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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την Περιφερειακή Πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 
που εφαρµόστηκαν στον Ελλαδικό χώρο . Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται 
µια σύντοµη περιγραφή (περίληψη) των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης από 
τη αρχή της εφαρµογής τους µέχρι και σήµερα . Στο δεύτερο κεφάλαιο, 
αναφέρεται η περιφερειακή πολιτική της ευρωπαϊκής Ένωσης , και οι λόγοι 
που καθιστούν την Περιφερειακή Πολιτική αναγκαία . Στο τρίτο κεφαλαίο 
αναφέρονται οι κατηγορίες των περιφερειών , και στο τέταρτο αναφαίρετα ο 
θεσµός της περιφέρειας στην Ελλάδα καθώς και οι περιφέρεις και οι νοµοί της 
Ελλάδος Το Πέµπτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις  επιµέρους ενότητες , 
όπου στην καθεµιά αναφέρονται αντίστοιχα αναλυτικά τα Α’ , Β’ ,Γ’ , ∆’ (ΣΠΑ) , 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης . Τέλος αναφέρεται η βιβλιογραφία όπου 
χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας .  

 
 
 
 
 
ABSTRACT  

 
This graduation project deals with the Regional Policy of the 
European Union, with particular emphasis on CSFs employed in Greece. The 
first chapter sets out a brief description (abstract) of the Community Support 
Frameworks from the beginning of the application 
until today. The second chapter, referred to the regional policy of 
European Union and the reasons why regional policy is necessary. The third 
chapter lists the categories of regions, and the four inalienable the 
institution of the region in Greece and the regions and districts of Greece, the 
fifth chapter is divided into four sections, where in each report referred to in 
detail A, B, C ', D' (NSRF), CSFs. Finally, indicate the literature where it was 
used for the preparation of this thesis 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
 
 
 
 

                               1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

       ( ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ) 
 

Χαρακτηριστικό της περιόδου µετά το 1981 είναι η ένταξη της χώρας µας στην 
Ε.Ο.Κ  και η σηµαντική επίδραση που επέφερε στο πλαίσιο προγραµµατισµού 
προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης αποκέντρωσης και της ενίσχυσης της  
«εκ των κάτω» ανάπτυξης .Τα τελευταία χρόνια η διαµόρφωση και εφαρµογή 
της Περιφερειακής πολιτικής και των αναπτυξιακών προγραµµάτων  της 
Ελλάδας , προσδιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τη ∆ιαθρωτική Πολιτική 
της Ε.Ε , µέσω των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των άλλων προγραµµάτων 
της Ένωσης . 
Ειδικότερα για τη χώρα µας , οι χρηµατοδοτήσεις που παρέχουν τα 
∆ιαθρωτικά  Ταµεία και άλλες χρηµατοδοτικές πηγές της Κοινότητας , 
αποτελούν σήµερα την κύρια πηγή εσόδων για την υλοποίηση αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και έργων .Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο εθνικό 
αναπτυξιακό πρόγραµµα ήταν εκείνο του 1983-1987. Έκτοτε τα µόνα εθνικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται στη χώρα µας είναι τα 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης , που αφορούν την ανάπτυξη του συνόλου της 
ελληνικής  οικονοµίας και όχι µόνο των περιφερειών .Αυτή η κατάσταση της 
στενής εξάρτησης της εθνικής αναπτυξιακής  πολιτικής από την Κοινότητα  
προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί , αλλά και θα ενταθεί ακόµη περισσότερο στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της         Οικονοµικής 
Νοµισµατικής Ένωσης .  
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1.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Σε αντίθεση µε τις απόψεις που επικρατούσαν την περίοδο πριν το 1981,  ότι 
η έντονη διασπορά στο χώρο δεν προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη κατά 
ένα αποτελεσµατικό τρόπο και άρα  είναι αναγκαία η ενίσχυση των τάσεων 
προς τη συγκέντρωση , η επικρατούσα άποψη µετά το 1981 ήταν αυτή της 
ανάπτυξης  «από τα κάτω» και της σταδιακής στροφής προς την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του χώρου. 
Στo τέλος της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του νέου αιώνα , στο πλαίσιο 
της εφαρµογής του Γ’ ΚΠΣ , επιχειρείται ο συνδυασµός των δυο 
αναπτυξιακών προτύπων. 
 

