβάνονται στην ενότητα 
αυτή αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο και του µακροπρόθεσµου στόχου της 
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας µέσω της στροφής στην παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και  προστιθέµενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτών  θα 

                                                 
49  Ο όρος «εθνικός» στην δράση αυτή  χρησιµοποιείται µε την έννοια της προτεραιότητας σε εθνικό 

επίπεδο.  Η έννοια του  όρου «πόλου» χρησιµοποιείται  µε την έννοια της δικτύωσης των φορέων 
µε εµπειρία και δραστηριότητες αντίστοιχες µε τους στόχους της δράσης, δηλαδή σε ένα εθνικό 
«πόλο»  µπορεί να συµµετέχουν φορείς από όλες τις  περιφέρειες  ή/και από ορισµένες 
περιφέρειες ή ακόµη και από µια περιφέρεια. 
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χρησιµοποιηθούν ιδιαίτερα η προώθηση των συνεργασιών στην Ε&Τ σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η εξειδίκευση και κινητικότητα του ανθρώπινου 
δυναµικού.  Θα υποστηριχθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ∆ράσεις : 

√ ∆ηµιουργία Εθνικών Τοµεακών Πόλων Ε&Α. Πρόκειται για µονοεπιστηµονικές ή 
πολυεπιστηµονικές ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Ε&Α µακράς διάρκειας (π.χ. 5 
ετών), µε στόχο τόσο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας σε 
διεθνές επίπεδο όσο και την αναδιάρθρωση κλάδων της ελληνικής οικονοµίας προς 
νέους υψηλής προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία και την κοινωνία.  Η δράση 
συνδέεται  µε δράσεις (χρηµατοδοτικά σχήµατα) τόσο του Υποάξονα «Γνώση-
Αριστεία»,  όσο και του Υποάξονα «Αξία». Η προετοιµασία της πρότασης µπορεί να 
χρηµατοδοτείται µέσω των µελετών βιωσιµότητας. ∆ικαιούχοι αυτής της ∆ράσης θα 
είναι ενώσεις50 αποτελούµενες από επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγέθους, 
∆ηµόσιους Ε&Τ φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, συνδέσµους επιχειρήσεων, επιµελητήρια, 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και άλλους φορείς µε δραστηριότητες αντίστοιχες 
µε τους στόχους της δράσης. 

√ ∆ράση συνεργασίας παραγωγικών και Ε&Τ φορέων «Συνεργασία»: Η δράση αυτή 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδοµένου ότι αφενός θα αποτελεί  το βασικό 
χρηµατοδοτικό µέσο των δράσεων α) δηµιουργία Εθνικών Τοµεακών Πόλων Ε&Α 
και β) δηµιουργία / ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας και αφετέρου θα 
προκηρύσσεται ως αυτοτελές µέσο εφαρµογής (χρηµατοδοτικό σχήµα) τόσο σε 
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.  Η δράση θα έχει ως στόχους τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση 
της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, την πολύ-επιστηµονική προσέγγιση και την 
εξωστρέφεια µέσω της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας. Θα εφαρµοσθεί σε τοµείς 
προτεραιότητας (top – down approach) και θα υλοποιηθεί µέσω Ε&Τ έργων τα 
οποία πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι αξιοποιήσιµα σε µεσο-βραχυπρόθεσµο 
ορίζοντα. Τα έργα θα καλύπτουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας (βασική 
και βιοµηχανική έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη). ∆ικαιούχοι της ∆ράσης θα είναι 
συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων όλων των τύπων και µεγέθους,  ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, φορείς 
χρηστών και άλλοι φορείς µε δραστηριότητες και στόχους συναφείς µε τους 
στόχους του προγράµµατος, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

√ ∆ράση Ενίσχυσης Νέων 51 και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Στόχο της δράσης 
αποτελεί η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων µέσω 
της προώθησης δραστηριοτήτων ΕΤΑ, καθώς  και  η  παρακίνηση  εκτέλεσης Ε&Τ 
έργων από µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων. Η δράση µπορεί να καλύπτει όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας (bottom – up approach).  

 

√ ∆ιεθνής Συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία : 

- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία, η οποία θα διευκολύνει τον συντονισµό της εθνικής 
Ε&Τ πολιτικής µε τις Ε&Τ πολιτικές των άλλων κρατών µελών, την  πολιτική της 
ΕΕ και των ∆ιεθνών Οργανισµών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την επίτευξη 
οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, µέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ δράσεων σε 

                                                 
50  Το είδος της ένωσης θα καθοριστεί στο στάδιο εξειδίκευσης της δράσης και σε ορισµένες 

περιπτώσεις στο στάδιο της προκήρυξης. 
51     Στην έννοια των «νέων» επιχειρήσεων περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις  που δεν έχουν 
ενισχυθεί από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα  σε ΕΤΑ 
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τοµείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς και δράσεων σχετικών µε 
την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον στόχων σε συνέργια-
συµπληρωµατικότητα µε το CIP   και της ανάπτυξης κοινών υποδοµών, µε 
βασικό στόχο την υποστήριξη και επιτάχυνση της ενσωµάτωσης της χώρας στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτοµίας. 52   

- ∆ιµερείς, πολυµερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες. Στόχοι της ∆ράσης 
είναι α) η χρηµατοδότηση έργων στην βάση διµερών Ε&Τ συµφωνιών, µεταξύ 
άλλων και µέσω της δηµιουργίας κοινών ταµείων για την περαιτέρω ενίσχυση 
των Συµφωνιών και την επέκταση των έργων, β) η  ενίσχυση των πολυµερών 
συνεργασιών και γ) η ανάληψη πρωτοβουλίας  για την ενίσχυση των δεσµών µε 
οµάδες τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως 
οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της ΟΣΕΠ και της Μεσογείου, 
µέσω και της χρηµατοδότησης φορέων και οµάδων των χωρών αυτών σε 
προγράµµατα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος. 

√ Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψης µελλοντικών αναγκών53 : Πρόκειται για 
ενίσχυση Ε&Τ έργων ή/και υλοποίηση µελετών (π.χ. µελέτες τεχνολογικής 
πρόβλεψης, αξιολόγησης επιπτώσεων ∆ράσεων, καταγραφής εθνικής πολιτικής και 
δεικτών στην Ε&Τ κλπ) και δηµιουργία τεχνολογικών σχεδίων (technology 
platforms) µε στόχο την υποστήριξη χάραξης  και αξιολόγησης πολιτικής ή/και 
υποστήριξη πολιτικής που βρίσκεται στην φάση υλοποίησης περιλαµβανοµένων 
και των πολιτικών και των οδηγιών της ΕΕ, της εφαρµογής της ανοικτής µεθόδου 
συντονισµού, καθώς και των πολιτικών συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς 
(όπως π.χ. υποστήριξη παρεµβάσεων που συνδέονται µε την προώθηση των 
στόχων του Προγράµµατος ∆ράσης της ΕΕ για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
καθώς και της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής για την Ευρώπη 54,   παρεµβάσεις σε 
τοµείς πολιτικής όπως υγεία, κά ),  . Σε ορισµένες περιπτώσεις, η εξειδίκευση των 
δράσεων θα γίνεται µετά από διαβούλευση – συνεργασία µε το αντίστοιχο 
Υπουργείο και τους καθ’ ύλην αρµόδιους φορείς. 

√ Θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας και ανάπτυξης και Θεµατικά δίκτυα έρευνας 
και εκπαίδευσης µε στόχο την δηµιουργία φυσικών ή/και δικτυακών πόλων ή/και 
Κέντρων Αριστείας. Μέσω των δράσεων θα ενισχυθούν οι υποδοµές και  
δραστηριότητες ΕΤΑ των συµµετεχόντων ∆ηµόσιων Ε&Τ φορέων,  καθώς και 
δράσεις προσέλκυσης ερευνητών  από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
αξιοποίησης της παραγόµενης γνώσης.  Επιπρόσθετα, και  όπου κριθεί αναγκαίο 
στο πλαίσιο της δράσης, θα υποστηρίζεται η δηµιουργία νέων ή/και η ενίσχυση 
υπαρχουσών  ερευνητικών υποδοµών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαµβανοµένης της 
συµµετοχής σε υποδοµές ευρωπαϊκής εµβέλειας ή/και σε κοινές ευρωπαϊκές 
υποδοµές. Στη δεύτερη περίπτωση (Θεµατικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης) 
βασικοί αποδέκτες εκτός των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων είναι και τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της χώρας και παράλληλα µε τις λοιπές ενέργειες υλοποιούνται και κοινά 
µεταπτυχιακά προγράµµατα.  

                                                 
52   Προτεραιότητα στις δράσεις αυτές δίδεται και στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την 

πολιτική συνοχής 2007-13 της ΕΕ. 
53  Τοµείς προτεραιότητας ή δράσεις που δεν µπορούν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση. 
54 Απόφαση 7181/06 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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√ Προώθηση της πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές Ε&Τ υποδοµές, περιλαµβανοµένων των 
υποδοµών των διεθνών Ε&Τ Οργανισµών. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης θα είναι 
ερευνητικές οµάδες από τα Ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα και τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

√ Επιστήµη και Κοινωνία. Στόχος της ∆ράσης είναι η ενσωµάτωση της επιστήµης 
στον κοινωνικό ιστό και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους. 
Για το σκοπό αυτό θα προωθηθούν δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα 
επιστήµης, διάχυση στο ευρύ κοινό των αποτελεσµάτων της έρευνας, προγράµµατα 
ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους µέσω της υποστήριξης 
καινοτόµων ιδεών στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση κλπ. Έµφαση 
θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των νέων σε σχέση µε τις φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες περιλαµβανοµένων και των καινοτόµων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον 

√ Ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών σε περιπτώσεις που κριθεί 
αναγκαίο σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις και τις ανάγκες της περιφερειακής 
οικονοµίας στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΕΠΑΕ για την ΕΤΑ 

«Αξία»:  

Προώθηση της καινοτοµίας (άµεσα), της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της 
επιχειρηµατικότητας µέσω δράσεων που υποστηρίζουν την µετατροπή της γνώσης σε 
καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, την µεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας 
προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ και την κάλυψη του χάσµατος µεταξύ 
τεχνολογικής γνώσης και αγοράς. 

√ ∆ηµιουργία /ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας (ΠΠΚ), µε στόχο την 
προώθηση ολοκληρωµένης στρατηγικής για την Καινοτοµία σε Περιφερειακό 
επίπεδο και την δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε βάση την 
παραχθείσα ή και συσσωρευθείσα γνώση. Η δράση αυτή, θα συνδεθεί µε δράσεις 
(χρηµατοδοτικά σχήµατα) τόσο του Υποάξονα «Γνώση-Αριστεία»,  όσο και του 
Υποάξονα «Αξία».  

√ ∆ηµιουργία καινοτοµικών συνεργατικών σχηµατισµών (innovation clusters) 
µονοεπιστηµονικής ή/και πολυεπιστηµονικής προσέγγισης σε πεδία αιχµής που θα 
εµφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η δράση θα αποτελεί αυτόνοµο 
χρηµατοδοτικό µέσο, αλλά επιπρόσθετα θα συνδέεται και µε την δράση δηµιουργίας 
θεµατικών δικτύων προηγµένης έρευνας. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης θα είναι 
συνεργατικοί σχηµατισµοί που ορίζονται ως σύνολα επιχειρήσεων (κατά κύριο λόγο 
αλλά όχι απαραίτητα ΜΜΕ) και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών του δηµόσιου ή 
του ιδιωτικού τοµέα, συνδεδεµένων σε µια αλυσίδα προστιθέµενης αξίας που 
συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και δυνατότητα ενίσχυσης της 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. 

√ «Επιβράβευση»   Η δράση στοχεύει  στην  µετατροπή των προϊόντων της έρευνας 
και της γνώσης  που παρήχθη από χρηµατοδοτούµενα εθνικά ή/και κοινοτικά  
προγράµµατα σε νέα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως µέσω της 
παρακίνησης των ερευνητών στην παραγωγή τεχνολογικής γνώσης που µπορεί να 
αξιοποιηθεί. Οι φορείς που θα επιλέγονται για  χρηµατοδότηση, εκτός από την 
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χρηµατοδότηση για τη συνέχιση και αξιοποίηση της έρευνας, θα λαµβάνουν και ένα 
κονδύλι ως επιβράβευση.55 

√ Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας.  Βασικοί στόχοι της ∆ράσης είναι η υποστήριξη των τεχνολογικών 
αναγκών των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ και η ενίσχυση του τοµέα των 
υπηρεσιών, µεταξύ άλλων και µέσω (ενδεικτικά)  α) της δράσης «Voucher for 
SMEs», µε υποστήριξη των ΜΜΕ για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών από ενδιάµεσους φορείς καινοτοµίας, β) της 
αναβάθµισης και υποστήριξης των εργαστηρίων δηµόσιων Ε&Τ φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα) που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, µε προτεραιότητα σε δίκτυα εργαστηρίων (virtual institutes) για παροχή 
διαπιστευµένων υπηρεσιών προς παραγωγικούς και άλλους φορείς και γ) 
υποστήριξη ∆ικτύων ΜΜΕ και φορέων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών. 

√ Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές 
εµπορικής εκµετάλλευσης, µε στόχο α) την αύξηση του αριθµού των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας από ερευνητές-εφευρέτες και δηµόσιους Ε&Τ φορείς, β) την 
υποστήριξη των ερευνητών-εφευρετών και γ) την αξιοποίηση όσων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας κρίνεται ότι από την εµπορική εκµετάλλευσή τους θα δηµιουργηθούν 
βιώσιµες, ανταγωνιστικές καινοτόµες επιχειρήσεις.  ∆ικαιούχοι της ∆ράσης θα είναι 
κυρίως οι ∆ηµόσιοι Ε&Τ φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα) και οι 
ερευνητές-εφευρέτες. 

√ ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin-off και spin-out). Η 
∆ράση θα διαµορφωθεί µε βάση την εµπειρία εφαρµογής της στο ΕΠΑΝ και τα 
αποτελέσµατα της σχετικής µελέτης αποτίµησης.   

√ Πειραµατικές ∆ράσεις Τεχνολογικής Καινοτοµίας56: Η δράση θα επικεντρωθεί σε 
πιλοτικά έργα που θα διερευνήσουν νέους δρόµους και εργαλεία ανάπτυξης 
καινοτοµίας. Η κύρια κατεύθυνση αφορά στη διασύνδεση δράσεων τεχνολογικής 
καινοτοµίας και δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως έξυπνα συστήµατα 
καινοτοµίας, έξυπνα clusters, παγκόσµια δίκτυα τεχνολογικής συνεργασίας σε 
επιλεγµένους κλάδους, online υπηρεσίες καινοτοµίας, στοχευµένη µεταφορά 
τεχνολογίας, κ.α.  

• Οριζόντιες δράσεις : 

√ Μελέτες Τεχνικής Βιωσιµότητας (Technical Feasibility Studies) και υποστήριξης 
προετοιµασίας προτάσεων : Οι µελέτες αυτές, οι οποίες θα προηγούνται 
ορισµένων, κυρίως σηµαντικής εµβέλειας, δραστηριοτήτων Έρευνας και 
Καινοτοµίας θα έχουν ως στόχους την καλύτερη προετοιµασία τους. Επίσης 
περιλαµβάνονται µελέτες προετοιµασίας προτάσεων για τη συµµετοχή στα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας.   

                                                 
55  Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει να παρακινήσει τους έλληνες ερευνητές να δίδουν βαρύτητα στην 

υλοποίηση των έργων µε στόχο την παραγωγή τελικών προϊόντων, αντίστοιχη µε αυτή που 
προσδίδουν για την έγκριση των έργων. 

56   Πρόκειται για την συνέχιση των καινοτόµων δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Γ.∆. Περιφερειών) στην περίοδο 2000-06 (σε θέµατα περιφερειακής καινοτοµίας, των 
ψηφιακών περιφερειών, και βιώσιµης ανάπτυξης).  
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• Με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα υλοποιηθούν : 

√ Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών (µε παροχή 
κινήτρων απασχόλησής τους στη χώρα για ορισµένο διάστηµα κλπ) και εξιδείκευση 
νέων ερευνητών στο πλαίσιο της δηµιουργίας δικτύων έρευνας, πόλων καινοτοµίας 
και άλλων δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. 

 

Η επιλογή ως προς τις θεµατικές προτεραιότητες για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 
ανάλογα µε τους στόχους και το ειδικότερο περιεχόµενό τους µπορεί να περιλαµβάνει  τρεις 
κατηγορίες: α)  επικέντρωση σε  τοµείς προτεραιότητας (στο µεγαλύτερο βαθµό ιδίως για τις 
δράσεις του Υποάξονα «Γνώση-Αριστεία»),  β) κυρίως bottom up προσέγγιση και γ) 
συνδυασµό των δύο αυτών επιλογών.  

Η εστίαση σε τοµείς προτεραιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε κάποιες µεγάλες  (από 
άποψη πλήθους φορέων, χρονικής διάρκειας και προϋπολογισµού) παρεµβάσεις µέσω των 
οποίων επιδιώκεται – µακροπρόθεσµα - η αναδιάρθρωση της εθνικής οικονοµίας προς 
κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε την υποστήριξη δράσεων ΕΤΑ όπως οι εθνικοί 
τοµεακοί πόλοι και τα Θεµατικά ∆ίκτυα Προηγµένης Έρευνας και Ανάπτυξης και  Θεµατικά 
∆ίκτυα Έρευνας και Εκπαίδευσης. 

Άλλες ενδεικτικές δράσεις που ακολουθούν την ίδια προσέγγιση (top down) είναι η δράση 
«Συνεργασία», οι ∆ιµερείς Συνεργασίες στην ΕΤΑ  κά  

Βάση για την επιλογή των θεµατικών προτεραιοτήτων σύµφωνα µε τα  παραπάνω αποτελεί 
αντίστοιχη µελέτη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο της µελέτης η   πρόταση για 
την επιλογή των προτεραιοτήτων βασίστηκε αφενός στη σύνθεση των τεχνολογικών 
περιοχών που είναι σηµαντικές για την ελληνική βιοµηχανία και των περιοχών στις οποίες 
διακρίνεται η ελληνική ερευνητική κοινότητα και αφετέρου στην γνώµη εµπειρογνωµόνων 
ειδικευµένων σε κάθε θεµατική ενότητα.  

Οι τελικές επιλογές προτεραιοτήτων για τις δράσεις του Άξονα θα προκύψουν από την τελική 
επεξεργασία των πορισµάτων της µελέτης και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης  της 
διαβούλευσης µε τους ερευνητικούς,  παραγωγικούς και λοιπούς φορείς και το  κοινό. Οι 
προτεινόµενες προς διαβούλευση θεµατικές προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τη 
µελέτη είναι οι εξής : 

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

- Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία  

- Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε 
παραδοσιακούς κλάδους  

- Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική 

- Ενέργεια 

- Μεταφορές 

- Περιβάλλον 

- ∆ιάστηµα 

- Υγεία 

- Τεχνολογίες ασφάλειας  
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- Πολιτιστική κληρονοµιά 

- Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη 

- Κοινωνική και Οικονοµική ∆ιάσταση της Ανάπτυξης  

Στη δεύτερη κατηγορία (bottom up προσέγγιση) περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) οι δράσεις  
νέων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξης δηµιουργίας επιχειρήσεων υψηλής 
έντασης γνώσης, δηµιουργίας καινοτοµικών συνεργατικών σχηµατισµών (innovation 
clusters),  υποστήριξης των ΜΜΕ για την αγορά  συµβουλευτικών υπηρεσιών κά 

Στην τρίτη κατηγορία περιλαµβάνεται η  δράση  των περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, η 
δράση υποστήριξης των πολιτικών στο σχεδιασµό της οποίας θα υπάρξει  συνεργασία µε 
τους αντίστοιχους  φορείς άσκησης πολιτικής και άλλους  καθ’ ύλην αρµόδιους φορείς κά  

Ωφελούµενοι, θέµατα εφαρµογής 

Ωφελούµενοι από τις ∆ράσεις του Άξονα θα είναι οι φορείς που περιγράφονται κατωτέρω και 
ιδιαίτερα οι διαφόρων τύπων συνεργασίες µεταξύ τους: 

√ Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων όλων των 
τύπων και µεγέθους. 

√ ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα, καθώς και δίκτυα αυτών. 

√ Φορείς που συµµετέχουν σε εγκεκριµένα προγράµµατα του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου 
ΕΤΑ ή/και του Προγράµµατος Καινοτοµία του Προγράµµατος Πλαισίου για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. 

√ ∆ιεθνείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί Ε&Τ φορείς και οργανισµοί. 

√ Φορείς παροχής και µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογικών υπηρεσιών. 

√ Τεχνοβλαστοί (spin offs και spin-outs). 

√ Επιµελητήρια, σύνδεσµοι επιχειρήσεων, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και άλλοι φορείς 
µε δραστηριότητες συναφείς µε τους στόχους του Άξονα.  

√ Φυσικά πρόσωπα, ερευνητές – εφευρέτες. 

√ Φορείς χρηστών µε δραστηριότητες και στόχους συναφείς µε τους στόχους του Άξονα, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

√ Σε ορισµένες περιπτώσεις, δικαιούχοι των δράσεων του Άξονα θα είναι και φορείς από 
το εξωτερικό.  Οι προϋποθέσεις συµµετοχής αυτών των φορέων, ο ρόλος τους και οι 
επιλέξιµες δαπάνες θα καθορίζονται στην αντίστοιχη δράση. 

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούµενο από τις παρεµβάσεις του Άξονα θα είναι 
επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µέσω της διάχυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας 
και της καινοτοµίας στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία, προγραµµάτων ενίσχυσης του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους µέσω της υποστήριξης καινοτόµων ιδεών στην 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση κλπ. 
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Στην εφαρµογή των δράσεων του Άξονα λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ για την 
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» της περιόδου 2007-2013.  

Κρατικές Ενισχύσεις  
Στην εφαρµογή των δράσεων λαµβάνονται υπόψη : 
 

- οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις  Κρατικές  Ενισχύσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα 2007-2013 

- το Πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα την Ανάπτυξη και την 
Καινοτοµία (2007-2013) 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24 Οκτ. 2006 για την εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ∆εκ. 2006 για την εφαρµογή των 
Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας  

- ο Κανονισµός 2006/C 323/01 σηµείο 5.1.7 (Αντιµετώπιση παγκόσµιου ανταγωνισµού 
– ρήτρα προσαρµογής)    

 
 
 
 

Α.Π.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

Στρατηγική – Γενικός Στόχος 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, 
ως µόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση 
γνώσης και καινοτοµίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας, την αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και στην γενική 
ποιοτική αναβάθµιση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς 
και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που καλύπτονται από το Πρόγραµµα. 

Συνολικά έχουν οριστεί δύο κύριες κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων, εκ των οποίων η πρώτη 
είναι αυτή που υποστηρίζει επενδύσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και τις διεθνείς αγορές, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την επιχειρηµατική αξιοποίησή του, την εφαρµογή ολοκληρωµένων και 
καινοτόµων παρεµβάσεων για τον εκσυγχρονισµό – αναδιάταξη του τουριστικού τοµέα, την 
κινητοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του πολιτισµού και την επιχειρηµατική «αριστεία».   

Στην δεύτερη κύρια κατηγορία προβλέπονται ενισχύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας (ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες περιορισµένης 
επιχειρηµατικότητας, ειδικές οµάδες πληθυσµού, ευρύτερες κοινωνικές οµάδες).  
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Τέλος, στον Άξονα δύναται να περιληφθεί µε χρήση της ρήτρας ευελιξίας και µία τρίτη 
κατηγορία συµπληρωµατική ως προς τις δύο κύριες, που αφορά σε εµπλουτισµό, 
αναβάθµιση δεξιοτήτων και αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που 
δραστηριοποιείται στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και επωφελείται από δράσεις του 
Προγράµµατος. 

Ειδικοί στόχοι 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους Ειδικούς 
Στόχους: 

• Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση 
της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 
Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των 
ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

• Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των 
«παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης 
αξίας. 

• ∆ιασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων 
και υπηρεσιών και εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών 
επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

• Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν 
ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές. 

• Ενίσχυση του ρόλου του εµπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό 
σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

• Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση κατά 
προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την 
ελληνική επικράτεια και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού. 

• «Επιχειρηµατική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων 
και ξένων επενδύσεων. 

• Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε τις 
άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα αφορούν σε δράσεις ενισχύσεων µε βασική κατεύθυνση  την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και  την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος. Βασικά κριτήρια των 
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επιµέρους παρεµβάσεων αποτελούν η παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας, η 
δηµιουργία βιώσιµων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και η προώθηση της εξωστρέφειας. 
Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των 
Μικροµεσαίων επιχειρήσεων ως βασικού εργαλείου υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης. 

Ο Άξονας περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ∆ράσεις : 

• ∆ράσεις ενίσχυσης  επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµισή τους 

√ Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων 
που συµβάλλουν σε: 

− ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και   τις  
διεθνείς αγορές 

− διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής 

− ανάπτυξη µόνιµων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων 

− αξιοποίηση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων για αναβάθµιση των εδώ 
µονάδων των επιχειρήσεων προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης 
αξίας 

− προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άµεσων επενδύσεων, εφόσον 
συµβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού 
συστήµατος 

− ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτοµίας 

− τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, µε την υιοθέτηση 
διεθνώς αναγνωρισµένων ποιοτικών προτύπων, την ανάπτυξη και εµπορική 
καθιέρωση λογότυπων κλπ. 

− προστασία του περιβάλλοντος, ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης  

− επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος, 
µε παρεµβάσεις σε τοµείς όπως διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, 
ανακύκλωσης κλπ.  

Τα Επιχειρηµατικά Σχέδια στοχεύουν κυρίως σε : 

− αναβάθµιση µεσαίων επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της 
επέκτασης 

− αναβάθµιση στους κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας ή/και αναβάθµιση 
πρός υψηλότερη προστιθέµενη αξία στους «παραδοσιακούς» κλάδους. 

√ Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων 
και δικτυώσεων που συµβάλλουν σε:  

− ανάδυση τοµέων, κλάδων, δικτύων και περιοχών αριστείας  
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− αναβάθµιση προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας ή/και σε κλάδους 
ταχείας ανάπτυξης (ανακύκλωση, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, χηµικά, 
φάρµακα κλπ.) ή / και σε κλάδους µε ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας και 
εφαρµοσµένης καινοτοµίας ή / και δράσεις πρόβλεψης κινδύνων και 
διαφοροποίησης δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους        . 

− ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – 
υπηρεσιών 

− ποιοτική αναβάθµιση προϊόντος – υπηρεσίας 

− αξιοποίηση / προστασία της περιβαλλοντικής διάστασης π.χ. (clusters για το 
περιβάλλον, για την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, κλπ). 

√  Στοχευµένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην 
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την 
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς 
αγορές. 

√ Ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό - αναδιάταξη 
του τουριστικού τοµέα, που αφορούν σε:  

− Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, µε στόχο 
την επέκταση, την διεύρυνση και την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 

- Aνάπτυξη των ειδικών µορφών Τουρισµού, ήτοι  α) Επενδυτικά Σχέδια για την 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, ιαµατικού/θεραπευτικού τουρισµού, 
τουρισµού φύσης–οικοτουρισµού, αστικού τουρισµού (πολιτιστικού, 
συνεδριακού–εκθεσιακού τουρισµού και τουρισµού µέσω κινήτρων), 
θρησκευτικού τουρισµού κ.λ.π. β) Επενδυτικά σχέδια αναβάθµισης των 
υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των µαρινών και των τουριστικών 
λιµένων, γ) Επενδυτικά σχέδια για την αποκατάσταση και τουριστική 
αξιοποίηση παραδοσιακών ή/και διατηρητέων κτισµάτων, χώρων, σκαφών, 
επιχειρήσεων εστίασης παραδοσιακής µορφής, κ.α., δ) Λοιπά επενδυτικά 
σχέδια για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού. 

− Ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα που δεν 
εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, δράσεις 
ολικής ποιότητας, εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης  των τουριστικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

√ Απόκτηση επιχειρηµατικής αριστείας και σύνδεσή της µε τη διάχυση καλών 
πρακτικών σε νέους επιχειρηµατίες. 

√ Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα του Πολιτισµού, τόνωση του 
θεσµού των χορηγιών, ενίσχυση του τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού (π.χ. 
ενίσχυση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στους τοµείς των οπτικοακουστικών 
µέσων και του κινηµατογράφου, µε στόχο την τόνωση της εθνικής παραγωγής στον 
τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
προσπάθειας) και συνεργασία του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε 
δραστηριότητες όπως η παραγωγή και εµπορία πιστών αντιγράφων κλπ.  Ενίσχυση 
της καλλιτεχνικής βιοτεχνικής παραγωγής (κεραµική, µικροτεχνία κλπ) Ενίσχυση της 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 169

«πράσινης επιχειρηµατικότητας» µε την ενίσχυση ήπιων εκµεταλλεύσεων σε 
περιοχές που υπόκεινται σε αρχαιολογική προστασία 

 

• Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας που αφορούν σε:  

√ ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη σήµερα 
επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και ανεργία. 

√ ενίσχυση επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού και επιχειρηµατικότητας 
σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες (νέα επιχειρηµατικότητα) 

√ ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας που περιλαµβάνουν 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό, 
όπως οι υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και ποιότητας ζωής, προστασίας του 
περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, τοµείς οι οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν 
σηµαντικό πεδίο δραστηριότητας επιχειρήσεων του δηµοσίου. 

 

• Με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα υλοποιηθούν : 

√ ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων 
επιχειρήσεων, των οποίων η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 

√ Κατάρτιση επαγγελµατιών,  εργοδοτών  και εργαζοµένων που ωφελούνται από 
κύριες παρεµβάσεις του Προγράµµατος όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά 
σχέδια, τις επιχειρηµατικές δικτυώσεις και συσπειρώσεις και τις δράσεις 
αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων 

√ Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους  µε την 
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Άξονα θα ενισχυθούν και ιδιωτικές επενδύσεις εγκεκριµένες 
µέχρι 31/12/2006 οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 
κατόπιν επιβεβαίωσης της συµβατότητάς τους µε τους στόχους του Α.Π. 2. 

Ωφελούµενοι, θέµατα εφαρµογής 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 περιλαµβάνουν δράσεις ενισχύσεων για την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τοµείς της  
Μεταποίησης και των Υπηρεσιών, του Τουρισµού και του Εµπορίου. 

Ωφελούµενοι από τις ∆ράσεις του Άξονα θα είναι: 

√ Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / clusters επιχειρήσεων όλων των τύπων και 
µεγέθους, µε έµφαση στις ΜΜΕ. 

√ Φυσικά πρόσωπα – επιχειρηµατίες / επενδυτές. 

√ Άτοµα από ειδικές κοινωνικές οµάδες. 
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√ Σύγχρονοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και µέσα, που θα συµµετάσχουν στην 
επενδυτική / επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούµενο από τις παρεµβάσεις του Άξονα θα είναι 
επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µέσω της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, της 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. 

Εναλλακτικές νοµικές µορφές για τις ενισχύσεις µπορεί να είναι: 

√ συνολικές επιχορηγήσεις (global grants) µέσω εθνικών ή περιφερειακών φορέων 

√ συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

√ ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπ. Ανάπτυξης και του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, 
ο Επενδυτικός Νόµος 

 
Στην εφαρµογή των δράσεων του Άξονα λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ για την 
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» της περιόδου 2007-2013.  

Κρατικές Ενισχύσεις  
Στην εφαρµογή των δράσεων λαµβάνονται υπόψη : 
 

- οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις  Κρατικές  Ενισχύσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα 2007-2013 

- ο Επενδυτικός Νόµος όπως ισχύει 

- εγκεκριµένες επενδύσεις στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24 Οκτ. 2006 για την εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ∆εκ. 2006 για την εφαρµογή των 
Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 

 

 

Α.Π.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Στρατηγική – Γενικός Στόχος 
Η ύπαρξη ενός κατάλληλου και υγιούς εξωτερικού περιβάλλοντος υποστήριξης της 
επιχειρηµατικότητας αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας και της µείωσης του επιχειρηµατικού 
κινδύνου.  
Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2006 «... η δηµιουργία νέων 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από τρία χαρακτηριστικά: πιο 
σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, συγκριτικά καλύτερη ποιότητα τραπεζικών υπηρεσιών, 
πλεονεκτήµατα που πηγάζουν από χρήση καλύτερων φυσικών πόρων......».  
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαµβάνει δράσεις εστιασµένες στην εκπλήρωση των 
ανωτέρω προϋποθέσεων που διευρύνουν τις δυνατότητες επιτυχούς άσκησης των 
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επιχειρηµατικών προσπαθειών παρέχοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.   

Ειδικότερα επιδιώκει την βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και την ενδυνάµωση του 
ανταγωνισµού µέσω της εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών απελευθέρωσης αγορών, 
τεχνικών υποδοµών, δοµών στήριξης και εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε την 
εξασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή ο οποίος συνιστά τον βασικό κριτή της 
ποιοτικής διάστασης του παραγωγικού συστήµατος, ενδυναµώνει τον υγιή ανταγωνισµό και 
στηρίζει τον επενδυτικό δυναµισµό των επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας στοχεύει στην βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών, µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας, στην ενδυνάµωση του ανταγωνισµού και στην προστασία του 
καταναλωτή. 

Ειδικοί στόχοι 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους Ειδικούς 
Στόχους: 

•  Αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, του κανονιστικού 
πλαισίου και των θεσµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα –  
Χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας. 

•  Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, για 
την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου. 

•  Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών 
προς τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one stop shop”. 

• Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν 
οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους η άλλους 
φορείς παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την µεταφορά και διάχυση της 
καινοτοµίας. 

• Αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, την αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 
και την ενίσχυση  και την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή.  

• Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών 
µορφών τουρισµού, καθώς και των επώνυµων και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. 

• Ενίσχυση των υποδοµών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος και της φυσικής 
κληρονοµιάς της χώρας ως µέσου βελτίωσης της ελκυστικότητας της Χώρας ως 
τουριστικού προορισµού. 

•  Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε τις 
άλλες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  
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Ενδεικτικές ∆ράσεις 

Με στόχο την επίτευξη της γενικής και ειδικής του στοχοθεσίας, ο Άξονας Προτεραιότητας 3 
περιλαµβάνει (α) παρεµβάσεις ενίσχυσης και εξορθολογισµού των δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, µεταφοράς τεχνολογίας κλπ (β) παρεµβάσεις ανάπτυξης, διεύρυνσης, 
απλοποίησης και διάδοσης των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, (γ) 
παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του λειτουργικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, την 
απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της προστασίας του 
καταναλωτή, (δ) παρεµβάσεις για την συµπλήρωση ή την αναβάθµιση των υποδοµών που 
κρίνονται απαραίτητες για την στήριξη και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, (ε) παρεµβάσεις για την βελτίωση της διοικητικής 
υποστήριξης της ανάπτυξης στους τοµείς παρέµβασης του ΕΠ µε την χρήση νέων 
τεχνολογιών και (στ) παρεµβάσεις για την αποτελεσµατική προβολή του τουριστικού 
προϊόντος και των επώνυµων ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Αναλυτικότερα, ο Άξονας περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ∆ράσεις: 

• Αναβάθµιση και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, µε υποστήριξη των 
επενδύσεων που απαιτούνται για: 

√ το Εθνικό Σύστηµα Εποπτείας της Αγοράς και την περιφερειακή εξειδίκευσή του 

√ ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής ενδοϋπηρεσιακής ανταλλαγής εγγράφων   

√ καλλιέργεια της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστηµάτων 
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

√ προώθηση θεσµών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων 
(Alternative Dispute Resolution). 

√ χαρτογράφηση των αγορών για την εξακρίβωση τυχόν ύπαρξης µονοπωλιακών – 
ολιγοπωλιακών καταστάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών 

• Ανάπτυξη ενός ενιαίου και δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, παραγωγής στρατηγικής πληροφόρησης σε ζητήµατα αγορών, 
τεχνολογικής διαµεσολάβησης και προώθησης και διάχυσης της καινοτοµίας. Στο 
πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν υφιστάµενες δοµές (όπως ΚΕΤΑ, Παρατηρητήριο ΜΜΕ, 
Επιµελητήρια, Παρατηρητήριο Ποιότητας, Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) κλπ.), θα ανασυγκροτηθούν δοµές (όπως Γραφεία Καινοτοµίας / 
Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα, Παρατηρητήριο 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας) και θα αναπτυχθούν νέες (όπως Ηλεκτρονικό 
Παρατηρητήριο Βιοµηχανίας – ΗΠΑΒΙ για την υποστήριξη της νέας βιοµηχανικής 
πολιτικής), ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα υπηρεσιών ενηµέρωσης 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς στα παραπάνω πεδία στη λογική 
του “one stop shop”.  

• Επιχειρηµατικά Σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισµού και επέκτασης της λειτουργίας των 
σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, αξιοποιώντας και την πρωτοβουλία 
JEREMIE57 όπως : 

√ Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ 

                                                 
57καθώς και το νέο χρηµατοδοτικό µέσο διευκόλυνσης επιµερισµού του κινδύνου (RISK SHARING FINANCE 
FACILITY-RSFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 173

√ Venture Capital 

√ Business Angels και Mentoring 

√ Μικροπίστωση 

√ ∆ηµιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου (seed capital), µε στόχο 
τη διεύρυνση των χρηµατοδοτικών µέσων στην εφαρµογή της εθνικής ερευνητικής 
και τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής καινοτοµίας.  

και : 

√ δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόµενες υπηρεσίες 

√ επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή δικτύων ΜΜΕ σε νέα 
προϊόντα. 

• Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών και υποστήριξη των επενδύσεων που 
απαιτούνται για: 

√ Επιχειρηµατικά Σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων «Επιχειρηµατικών Πάρκων» 
(Βusiness Parks) 

√ µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π. 

√ δηµιουργία εξειδικευµένων βιοµηχανικών, εµπορικών και τουριστικών υποδοµών µε 
ενδεχόµενη συµµετοχή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). 

√ υποδοµές Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

√ υποστήριξη Υποδοµών Ποιότητας 

√ υποστήριξη Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 

√ υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation)   

√ εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικής αναβάθµισης περιοχών µε µεγάλη 
βιοµηχανική συγκέντρωση 

√ Συµπλήρωση και αναβάθµιση υποδοµών για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα 
και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος ως µέσου αύξησης της 
ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισµού. 

- Έργα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργία χώρων 
υποδοχής σε εµπορικούς λιµένες, κλπ. 

- ∆ηµιουργία πυρήνων και πόλων τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 
θεµατικών, πολιτιστικών, φυσιολατρικών, οικοτουριστικών, δράσεων εθνικής, 
διαπεριφερειακής και περιφερειακής σηµασίας. 

- Πιλοτικές δράσεις ανάδειξης και ήπιας τουριστικής αξιοποίησης οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών, περιοχών φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

- Βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης µε χρήση 
νέων τεχνολογιών. 
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- Ανάπτυξη επενδύσεων στον τοµέα του Πολιτισµού, µε έµφαση στην 
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
διαχείριση των συναφών πνευµατικών δικαιωµάτων. 

√ ∆ράσεις για την ανάδειξη-προβολή προϊόντων και υπηρεσιών 

- Προβολή ειδικών και θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική τουριστική 
προβολή, δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και αναπαράστασης γεγονότων 
µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και πολυµέσων. 