 
 

1.1.1. Το Πρόγραµµα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985 
 

Την περίοδο αυτή , η νέα παράµετρος που έρχεται να προστεθεί και που 
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ανάπτυξη και στον προγραµµατισµό είναι η 
ένταξη της χώρας µας στην Ε.Ο.Κ. Στο πρόγραµµα αυτό παρατηρούνται οι 
πρώτες προσπάθειες για την ενίσχυση της ενδογενούς ανάπτυξης . 
Κύριοι στόχοι που τίθενται είναι : 

• Η συγκράτηση του πληθυσµού και η µείωση των εσωτερικών 
µεταναστευτικών ροών προς τα µεγάλα αστικά κέντρα . 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιφέρειες . 
• Η τόνωση της απασχόλησης . 

 
Τα κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα αυτής της πολιτικής είναι : 
 

• Η βιώσιµη και αυτόνοµη ανάπτυξη των περιφερειών. 
• Η συγκράτηση του πληθυσµού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής . 

 
Οι ειδικές κατευθύνσεις του προγράµµατος , από τις οποίες φαίνεται 
καθαρά η προσπάθεια για ενίσχυση της τοπικής-ενδογενούς  
ανάπτυξης , είναι οι εξής : 

1. Ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων υψηλής 
παραγωγικότητας . 

2. Ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών . 
3. Προστασία περιβάλλοντος – ορθολογική χωροθέτηση 

δραστηριοτήτων . 
4. Υποδοµές για οικονοµικές δραστηριότητες. 
5. Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. 
6. Προώθηση κινήτρων . 
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1.1.2 Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
1983-1987-  Ο ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός 

 
Το  Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987 είναι το 
τελευταίο αναπτυξιακό πρόγραµµα που εφάρµοσε η Ελλάδα .Αποτελεί 
σηµαντική συνεισφορά στο προγραµµατικό πλαίσιο της χώρας διότι εισάγει τη 
διαδικασία του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού .Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ 
του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού και των άλλων µορφών 
προγραµµατισµού είναι ότι µε το ∆ηµοκρατικό Προγραµµατισµό δίνεται η 
δυνατότητα συµµετοχής του πολίτη όχι µόνο σε µικρής σηµασίας διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων , αλλά και σε διαδικασίες µε αντικείµενο ρύθµισης θέµατα 
καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον του τόπου. Με τον ∆ηµοκρατικό 
Προγραµµατισµό ενεργοποιούνται όλοι οι τοπικοί φορείς και συµµετέχουν 
ενεργά στις διαδικασίες του προγραµµατισµού . Η ανάπτυξη ως διαδικασία µε 
αφετηρία και ταυτόχρονα υποκείµενο και αντικειµενικό στόχο τον άνθρωπο , 
ολοκληρώνεται µε τη συµµετοχή στον προγραµµατισµό της  των τοπικών 
φορέων . 
Έτσι , στο πλαίσιο του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού συγκροτούνται νέα 
όργανα προγραµµατισµού σε κάθε χωρικό επίπεδο (κεντρικοί φορείς , 
περιφερειακά συµβούλια, νοµαρχιακά συµβούλια , δηµοτικά και κοινοτικά 
συµβούλια) . Σε κάθε χωρική βαθµίδα προβλέπονται αντίστοιχα αναπτυξιακά 
προγράµµατα , µεσοπρόθεσµα και ετήσια , τα οποία συντάσσονται µε τη 

συµµετοχή και συνεργασία των νέων φορέων . Στο πλαίσιο αυτό διακρίνονται 
τα Εθνικά , τα Περιφερειακά , τα Νοµαρχιακά  και τα Τοπικά Αναπτυξιακά 
Προγράµµατα . 
H βασική αρχή των προγραµµάτων αυτών, είναι η διασύνδεση και ο 
συντονισµός µεταξύ τους, που λαµβάνει την εξής µορφή: στόχοι που 
µπαίνουν σε ένα ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο αποτελούν δεσµεύσεις για τις 
κατώτερες ιεραρχικές βαθµίδες προγραµµάτων, ενώ προτάσεις που έρχονται 
από κάτω αξιολογούνται και ενσωµατώνονται στα προγράµµατα των 
ανώτερων επιπέδων. 
Ως προς τη διαδικασία κατάρτισης των προγραµµάτων κάθε βαθµίδας , η 
αρµοδιότητα ανήκει στα όργανα προγραµµατισµού της ίδιας βαθµίδας .Ως 
προς τη διαδικασία έγκρισης όµως οι διαδικασίες διαφοροποιούνται. Η 
αρµοδιότητα έγκρισης των µεσοπρόθεσµων  προγραµµάτων µιας βαθµίδας 
ανήκει στα όργανα της αµέσως ανώτερης ιεραρχικά βαθµίδας .Αντίθετα , για 
την έγκριση των ετήσιων προγραµµάτων κάθε βαθµίδας η αρµοδιότητα ανήκει 
αποκλειστικά στα όργανα προγραµµατισµού της ίδιας της βαθµίδας , εκτός 
από περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως , που η έγκριση γίνεται από το 
συµβούλιο της ανώτερης βαθµίδας . 
Συνεπώς , η διαδικασία κατάρτισης των µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων 
ταυτίζεται µε τη στρατηγική της «εκ των κάτω» ανάπτυξης , ενώ ο έλεγχος και 
η έγκριση τους µε τη στρατηγική της «εκ των άνω» ανάπτυξης , γεγονός που 
δηµιουργεί κάποια ερωτηµατικά σχετικά µε τη δυνατότητα αυτοδυναµίας του 
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τοπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τον 
προγραµµατισµό . 
Παράλληλα, αν ληφθεί υπόψη ότι τα ετήσια προγράµµατα εντάσσονται στα 
πλαίσια των αντίστοιχων µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων και ότι υπάρχει 
αλληλοσύνδεση και συντονισµός µεταξύ τους (σε συνδυασµό και µε την 
έγκριση των ετήσιων προγραµµάτων από το ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο σε 
περιπτώσεις ενστάσεων ), συναντάµε µια ιεραρχική δοµή στην οποία τείνει να 
επικρατήσει περισσότερο ο «εκ των άνω» έλεγχος . 
 
Όσον αφορά τους βασικούς στρατηγικούς σκοπούς του Προγράµµατος 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987, ήταν οι ακόλουθοι : 

• Καταπολέµηση της οικονοµικής στασιµότητας 
• Καταπολέµηση της ανεργίας 
• Προώθηση της αποκέντρωσης 
• Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 

Οι δυο τελευταίοι σκοποί προσδιορίζουν ουσιαστικά την ανάγκη 
ενίσχυσης της ισόρροπης – ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης . 
Αυτή η ανάγκη φαίνεται και από τις ειδικές κατευθύνσεις που τέθηκαν 
στο πρόγραµµα αυτό και ήταν οι εξής : 

• Αναµόρφωση κινήτρων 
• ∆ηµιουργία νέων φορέων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο για την 

ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού και την άσκηση τοπικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας : 

� ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
� Εταιρίες Λαϊκής Βάσης 
� Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

• Προώθηση συντονισµένου προγράµµατος έργων του δηµόσιου τοµέα 
• Προώθηση της συνεργασίας µεγάλων επιχειρήσεων µε ΜΜΕ 
• ∆ηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων καταλυτών στην αναπτυξιακή 

διαδικασία 
• Συνεχής παρακολούθηση εξελίξεων για αναπροσαρμογή του προγράμματος και 

προσέλκυση νέων επενδύσεων . 
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1.1.3. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα 
 
Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ) ήταν αποτέλεσµα της 
τρίτης διεύρυνσης της ΕΟΚ και στόχευαν στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
από την ένταξη των ανταγωνιστικών οικονοµιών της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας . 1Ειδικότερα ,  στόχος της Κοινοτικής αυτής δράσης  ήταν η 
βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης των µεσογειακών περιοχών 
της Κοινότητας 2.Τα προγράµµατα αυτά αφορούσαν το σύνολο των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως τη γεωργία , την αλιεία , τις ΜΜΕ και 
τον τουρισµό , που έχουν σηµαντική αναπτυξιακή βαρύτητα στις νότιες 
περιοχές της Κοινότητας . Τα ελληνικά ΜΟΠ , που τα αποτελούσαν 7 
προγράµµατα , 6 µε χωρική διάσταση και  1 µε κλαδική , ήταν τα εξής : 