• ∆ράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την βελτίωση των 
µηχανισµών εποπτείας της αγοράς : 

√ δηµιουργία υποδοµών στους Φορείς Πιστοποίησης και αρµόδια εργαστήρια για τον 
εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων 

√ εκσυγχρονισµός των θεσµών στήριξης και των µηχανισµών παρακολούθησης του 
εµπορικού τοµέα 

• ∆ράσεις για την ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών: 

√ προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική τουριστική προβολή, δηµιουργία 
κέντρων πληροφόρησης µε αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

√ ολοκληρωµένα Προγράµµατα στήριξης της «τοποθέτησης» των ελληνικών 
προϊόντων σε διεθνή δίκτυα µε συλλογικό τρόπο, που συµβάλλουν στην 
οργανωµένη προβολή συστηµάτων ΜΜΕ, στη συµµετοχή σε δίκτυα, στην ενίσχυση 
της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές 
και στην ανταλλαγή εµπειριών. 

• Με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα υλοποιηθούν: 

√ ∆ράσεις κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο ενδεικτικών κύριων 
παρεµβάσεων που χρηµατοδοτοούνται από τον Άξονα Προτερειότητας για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή, την 
προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και ενδεικτικών κύριων πρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 
Προτεραιότητας για τη δηµιουργία, αναβάθµιση ή εκσυγχρονισµό δοµών και 
εποπτευόµενων φορέων του ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ  

√ ∆ράσεις κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο ενδεικτικών κύριων 
παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα Προτεραιόητας, όπως π.χ. η 
µεταφορά τεχνολογίας, και αφορούν ερευνητές και άλλες οµάδες εργαζοµένων σε 
επιχειρηµατικές – τεχνολογικές υποδοµές 

Ωφελούµενοι, θέµατα εφαρµογής 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 αναφέρονται σε όλους τους τοµείς κάλυψης 
του Προγράµµατος (Έρευνα – Τεχνολογία, Ενέργεια, Μεταποίηση – Υπηρεσίες, Τουρισµός 
Εµπόριο – Προστασία του Καταναλωτή). 

Ωφελούµενοι από τις ∆ράσεις του Άξονα θα είναι: 

√ Οι επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγέθους που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
κάλυψης του Προγράµµατος. 
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√ Φυσικά πρόσωπα – επιχειρηµατίες / επενδυτές. 

√ Επιµελητήρια και δοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας και µεταφοράς τεχνολογίας.  

√ Σύγχρονοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και µέσα.  

√ Φορείς ανάπτυξης ή εκκόλαψης της καινοτοµίας και των επιχειρήσεων έντασης γνώσης 
(Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες κλπ). 

√ Οι φορείς και οργανισµοί πιστοποίησης και οι µηχανισµοί εποπτείας της αγοράς. 

√ Ο Έλληνας καταναλωτής και οι καταναλωτικές οργανώσεις. 

√ Άτοµα από ειδικές κοινωνικές οµάδες. 

√ Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί αρµόδιοι για τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση 
και την διαχείριση των παρεµβάσεων και των πολιτικών στους τοµείς κάλυψης του 
Προγράµµατος. 

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούµενο από τις παρεµβάσεις του Άξονα θα είναι 
επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µέσω της βελτίωσης του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και των συνθηκών ανταγωνισµού αλλά και ελέγχου της αγοράς, της 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνέργια µε αντίστοιχου περιεχοµένου δράσεις των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Στην εφαρµογή των δράσεων του Άξονα λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ για την 
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» της περιόδου 2007-2013.  

Κρατικές Ενισχύσεις  
Στην εφαρµογή των δράσεων λαµβάνονται υπόψη : 
 

- οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις  Κρατικές  Ενισχύσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα 2007-2013 

- το Πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα την Ανάπτυξη και την 
Καινοτοµία (2007-2013) 

- οι    Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις  Κρατικές  Ενισχύσεις που χορηγούνται 
για την προώθηση επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24 Οκτ. 2006 για την εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ∆εκ. 2006 για την εφαρµογή των 
Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
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A.Π.4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  

Στρατηγική – Γενικός Στόχος 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της 
χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, την υποστήριξη της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξή της χώρας στα µεγάλα διεθνή δίκτυα 
µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας στοχεύει στην ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της 
χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας.  

Ειδικοί στόχοι 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του Άξονα εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους Ειδικούς 
Στόχους: 

• ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας 

• ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξής της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου  

• αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των 
ενεργειακών δικτύων 

• ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Ενδεικτικές ∆ράσεις 

Ο Άξονας περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ∆ράσεις : 

• ∆ράσεις προώθησης της χρήσης του Φυσικού Αερίου, µε έργα για: 

√ διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα µε την ανάπτυξη 
δικτύων διανοµής σε νέες περιοχές, µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 

√ επέκταση του Εθνικού συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και αύξηση 
της δυναµικότητας και της ευστάθειας αυτού, 

√ επέκταση υφιστάµενων ή/και δηµιουργία νέων υποδοµών υγροποιηµένου και 
συµπιεσµένου φυσικού αερίου, 

√ διασύνδεση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου µε γείτονες 
χώρες, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. 
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• ∆ράσεις ολοκλήρωσης – εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, µε έργα 
για : 

√ διασύνδεση νησιών µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, προκειµένου αφενός να 
αντιµετωπισθούν προβλήµατα επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να 
αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές, 

√ κατασκευή νέων γραµµών διασύνδεσης µε γείτονες χώρες για τη διασφάλιση της 
επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα 
ηλεκτρικά συστήµατα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, 

√ κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε 
ηλεκτρισµό, την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήµατος και την αύξηση της 
ευστάθειάς του, 

√ ενίσχυση και επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας,  

√ προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών σε καταναλωτές χαµηλής τάσης, µε στόχο 
την ανάπτυξη ορθολογικής τιµολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση της ζήτησης, 

√ τον έλεγχο του Συστήµατος Μεταφοράς και την εύρυθµη λειτουργία της 
απελευθερωµένης αγοράς.  

• ∆ράσεις για την διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών και για την εξοικονόµηση ενέργειας, 
µε έργα όπως :  

√ επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα, 

√ επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον 
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, 

√ ενεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία)  

√ ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιοµάζας, 

√ ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα, 

√ έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών, 

√ οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

• ∆ράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τοµέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο της 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

• ∆ράσεις για την ορθολογική διαχείριση Φυσικών πόρων, µε έργα που αφορούν : 

√ στην ανακύκλωση νερού σε βιοµηχανικές µονάδες, µε στόχο την εξοικονόµηση 
νερού και την µείωση των παραγόµενων αποβλήτων,  
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√ στην ποιοτική αναβάθµιση και στον εκσυγχρονισµό των ελληνικών µεταλλευτικών 
και λατοµικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης, για την προστασία 
του περιβάλλοντος, µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων και τεχνολογιών. 

√ σε οριζόντιες δράσεις, που αφορούν κυρίως τη δηµιουργία γεωχωρικών υποδοµών 
µεγάλης κλίµακας και γενικότερα θα συµβάλλουν στην ορθολογική αξιοποίηση των 
ενεργειακών και ορυκτών πρώτων υλών της χώρας.  

Ωφελούµενοι, θέµατα εφαρµογής 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας  4 αναφέρονται αποκλειστικά στον τοµέα της 
Ενέργειας. 

Ωφελούµενοι από τις ∆ράσεις του Άξονα θα είναι: 

√ Επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγέθους, καθώς και τα Ελληνικά νοικοκυριά στις νέες 
περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. 

√ Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

√ Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα, την αξιοποίηση της βιοµάζας κλπ. 

√ Οι νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούµενο από τις παρεµβάσεις του Άξονα θα είναι 
επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, µέσω των προαναφερθεισών δράσεων για την  
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξή της χώρας στα µεγάλα 
διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση, τον 
εκσυγχρονισµό και την διασφάλιση της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, την 
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών για την εξοικονόµηση ενέργειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Στην εφαρµογή των δράσεων του Άξονα λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ για την 
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» της περιόδου 2007-2013.  

Κρατικές Ενισχύσεις  
Στην εφαρµογή των δράσεων λαµβάνεται υπόψη : 
 

- Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος  

- οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις  Κρατικές  Ενισχύσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα 2007-2013 

- ο Επενδυτικός Νόµος όπως ισχύει 
- ο Κανονισµός (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24 Οκτ. 2006 για την εφαρµογή 

των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 
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Α.Π.5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(ΕΤΠΑ) 

Ο Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία της 
προετοιµασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος,  στην προβολή και διάδοση των δράσεών του και στην ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρµογή τους.  

Η Κοινοτική Συνδροµή του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται περίπου στο 2% της συνολικής 
Κοινοτικής Συνδροµής του Προγράµµατος και καλύπτει αποκλειστικά τις δράσεις του. 
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3.2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3.2.1. Οι Πόλοι ανάπτυξης, ως µέσο προώθηση της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας 

1. Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα 
προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά 
κέντρα) στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου τους 
ως κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή τους, της 
υπαίθρου που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται 
στην ακτίνα επιρροής τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων µπορεί να 
λειτουργήσει και ως προωθητικός µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης. 

Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση 
µιας συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
αναβάθµιση των πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας.  

Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της 
ανάπτυξης στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, 
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 
την ισόρροπη ανάπτυξη γενικότερα. 

2.  Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων για την περίοδο 2007-2013. 

2.1 Έννοια των πόλων ανάπτυξης 

Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και 
της απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου 
εδαφικής ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 
και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.  

Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα58 της χώρας, 
µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και επιρροές 
που ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά τους 
συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση 
στη δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, 
καινοτοµίας, και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής 
της Στρατηγικής της Λισαβόνας . 

                                                 
58 Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός κύριου οικισµού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία 
προστίθενται και τα κέντρα µε µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που είναι πρωτεύουσες νοµών. 
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2.2 Πεδίο εφαρµογής  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη 
περίοδο προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις µέσα 
από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα 
θεµατικά πεδία, αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του 
Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2006 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη, την Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα. 

Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρηµένης 
Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη:  

• ∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.  

• Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την 
παραγωγική διαδικασία. 

• Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες 
δραστηριότητες. 

• Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• ∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
την απασχόληση. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή 
Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση 
της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ). 

3.  ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης – 
Χρονοδιάγραµµα. 

Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008. 
Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό και τη 
διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής των πόλων ανάπτυξης.  

Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:  
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1) Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες διαβούλευσης σε 
κάθε µια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών 
εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επιχειρήσεις, 
επαγγελµατικές οργανώσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, κτλ). 
Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση µε τους παραπάνω φορείς για το επιχειρησιακό 
πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης. 

2) Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο 
διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών 
εταίρων, µε σκοπό την οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών 
ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των 
πόλων ανάπτυξης.  

3) Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων.  

Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2 του παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή 
συµπράξεις φορέων που σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και 
βρίσκονται σε πρωτεύουσες νοµών ή σε σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας. Η 
επιλογή των ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
της πρώτης πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 2008. Η επόµενη 
πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί µετά από αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των 
εµπειριών του πρώτου κύκλου.  

3.2.2.  Χωρική διάσταση της Στρατηγικής του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στηρίζεται σε ανάλυση των συνολικών 
αδυναµιών - δυνατοτήτων και απειλών - προοπτικών για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, 
ως εξειδίκευση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα υλοποιηθεί µέσω του  
ΕΣΠΑ 2007-2013.  Παράλληλα όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 1.2.8 "Ανταγωνιστικότητα και 
Περιφερειακή ∆ιάσταση": 

 Ο βασικός όγκος και κορµός του ελληνικού επιχειρηµατικού τοµέα (µε εξαίρεση τον  
τουρισµό) καθώς και του ερευνητικού συστήµατος δηλαδή οι Περιφέρειες της Αττικής και 
(κατά δεύτερο λόγο) της Κεντρικής Μακεδονίας59 τίθενται εκτός του πεδίου παρέµβασης 

                                                 
59  Ο δευτερογενής τοµέας συγκροτείται στην Ελλάδα κατά 50% στην Αττική και στην Κεντρική 

Μακεδονία και κατά 63% σε αυτές τις Περιφέρειες και στην όµορη της Αττικής, Στερεά Ελλάδα.  Ο 
τριτογενής τοµέας συγκροτείται "µόνον" κατά 50% σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Οι πέντε 
Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" καλύπτουν 69% του δευτερογενή και 70% του τριτογενή τοµέα 
της ελληνικής οικονοµίας.  Από τις χωρικά προσδιορισµένες δαπάνες του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 
2000-2006 καταβλήθηκαν στις Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" το 67% των δαπανών που 
έγιναν για τη βιοµηχανία, το 76% για την ΕΤΑ, το 60% για το εµπόριο. 
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του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα   

 ∆εν προκύπτει στις ελληνικές Περιφέρειες άµεση συσχέτιση του ρυθµού ανάπτυξης µε 
την ένταση Ε&Τ ή την απασχόληση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και έντασης 
γνώσης, και η αύξηση της παραγωγικότητας φαίνεται να επήλθε από τον εκσυγχρονισµό 
της παραγωγικής δοµής και όχι από την ανάπτυξη της καινοτοµίας ή την 
διαφοροποίηση. Ως αποτέλεσµα, η ελληνική στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα – 
εξωστρέφεια – επιχειρηµατικότητα πρέπει να είναι περιφερειακά στοχευµένη ώστε να 
µην παραχθούν δια-περιφερειακές ανισοµετρίες όταν στην Ελλάδα οι κυρίαρχες 
ανισότητες είναι ενδο-περιφερειακές. 

 Εν γνώσει των παραπάνω, αξιοποιήθηκε η µακρά διάρκεια σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την κατά το δυνατόν πληρέστερη σύγκλιση της 
στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα που περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα µε αυτές των Περιφερειών 
"µεταβατικής στήριξης", και, κυρίως, η παράλληλη διαµόρφωση της στρατηγικής του µε 
αυτές των Περιφερειών "Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης". 

Από την επισκόπηση των ΠΕΠ κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του 
ΕΣΠΑ διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην αναπτυξιακή πορεία και την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών Περιφερειών: 

 Σε καλύτερη θέση βρίσκονται, µε κύριο προωθητικό παράγοντα τον τουρισµό, το Νότιο 
Αιγαίο και η Κρήτη, καθώς και η Αττική, η οικονοµία της οποίας λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης, κλίµακας και εµβέλειας των παραγωγικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων που παρουσιάζει, την καθιστά εν δυνάµει νευραλγικό κόµβο της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

 Σηµαντικά έχει επίσης βελτιωθεί η θέση της Πελοποννήσου, η οικονοµία της οποίας 
δείχνει να µεταβάλλει χωρίς κλυδωνισµούς τον παραδοσιακό της προσανατολισµό στον 
πρωτογενή τοµέα και να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. 

 Η εικόνα της Στερεάς Ελλάδας και, σε µικρότερο βαθµό, της ∆υτικής Μακεδονίας, δεν 
συνδέεται ευθέως µε τον ενδογενή αναπτυξιακό δυναµισµό τους αλλά είναι απόρροια 
ειδικών συνθηκών (εγγύτητα στην πρωτεύουσα και δραστηριότητες της ∆ΕΗ, αντίστοιχα) 
που εν µέρει στρεβλώνουν αυξητικά τις επιδόσεις τους στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χωρίς 
όµως αντίστοιχες θετικές επενέργειες στην αγορά εργασίας. 

 Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει και αυτή, από πλευράς συγκέντρωσης και κλίµακας 
παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, τις προϋποθέσεις για να 
πρωταγωνιστήσει στις οικονοµικές εξελίξεις µε επίκεντρο ιδιαίτερα τη ΝΑ Ευρώπη. 
Ωστόσο οι µέτριες αναπτυξιακές επιδόσεις που παρουσιάζει, ειδικά στην αγορά 
εργασίας, οφείλονται στις έντονες διαταράξεις του παραγωγικού ιστού της εξαιτίας του 
εντεινόµενου ανταγωνισµού, καθώς και στην υστέρηση σε σύγχρονες παραγωγικές και 
τεχνικές υποδοµές που να αναδεικνύουν τον µητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. 
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 Οι υπόλοιπες Περιφέρειες δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο, αλλά εντάσσονται στην 
ίδια κατηγορία µε την έννοια ότι σε αυτές δεν διαπιστώνεται ικανοποιητικό ενδογενές 
αναπτυξιακό δυναµικό: η ∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 
τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος, παρότι η τελευταία σηµείωσε µεγάλα 
βήµατα προόδου, αποτελούν τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση 
στην Ελλάδα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες από τις Περιφέρειες αυτές, 
όπως το Β. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, καθίσταται ολοένα σηµαντικότερος ο ρόλος του 
τουρισµού και δεν έχουν ακόµα προκύψει νέοι κλάδοι παραγωγής που θα 
υποκαταστήσουν όσους είναι πλέον στάσιµοι και φθίνουν εξαιτίας του ανταγωνισµού. 

Ο βασικός κορµός των δυνατοτήτων, αδυναµιών, προοπτικών και απειλών είναι κοινός. 
Ειδικότερα : 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

1. Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης 

2. Πρόοδος στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµό υποδοµών 

3. Θετική εξέλιξη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και διεύρυνση αυτοχρηµατοδότησης 

4. Αύξηση επενδυτικής δραστηριότητας 

5. Σηµαντική δραστηριότητα τριτογενούς τοµέα 

6. Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και ιστορικοί / πολιτιστικοί τουριστικοί πόροι  

7. Υψηλή συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 

8. Σηµαντικό δυναµικό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και συµπαραγωγής ενέργειας  

9. Αυξανόµενη διείσδυση φυσικού αερίου 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

1. Χαµηλό ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ 

2. ∆υϊσµός στην  επιχειρηµατική διάρθρωση, πολύ µικρό µέγεθος επιχειρήσεων 

3. Χαµηλός βαθµός προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων  

4. Ελλείψεις σε υποδοµές υποστήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πολυτυπία 

5. Αδυναµία των ΜΜΕ να ενσωµατώσουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας 

6. Περιορισµένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και µικρό µερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 
έντασης /αδυναµία δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων 
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7. Χαµηλή σύνδεση της εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατικότητα  

8. Ελλείψεις σε  υποδοµές υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

9. Χαµηλή αξιοποίηση των ΤΠΕ από µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων, χαµηλό επίπεδο 
στις δαπάνες Ε&Τ ως ποσοστό ΑΕΠ, χαµηλή συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα 

10. Υψηλή ενεργειακή ένταση 

11. Ελλείψεις σε σύγχρονες υποδοµές ΤΠΕ (ευρυζωνικά δίκτυα) 

12. Χαµηλή επίδοση στη δια βίου εκπαίδευση  

13. Μικρό µέγεθος τουριστικών επιχειρήσεων 

14. Κυριαρχία προτύπου θερινού παράκτιου τουρισµού - µικρή συµµετοχή νέων µορφών  

15. Έλλειψη οργάνωσης τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού, χαµηλός βαθµός δικτύωσης 
µεταξύ επιχειρήσεων και διασύνδεσης µε λοιπούς τοµείς  

16. Ανεπάρκεια ειδικής τουριστικής υποδοµής - Περιορισµένη διεύρυνση τουριστικής 
περιόδου, υψηλή εποχικότητα, υψηλή συγκέντρωση  

17. Χαµηλός ρυθµός διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό 
σύστηµα. 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. ∆ιεύρυνση της ΕΕ και είσοδος νέων µελών, µε χαµηλό εργατικό κόστος, υψηλή 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα 

2. Εκροή κεφαλαίων σε άλλες χώρες, συρρίκνωση µεταποίησης λόγω µετανάστευσης στις 
χώρες χαµηλού κόστους 

3. Υψηλός βαθµός ευαισθησίας ΠΜΕ και ΜΜΕ σε ανταγωνισµό 

4. Εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων 

5. Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού υψηλού επιπέδου. 

6. Ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που απαξιώνει γρήγορα την υποδοµή σε Ε&Τ 

7. Υψηλός ανταγωνισµός στην µεταποίηση από γειτονικές χώρες και από νέα κράτη – µέλη 
µε επίπτωση στις δυνατότητες ανάπτυξης ΕΤΑ 

8. Ολιγοψωνιακή διάθρωση τουριστικής ζήτησης µε λίγους tour operators 

9. Ενδυνάµωση των ανταγωνιστριών χωρών σε ειδικές µορφές τουρισµού και υποδοµές 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

1. Αυξανόµενη τάση για ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες 

2. Ενίσχυση της ζήτησης στις γειτονικές χώρες 

3. Επέκταση συνεργασιών και δικτυώσεων 

4. Κατοχύρωση  / αναγνωρισιµότητα της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού τουριστικού 
προορισµού 

5. Συνεχής ζήτηση τουριστικού προϊόντος 

6. Αυξανόµενη ζήτηση ειδικών / θεµατικών µορφών τουρισµού  

7. Αναβάθµιση ενεργειακού ρόλου χώρας στην Ν.Α. Ευρώπη (κόµβος), ανάπτυξη 
πετρελαϊκού τοµέα στην Ν.Α. Ευρώπη 

8. Aπελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ως κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις 

 

Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και οι στρατηγικές για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του 
ΕΣΠΑ για τις Περιφέρειες, σε ότι αφορά την Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηµατικότητα, 
είναι συγκλίνουσες µε αυτήν του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα  : 

√ Για τη Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης, το αναπτυξιακό όραµα επικεντρώνεται στη 
δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε έντονο 
εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική 
συνοχή, µε έµφαση  στην υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να 
αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί σηµαντική ώθηση στην αύξηση 
της απασχόλησης. Στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων όσο και για την εκµετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας της 
γνώσης, υιοθετείται η ανάπτυξη µιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτοµία και 
την ανταγωνιστικότητα, µε στόχο το µετασχηµατισµό της σε περιοχή καινοτοµίας, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, µε την παροχή υπηρεσιών στήριξης προς τις 
επιχειρήσεις για αναβάθµιση της παραγόµενης προστιθέµενης αξίας ιδιαίτερα σε 
κλάδους πλήττονται από τον διεθνή ανταγωνισµό, ενδυνάµωση του περιφερειακού ιστού 
ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών (Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας, σύστηµα Θερµοκοιτίδων, 
spin-off εταιρειών, clusters τεχνολογικών εταιρειών), προώθηση της χρήσης ΤΠΕ και 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Στη ∆υτική Μακεδονία έµφαση δίδεται 
στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη 
διασύνδεσή της µε το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και στη διαφοροποίηση - 
εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στην Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων µε 
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στόχο τις νέες γειτονικές αγορές, στις πολύτροπες µεταφορές και στη δηµιουργία 
ευρυζωνικών ή ασύρµατων δικτύων στους τουριστικούς πόλους. 

√ Στη Χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, επιδιώκεται η 
επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση 
της παραγωγικότητας, µε δύο (από τις τρεις) προτεραιότητες να είναι η ελκυστικότητα 
της περιοχής ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης και η επένδυση στον 
παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. Η ∆υτική Ελλάδα εστιάζει µεν στην ανάπτυξη και την 
επιτάχυνση ολοκλήρωσης των υποδοµών, αλλά παράλληλα δίνει έµφαση στην αύξηση 
των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και τον αναπροσανατολισµό του 
παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε 
προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και 
επιχειρήσεων, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση 
στην καινοτοµία και νέες τεχνολογίες και δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων µε την 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία και την εφαρµογή καινοτοµιών. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα 
εστιάσει στην αναβάθµιση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος  σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του δευτερογενή 
τοµέα. 

√ Στη Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, η έµφαση δίδεται στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονοµίας µε βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και υιοθέτηση αειφορικών 
µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος, µε την επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτοµία 
και τα δίκτυα να διαδραµατίζει κύριο ρόλο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εστιάσει στη 
διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και 
την επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια µε την προώθηση συνεργασιών εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και παραγωγικών φορέων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προωθήσει 
την ανασυγκρότηση του παραγωγικού της ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, οι οποίοι ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην 
τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία µε τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
συνεργιών µεταξύ των τριών τοµέων παραγωγής, του πρωτογενή τοµέα στις πεδινές 
περιοχές και των ήπιων και των ειδικών µορφών τουρισµού στην ορεινή της ενδοχώρα 
και την Εύβοια. Επιπλέον, η στρατηγική της θα εστιάσει στην ενίσχυση του τοπικού 
ερευνητικού δυναµικού και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό και την 
προώθηση της συµµετοχής ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε κοινές δράσεις µε 
άλλες χώρες της ΕΕ. Στην Περιφέρεια Ηπείρου θα επιδιωχθεί κυρίως η ολοκλήρωση των 
υποδοµών µεταφορών (Εγνατία οδός και ανάπτυξη συνδέσεων) και υποδοµών 
διαµεταφορικού εµπορίου, και παράλληλα θα προωθηθεί η καινοτοµική ικανότητα και 
επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα µε την ενίσχυση της έρευνας για τη δηµιουργία νέων 
προϊόντων και την περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και η περιβαλλοντική διαχείριση. 
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√ Στη Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου έµφαση δίδεται στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην ανάδειξη της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας, σε 
συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, και θα ενισχυθεί η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, µε 
παράλληλη ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών και προσέλκυση επενδύσεων 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στην Κρήτη, κεντρικός στόχος είναι η αναβάθµιση του 
ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονοµίας της, αλλά και η ανάδειξη της Περιφέρειας ως πιλοτικού κέντρου 
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για εφαρµογές ΑΠΕ και εξοικονόµησης 
ενέργειας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εστιάζει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας 
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δίνοντας παράλληλα έµφαση στην ποιότητα 
του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, αλλά και στην ενσωµάτωση της καινοτοµίας 
στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως παράγοντα ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου θα εστιάσει στη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό 
της χώρας, αλλά θα δώσει και έµφαση στην ενίσχυση της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας 
σε δραστηριότητες συµπληρωµατικές στον τουρισµό και τον αγροτικό τοµέα, ενώ θα 
επιδιωχθεί και η εγκατάσταση και η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 

√ Για τη Χωρική Ενότητα της Αττικής, όραµα είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της 
Αττικής, ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου, µε προσπάθεια καθιέρωσης της ως ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου, 
βελτίωση της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήµατος και διευκόλυνση της 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της 
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών. 

Με βάση τις κοινές ανάγκες αλλά και τις κατά Περιφέρεια διαφοροποιήσεις, η στρατηγική του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα προσδιορίζεται 
χωρικά µέσω των ακόλουθων προβλέψεών  του: 

Η κατανοµή των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  στις οκτώ Περιφέρειες "Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης", (µε εξαίρεση συγκεκριµένες παρεµβάσεις  που αφορούν συνήθως σε 
«Μεγάλα  Έργα» του τοµέα της Ενέργειας), ακολουθεί σε σηµαντικό βαθµό την εκ-των-κάτω 
(bottom-up) προσέγγιση δεδοµένου ότι καθορίζεται  από την ζήτηση (από τις ανάγκες). 
Ωστόσο µε βάση (α) τους στρατηγικούς στόχους κάθε Περιφέρειας, όπως αποτυπώνονται 
στο οικείο ΠΕΠ (β) τη συνεργασία µε τις Περιφέρειες και (γ) την συµµετοχή των οκτώ  
Περιφερειών στο ΕΠΑΝ 2000-2006, καταρτίστηκε ενδεικτική κατανοµή όλων των αναγκαίων 
για την ανταγωνιστικότητα/επιχειρηµατικότητα κονδυλίων ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα 
Προτεραιότητας της στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στην οποία 
αποτυπώνεται η σχέση της στρατηγικής του µε τις ανάγκες / δυνατότητες των Περιφερειών: 

 Ειδικότερα : 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Το 60% των πόρων του Άξονα κατευθύνεται σε 3 
Περιφέρειες: Κρήτη, ∆υτική Ελλάδα και Θεσσαλία όπου λόγω της ύπαρξης ΑΕΙ, 
Ερευνητικών Κέντρων (ορισµένων Αριστείας) και άλλων υποδοµών Ε&Τ αλλά και 
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εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω υλοποίηση 
δράσεων ΕΤΑ και Καινοτοµίας  και προώθησης της µετάβασης στην Οικονοµία της 
Γνώσης.  

Άξονας Προτεραιότητας 2: Οι πόροι του Άξονα είναι πιο ισοκατανεµηµένοι στις 8 
Περιφέρειες (60% των πόρων σε 4 Περιφέρειες) αντανακλώντας την υιοθέτηση µιας 
στρατηγικής που στοχεύει στην συνολική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της 
εξωστρέφειας και της αναβάθµισης προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας.  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Το 38% των πόρων του Άξονα κατευθύνεται προς τις 
Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας και Κρήτης, όπου προβλέπονται σηµαντικές παρεµβάσεις 
αναβάθµισης τουριστικών υποδοµών, διαφοροποίηση τουριστικών προϊόντων και 
πολιτισµού.  

Άξονας Προτεραιότητας 4:  Είναι ο περισσότερο εστιασµένος Άξονας αφού το 80% των 
πόρων κατευθύνεται σε τέσσερις  Περιφέρειες: Ήπειρο, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο  
και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, όπου προβλέπεται να κατασκευασθούν τα (µεγάλα) 
ενεργειακά έργα: Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου, ΚΥΤ Πάτρας και ΕΠΑ 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Στις υπόλοιπες τέσσερις Περιφέρειες προβλέπονται 
κυρίως έργα ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και έργα στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης και εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και της επέκτασης 
του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου.    

Σε επίπεδο Περιφέρειας :  

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Με στόχο την µετεξέλιξη της Περιφέρειας σε 
διαµετακοµιστικό, ενεργειακό κέντρο και κέντρο επιχειρηµατικής και επιστηµονικής 
τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή, έµφαση δίνεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
(∆ιασύνδεση µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών, εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, 
εµπόριο και συνοδευτικές υπηρεσίες, ∆ικτυώσεις Βιοµηχανίας – Εµπορίου – Υπηρεσιών 
κλπ.) και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 λόγω και του νέου µεγάλου ενεργειακού έργου 
(σύσταση νέας Εταιρείας Παροχής Αερίου στη Περιφέρεια προκειµένου να κατασκευάσει 
τα δίκτυα χαµηλής πίεσης) 

Θεσσαλία: Για την κάλυψη του στόχου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των δικτυώσεων, έµφαση δίδεται στον 
Άξονα Προτεραιότητας 1 (ύπαρξη ΑΕΙ, Ε.Κ., εταιρειών υψηλής τεχνολογίας) και στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 (αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας προς 
κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, διασύνδεση µε διεθνή 
ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, αναβάθµιση της 
επιχειρηµατικής ανάγκης σε υψηλών δυνατοτήτων κλπ.) 

Ήπειρος: Οι στόχοι της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας και της ενίσχυσης της 
έρευνας σε συνδυασµό µε την λειτουργία ΑΕΙ και ερευνητικών ινστιτούτων στην 
Περιφέρεια  και την προβλεπόµενη, εντός της τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου 2007-
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2013 , κατασκευή του υπέργειου τµήµατος του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – 
Ιταλίας, καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας στους Άξονες 
Προτεραιότητας 2, 1 και 4.  

∆υτική Ελλάδα: Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας προϋποθέτει 
ισχυρές παρεµβάσεις σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας. Ο Άξονας Προτεραιότητας 
1 συµβάλλει στην αξιοποίηση και αναβάθµιση του Ε&Τ ιστού και της 
επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης, οι Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 στον 
αναπροσανατολισµό προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, ενώ 
µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 υποστηρίζεται η κατασκευή  του ΚΥΤ Πάτρας, η 
υλοποίηση  έργων προώθησης της διείσδυσης των ΑΠΕ/ Εξοικονόµησης Ενέργειας και  
κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας.  

Πελοπόννησος: Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας και η  
περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ στην περιοχή αποτελούν βασικούς στρατηγικούς  
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  για την Περιφέρεια.  

Ιόνια Νησιά: Έµφαση δίνεται στη βελτίωση και διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος και τη συναφή επιχειρηµατικότητα (Άξονες Προτεραιότητας 2, 3) 

Κρήτη: Το σηµαντικό επιστηµονικό/ τεχνολογικό δυναµικό, οι τουριστικές υποδοµές, ο 
πολιτιστικός πλούτος και η επιδιωκόµενη αναβάθµιση του ρόλου της Περιφέρειας στην 
Ν.Α. Μεσόγειο διαµορφώνουν µια στρατηγική µέσω των ειδικών στόχων των Αξόνων 
Προτεραιότητας 1, 2, 3: Οικονοµία της Γνώσης, Υποδοµές και Επιχειρηµατικότητα στους 
τοµείς Τουρισµού – Πολιτισµού, Προώθηση της διείσδυσης των ΑΠΕ 

Βόρειο Αιγαίο: Η επιδιωκόµενη ενδυνάµωση της εξωστρέφειας επιτυγχάνεται, κυρίως, 
µέσω των ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 3. 

Συνέργια µε παρεµβάσεις των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης  

Ειδικότερα για τις πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης προγραµµατίζονται παρεµβάσεις 
«ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας» που συνεργούν µε το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα  και δρουν συµπληρωµατικά  µε 
ανάλογου χαρακτήρα παρεµβάσεις των ΠΕΠ. Το συνολικό ύψος των πόρων αυτών εκτιµάται 
σε 1500 περίπου εκ. €  

Στην Αττική και στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής που εστιάζει στη «καθιέρωση της 
περιφέρειας ως διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου, βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού 
παραγωγικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων µέσω 
της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και 
της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών»   έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας και προώθησης της έρευνας, 
τεχνολογίας και καινοτοµίας. Παράλληλα λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της περιφέρειας 
στην ανάπτυξη της χώρας και οι λοιπές αναπτυξιακές προτεραιότητες υποστηρίζονται 
σηµαντικά.  Σύµφωνα και µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης η περιφέρεια 
συγκεντρώνει τον µεγάλο όγκο των δραστηριοτήτων ΕΤΑ της χώρας καθώς και της 
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας . Στο πλαίσιο αυτό το µεγαλύτερο µέρος των πόρων 
διατίθεται σε παρεµβάσεις ΕΤΑ (Άξονας 1 και µικρό µέρος του Άξονα 3)  ενώ µικρότερο αλλά 
σηµαντικό επίσης ποσοστό διατίθεται για δράσεις άµεσης ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 
(αντίστοιχα του Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος)  µε σηµαντικές παρεµβάσεις σε 
όλους τους βασικούς τοµείς και επιµέρους προτεραιότητες. Ακολουθεί ο τοµέας αναβάθµισης 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (έµφαση σε επιχειρηµατικές και τουριστικές υποδοµές 
και προώθηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων) και ο τοµέας της Ενέργειας στο πλαίσιο του 
οποίου σηµαντικό ρόλο κατέχουν οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
ασφάλειας τροφοδοσίας του νότιου συστήµατος της χώρας και στην αύξηση του περιθωρίου 
ευστάθειας της τάσης παράλληλα µε την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ. 

Στη Κεντρική Μακεδονία σε συµβατότητα µε τη κεντρική στρατηγική επιλογή για «ανάπτυξη 
µίας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα µε στόχο το 
µετασχηµατισµό της σε περιοχή καινοτοµίας, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης» το 
σηµαντικότερο µέρος των πόρων προορίζεται για δραστηριότητες ΕΤΑ. Στον τοµέα της 
Ενέργειας που κατέχει µικρότερο µεν αλλά υψηλό επίσης µερίδιο, οι  σηµαντικότερες  
παρεµβάσεις αφορούν στην προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου (σύσταση νέας 
Εταιρείας Παροχής Αερίου στη περιφέρεια) και της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών. 
Επίσης προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (βιοµηχανικές 
και τουριστικές υποδοµές, προώθηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων) και ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. 

Στη Στερεά Ελλάδα – περιφέρεια που λόγω γειτνίασης µε την Αττική συγκεντρώνει µεγάλο 
µέρος των  µεταποιητικών µονάδων – σε συµβατότητα µε την προώθηση «της 
ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας …..» το µεγαλύτερο τµήµα των προγραµµατιζόµενων πόρων αφορά σε 
δράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας και µε στόχο την αναβάθµιση του 
παραγωγικού ιστού προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας (Άξονας 2 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα).  Στον Τοµέα της 
Ενέργειας προβλέπονται σηµαντικές παρεµβάσεις που αφορούν στην προώθηση της 
διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα (σύσταση νέας Εταιρείας 
Παροχής Αερίου στη περιφέρεια προκειµένου να κατασκευάσει τα δίκτυα χαµηλής πίεσης) 
και στην προώθηση της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών. Σε µικρότερο βαθµό 
υποστηρίζονται δράσεις αναβάθµισης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (έµφαση σε 
τουριστικές και βιοµηχανικές υποδοµές)  και δράσεις ΕΤΑ.  

Στη ∆υτική Μακεδονία τα υψηλότερα σχετικά ποσά προορίζονται για δράσεις αναβάθµισης 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (µε έµφαση στις τουριστικές υποδοµές), προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας και διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών.   

Στο Νότιο Αιγαίο σηµαντική θέση κατέχουν οι παρεµβάσεις στον τοµέα του τουρισµού (σε 
απόλυτη συµβατότητα µε την υφιστάµενη κατάσταση) καθώς και η σηµαντική παρέµβαση 
στον τοµέα της ενέργειας  που αφορά στη  διασύνδεση των Κυκλάδων,   έργο µείζονος 
σηµασίας για τη µελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης των 
φορτίων τους αλλά και των περιορισµένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής 
παραγωγής στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους.  
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Η Χωρική και Κλαδική Εξειδίκευση του Προγράµµατος               

Το Πρόγραµµα στοχεύει στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων που αφορούν τους τοµείς 
παρέµβασής του, µπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολο της χώρας και είναι ανοιχτές στη 
συµµετοχή ωφελούµενων από όλες τις Περιφέρειες.  
 
Παρόλο που το σηµείο εκκίνησης, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των Περιφερειών 
διαφέρουν, το Ε.Π. παρέχει τις ίδιες δυνατότητες σε όλες τις περιφέρειες να ωφεληθούν από 
αυτό. Έτσι δίνει τη δυνατότητα σε ικανούς και δραστήριους φορείς και κατ’ επέκταση στις 
αντίστοιχες περιφέρειες να µεγιστοποιήσουν την ωφέλειά τους από τις παρεµβάσεις του 
ΕΠΑΕ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει και τους λιγότερο «ισχυρούς» δυνητικούς 
ωφελούµενους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τους παρέχει.  
 
Αυτή η διαδικασία είναι αναµενόµενο να επηρεάζεται σηµαντικά από τις υπάρχουσες τάσεις 
συγκέντρωσης ορισµένων παρεµβάσεων σε ορισµένες περιφέρειες π.χ. ΕΤΑ στην Αττική και 
Μακεδονία όπου υπάρχει καλή βάση εκκίνησης και υποδοµές, επιχειρηµατικοί υποδοχείς 
στις περιοχές συγκέντρωσης βιοµηχανικής δραστηριότητας στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και 
Κεντρική Μακεδονία, Ενισχύσεις Ειδικών Επενδύσεων στον Τουρισµό στην Κρήτη, Νότιο 
Αιγαία και Ιόνια νησιά.  
 
Με βάση τα παραπάνω δεν κρίνεται σκόπιµη, ούτε είναι απόλυτα εφικτή η εξ αρχής 
λεπτοµερής χωρική και κλαδική εξειδίκευση του Προγράµµατος. Το ζητούµενο είναι να 
εξασφαλίζεται κατά την εφαρµογή η συµβατότητα των δράσεων µε τις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες όσον αφορά τη χωρική και την κλαδική διάσταση.  
 
Για την καλύτερη αντιστοίχιση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων µε τις ανάγκες των 
περιφερειών, λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  – ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου αυτά συνιστούν κρίσιµο παράγοντα για την ανάπτυξή τους -  και τη 
µεγιστοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και ωφελειών θα χρησιµοποιηθούν  κατά 
την εξειδίκευση  δράσεων  επιµέρους κριτήρια χωρικής και κλαδικής διάστασης στη βάση 
των αποτελεσµάτων µελέτης που εκπονείται για το σκοπό αυτό  (σχετική αναφορά υπάρχει 
και στην Ενότητα 1.2.3). Ειδικότερα τα πορίσµατα της µελέτης θα αξιοποιηθούν στον 
αναλυτικό προσδιορισµό κατευθύνσεων τοµεακής και κλαδικής εξειδίκευσης κατά 
περιφέρεια, κριτηρίων επιλογής παρεµβάσεων και ενεργειών και δεικτών - στόχων.   