1. ΜΟΠ Αττικής 
2. ΜΟΠ Μακεδονίας – Θράκης 
3. ΜΟΠ Ανατολικής – Κεντρικής Ελλάδας 
4. ΜΟΠ Αιγαίου 
5. ΜΟΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου 
6. ΜΟΠ Κρήτης 
7. ΜΟΠ Πληροφορικής 

 
Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στα ΜΟΠ εντάσσονται σε πέντε βασικές 
κατηγορίες : 

I. Γεωργία  (παραγωγική αναδιάρθρωση , εκσυγχρονισµός και 
εντατικοποίηση παραδοσιακών προϊόντων , γεωργική απασχόληση 
νέων , βελτίωση υποδοµών ) 

II. Αλιεία (εκσυγχρονισµός στόλου  , βελτίωση υποδοµών  και 
µεταποιητικών εγκαταστάσεων , προώθηση marketing ) 

III. Βιοµηχανία – Βιοτεχνία – ΜΜΕ (ανάπτυξη ΜΜΕ, ενθάρρυνση 
καινοτοµιών στα ΜΜΕ , διευκόλυνση µετεγκατάστασης επιχειρήσεων , 
ενίσχυση υποδοµών ) 

IV. Υπηρεσίες (τουριστική ανάπτυξη , ανάπτυξη µεταφορών , 
τηλεπικοινωνιών , πληροφορικής ) 

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

 

                                                 
1 Η ένταξη στην ΕΟΚ  της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ήταν απόλυτα βέβαιο ότι θα 
προκαλούσε αρνητικές επιπτώσεις στις µεσογειακές περιοχές των κρατών –µελών , που 
είχαν ανταγωνιστικές παραγωγικές δοµές µε αυτές των δύο νέων µελών . Στο πλαίσιο αυτό 
καθιερώθηκαν τα ΜΟΠ µε την έγκριση από την Επιτροπή του Κανονισµού 2088/85. 

2 Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής των ΜΟΠ περιλαµβάνει όλη την ελληνική επικράτεια , τη 
νότια Ιταλία και τη νότια Γαλλία , ενώ αποκλείονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ιταλίας και 
Γαλλίας . 
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Τα ΜΟΠ αποτέλεσαν ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια της Κοινότητας για 
εφαρµογή της ολοκληρωµένης ανάπτυξης , ενώ παράλληλα ενίσχυαν την 
εφαρµογή των αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης σε περιοχές µε 
χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης .Παράλληλα , η εφαρµογή τους ενδυνάµωσε το 
ρόλο των αντιπροσωπευτικών φορέων του πληθυσµού , καθώς και την 
ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας . 
Συµπερασµατικά , τα ΜΟΠ δροµολόγησαν τη βασικής στροφή για 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µέσω ολοκληρωµένων προγραµµάτων .Με 
ένα σύνθετο πλέγµα µέτρων , δράσεων και έργων , που χαρακτηρίζονταν από 
συνοχή και αλληλεξάρτηση , αποσκοπούσαν σε συγκεκριµένους και 
ιεραρχηµένος στόχους . Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι 
ενεργοποίησαν από κοινού τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα , ενώ στηρίζονταν 
στη δηµοκρατική συµµετοχή των τοπικών φορέων κατά τη φάση της 
κατάρτισης , καθώς και στην αποκέντρωση της εφαρµογής τους . 
 
 

 
 
1.1.4. Το Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

- 1988-1992 
 
Η τάση ενίσχυσης της ενδογενούς ανάπτυξης και η προσπάθεια για 
µεγαλύτερη αποκέντρωση συνεχίζεται και στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης 1988-
1992. Ειδικότερα , οι βασικοί σκοποί του προγράµµατος ήταν οι παρακάτω : 

• Προώθηση της αποκέντρωσης και του δηµοκρατικού 
προγραµµατισµού 

• Μείωση της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων 
• Αύξηση των δυναµικών περιφερειών 
• Κλαδική αναδιάρθρωση ( δυναµικοί κλάδοι σε υποβαθµισµένες 

περιφέρειες ) 
 

Οι βασικές κατηγορίες µέτρων που προωθήθηκαν για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων ήταν οι εξής : 

� Αποκέντρωση , ενίσχυση των ΟΤΑ 
� Ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας 
� Βελτίωση «κλίµατος» για ιδιωτικές επενδύσεις 
� Προγράµµατα µε τοπική και περιβαλλοντολογική κατεύθυνση 