 

3.2.3. Μεγάλα έργα 

Ο κατάλογος των µεγάλων έργων είναι ενδεικτικός και περιλαµβάνει τα έργα των οποίων ο 
συνολικός προϋπολογισµός υπερβαίνει τα 50 εκ. €. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΟ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΑ 
Ανατολικής 
Μακεδονίας 
Θράκης 

60 Εκ. € 

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα αποτελεί 
βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής. Για την επίτευξη του στόχου έχει 
αποφασιστεί η σύσταση νέας Εταιρείας Παροχής Αερίου στην περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκειµένου να κατασκευάσει τα δίκτυα 
χαµηλής πίεσης 

7 χρόνια 

ΚΥΤ Πάτρας 80 Εκ € 

Αφορά στην κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Πάτρα. Το 
Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αποτελεί σηµείο σύνδεσης του 
Συστήµατος 400 kV µε το Σύστηµα 150 kV και εξυπηρετεί ανάγκες 
αποµάστευσης ισχύος προς το Σύστηµα 150 kV. Το ΚΥΤ κρίνεται αναγκαίο 
για την ασφάλεια τροφοδότησης του νότιου Συστήµατος και την αύξηση του 
περιθωρίου ευστάθειας της τάσης. 

3 χρόνια 

Ελληνο-
ιταλικός 
Αγωγός 

650 εκ€ 

Ο αγωγός θα συνδέσει το υπάρχον Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ), το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ανατολικό τµήµα της χώρας µε τις 
δυτικές περιοχές της Ελλάδας, διερχόµενος από τέσσερις Περιφέρειες 
(ΑΜΘ, Κ. Μακεδονία, ∆. Μακεδονία και Ήπειρο). Το έργο ενισχύει την 
ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας και αποτελεί το πρώτο βήµα για τη 
διαµετακόµιση σηµαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε µεγάλα 
ευρωπαϊκά κέντρα 

5 χρόνια 

∆ιασύνδεση 
των Κυκλάδων 250 εκ€ 

Αφορά στη διασύνδεση των νήσων  Σύρου, Πάρου, Νάξου, Τήνου και 
Μυκόνου µε δυνατότητα επέκτασης µελλοντικά προς Μήλο για αξιοποίηση 
του γεωθερµικού της δυναµικού, µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας. 

4 χρόνια 

Η κατανοµή του Προϋπολογισµού των µεγάλων έργων που χωροθετούνται σε περισσότερες της µιας Περιφέρειες θα γίνει µε βάση ad hoc κριτήρια 
για κάθε έργο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΣΕ ΠΕΠ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας 60 Εκ. € 

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα αποτελεί 
βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής. Για την επίτευξη του στόχου έχει 
αποφασιστεί η σύσταση νέας Εταιρείας Παροχής Αερίου στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας  προκειµένου να κατασκευάσει τα δίκτυα χαµηλής 
πίεσης 

Αφορά την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 
και εντάσσεται στο ΠΕΠ 
Μακεδονίας -Θράκης 

7 χρόνια 

ΕΠΑ Στερεάς 
Ελλάδας 50 Εκ€ 

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα αποτελεί 
βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής. Για την επίτευξη του στόχου έχει 
αποφασιστεί η σύσταση νέας Εταιρείας Παροχής Αερίου στην περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας  προκειµένου να κατασκευάσει τα δίκτυα χαµηλής πίεσης 

Αφορά την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και 
εντάσσεται στο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας -Ηπείρου 

7 χρόνια 
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3.2.4. Έργα Οριζόντιου Χαρακτήρα 

Στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα θα υλοποιηθούν πράξεις 
όπως :  

• Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, 
υποδοµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας (π.χ. Εθνικό 
Σύστηµα Εποπτείας της Αγοράς, Εθνικό Σύστηµα Επιχειρηµατικών Πάρκων)  

• Ενίσχυση του Ενεργειακού Συστήµατος (π.χ. Σύγχρονο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας) 

• Εθνικές ∆ράσεις σε Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία (π.χ. Εθνικοί Τοµεακοί Πόλοι, 
Θεµατικά ∆ίκτυα ΕΤΑ ) 

οι οποίες λόγω της οριζόντιας φύσης τους, θα ωφελήσουν το σύνολο των περιφερειών της 
χώρας. Ο επιµερισµός των δαπανών τέτοιων πράξεων ανά Περιφέρεια και Στόχο µπορεί να 
γίνει µε βάση το µερίδιο των πόρων που κατανέµονται ενδεικτικά σε κάθε περιφέρεια στο 
πλαίσιο της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2005. Η ακολουθούµενη κατανοµή δίνεται στο Παράρτηµα 3.  
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3.3  ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ  

Η υλοποίηση του Προγράµµατος επιδιώκει την επίτευξη ποσοτικών στόχων που αφορούν 
τόσο στις εκροές όσο και στα αναπτυξιακά του αποτελέσµατα.  Επίσης, επειδή είναι το 
βασικό εργαλείο του ΕΣΠΑ σε δύο Θεµατικές Προτεραιότητές του, το Πρόγραµµα 
υποχρεούται να συµβάλει σε ευνοϊκή αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή σε 
βελτίωση των δεικτών εκείνων που καταδεικνύουν τη συνολική υστέρηση της ελληνικής 
οικονοµίας ως προς την ανταγωνιστικότητα της. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η στοχοθέτηση του ΕΠΑΕ. Σηµειώνεται ότι 
ως τιµή βάσης για όλους τους δείκτες λαµβάνεται η τιµή τους στο τέλος της τρέχουσας 
Προγραµµατικής Περιόδου, όπως αυτή έχει επιτευχθεί σήµερα ή προβλέπεται να επιτευχθεί 
µέχρι το τέλος του ΚΠΣ ΙΙΙ. 
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∆ΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(2008, τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ)  

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

(1 )  

ΠΗΓΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α.Π.1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΚΡΟΩΝ      

Αριθµός εθνικών τοµεακών πόλων ΕΤΑ  0  5  ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ  Σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τον χαρακτήρα της ∆ράσης, ο δείκτης µετρείται 
στο σύνολο της χώρας 

Αριθµός έργων συνεργασίας ερευνητικών εργαστηρίων 
και επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται σε εθνικό 
επίπεδο 

0  98  ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ   

Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε έργα 
συνεργασίας ερευνητικών εργαστηρίων & 
επιχειρήσεων 

0  130  ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ  
 

Αριθµός νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για 
ΕΤΑ από τη ∆ράση Νέων και Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων 

13  59  
ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ   

Αριθµός θεµατικών δικτύων προηγµένης έρευνας  0  5  ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ  Σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τον χαρακτήρα της ∆ράσης, ο δείκτης µετρείται 
στο σύνολο της χώρας 

Αριθµός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις 
Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτοµίας 121  401  

 Παράγωγος δείκτης. Αθροίζει τις τιµές των δεικτών που αφορούν σε όλες τις 
κατηγορίες ενισχύσεων σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία και κυρίως τους : 
Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε έργα συνεργασίας ερευνητικών 
εργαστηρίων & επιχειρήσεων, Αριθµός νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται 
για ΕΤΑ από τη ∆ράση Νέων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Αριθµός ΜΜΕ 
που επωφελούνται από την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ 

Αριθµός νέων συνεργατικών σχηµατισµών έντασης 
γνώσης (clusters) που δηµιουργούνται 0  2  ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ   

Αριθµός Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας   3  6  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ  
Η τιµή βάσης προέρχεται από τον αριθµό των πόλων που δηµιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου ΚΠΣ 2000-2006 η δε τιµή στόχος αναφέρεται 
στον αριθµό των πόλων καινοτοµίας που θα δηµιουργηθούν την περίοδο 2007-
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∆ΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(2008, τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ)  

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

(1 )  

ΠΗΓΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

2013. 

Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν στους 
Περιφερειακούς Πόλους Καινοτοµίας 108  148  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ   

Αριθµός ΜΜΕ που επωφελούνται από την παροχή 
υπηρεσιών ΕΤΑΚ 0  19  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ   

Αριθµός νέων / υποστηριζόµενων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) 4  13  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ,   

Αριθµός κοινών έργων µε Ε&Τ φορείς των κρατών-
µελών χρηµατοδοτούµενων ή µη από τα Προγράµµατα 
της Ε.Ε. (σε συντονισµό µε την Ε.Ε.) 

0  6  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ,  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      

Ισοδύναµα ανθρωποέτη απασχόλησης (ΙΠΑ) 
ερευνητών κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος 0  928  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ  Μεικτές Θέσεις Εργασίας 

Αριθµός δηµοσιεύσεων ως αποτέλεσµα των θεµατικών 
δικτύων ΕΤΑ  0  250  

ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ, 
Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης 

Σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τον χαρακτήρα της ∆ράσης, ο δείκτης µετρείται 
στο σύνολο της χώρας.  

Αριθµός αιτήσεων για ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας από 
ερευνητές 0  15  ΥΠΑΝ/ ΓΓΕΤ   

Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων (σε εκ. €)  124,37   
1 

PT Στην στήλη «Τιµή Στόχος» αθροίζεται στην τιµή βάσης ο καθαρός στόχος της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

(2008, τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

(1 ) 

ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.Π.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

ΕΚΡΟΩΝ     

Αριθµός υφιστάµενων επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται -ΓΓΒ, Εµπόριο, 
Τουρισµός- 

- 7.154 ΥΠΑΝ  

Αριθµός υφιστάµενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - 
βελτιώνονται 

- 6.970 ΥΠΑΝ  

Αριθµός επιχειρήσεων που δηµιουργούνται από 
επιδοτούµενα προγράµµατα 

795 1.270 ΥΠΑΝ Η τιµή βάσης αναφέρεται στο τέλος του 2006 και αφορά τον αριθµό των 
επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκαν από το ΕΠΑΝ 

Αριθµός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα 
προγράµµατα 

 7.629 ΥΠΑΝ  

Αριθµός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται - 28.650 ΥΠΑΝ  

Αριθµός νέων τουριστικών κλινών - 5.900 ΥΠΑΝ  

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων ειδικών µορφών 
τουρισµού 

18 35 ΥΠΑΝ  

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων τουρισµού - 2.983 ΥΠΑΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

Αριθµός νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από 
την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

- 10.244 ΥΠΑΝ Μεικτές Θέσεις Εργασίας  

Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται  351.149 8,2% ΕΣΥΕ, ΥΠΑΝ ΥΠ 
ΤΑΝ 

 

Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων (σε εκ. €)  548,26   
1 

PT Στην στήλη «Τιµή Στόχος» αθροίζεται στην τιµή βάσης ο καθαρός στόχος της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(2008, 
τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.Π. 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΚΡΟΩΝ     

Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδοµών που 
υποστηρίζονται 

32 79 ΥΠΑΝ/ΓΤΒ  
 

Αριθµός υποδοµών εγκατάστασης υποδοχής 
επιχειρήσεων που γίνονται παρεµβάσεις 

- 8 ΥΠΑΝ / ΓΓΒ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

Αριθµός υποστηριζόµενων επιχειρήσεων από ∆οµές 
Στήριξης 

25000 57000 ΥΠΑΝ/ ΓΤΒ  

Αριθµός επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των 
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

 4.000   

Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων (σε εκ. €)  18,83   
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(2008, τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

(1 ) 

ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.Π. 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  

ΕΚΡΟΩΝ     

Μήκος αγωγών Φ.Α. µέσης και χαµηλής πίεσης (χλµ.) 813 1393 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας  
∆ΕΠΑ 

 

Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης (χλµ.) 441 1046 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας  
∆ΕΠΑ 

 

Eγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(MW) 

766 1279 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας 

Αφορά τη συνολικά εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ των 8 περιφερειών 

Αριθµός έργων ΑΠΕ 32 547 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

Ετήσια δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα αγωγών 
Φ.Α. µέσης και χαµηλής πίεσης (εκατ.Κ.µ.) 

254 329 

ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας  
∆ΕΠΑ 

 

 Ο δείκτης αναφέρεται στα κ.µ. που έχουν δεσµευτεί µε συµβάσεις 
 

Ετήσια δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα αγωγών 
Φ.Α. υψηλής πίεσης (εκατ. Κ.µ.) 

617 4667 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας 

Ο δείκτης αναφέρεται στα κ.µ. που έχουν δεσµευτεί µε συµβάσεις  
 

Πληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.  266.594 566.594 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας  
∆ΕΠΑ 

 Η τιµή βάσης αφορά στην ΕΠΑ Θεσσαλίας. Στη τιµή στόχου 
περιλαµβάνεται και η  νέα  ΕΠΑ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης  και µόνο 
µεγάλα αστικά κέντρα τα οποία θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα  

Ποσοστό πληθυσµού που καλύπτεται από Φ.Α. 2,4% 5,2% 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας  
∆ΕΠΑ 

Ο δείκτης είναι παράγωγος βάσει του δείκτη «Πληθυσµός που 
καλύπτεται από Φ.Α.» 

Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από 
επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ) 

 297.638 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας 

Αφορά στην πρωτογενή ενέργεια που εξοικονοµείται λόγω της βελτίωσης 
της αποδοτικότητας της ενεργειακής µετατροπής και της αντικατάστασης 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(2008, τέλος 
ΚΠΣ ΙΙΙ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

(1 ) 

ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

συµβατικών πηγών µε ΑΠΕ. Αναγωγή νέας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής 
ισχύος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε πρωτογενή ενέργεια. 

Πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ (MWh) ως αποτέλεσµα των δράσεων του ΕΠΑΕ 

- 1.218.516 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας 

 

Ετήσια µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (kt 
CO2) ως αποτέλεσµα των δράσεων ΑΠΕ και 
Εξοικονόµησης ενέργειας 

2.000 4.100 
ΥΠΑΝ/ Tοµέας 
Ενέργειας, 
ΠΕΡΠΑ 

 

Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων (σε εκ. €)  719,10   
1 

PT Στην στήλη «Τιµή Στόχος» αθροίζεται στην τιµή βάσης ο καθαρός στόχος της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
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3.4  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

Η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων του Προγράµµατος θα υποβοηθηθεί καίρια από 
την παράλληλη ανάληψη των απαιτούµενων ενεργειών για την κατάργηση αντικινήτρων και 
αγκυλώσεων και την ανάπτυξη ευνοϊκού θεσµικού πλαισίου για την επιχειρηµατικότητα, οι 
οποίες εµπίπτουν στην σφαίρα του νοµοθετικού έργου και δεν αποτελούν αντικείµενο του 
Προγράµµατος, υπό την έννοια της ένταξης έργων.  

Τόσο το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και τα συναρµόδια Υπουργεία προετοιµάζουν 
και προωθούν ένα σύνολο νοµοθετικών παρεµβάσεων και ρυθµίσεων προσανατολισµένων 
στην αποτελεσµατική υποστήριξη του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και στην 
διασφάλιση προϋποθέσεων υλοποίησης του ΕΠΑΕ και των λοιπών Τοµεακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

Οι κυριότερες από τις ενέργειες αυτές είναι, ανά τοµέα κάλυψης του προγράµµατος, οι 
ακόλουθες: 

3.4.1. Μεταποίηση 

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα της µεταποίησης,  οι υποστηρικτικές θεσµικές παρεµβάσεις αφορούν 
κυρίως στα εξής πεδία: 

√ αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών 

√ βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και προσέλκυση επενδύσεων 

√ ενίσχυση του ανταγωνισµού 

√ άνοιγµα των αγορών 

√ αύξηση της εξωστρέφειας.  

΄Ολες οι θεσµικές παρεµβάσεις αποσκοπούν: 

√ στη δηµιουργία φιλικού και ευέλικτου επιχειρηµατικού - εργασιακού περιβάλλοντος, τόσο 
για την ενθάρρυνση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας όσο και για την προσέλκυση 
διεθνούς επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα 

√ στην ενίσχυση και βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη 
διευκόλυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και τη δυνατότητα προσαρµογής τους στις 
µεταβολές της αγοράς (µε δικτυωµένες δράσεις) 

√ στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µεγέθους των παραγωγικών µονάδων, µε 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες επέκτασης της κλίµακας παραγωγής µέσω 
συγχωνεύσεων 

√ στην αναβάθµιση της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων 

√ στην τόνωση της εξωστρέφειας, που να βασίζεται σε πραγµατικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα ανά περιοχή, κατά περίπτωση και κατά κλάδο δραστηριότητας 

√ στην ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα και θεσµούς, 
όπως  τα Venture Capital και τα Seed Capital 
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√ στην αναβάθµιση της µεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν δραστηριοτήτων 
προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. 

Ενδεικτικά έχουν πραγµατοποιηθεί οι ακόλουθες θεσµικές και οργανωτικές ρυθµίσεις: 
 

• Προώθηση δέσµης κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και τόνωση 
επενδύσεων / επιχειρηµατικότητας σε επιλεγµένους τοµείς προτεραιότητας (λ.χ. 
προϊόντα και υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, δηµιουργία 
εργαστηρίων εφαρµοσµένης και βιοµηχανικής έρευνας, ανάπτυξη τεχνολογικών και 
βιοµηχανικών σχεδίων, ανάπτυξη λογισµικού και τουριστικές υποδοµές), µέσω του 
επενδυτικού νόµου (N.3299/2004), ο οποίος προσαρµόστηκε ήδη στις κατευθύνσεις 
του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.   

• Νέες συνθήκες µόχλευσης ιδιωιτκών κεφαλαίων µέσω του  νέου θεσµικού πλαισίου για 
τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) (Ν.3389/2005).  

• Βελτίωση / απλούστευση νοµοθετικών ρυθµίσεων, περιορισµός πολυνοµίας και 
εφαρµογής συστήµατος αξιολόγησης συνεπειών µε στόχο τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (impact assessment) Καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη 
Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων είτε από ειδικές µονάδες Ελέγχου 
Ποιότητας Ρυθµίσεων που συνιστώνται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, είτε από τις 
ήδη υφιστάµενες υπηρεσίες. Το σύστηµα αξιολόγησης συνεπειών εποπτεύεται από τη 
Γ.Γ. της  Κυβέρνησης.  

• Απλοποίηση διαδικασιών για τη δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε 
δέσµη 31 µέτρων από το ΥΠΑΝ για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των 
ΜΜΕ, τα οποία συνεχώς διευρύνονται. Μεταξύ των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί είναι 
και η ψήφιση του νέου νόµου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων (Ν.3325/2005).  

• Αναβάθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και σύσταση του Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. ενοποιείται και απλοποιείται το τυπικό 
πλαίσιο άσκησης κάθε εµπορικής δραστηριότητας, θεσµοθετείται σύστηµα κανόνων και 
αρχών, το οποίο διέπει την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας υπό καθεστώς 
διαφάνειας και καταπολεµάται η γραφειοκρατία µε την εισαγωγή και χρήση ηλεκτρονικών 
µηχανισµών. Έχει ψηφιστεί ο νόµος 3419/2005, µε τον οποίο εκσυγχρονίζεται το 
πλαίσιο λειτουργίας των Επιµελητηρίων και θεσµοθετείται το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, 
το οποίο σύντοµα θα αποκτήσει υποδοµές πληροφορικής σε περιφερειακή κλίµακα. 

• Ολοκληρώθηκε  η εκπόνηση εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις χρήσεις γης, η 
οποία έχει αποτελέσει στο παρελθόν σηµαντικό εµπόδιο για την επενδυτική 
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στο χώρο. 

 

Επίσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθούνται τα παρακάτω νοµοσχέδια: 

• Αναµόρφωση, τροποποίηση, συµπλήρωση και προσαρµογή στην ισχύουσα κοινοτική 
νοµοθεσία του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών. 
Στόχος του νέου νοµοσχεδίου είναι η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηµατικού κλίµατος 
µέσω της απλοποίησης των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, του περιορισµού της 
γραφειοκρατίας σε όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης 
των δικαιωµάτων της µειοψηφίας. 

• Αναθεώρηση Πτωχευτικού Κώδικα. Σχετικό σχέδιο νόµου βρίσκεται υπό 
επεξεργασία από την αρµόδια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης. Η αναθεώρηση αποβλέπει στη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και την «απενοχοποίηση» της επιχειρηµατικής αποτυχίας. 
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• Προωθείται η αναβάθµιση και επέκταση του δικτύου Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) σε εινιαίο εθνικό σύστηµα, µε νέο Θεσµικό 
Πλαίσιο σε αντικατάσταση του Ν. 2545/1997 για τις ΒΕΠΕ, το οποίο θα απηχεί τις 
σύγχρονες τάσεις οργάνωσης και λειτουργίας Επιχειρηµατικών Πάρκων. 

• Προετοιµασία-διαβούλευση απλοποίησης διαδικασιών µεταβίβασης των ΜΜΕ 

• Εκσυγχρονισµός και Κωδικοποίηση της µεταλλευτικής και λατοµικής νοµοθεσίας. 

Συµπληρωµατικά θα δράσουν οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, µε κύρια επιδίωξη 
την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και εργατικού δυναµικού στις νέες 
συνθήκες.  

3.4.2. Έρευνα και Τεχνολογία 

Στο πλαίσιο της αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα , τεχνολογία και καινοτοµία  στην 
προοπτική µιας  ολοκληρωµένης στρατηγικής  (συνδυασµός πολιτικών-policy mix), εκτός  
των ειδικών δράσεων που προωθήθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ ανελήφθησαν τα παρακάτω  µέτρα : 

• Η συµµετοχή της Ελλάδας από το 2005 στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος – σε 
συνέχεια της σχετικής συµφωνίας - όπου πέραν των άµεσων ωφελειών από τη 
συµµετοχή ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, σε µέσο-µακροπρόθεσµο επίπεδο  
αναµένεται η ανάπτυξη υποδοµής, ικανοτήτων  Ε&Α και επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
σε εθνικό επίπεδο στον διαστηµικό τοµέα, πεδίο  µε υψηλή τεχνολογική καινοτοµία. 

• Η εφαρµογή του αρθ.9 του Ν.3296/2004 για την έκπτωση των δαπανών επιστηµονικής 
και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων. To µέτρο υλοποιείται.  

• Ο Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 στο πλαίσιο του οποίου δίδεται  προτεραιότητα σε 
επενδύσεις  α/ καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, β/ προϊόντων και υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, γ/ δηµιουργίας εργαστηρίων εφαρµοσµένης 
βιοµηχανικής έρευνας,  δ/ ανάπτυξης τεχνολογικών και βιοµηχανικών σχεδίων,  ε/ 
ανάπτυξης λογισµικού, στ / την έναρξη χρηµατοδότησης έργων ΕΤΑ και από καθαρά 
εθνικούς πόρους, επιπρόσθετα αυτών του τακτικού προϋπολογισµού µε τα οποία γίνεται 
η χρηµατοδότηση των ερευνητικών Κέντρων. 

• Η µείωση του κόστους για την κατοχύρωση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία 
αναµένεται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση του αριθµού των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, 

Προωθείται η αναµόρφωση του Εθνικού Θεσµικού Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογία 
µε βασικούς στόχους τη βελτίωση του ερευνητικού περιβάλλοντος και  την αύξηση των 
επενδύσεων στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία. Στο σχετικό νοµοσχέδιο προβλέπεται η 
δηµιουργία  νέων δοµών για το σχεδιασµό, την υιοθέτηση και την υλοποίηση της πολιτικής 
για την έρευνα στην χώρα. 

Προωθήθηκε και ενσωµατώθηκε ώς τροπολογία στον Ν. 3551/ ΦΕΚ 76/Α/ 2.4.2007 η 
διεύρυνση των δικαιούχων για τις δράσεις Ερευνας και Τεχνολογίας και προβλέπεται η 
έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις  και η 
διαδικασία χρηµατοδότησης των δικαιούχων φορέων καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα. 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 

 

206

3.4.3. Ενέργεια 

Οι εθνικές δράσεις στον τοµέα ενέργειας και φυσικών πόρων στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο υλοποιήθηκαν µέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ).  Στην τρέχουσα περίοδο 
παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης έργων, γεγονός που οφείλεται 
κυρίως στην ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στις νέες 
συνθήκες της απελευθέρωσης των αγορών.  Αναµφίβολα, η απελευθέρωση των αγορών 
ενέργειας, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες δηµιουργούν ένα 
νέο τοπίο στην ενέργεια. Η χώρα µας στο σταυροδρόµι των µεγάλων διεθνών ενεργειακών 
δρόµων ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και πετρελαίου διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο ελκυστικό 
για την προσέλκυση επενδύσεων µεγάλης κλίµακας µε στόχο τον ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασµό, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναβάθµιση της γεωστρατηγικής 
της θέσης. 

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
Ειδικότερα : 

√ Στον τοµέα του φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο, που θα οδηγήσει 
στην απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς. Τον ∆εκέµβριο του 2005, ψηφίστηκε ο νόµος 
3428/2005, µε τον οποίο τίθενται οι κανόνες λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς. 
Τον Μάρτιο του 2006, εκδόθηκε η Υ.Α. που καθορίζει το µηχανισµό υπολογισµού των 
τιµολογίων µεταφοράς και σύντοµα,  θα εκδοθεί Υ.Α. για την   Πρότυπη Σύµβαση 
Μεταφοράς µεταξύ των Χρηστών του Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ. Με 
αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, δίδεται  η δυνατότητα σε οποιονδήποτε νέο 
προµηθευτή να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική αγορά. Εχει ήδη υποβληθεί αίτηση 
εξαίρεσης βάσει της παραγράφου 4, άρθρο 28 της Οδηγίας 2003/55 και έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία για την χορήγηση καθεστώτος ενίσχυσης απο την Ε.Ε.  

√ Με την ψήφιση του Ν. 3426/2005 περί επιτάχυνσης της διαδικασίας για την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργείται ένα σύγχρονο πλαίσιο, 
ελκυστικό για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας στην ηλεκτροπαραγωγή, µε προφανή οφέλη 
για την απασχόληση και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισµός και, 
σταδιακά, µέχρι τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικιακών, αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής του προµηθευτή τους.  

√ Με το Ν. 3468/2006 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε την Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Ο νόµος 
αυτός αποτελεί µια µείζονος σηµασίας παρέµβαση για την προώθηση  της χρήσης των 
ΑΠΕ, δεδοµένου ότι απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία και παρέχονται σηµαντικά 
οικονοµικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.  

√ Τον Ιούνιο του 2006 δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο νόµου για την Έρευνα 
και Εκµετάλλευση Λατοµείων, το οποίο στοχεύει αφενός στην ορθολογική εκµετάλλευση 
των λατοµικών περιοχών, µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια των 
προβλέψεων του χωροταξικού σχεδιασµού της χώρας και αφετέρου στη διατύπωση των 
διατάξεων που αφορούν όλες τις κατηγορίες λατοµικών ορυκτών σε ενιαίο κείµενο 
καθώς και όλων εκείνων που αφορούν την εξορυκτική βιοµηχανία και είναι ευνοϊκές για 
το επιχειρηµατικό κλίµα και την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας. Το νοµοσχέδιο 
βρίσκεται στην φάση της νοµοτεχνικής επεξεργασίας και αναµένεται να προωθηθεί προς 
ψήφιση. Με την ψήφιση του σχετικού νόµου θα επιλυθούν εκκρεµότητες πολλών ετών. 
Με τη δηµιουργία του νέου νοµοθετικού πλαισίου διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 
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την προώθηση νέων επενδύσεων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την 
περιφερειακή ανάπτυξη.  

Παράλληλα προωθούνται τα παρακάτω νοµοσχέδια που αφορούν επίσης σε θέµατα 
ενέργειας και φυσικών πόρων. 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την προώθηση της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

Προωθούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση του ∆ΕΣΦΑ απο το Π∆Ε καθώς 
και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών απο τον 
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

3.4.4. Τουρισµός 

− Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έχει δροµολογήσει µια σειρά δράσεων νοµοθετικού 
περιεχοµένου για την ολοκλήρωση, συµπλήρωση ή αναβάθµιση  θεσµικού πλαισίου, 
έκδοση εφαρµοστικών Υπουργικών Αποφάσεων ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κλπ. 
που είναι απαραίτητα γενικά για την ανάπτυξη του τοµέα, αλλά και για την επιτυχή 
υλοποίηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 
Οι σηµαντικότερες από τις παρεµβάσεις αυτές, µεταξύ άλλων, αφορούν : 

√ Εκσυγχρονισµό νοµικού και θεσµικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα 
του τουρισµού (επέκταση και επικαιροποίηση διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόµου, άλλα 
καθεστώτα ενίσχυσης κλπ). 

√ Αναθεώρηση – επικαιροποίηση των επιλέξιµων εργασιών για τον εκσυγχρονισµό των 
ξενοδοχείων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04.   

√ Θεσµοθέτηση των προδιαγραφών των Κέντρων Τουρισµού Υγείας, των Κέντρων 
Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισµού και των Θεµατικών Πάρκων. Αναθεώρηση – 
επικαιροποίηση των παλαιών προδιαγραφών των λοιπών εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδοµής. 

√ Συµπλήρωση θεσµικού πλαισίου για τις ειδικές µορφές τουρισµού και εναρµόνισή του µε 
την υπόλοιπη τουριστική νοµοθεσία.  Συνεργασία, όπου υπάρχουν ζητήµατα 
συναρµοδιότητας µε άλλα Υπουργεία, για την δηµιουργία ή συµπλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου για την ανάπτυξη µορφών τουρισµού που παρουσιάζουν µεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης στην Ελλάδα όπως, ενδεικτικά, ο αγροτουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός, ο 
καταδυτικός και υποθαλάσσιος τουρισµός, ο τουρισµός κρουαζιέρας κλπ. 

√ Βελτίωση και απλοποίηση, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, των 
διαδικασιών χορήγησης βίζας σε ενδιαφερόµενους επισκέπτες από ιδιαίτερα σηµαντικές 
για τον Τουρισµό χώρες (Κίνα, Ρωσία, χώρες των Βαλκανίων κλπ.)    

√ Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Τουρισµού και εναρµόνιση της πολεοδοµικής 
και χωροταξικής πολιτικής µε τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής και την 
πολιτική κινήτρων. 
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√ Εκσυγχρονισµός θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου για τη δηµιουργία τουριστικών 
καταλυµάτων σε συνδυασµό µε κύριες ξενοδοχειακές µονάδες ή/και µε εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής υποδοµής. 

√ Αναβάθµιση του συµβουλευτικού και στρατηγικού ρόλου του Εθνικού Συµβουλίου 
Τουρισµού. 

√ Αναδιοργάνωση και στελέχωση των υφιστάµενων Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ και 
ολοκλήρωση του σχεδιασµού για τις περιοχές του κόσµου όπου απαιτείται η δηµιουργία 
νέων Γραφείων. 

√ ∆ιευθέτηση της λειτουργίας και της δραστηριότητας της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

√ Σταδιακή απλοποίηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες 
του Τοµέα και εφαρµογή της εκτίµησης επιπτώσεων (impact assessment) στη νέα 
νοµοθεσία σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3.4.5. Εµπόριο και Προστασία του Καταναλωτή 

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 
στον τοµέα του Εµπορίου και του Καταναλωτή, το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) δροµολογεί  
µια σειρά δράσεων νοµοθετικού περιεχοµένου για την ολοκλήρωση, συµπλήρωση ή 
αναβάθµιση θεσµικού πλαισίου, την έκδοση εφαρµοστικών Υπουργικών Αποφάσεων ή 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κλπ,  που είναι απαραίτητες γενικά για την ανάπτυξη του 
τοµέα, αλλά και για την επιτυχή υλοποίηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων της 
προγραµµατικής περιόδου στο πλαίσιο του νέου Προγράµµατος.  Οι σηµαντικότερες από τις 
παρεµβάσεις αυτές είναι: 

√ Η αναθεώρηση του Νόµου περί Ανταγωνισµού.  

Η συνεχής απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και η βελτίωσή τους ως 
µία διαρκής διαδικασία που επιτυγχάνεται µε θεσµικές παρεµβάσεις και απλουστεύσεις, µε 
την εισαγωγή της τεχνολογίας και µε την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της 
δηµόσιας διοίκησης. 

Η ταχύτερη προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών, ιδίως των εµπορικών υπηρεσιών 
σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες κλπ. 

√ Η ταχύτερη υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών κανονισµών και υποδείξεων που  αφορούν  
την αγορά υπηρεσιών (προσαρµογή του Ελληνικού θεσµικού πλαισίου).  

√ Η ανάληψη νοµοθετικών µέτρων και ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση 
µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καθεστώτων και του παραεµπορίου. 

√ Η δηµιουργία κινήτρων συγχωνεύσεων. 

Ο εκσυγχρονισµός της Νοµοθεσίας για την Εµπορική Πολεοδοµία. 

√ Η αναβάθµιση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου και η ταχεία 
προώθηση της εφαρµογής του εκάστοτε θεσµικού πλαισίου (ελληνικού και σχετικών 
Κοινοτικών Οδηγιών) για το ηλεκτρονικό εµπόριο.  
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Η  θεσµική ενδυνάµωση, αλλά και η ενίσχυση σε υποδοµές  των Κλαδικών Ενώσεων και 
Επιµελητηρίων, ώστε να γίνουν οι “Σύµβουλοι” των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών για 
την µεγαλύτερη από την γκάµα των θεµάτων που τις αφορούν (πληροφόρηση, επιµόρφωση 
προσωπικού τους, τεχνογνωσία, επενδύσεις κλπ) και για την συµµετοχή τους στην χάραξη 
της πολιτικής της ΓΓΕ και στην διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων του τοµέα 
υπηρεσιών. 

√ Η διευθέτηση των προβληµάτων που αφορούν σε διοικητικές διαδικασίες και 
ρυθµίσεις (Τυποποίηση διαδικασιών Υπηρεσιών ∆ηµοσίου), 

√ Η άρση θεσµικών περιορισµών εισόδου στην αγορά και στην άσκηση «κλειστών» 
επαγγελµάτων.   

 

Στο νοµοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης περιλαµβάνεται και η αναµόρφωση 
του Νόµου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή 
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3.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΑ. 

  
 

Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ 
και ΕΤΑ. 

Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το 
Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί τις 
παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ. 

 

1. Γενικά 

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των 
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το 
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η 
ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση 
της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της 
δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους 
ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που 
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από  
«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών 
(περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των 
οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των 
νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των 
πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι 
του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο 
γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της 
διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές. 

 Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  
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• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς 
παρεµβάσεων:  

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ  

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής 
στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, 
οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων. 

Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν  στις περιοχές  εφαρµογής του  Άξονα 
Προτεραιότητας 4  Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013,  
µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005, 
«για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ 
εαυτή η προσέγγιση Leader.   

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών 
στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, 
µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, 
για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή  
καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης 
φυτικής και ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), στο 
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών 
και δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και γενικότερα 
όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν 
αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της 
Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το 
ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις 
πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1 καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €.  

                                                 
1 Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και 
τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα: 

 Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και 

της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

 Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο 

κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 
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Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.  

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων  και 
της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του 
ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στον Καν. 1198/20052.  

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΤΠΑ. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε 
χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης 
(δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή). 

                                                                                                                                                         
 Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και 

της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.  
2 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι 
µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.  
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2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

2.1  Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής 
του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη  (ΠΑΑ) 2007 -2013 
σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως 
ακολούθως: 

 

2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας  
 και τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 (άξονας 3 ΠΑΑ) 

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των περιοχών.  

• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, 
γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως 
αναβαθµίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται 
παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .  

Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
 στις αγροτικές περιοχές  (άξονας 3 ΠΑΑ) 

Α)  Παρεµβάσεις σε  κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές -  εκθετήρια που 
σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική  κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας,  βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (θέατρο,  κινηµατογράφος). 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού 
υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Β)  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, 
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 

 

214

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, είναι τα 
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού 
του ορίου, θα  συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.  

 

2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική 
αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και 
µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής 
µελέτης αναβάθµισης3  του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα 
παρακάτω:  

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 
ιστορικής αξίας 

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο 
συνολικός  προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .  

∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών 
οικισµών» θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

 

2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης 

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 

2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ) 

Το ΕΤΑ  θα χρηµατοδοτεί: 

(α)  Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις  ελλιµενισµού και 
προϋπολογισµού  µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα  Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας  2007 –2013. 

                                                 
3 Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η 
κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα 
προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης) 
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(β)  Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.  

 

2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών ΤΠΕ για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.  

 

2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ. 
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3. Ανθρώπινο δυναµικό  

3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, 
εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

ΕΓΤΑΑ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που 
θα αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους 
των παρακάτω µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-
2013. 

ΕΚΤ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά στη 
θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του άξονα 
1 καθώς και  των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ  2007-2013 

 

211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 
στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε 
µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 
περιοχών. 

121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

 

213 Natura 2000 123 Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και 
δασοκοµικά προϊόντα 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 
(Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση Leader), όπως αυτοί καθορίζονται 
στον Καν. 1698/05. 

 

215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων 

 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 
(γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών  

222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων σε γεωργική γή 

 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού 
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης. 

 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 
(δάση) 
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Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–πληροφόρησης-
εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις 
στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα 
προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , 
µέσω του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα: 

 Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν 
Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 
2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, 
Κοινοτικό πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση 
του αέρα, Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), 
στρατηγική για τα δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική 
ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βιοενέργεια,  θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

 Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, 
θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ. 

 

3.2.  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές 
δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.  
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4. Περιβάλλον  

4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση, 
έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική 
προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).  

Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για 
τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης 
συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά 
τοµέα:  

Τοµέας «Φύση»:  

 Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα 
τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα 
σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί). 

 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και 
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα 
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των 
προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι 
της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 

 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα 
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω 
του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και 
προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές. (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και 
 πίνακα 1)). 

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»: 

 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους 
κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).  

 Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί  δράσεις για την πρόληψη των δασικών  πυρκαγιών, ως 
ανωτέρω. 

Τοµέας «Kλιµατική  Aλλαγή»: 

 Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα 
συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως 
300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους 
γεωργούς και για ίδια κατανάλωση,  στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ. 

Επενδύσεις  στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες  παραγωγής ΑΠΕ για 
την πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως  προϋπολογισµού , θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  
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Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των 
 ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα 
 Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του 
όζοντος:  

 Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε 
 επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής)  καθώς και 
των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των  προϊόντων του 
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 

Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται  στο ΠΑΑ, 
µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο  εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

 

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»: 

Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ 

 

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»: 

 Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά 
παρεµβάσεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και 
δασικών εκτάσεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, 
διαµορφώθηκε ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα 
περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ. 
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Πίνακας 1: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ   
 ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΕΓΤΑΑ 

Αντιπληµµυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής 
υδρονοµίας σε δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα4   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση    ♦ 

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή 
αγροτικές περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- 
άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 20005 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής 
Αισθητικής αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, στο πλαίσιο εφαρµογής 
του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000) 

♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦   

Βιολογικοί καθαρισµοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριµµάτων ♦ ♦  

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής 
του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 6 ♦  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του 
παραρτήµατος 1 της συνθήκης) 

  ♦ 

                                                 
4 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 
5 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 
2000 (2006) 
6 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται 
στους πίνακες 1 και 2. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΕΓΤΑΑ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος 

♦   

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για 
ίδια χρήση 

  ♦ 

Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  
προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   
 
 
 

4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, 
στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως 
αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, 
υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι 
σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του 
ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και 
χρήζουν διαχωρισµού. 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura 
2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την 
ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το 
∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, 
(Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον 
προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των 
διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και 
επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους δραστηριοτήτων, που 
αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα. 