 
Το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα του 1988-1992 δεν προωθήθηκε τελικά 
για έγκριση στη Βουλή , αλλά τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε ως Σχέδιο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) 1989-1993 στην Κοινότητα , στη βάση ου 
οποίου εγκρίθηκε το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης . 
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1.1.5 A΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Τα ΜΟΠ  καθιέρωσαν για πρώτη φορά τη χρηµατοδότηση συνολικών 
προγραµµάτων από την Κοινότητα ,αντί µεµονωµένων έργων και αποτέλεσαν 
τον «πρόδροµο» για τη δηµιουργία των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). 
Τα ΚΠΣ ήταν αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης των ∆ιαθρωτικών Ταµείων της 
Κοινότητας , που προωθήθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της 
Κοινότητας . Η επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής είναι αδύνατη όταν 
υπάρχουν έντονες περιφερειακές ανισότητες . Στην κατεύθυνση της µείωσης 
των ανισοτήτων και της προώθησης της ανάπτυξης και της διαθρωτικής 
προσαρµογής των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών . (Στόχος 1 ) 
συµβάλλουν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης , µέσω της πολυταµειακής 
(αναφέρονται σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων ) και πολυπεριφερειακής 
( περιλαµβάνονται οι περιφέρειες της χώρας ) προσέγγισης του 
προγραµµατισµού . 
Oι κύριοι άξονες προτεραιοτήτων του Α’ ΚΠΣ ήταν οι εξής: 

1. Βελτίωση του επιπέδου της χώρας , όσον αφορά τη βασική οικονοµική 
υποδοµή 

2. Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και αγροτική ανάπτυξη , µε την 
προώθηση διαθρωτικών µεταβολών 

3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
4. Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού 
5. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 
6. Περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη 
 

Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 µέχρι 
το 1993 (που καλύπτει τόσο τα ΜΟΠ όσο και το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης) χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη µεγάλη διασπορά των διαθέσιµων 
πόρων σε µικρά έργα υποδοµής σε ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική αυτή 
στήριξε την οικονοµική δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής στις αγροτικές και περιµετρικές περιοχές. Αναβάθµισε το 
επαρχιακό δίκτυο µεταφορών και ενίσχυσε τον εκσυγχρονισµό των µικρών 
γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων µικρού και µεσαίου 
µεγέθους σε πολλές περιοχές. 
Η περίοδος αυτή συνέπεσε µε ένα σηµαντικό ορόσηµο για την αναπτυξιακή 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1988 αποφασίστηκε η ριζική 
µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που οδήγησε στον 
συντονισµό των πολιτικών των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων που µέχρι 
τότε παρέµεναν ανεξάρτητες. Η µεταρρύθµιση αυτή προέβλεπε σταδιακή 
αύξηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων µέχρι τον διπλασιασµό τους 
την περίοδο 1987-1993. Προέβλεπε επίσης ότι η ευθύνη για το 
προγραµµατισµό και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και 
προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µοιράζεται 
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ανάµεσα στις εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 
 
 

1.1.6 Β΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994-1999 
 

Με τη νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ 1992) , η κοινοτική 
περιφερειακή πολιτική κινείται στις προηγούµενες κατευθύνσεις , µε ορισµένες 
όµως ουσιώδης αλλαγές , προκειµένου οι διαρθρωτικές πολιτικές να 
εξυπηρετήσουν νέες προτεραιότητες πολιτικής , ιδιαίτερα στο κοινωνικό πεδίο 
και να ανταποκριθούν στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των περιφερειών τη 
Κοινότητας . Η νέα αυτή συνθήκη συνοδεύεται από ένα πακέτο µέτρων 
περιφερειακής πολιτικής , το λεγόµενο «δεύτερο πακέτο Delors3» . 
Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από µεγαλύτερη έµφαση σε έργα υποδοµής 
εθνικής σηµασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας και τη 
γενικότερη διασύνδεση της χώρας µε το εξωτερικό. Χωρίς να εγκαταλείπεται η 
εφαρµογή µέτρων ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, δόθηκε προτεραιότητα 
στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσα από ένα ευρύτερο φάσµα 
δραστηριοτήτων και µε κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος και τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι 
η προετοιµασία της χώρας για την ένταξη στην Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση καθώς και η υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής σε ολόκληρη την 
χώρα: Οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός), λιµενικά έργα, εκσυγχρονισµός 
του Ελληνικού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου, µετρό της Αθήνας, ενεργειακά έργα 
(αιολικά πάρκα, φυσικό αέριο), τηλεπικοινωνίες, νοσοκοµεία, Κ.Ο. 

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η 
βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονοµίας και τα µέτρα για την 
επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών καθώς 
και η συµβολή του ιδίου του Β΄ Κ.Π.Σ., δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για 
µεγαλύτερη απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας η οποία 
συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2000-2006. 
Την εφαρµογή του Β΄ Κ.Π.Σ. δυσχέρανε, όµως, µία σειρά προβληµάτων και 
δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους µηχανισµούς διαχείρισης και 

                                                 
3 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή παρουσίασε το 
δεύτερο Πακέτο Delors, το οποίο προέβλεπε ένα µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό της 
χρηµατοδότησης της E.E. Κυριότεροι στόχοι ήταν η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική και 
οικονοµική συνοχή των κρατών µελών καθώς και η διεύρυνση των καθηκόντων της E.E. Το 
∆εκέµβριο του 1992 το πακέτο αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και προέβλεπε 
εκτός των άλλων τη σταδιακή αύξηση των ίδιων πόρων της E.E. από 1,2 σε 1,27% του AEΠ 

μέχρι το 1999, την αύξηση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τη δηµιουργία 
του Ταµείου Συνοχής. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του B΄ πακέτου Delors, διατέθηκαν πόροι 
ύψους 9,6 τρις δρχ. στην περίοδο 1994 -1999, για τη χρηµατοδότηση έργων και 
προγραµµάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
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υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να αντιµετωπίσουν µία αυξηµένη 
κλίµακα παρεµβάσεων. Παράλληλα, όµως, προέκυψαν πολύτιµες εµπειρίες 
που υπέδειξαν την ανάγκη έντασης της προσπάθειας ώστε να ικανοποιηθούν 
οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις αυτής της εµβέλειας παρεµβάσεων. 
 
 

1.1.7 Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 

Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύεται µε σηµαντικούς  πόρους από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Περιφερειακής Πολιτικής. Οι πόροι αυτοί δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 
υψηλότερη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, οδηγούν σε πραγµατική σύγκλιση µε 
τις υπόλοιπες οικονοµίες των κρατών µελών και να συµβάλουν στην 
αντιµετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, 
κυρίως στους τοµείς των υποδοµών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων 
και της παραγωγικότητας. Η στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πραγµατοποιείται µέσω: 

α) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξη 

β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και 

γ) του Ταµείου Συνοχής. 

Οι συνολικοί χρηµατοδοτικοί πόροι του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του 
Ταµείου Συνοχής ανέρχονταν σε 48,30 δις ευρώ. Η συνολική δηµόσια δαπάνη 
ανέρχονταν σε 37,67 δις ευρώ και η εκτιµώµενη ιδιωτική συµµετοχή 
ανέρχονταν  σε 10,63 δις ευρώ. Το Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης αποτελούσε 
µια πολύ σηµαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονοµία ,δεδοµένου ότι οι 
πόροι που συνείσφερε ήταν σηµαντικοί για τον εκσυγχρονισµό της ελληνική 
οικονοµίας . 