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής: 

 Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς 
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών 
έργων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ. 

 Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της 
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 
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 ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το 
ΕΤΠΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και 
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

 Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, 
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το 
ΕΤΠΑ. 

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται 
στον Πίνακα 2, που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 2:  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   
Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον 
προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών +   

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   
Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων 
διαχείρισης +   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, 
Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες +   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   
Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών 
σχηµάτων διαχείρισης +   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση 
Περιοχών +   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών 
περιοχών  +  

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός 
ορεινών  +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 
2000/60  +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη  +  

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων  +  

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   
Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές 
δραστηριότητες  +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών +   
Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και 
Περιφερειακής εµβέλειας +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας   +  
Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς 
∆ιαχείρισης +   

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την 
εκτίµηση περιοχών Natura 2000 +   

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα 
ανάπτυξης +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών +   
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών 
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων   +  

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση +   

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)   +  

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το 
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της 
Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας 
αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην 
µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, 
ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.  

 

4.3 Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο 
των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούν 
δράσεις για το περιβάλλον. 
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Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα 
χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον 
Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν: 

 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το 
θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα 
υδατοκαλλιέργειας. 

 Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του 
οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος. 

 Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 
της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των 
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, 
που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

 Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων. 

 ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών 
εξόδων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της 
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και 
προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

 Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους 
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), 
(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται 
στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την 
προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια 
σχετικών µελετών κλπ.  

 Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη 
Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:  

(i) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι 
βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του Κανονισµού,  

(ii) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση 
και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι 
οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και  

(iii) την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα  
άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού. 
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5. Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του 
ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν : 

- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από 
γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται 
στα παρακάτω σηµεία.  

 

5.1  ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις 
από γεωργούς  

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, 
οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,  µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη 
δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά 
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 

• Χώροι εστίασης και αναψυχής  

• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 
(π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 

• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των 
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 
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Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. 
Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 
300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη 
γεωργούς  

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, 
όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και 
τουρισµού είναι οι παρακάτω: 

 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και 
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την 
συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα 
γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  
µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € 
(συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και 
εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ 
επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το 
ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.  

 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της 
µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3, ο 
οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν 
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.  

 
Πίνακας 3: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆7 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

                                                 
7 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδας.  
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Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆7 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 
σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 
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Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆7 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
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6. Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
(ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 
(ΕΠΑΛ) 

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών 
περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 
και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ 
των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη 
Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που 
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα 
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής 
Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013. 

Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε 
περιοχές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. 
Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια 
διαχωρισµού: 

• Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί 
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά 
προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά 
δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση 
της Αγροτικής Οικονοµίας» 

• Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του, για κάθε 
περιοχή παρέµβασης.  
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7.  Οριζόντια ∆ιάταξη 

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε 
βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών 
προκηρύξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του 
Προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική 
Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για 
τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική 
διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού 
µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
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1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται 
στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου 
και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, 
εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου 
συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή 
συντονισµού συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης 
δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για θέµατα που 
άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και 
ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο 
και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες 
διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου 
να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών. 

Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων 
ΕΚΤ και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την 
άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην 
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 
71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ 
για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις 
ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.  Η διαχειριστική 
αρχή έχει την ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013 

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της 
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, 
µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. 
Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού: 

(i) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των 
ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές 
πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(ii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την 
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06, 
συνοδευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 
την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του, 

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει 
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, 
την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή 
των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ, 
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(iv) παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη διάσκεψη των 
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των 
αποφάσεων τους, 

(v) συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την 
αρχή ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και 
ενηµέρωσης της Επιτροπής, 

(vi) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται 
µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα 
των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την 
αναθεώρηση των ΕΠ, 

(vii) ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, 
παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για 
τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες 
συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης 
εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού 
και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών, 

(viii)  διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού 
αποθεµατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(ix) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας 
και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και 
τήρηση του πλαισίου αυτού, 

(x) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της 
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xi) παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην 
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού, 

(xii) µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των 
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xiii)  συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται 
στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των 
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται 
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στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,  

(xiv) διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων 
Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των 
παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων 
χρηµατοδοτικών µέσων, 

(xv) έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο 
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής 
εισόδου) 

(xvi) µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής 
της παρ. 1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου 
σε ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,  

(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της 
συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του, 

(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την 
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών 
αρχών και των δικαιούχων, 

(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση 
καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας, 

(xx) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών, 
καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 
ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση 
κοινών θεµάτων, 

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των 
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ 

(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης 
που συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 
9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,  

(xxiii) παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους 
ανάπτυξης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.  

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των 
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των 
αρµοδιοτήτων τους. 

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών 
που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής 
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 

 

235

 

1.2 Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού  

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών 
αρχών για θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο 
υποκεφάλαιο 1.1, προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε 
συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε τοµέα, καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού: 

(i) Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και 
παρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών, 

(ii) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού για 
την ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τοµέα 
αρµοδιότητάς τους, 

(iii) παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή τους 
στην επίτευξη των τεθέντων στόχων, 

(iv) προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον 
απαιτείται. 

1.2.1 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και 
τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 

(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα 
που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις 
άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της 
Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης 
και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.  

(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά 
ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, 
σταδιακής εισόδου).  

(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση 
δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε 
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την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια 
Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς.  

(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν 
προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα 
διορθωτικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής 
του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2. 

(vi) Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου 
ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) 
σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη 
συνεργιών. 

(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των 
δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο 
επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τους 
συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της 
Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της ισότητας. 

(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ 
και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους 
φορείς. 

(ix) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,  που 
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 
του Γεν. Κανονισµού 1083/2006. 

(x) Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε 
ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των 
ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.  

(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, 
καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. 
Συνεργάζεται προς τούτο, κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης 
Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις 
διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το 
ΕΚΤ. 

(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για 
την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση 
µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα 
ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.  

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής 
στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ 
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τα οποία θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 
15%), ορίζονται στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και 
τη συνεργασία τους µε την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων 
υπουργείων για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της 
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η 
ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της 
EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την 
κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα 
παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», 
προωθείται ο µετασχηµατισµός  της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου 
∆ηµόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε 
κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της 
διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό 
ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές 
Προτεραιότητες» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & 
άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων του εν λόγω άξονα. 

1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος 

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής 
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα 
παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των 
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε 
να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον 
τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για 
την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά 
ΕΠ.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού 
δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες 
Κεντρικές & Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την 
πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την 
εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε 
επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον 
- Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα 
υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια 
διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.    
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Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή 
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
ΕΠ και αφορούν στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την εφαρµογή του ΕΠ. 

1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω: 

(α)  ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των 
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, 
επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις 
προτεραιότητες του συνόλου των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή 
χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και 
συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,  

(β) ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί 
µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της 
προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το 
διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου 
την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης που θα 
υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του συντονισµού θα παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των παρεµβάσεων των ΕΠ µε 
την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των εµπλεκόµενων 
συναρµόδιων αρχών.   

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 1.4. 

1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης 

Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την 
αντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η 
οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του 
τοµέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή 
Σύγκλιση»  του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο 
Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής συντονισµού και οι προϊστάµενοι των 
οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισµός των δύο ΕΠ στον 
προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή των 
αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η 
συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής. 
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1.2.6 Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων 
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ 

Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση 
ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή 
εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην 
οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν 
κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της 
οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού. 

Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση 
µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων 
που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων 
µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την ανωτέρω επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές. 

1.2.7 Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας 

Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη 
χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς αυτούς.  

1.2.8 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική 
υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο 
Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής 
των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

1.2.9 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές 
υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας 
(ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. 

Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί 
σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), 
και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ 
και του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο 
εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.  
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Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ 
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 
Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των 
δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν 
στον µηχανισµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει 
την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη 
αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία 
αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες 
υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης. 

1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος 

Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε 
κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού Ανάπτυξης και των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η 
ειδική υπηρεσία διαχείρισης η οποία λειτουργεί, στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης / Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα και η οποία 
µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

(i) ∆ιασφαλίζει την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που εφαρµόζονται στο ΕΠ καθώς και τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο 
υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών 
πληροφοριών σχετικά µε: 

− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες 
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 

− τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης, 

− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών 
χρονικών περιόδων, 

− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων, 

− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ, 

− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι 
δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 
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• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που 
εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν 
αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως 
οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα 
της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους 
στόχους του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης 
πρόσκλησης, την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική 
επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά 
τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο (xvii) του υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης 
στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους 
στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν 
µετά την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που 
έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων 
ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ. 

• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. (5.000.000) 
ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώµη εντός δέκα 
πέντε ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ προτεινόµενες προς ένταξη 
πράξεις, γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για διατύπωση γνώµης, όταν είναι 
προϋπολογισµού άνω των δύο εκατ. (2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε 
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα 
δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον 
τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους 
τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον δικαιούχο 
για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης γραπτώς µε επαρκή 
αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους. 

• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη 
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η διαχειριστική αρχή 
εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών ή εντός δέκα πέντε 
(15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε 
εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 

• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού, την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία 
συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. 

(ii) Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και 
την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες 
πράξεις, καθώς και τη συµµόρφωσή τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς 
κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. 
Ειδικότερα διενεργεί: 

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους 
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 
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- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

- τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,  

- οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

- η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της 
δαπάνης  από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική 
περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.  

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή 
επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά 
την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Η διαχειριστική αρχή 
παρακολουθεί τη συµµόρφωση της σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησής της. 

(β)  επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι πράξεις 
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες υπηρεσίες 
συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή απόφασης χορήγησης 
ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον 
αφορά τη δηµοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον 
αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η διαχειριστική 
αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που 
καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική 
αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως 
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο 
κινδύνου που διαπιστώνεται (από τη διαχειριστική αρχή) για τον τύπο των σχετικών 
δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε 
ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε. 

Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό Σύµβουλο 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις της 
διαχειριστικής αρχής και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίµηση του δείγµατος. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση 
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται 
στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη 
χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 

• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και 
δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα 
διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, 
ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων. 
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Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων η διαχειριστική αρχή: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. 
Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών 
που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα 
κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

- τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,  

- οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

- η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της 
δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική 
περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η διαχειριστική 
αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που 
καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική 
αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως 
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο 
κινδύνου που διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Η 
διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους 
κανόνες του Σ∆Ε. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση 
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται 
στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 

(iii) διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών 
για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των 
δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο  
ΟΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

•  Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣ 
και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδοµένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, 
τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
και τις επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία. 
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• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των 
δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση 
των δράσεων, 

• έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο 
ΟΠΣ. 

• διασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν λόγω 
στοιχεία. 

(iv) παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσιµων 
ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης 
περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

(v) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση 
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση 
για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών 
λογιστικών κανόνων,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε: 

• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό 
σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική 
µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, 

• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση του 
Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική 
κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη 
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,  

(vi) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου 
Κανονισµού,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

-  προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 
του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, 
µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και 
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

-  οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων 
πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης, 

- κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού και 
στην ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις 
τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή 
παρακολούθησης και την Επιτροπή, 

-  εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, 
µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα, 
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- λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των 
αξιολογήσεων, 

-  προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως 
στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από 
τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής 
συντονισµού, 

(vii) καθορίζει διαδικασίες, σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & 
ελέγχου, για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες 
και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής 
ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο 
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για 
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι 
αξιόπιστα, 

• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη 
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης 
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν 
τις κρατικές ενισχύσεις, 

• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται µε 
την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και  αντίγραφα ή αποσπάσµατα 
αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειριστικής αρχής, του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της 
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων, 

• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την 
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των 
φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή, τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης 
και τηρούνται στο ΟΠΣ. 

(viii)  διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 
µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την 
πιστοποίηση των δαπανών, 

• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε 
θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών, 

(ix) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα 
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας 
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του, 
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Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ 
από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,  

• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, 

(x) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά την έγκριση της επιτροπής 
παρακολούθησης, την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ σχετικά µε την 
υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα 
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που 
διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της 
ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), το οποίο οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της 
Επιτροπής,  

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις, ενηµερώνει 
σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η υλοποίηση των 
οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων 
αυτών, 

(xii) υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα 
µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,  

(xiii)  συντονίζει την εξειδίκευση του ΕΠ και παρακολουθεί την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα 
ν+3/ν+2, 

(xiv)  συντάσσει και υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης προτάσεις για αναθεώρηση 
του ΕΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις 
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xv)  παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και 
ενηµερώνει σχετικά την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν 
είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, 
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(xvi)  συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, 
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και παρακολουθεί 
τη συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της, 

(xvii) προβαίνει σε  ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης 
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής 
ελέγχου,  

(xviii) εισηγείται  στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που 
διενεργεί, 

(xix) µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική 
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.  

Επιπλέον των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης της ενότητας 1.4 και έχει 
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ειδικότερα:  

(xx) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων 
διαχείρισης της ενότητας 1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 
για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό: 

- µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και 
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε 
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

-  παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα 
και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

(xxi)  διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό 
εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης, 

(xxii) παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ τις οποίες συνθέτει, 
επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης. 

1.4 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», δύναται να οριστούν ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, οι Γενικές 
Γραµµατείες του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο ΕΟΜΜΕΧ, άλλοι εποπτευόµενοι φορείς του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων Υπουργείων, κλπ (δηµόσιες υπηρεσίες ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα), οι οποίοι ασκούν τις αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει 
αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής 
ρυθµίσεως.  

Επίσης δύναται να οριστούν ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι επιλέγονται µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύνανται να συµµετέχουν φορείς προερχόµενοι από 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 

 

248

συµπράξεις τοπικών αρχών, περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων, συλλογικών φορέων, µη 
κερδοσκοπικών εταιρειών κλπ. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του επενδυτικού 
νόµου, αρµοδιότητάς της. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπου απαιτείται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης προσδιορίζονται: 

-  οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο 
συνολικός προϋπολογισµός αυτών 

- οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Οι ανωτέρω ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης δύναται να αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, τις αρµοδιότητες διαχείρισης (i), (ii), (iii), (v), (vii), (viii), (xvi), 
(xvii) και (xviii) όπως έχουν οριστεί στην ενότητα 1.3 του παρόντος κεφαλαίου.  

Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή και παρέχει σε αυτή 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της συµπεριλαµβανοµένων 
των στοιχείων για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικής έκθεσης εκτέλεσης του ΕΠ, τη 
διενέργεια των προβλεπόµενων αξιολογήσεων, των στοιχείων που αιτείται η Επιτροπή κλπ. 

Επιπλέον ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

 ∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων 
αυτών. 

 Συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση του ΕΠ 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

 

1.4.1 Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Με κοινή απόφαση των καθ΄ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µετά από εισήγηση της 
διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, 
ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την 
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ 

(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος 
προϋπολογισµός αυτών 
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(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε το 
είδος των δράσεων 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής 

(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων. 

Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης 
βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή 
κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά 
από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης 
υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, 
αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του  
Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

1.4.2 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες 
διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 
43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση 

(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων  

(γ)  τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή 

(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του 
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών 

(ε) τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου. 

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα 
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη 
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή 
εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ. 

Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών 
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
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1.5 Αρχή πιστοποίησης 

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και 
αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή 
πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις 
πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. 
(ΕΚ) 1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(ii) πιστοποιεί ότι:  

• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων 
και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,  

• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, 

στο πλαίσιο αυτό δύναται: 

- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν 
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς τη 
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση 
πληρωµών από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και 
αξιολογείται η ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις 
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:  

i. τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής αρχής 
ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόµατος ή για λογαριασµό της, 

ii. τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,   

iii. τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, 

iv. τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής, 

v. τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ, 

vi. τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

vii. τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Επιθεωρητής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),   

viii. κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής Πιστοποίησης. 
(καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),  

- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους 
φορείς και στους δικαιούχους, 

(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο ΟΠΣ 
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και στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις 
δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,  

(v) τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή,  

(vi) τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που 
αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. 
Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση 
δαπανών. 

(vii)  υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις 
πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(viii)  αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 
2008, δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην 
οποία αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής: 

• Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας συνεισφοράς 
για µια πράξη, 

• Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών, 

• ∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου 
έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων είσπραξης, 

(ix) αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, 
προκειµένου να προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ, 

(x) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων 
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες 
χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 
ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του 
Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή 
πιστοποίησης. 

1.6 Αρχή ελέγχου 

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας 
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,  
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(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την 
επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό 
διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 
 

(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική 
ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο 
ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη 
µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό 
προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων 
φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο 
προγραµµατισµού. 

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά 
προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου. 

(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην 
Επιτροπή: 

• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συστηµάτων 
και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει 
στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, 
και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και 
ελέγχου του προγράµµατος.  Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 
2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση 
κλεισίµατος, 

• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και 
άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί 
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι 
νόµιµες και κανονικές, 

• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2, 
σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των 
σχετικών δαπανών.  

(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος 
του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του 
τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών 
που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική 
έκθεση ελέγχου,  

(vi) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες 
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.  
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Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία 
λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 

Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους 
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης  και την αρχή πιστοποίησης. 

 

1.6.1 Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου 

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις: 

(i) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων 
που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταµείο Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων 
Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, 

(ii) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων 
Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που 
εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 

(iii) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη 
µεθοδολογίας επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή 
γνωµοδοτήσεων, την παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς 
και για την αξιολόγηση των ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος ΕΠ. 

Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που 
καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει 
επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις 
βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο 
του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων 
που διενεργήθηκαν.  

Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που 
τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την 
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα 
και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους• 
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(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο• 

(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους 
εθνικούς κανόνες 

(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του 
Κανονισµού. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι 
εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται. 

Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο 
πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω 
εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, 
προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.  

1.6.2 Όργανα ελέγχου 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των 
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να 
συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να 
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι 
εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.  

Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε 
απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από 
την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και 
εµπειρία σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του 
µητρώου εµπειρογνωµόνων. 

Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου 
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται 
σε ελεγκτικές εταιρείες.  

Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή 
ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική 
ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και 
την αρχή πιστοποίησης. 

1.7 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην 
οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση 
γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 
του ίδιου κανονισµού.  
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Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου 
είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από 
διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η 
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

1.8 Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή 

Φορέας υπεύθυνος  για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή 
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του 
παρόντος. Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από 
την αρχή πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει 
την αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που 
έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης: 

(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από 
την Επιτροπή 

(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που 
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,  

(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και 
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία 
κράτηση  

 

1.9 Φορέας/είς υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν 
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα 
Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την 
υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που 
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των 
φορέων χρηµατοδότησης. 

Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή 
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών. 

 

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

2.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ) 

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που 
περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων 
(Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση 
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της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των 
κοινοτικών κονδυλίων. 

Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές 
σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη 
ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, 
διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων 
στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των 
επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. 

Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι 
υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-
Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως 
εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για 
θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων. 

Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού. 

2.2 Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών 
προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ) 

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους 
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.  

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών 
από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης 
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός 
Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής 
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της 
συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς. 

Ως µέλη συµµετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία 

• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης  

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή) 

• Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο Πολιτισµού, 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ) 
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• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της 
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ) 

• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.  

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να 
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, 
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της 
διάσκεψης. 

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:  

• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή τους 
στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική 
έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων. 

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει 
προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.  

• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του 
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των 
αρµοδιοτήτων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση 
επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς 
τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων 
του ΕΚΤ γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 
των ΕΠ αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της 
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως 
πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού 
χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε 
την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης 
των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.  

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η 
οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 
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2.3 Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και 
της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.  

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ. 

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της 
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 
προγράµµατος. 
 

Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Ειδικός Γραµµατέας για την 
Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν: 

• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού 

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 
δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ  

• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες 
για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– κοινωνικής 
αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος  

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων  

• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, 
Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 
(Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση 
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες 
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο). 
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• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική 
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.). 

• Εκπρόσωποι της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα 
µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, 
επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.  

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική 
αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη 
διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που 
τηρούνται. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 
στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε 
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην 
πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα : 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός 
έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων 
αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,  

• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για 
την επίτευξή τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, 
παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο  υποκεφάλαιο 3, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,  

• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που 
αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει 
η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,  

• προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία 
ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της 
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,  

• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων, 
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• προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 
τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των 
Ταµείων. 

 

2.4 ∆είκτες παρακολούθησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ 
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και 
αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε 
το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή 
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός 
Εφαρµογής»  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ 
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων 
ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του  Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την 
υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο 
άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 
υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα 
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε 
συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών 
και αποτελεσµάτων. 

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται 
από το πρόγραµµα.  

2.5 Ετήσια έκθεση  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της 
από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και 
συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής 
αρχής συντονισµού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή 
συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 
δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), για τη συνεχή 
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παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. 

2.6 Ετήσια εξέταση ΕΠ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της 
ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την 
πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το 
προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα 
µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του 
προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού 
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν 
αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.  

2.7 Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης 

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται 
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι 
που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, 
Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).  

Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του 
Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω: 

• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ) 
και  

• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα 
καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές 
πιστώσεις. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε 
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο 
Περιφερειών, ως εξής:  

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που 
περιλαµβάνουν.  

• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους 
τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) 
έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για κάθε 
έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση 
των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 Γενικά  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που 
συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά 
τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι 
αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της  
βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του 
κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά 
ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο 
πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των 
αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση 
στα έγγραφα. 

3.2 Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν 
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω 
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή 
όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις 
επιχειρησιακής φύσης). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ 
του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν 
σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που 
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση 
των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper 
No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated 
management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό  σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου  2007-2013, 
όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε 
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την 
εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε 
συνεργασία µε την  ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 
δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να  
πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, 
σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση 
αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των 
Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων 
του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν 
είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.  
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Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την 
ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ 
µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013 
παρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

3.3 Εκ των υστέρων αξιολόγηση  

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση 
αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα 
όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του 
προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή 
του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν 
στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους 
αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή 
και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΧΡΟΝΟ- 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Τεκµηρίωση της 
συµβολής των ΕΠ 
στην εφαρµογή του 

εθνικού 
προγράµµατος 

µεταρρυθµίσεων 

 Απαίτηση άρθρου 29  
του Καν. 1083/2006 
για τη στρατηγική 
υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη µέλη 

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του  
άρθρου 29  του Καν. 1083/2006  

Συµβολή στην 
υποβολή των 
στρατηγικών 
εκθέσεων του 

άρθρου 29  του Καν. 
1083/2006 

2ο  εξάµηνο 2007   
2ο εξάµηνο 2009    
2ο εξάµηνο 2012 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Γραφείο 
Πρωθυπουργού, 
Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 

συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΣΠΑ στο µέσο  
της προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 
µεγαλύτερες αποκλίσεις των 
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι 
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται 
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου  και ποιες είναι οι 
απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις 
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο 
ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει 
βελτίωση του προγραµµατισµού και της 
στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 

συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΣΠΑ πριν τη 

λήξη  της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

  
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 
µεγαλύτερες αποκλίσεις των 
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι 
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται 
χαµηλός βαθµός επίτευξης  και ποιες  είναι οι 
απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις 
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο 
ΕΣΠΑ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε 
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση 
του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου ; 
 
 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 

συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟ- 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

3. ΕΠ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

7. ΕΠ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΠ στο µέσο  

της προγραµµατικής 
περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΠ  έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 

µεγαλύτερες αποκλίσεις των 
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 

προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι 
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται 
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου  και ποιες είναι οι 

απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις 
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 

αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ; 
Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει 
βελτίωση του προγραµµατισµού και της 

στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  

αναθεώρηση του ΕΠ 
1ο εξάµηνο 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Τεχνική 
Βοήθεια 

Αρχή 
συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του 
κάθε ΕΠ 

8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση της 
πορείας εκτέλεσης 
του ΕΠ πριν την 

λήξη  της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση 
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι 

µεγαλύτερες αποκλίσεις των 
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 

προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι 
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται 
χαµηλός βαθµός επίτευξης  και ποιες  είναι οι 

απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις 
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 

αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ; 
Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε ποιους 
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 

προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει 
και της νέας προγραµµατικής περιόδου ; 

Λήψη απόφασης για 
πιθανή  

αναθεώρηση του ΕΠ 
1ο εξάµηνο 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Τεχνική 
Βοήθεια 

Αρχή 
συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του 
κάθε ΕΠ 

 
Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι 

δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα   
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η 
διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις 
πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική 
δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006. 

Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε 
δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει 
τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί 
δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του 
επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι 
αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ενδεικτικούς 
τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την 
προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως µε τις ανάγκες του ΕΠ 
για πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε 
εξωτερικούς εξειδικευµένους σύµβουλους. 

Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια  
δηµοσιοποίησης  σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά: 
ηµερίδα, δηµοσιότητα στον τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται 
ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως 
που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες, 
συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού 
ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και 
άλλα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. 

Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της 
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας  ένας  τουλάχιστον 
πολλαπλασιαστής πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες 
που καλύπτει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06. 

Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται 
από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού 
και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή 
υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) και 
υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  

Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που 
συνδράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει 
ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική 
παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.  
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Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη 
χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 
1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).  

Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την 
πληροφόρηση και την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και 
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  Οι πιστώσεις των 
Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις 
µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους 
δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν 
ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ. 

Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να 
είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ.  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση 
του φορέα χρηµατοδότησης 

2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα 
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατοδότησης 

3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης 

4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και το 
διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης  

5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης προς το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται στο 
δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης 

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, 
ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας 
επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το 
λογαριασµό της πράξης. 

Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα 
διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης 
εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν 
άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 
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Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου  µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή 
µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογαριασµό του Νοµικού 
Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται υπό 
µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων 
Εταιρειών του δηµοσίου). 

Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως. 

Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε 
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου 
αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.  

Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την 
επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή 
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .  

Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ 
προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που 
προβλέπεται στο άρθρο 78.  

Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του 
ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που 
διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους 
δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά 
ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή 
στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά 
της. 

 

6. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται 
στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και 
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του 
ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη 
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς 
ελέγχους και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό σύστηµα δικτύου ή 
αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’ 
αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 
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Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει 
δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006. 

Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που 
αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και θα 
υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε 
την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναπτυχθεί 
σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις 
διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 
και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα 
αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και 
τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.  

Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και 
ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.  

Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί 
πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk. 

 

7. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων 
των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής 
και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων 
φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της 
εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του 
ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως: 

(i) Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε στόχο 
τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των 
περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. 

(ii) Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την 
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου 
αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος 
φορείς. 

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το 
βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την 
εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη 
προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να 
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και 
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υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των 
διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο. 

8. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την 
προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. 
Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας 
του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 
ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια 
υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει 
να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και 
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.  

Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την 
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν: 

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 
αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 
πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM 
κλπ)   

(ii) Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των 
ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 
δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα 
αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα 
µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών 
χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

(iii) Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που 
έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την 
αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να 
διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

(iv) Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά την 
διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση. 

9. ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µόνο 
από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο 
Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους 
ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και 
εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας 
(ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον 
οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται 
άµεσα µε αυτή. 
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Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής 
περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα 
προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική 
Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος 
Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες οι 
αρµόδιες αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

• ∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της 
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην στρατηγική  του 
υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνονται στο ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα και 
Ανταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για τις 
5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία 
περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, 
βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας(ειδική αναφορά γίνεται στην 
ενότητα 3.1.)   

• Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προγράµµατα τύπου 
«Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική των αξόνων προτεραιότητας 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των περιφερειών και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ 
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλισµού µε στόχο τη χρήση 
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων φυσικών 
επιστηµών ιδιαίτερα για ΑµεΑ, εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά λύκεια και 
σχολές, εξοπλισµός για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση). 

• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων όπως 
TΑΧIS). 

• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύωσης, 
διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµου λογισµικού κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω από 
ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους 
(επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο). 

Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το 
ενδεχόµενο και η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες 
κατηγορίες παρεµβάσεων (όπως π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό 
επίπεδο, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές 
οµάδες, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).  

Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του 
ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό 
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συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το 
καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).   

Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε 
τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα 
προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης 
της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 
συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου. 

10. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως  από το Υπουργείο Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την  κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των 
κοινωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή 
της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που 
αναπτύσσονται στο ΕΠ.  

Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο: 

• στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). 

• στις διαδικασίες  εκπόνησης  και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων  

• στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ). 

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους 
για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του 
ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή  τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.    

Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει 
έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες 
ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την 
υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων. 

 

11.  ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, 
οργάνωση και λειτουργία  ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 
του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από 
πρόταση των Υπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 
Υπουργού.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 
Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη 
συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 

 

 

 

273

12. ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ 

Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων µέρος του φυσικού αντικειµένου 
συγχρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 

Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή τµήµατα 
για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό και φυσικό 
αντικείµενο,  

• πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο 
πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα, 

• πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε 
αρχικά συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων 
µέσων, προκύπτει ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση 
κατά την περίοδο 2000-2006, η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για 
συγχρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-2013,   

• αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,  

• για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 ανά περίπτωση, 

• στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος επένδυσης 
και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε εκατ. 
(25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. 
(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, 
στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδιου 
Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων. 

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του 
άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.  

Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά 
στοιχεία σε ότι αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια 
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 
προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µη-λειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους στόχους και τις 
προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος υποχρεούται να τα 
ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε εθνικούς πόρους. 

Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την 
περίοδο 2007-2013, ως προς την τήρηση των  περιφερειακών κατανοµών και των στόχων 
της Λισσαβόνας. 
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13. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

13.1 Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες 
ευκαιρίες και το περιβάλλον 

Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα 
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο 
αυτό θα εκδοθούν και οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής 
χρηµατοδότησης. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά 
τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις 
µεταφορές και την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού και την κοινωνική 
φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά την έγκριση της απόφασης χορήγησης της 
ενίσχυσης.  

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης και 
υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν στην 
κωδικοποίηση και απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.  

13.2 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ  

Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των 
φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης 
εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή 
το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, λαµβάνοντας µέριµνα του µεγέθους και των 
ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και των 
δικαιούχων που θα τα υλοποιήσουν.  

Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει την 
1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 
2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε 
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. 
πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους 
επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία 
των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε 
συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία 
ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον 
φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται 
πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον 
προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από 
την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο 
παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.  
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37 - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ Ε. Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 - 2013 

 
ΕΤΠΑ Ταµείο Συνοχής Σύνολο 

  (1) (2) (3) = (1) + (2) 

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 173.654.935   173.654.935

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2007 

σύνολο 173.654.935 0 173.654.935

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 177.128.034   177.128.034

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2008 

σύνολο 177.128.034 0 177.128.034

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 180.670.594   180.670.594

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2009 

σύνολο 180.670.594 0 180.670.594

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 184.284.008   184.284.008

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2010 

σύνολο 184.284.008 0 184.284.008

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 187.969.686   187.969.686

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2011 

σύνολο 187.969.686 0 187.969.686

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 191.729.080   191.729.080

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2012 

σύνολο 191.729.080 0 191.729.080

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 195.563.663   195.563.663

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

2013 

σύνολο 195.563.663 0 195.563.663

περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 1.291.000.000 0 1.291.000.000

περιφέρεις µε µεταβατική 
στήριξη     0

Γενικό 
Σύνολο 

2007-2013 

ΣΥΝΟΛΟ 1.291.000.000 0 1.291.000.000

−  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) 

Ως Βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ 

ΤΑ
ΜΕΙ
Ο 
ΣΥ
ΝΟ
ΧΗ
Σ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚ
Η 

Ι∆ΙΩΤΙ
ΚΗ 

ΧΡΗΜ
ΑΤΟ∆
ΟΤΗΣ
Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ (Βάση 
υπολ. Κοιν. 

Συµµ) 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΣΥΓΧ
ΡΗΜΑ
ΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ
Σ 

ΣΥΝΕΙ
ΣΦΟΡ
Α ΕΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΩ∆. 
ΑΞΟΝ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2 3 4 = 1+2+3 5 = 6+7 6 7* 8 = 4+5 9 = 4/8 10 11a 11b 

ΣΥΝΟΛΟ      
11a + 11b 13= 4+5+11a 

1 

AΞΟΝΑΣ 1 : 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 192.083.000     192.083.000 33.897.000 33.897.000   225.980.000 

85,00
%   5.000.000 124.373.846 129.373.846 230.980.000 

2 

ΑΞΟΝΑΣ 2  : 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 466.020.000     466.020.000 82.238.824 82.238.824   548.258.824 

85,00
%     548.258.824 548.258.824 548.258.824 

3 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 272.907.000     272.907.000 48.160.059 48.160.059   321.067.059 

85,00
%   107.000.000 18.832.579 125.832.579 428.067.059 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ 

ΤΑ
ΜΕΙ
Ο 
ΣΥ
ΝΟ
ΧΗ
Σ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚ
Η 

Ι∆ΙΩΤΙ
ΚΗ 

ΧΡΗΜ
ΑΤΟ∆
ΟΤΗΣ
Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ (Βάση 
υπολ. Κοιν. 

Συµµ) 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΣΥΓΧ
ΡΗΜΑ
ΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ
Σ 

ΣΥΝΕΙ
ΣΦΟΡ
Α ΕΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΩ∆. 
ΑΞΟΝ
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2 3 4 = 1+2+3 5 = 6+7 6 7* 8 = 4+5 9 = 4/8 10 11a 11b 

ΣΥΝΟΛΟ      
11a + 11b 13= 4+5+11a 

4 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 330.990.000     330.990.000 58.410.000 58.410.000   389.400.000 

85,00
%   90.000.000 719.100.000 809.100.000 479.400.000 

5 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 29.000.000     29.000.000 5.294.117 5.294.117   34.294.117 

84,56 
%         34.294.117 

                               

 ΣΥΝΟΛΟ 1.291.000.000 0 0 1.291.000.000 228.000.000 228.000.000   1.519.000.000 
84,99

%   202.000.000 
 

1.410.565.249
 

1.612.565.249 1.721.000.000 

 

 (*) Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες.  
 
11a: Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες. Σε ότι αφορά στα προβλεπόµενα καθαρά έσοδα από τα έργα του Ε.Π.  
εκτιµήθηκε ότι έσοδα δηµιουργούνται από τέσσερις κατηγορίες ενεργειών (κωδικούς παρέµβασης): υποδοµές ποιότητας, ενεργειακά έργα στα νησιά, υποδοµές ΕΤΑ, υποδοµές 
Τουρισµού και Πολιτισµού.Με δεδοµένο ότι στο επίπεδο του ΕΣΠΑ έγινε δεκτό ότι τα καθαρά έσοδα θα είναι κατά µέσο όρο το 10% της ∆.∆., το ποσοστό 12% (202 εκ. €) 
Που τέθηκε για το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» θεωρείται εύλογο.     
 
11b Συµπληρώνονται τα ποσά ιδιωτικής συµµετοχής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

∆ιάσταση 1 

Θέµα προτεραιότητας 

Κωδικός Περιγραφή Ποσό 
*  ** 

01   ∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα  17.000.000

02 

Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των 
δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και 
κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες 25.490.000

03 

Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, 
ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, 
ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και 
τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.) 27.190.000

04 
Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) 28.900.000

05 Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 98.610.000

06 

Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, 
ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης) 28.940.000

07 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία 
(καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, 
υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) 71.440.000

081 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 196.400.000

092 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 336.000.000

33  Ηλεκτρισµός 19.520.000
34  Ηλεκτρισµός (ΤΕΝ-Ε) 20.370.000
35 Φυσικό αέριο 37.340.000
36 Φυσικό αέριο (∆Ε∆ -Η) 55.170.000
39   Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 69.590.000
40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 19.520.000
41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 11.880.000
42 Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες µορφές ενέργειας 79.780.000
43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 17.820.000

∆ιάσταση 1 

                                                 
1 Στον κωδικό  08  καταχωρούνται τα κονδύλια των δράσεων που αφορούν  

- επιχειρηµατικά πάρκα 
- δηµιουργία νέων επιχειρήσεων από ειδικές κατηγορίες πληθυσµού 
- επενδύσεις σε ειδικές µορφές τουρισµού, πολιτισµού, επενδύσεις σε εµπόριο, υπηρεσίες 
- Κοινωνική Οικονοµία 
- Πιστοποίηση κλπ. 

 
2 Στον κωδικό 09 καταχωρούνται  

- εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων στην Μεταποίηση και τον Τουρισµό για την προώθηση της καινοτοµίας και της 
εξωστρέφειας. 

- διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα, υποστήριξη ευρεσιτεχνιών κλπ. 
- προβολή προϊόντων, δράσεις υποστήριξης της αγοράς και δράσεις του καταναλωτή 
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Θέµα προτεραιότητας 

Κωδικός Περιγραφή Ποσό 
*  ** 

55   Προώθηση των φυσικών πόρων 2.480.000
57  Άλλη βοήθεια για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 36.900.000
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 25.520.000
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής 17.010.000
60 Άλλη βοήθεια για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών 6.800.000

81 

 Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού 
σχεδιασµού,   παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και 
προγραµµάτων 12.330.000

85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 20.470.000
86 Αξιολόγηση και µελέτες· ενηµέρωση και επικοινωνία 8.530.000
Σύνολο 1.291.000.000

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

∆ιάσταση 2 

Μορφή χρηµατοδότησης 

Κωδικός Ποσό 
* 

Περιγραφή 
** 

01 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 1.206.000.000

02 Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις) 40.000.000

03 Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου)  45.000.000
Σύνολο 1.291.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

∆ιάσταση 3 

Εδαφικός τύπος 

Κωδικός Περιγραφή Ποσό 
*  ** 

01 Αστική περιοχή 715.000.000

03 Νησιά 362.000.000

05 
Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και πολύ 
αραιοκατοικηµένες περιοχές) 214.000.000

Σύνολο 1.291.000.000
 

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες για κάθε διάσταση σύµφωνα µε την τυποποιηµένη 
ταξινόµηση. 

** Εκτιµώµενο ποσό της Κοινοτικής Συνδροµής για κάθε κατηγορία. Η οικονοµική συνεισφορά των Ταµείων 
καθορίζεται στα Άρθρα 52 και 53 του Κανονισµού 1083/2006, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ αυτού.  
Η Ελλάδα κάνει χρήση του ανώτατου επιλέξιµου ποσοστού (85%) για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, 
δεδοµένου ότι καλύπτει τα σηµαντικότερα κριτήρια του Άρθρου 52, δηλαδή :  
α)  τη σοβαρότητα προβληµάτων, ιδίως οικονοµικής φύσης 
β)  τη σηµασία κάθε Άξονα Προτεραιότητας για τις κοινοτικές προτεραιότητες όπως καθορίζονται στις κοινοτικές 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή, καθώς επίσης για τις εθνικές και περιφερειακές 
προτεραιότητες 

γ)  και το ποσοστό κινητοποίησης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης.  
 

 

 