Συγκριτικά µε τα άλλα δυο προγράµµατα το Α’ ΚΠΣ , το οποίο είχε µια σχετικά 
απλή αρχιτεκτονική παρακολούθησης , χωρίς συγκεκριµένες απαιτήσεις 
επίτευξης στόχων για την εκταµίευση των κοινοτικών πόρων , και το Β’ ΚΠΣ ,  
το οποίο παρουσίασε ένα σχήµα διαχείρισης  που προεξείχε η λεγόµενη 
«εταιρική σχέση», δηλαδή το κράτος µέλος όφειλε να έχει αποδεδειγµένα 
εξασφαλισµένους τους δικούς του πόρους για τη χρηµατοδότηση τω έργων 
του . Το Γ΄ΚΠΣ  ,όχι µόνον απαιτεί την ύπαρξη των πόρων του κράτους 
µέλους και την εκταµίευση τους σε πρώτη φάση , αλλά εισάγει νέες 
ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές διαχείρισης των Επιχειρηµατικών 
Προγραµµάτων του κάθε τοµέα ., διαµορφώνει νέα χρηµατοδοτικά σχήµατα 
και όρους , και έχεις οικοδοµήσει ένα Ενιαίο Πληροφοριακό σύστηµα  ,  το 
«Εργόραµα», το οποίο συγκεντρώνει όλη τη διαδροµή υλοποίησης όλων των 
έργων , µε ιδιαίτερα λεπτοµερειακή καταγραφή . Επιπλέον,  θέτει  χρονικούς 
περιορισµούς στις ταχύτητες απορρόφησης των πόρων καθώς και 
ποσοτικούς στους ετήσιους ρυθµούς απορρόφησης . Η µη ικανοποίηση των 
περιορισµών αυτών µπορεί να σηµάνει ακόµα και επιστροφή πόρων στην 
«ΕΕ». 

Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 
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• Τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των κοινοτικών 
διαρθρωτικών ταµείων 

• Την συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε 
τους  ειδικούς στόχους και τις  προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί 

• Το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που προσδιορίζει για κάθε 
άξονα και για κάθε έτος το ποσό των συνολικών κονδυλίων που 
προβλέπονται 

• Τις διατάξεις εφαρµογής του Γ΄ΚΠΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 1986-

2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Πίνακας 1  

  Μ.Ο.Π.* 
(1986-1989) 
σε χιλECU** 
σε τιµές 

1986 

Α’ Κ.Π.Σ. 
(1989-1993) 
σε χιλECU** 
σε τιµές 1989 

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

Γ’ Κ.Π.Σ. 
(2000-2006) 
σε χιλ ευρώ 
σε τιµές 2000 

Συνολικός 
Προϋπολογισµός 

2.101.933 14.342.054 29.721.300 44.363.540 

Εθνική ∆ηµόσια 
Συµµετοχή 

695.740 5.802.196 7.069.900 11.126.075 

Κοινοτική Συµµετοχή 2.576.000 7.193.241 13.980.000 22.707.000 

Ιδιωτική Συµµετοχή 210.193 1.346.617 8.671.400 10.730.465 

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

1.1.8 ∆΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΠΑ)  

Το ∆' ΚΠΣ ονοµάζεται πια "Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)". 

Ουσιαστικά ξεκίνησε τις πληρωµές του από την 01/01/2007, άσχετα εάν στην 

Ελλάδα άρχισε  να εφαρµόζεται ουσιαστικά από 01/01/2009.  

Το ∆' ΚΠΑ έχει διαρθρωθεί σε 5 Περιφερειακά Προγράµµατα (από τα 13 που 

είναι σήµερα για το Γ' ΚΠΣ). Αυτό γίνεται και για την “οικονοµία” στους 

ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, αλλά και για την παράλληλη ενοποίηση 



                      Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

13

περιφερειακών προβληµάτων µε µια νέα λογική, χωροταξικά. 

 

Το ∆' ΚΠΑ έχει διαρθρωθεί σε 5 Περιφερειακά Προγράµµατα (από τα 13 που 
είναι σήµερα για το Γ' ΚΠΣ). Αυτό γίνεται και για την “οικονοµία” στους 
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, αλλά και για την παράλληλη ενοποίηση 
περιφερειακών προβληµάτων µε µια νέα λογική, χωροταξικά. 
 
Οι 5 Περιφέρειες είναι:  
1) Μακεδονία - Θράκη (ενοποίηση των 3 περιφερειών της Μακεδονίας µε την 
Θράκη)  
2) ∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά 
3) Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος  
4) Κρήτη - Νησιά Αιγαίου 
5) Αττική 
 
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, 
όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσηµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι: 
 
1) Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2) Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
3) Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
4) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
5) Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
6) Ε.Π. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
7) Ε.Π. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
8) Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
9) Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ 
10) Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
11) Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
12) Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
13) Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 
 
 
 

 
2 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Πρωτεύοντα ρόλο στη διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού χώρου 
διαδραµάτισε και διαδραµατίζει η περιφερειακή πολιτική. Η εξέλιξη της 
περιφερειακής πολιτικής είναι παράλληλη µε την εξέλιξη της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης .Την περίοδο 1957-1975 δεν υπάρχει µια περιφερειακή 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας . Το προοίµιο της 
Συνθήκης της Ρώµης4 αναφέρεται , µεταξύ  άλλων, στην ανάγκη µείωσης 
των υφιστάµενων διαφορών µεταξύ των περιφερειών , αλλά δεν προβλέπει 
ανάλογα µέσα εφαρµογής αυτής της αρχής. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Οι συνθήκες της Ρώµης είναι δύο συνθήκες µε τις οποίες ιδρύθηκαν οι Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), 
από τις οποίες προήλθε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα . Υπεγράφησαν από εκπροσώπους της 
Γαλλίας , της ∆υτικής Γερµανίας , της Ιταλίας , της Ολλανδίας , του Βελγίου και του 
Λουξεµβούργου , στις 25 Μαρτίου 1957 και η ηµεροµηνία υπογραφής τους θεωρείται η 
επίσηµη ηµεροµηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  
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2.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

    Η έννοια της συνοχής 
 

Η περιφερειακή πολιτική εισάγεται στις ιδρυτικές Συνθήκες της 
Κοινότητας µε την Ενιαία Πράξη και εντάσσεται στην Συνθήκη της ΕΟΚ5  µε 
τον  τίτλο “οικονοµική και κοινωνική συνοχή”. Το πρώτο άρθρο 130Α ορίζει 
συγκεκριµένα ότι:  
“Για να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας, η 
Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση 
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής .Η Κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη 
µείωση του χάσµατος µεταξύ των διάφορων περιοχών και στη µείωση της 
καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών ”.  

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζεται ότι κύριος στόχος της κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής είναι η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον 
αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών, δηλαδή ένας από 
τους κλασσικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής , όπως αυτή 
συλλαµβάνεται και εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο, τίθεται και στο επίπεδο της 
Κοινότητας .  
Ο στόχος της µείωσης των περιφερειακών διαφορών δεν είναι πλέον ένα 
ζήτηµα που ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα ων εθνικών πολιτικών 
,αλλά γίνεται στόχος της Κοινότητας , η οποία αναλαµβάνει ρητά την 
υποχρέωση να συνεισφέρει στην υλοποίηση αυτού του στόχου . Ο πρώτος 
λόγος που δικαιολογεί την αυτήν την απόφαση είναι ότι οι περιφερειακές 
ανισότητες είναι µεγαλύτερες σε κοινοτικό επίπεδο παρά σε εθνικό . Ο 
δεύτερος πιο σηµαντικός λόγος είναι η προώθηση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής τέθηκε ως το αναγκαίο συµπλήρωµα της εσωτερικής 
αγοράς .  Έγινε δηλαδή αποδεκτό ότι η απελευθέρωση της αγοράς και η 
κατάργηση των εθνικών συνόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από δράσεις που 
θα αυξήσουν την εσωτερική συνοχή του Ευρωπαϊκού χώρου και κυρίως , θα 
αντισταθµίσουν τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν στις πιο αδύναµες 
περιφέρειες και χώρες της Κοινότητας . ‘Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 
έκθεση Thompson : “Η κοινοτική περιφερειακή πολιτική δε θα πρέπει να 
υποκαθιστά ,αλλά να συµπληρώνει και να συντονίζει τις εθνικές περιφερειακές 
πολιτικές ”. 

                                                 
5 Η συνθήκη αυτή προέβλεπε τη δηµιουργία µια ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την 
τελωνειακή Ένωση των παραπάνω κρατών . Με τη συνθήκη αυτή επίσης αποφασίστηκε η 
συγκρότηση ειδικού συµβουλευτικού οργάνου , µε έδρα το Στρασβούργο και αποτελούµενο 
από 142 µέλη , διοριζόµενα από τα Κοινοβούλια των έξι κρατών , το οποίο το 1962 
ονοµάστηκε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Η συνθήκη τέθηκε επισήµως σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου  1958.  

Με τη συνθήκη αυτή προβλέπονταν τα εξής : 

• Η δηµιουργία µιας κοινής αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα στη διακίνηση αγαθών 
που εξειδικεύεται µε την ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών , υπηρεσιών , κεφαλαίων και 
την ελευθερία εγκατάστασης εργαζοµένων σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη-µέλη  

• Την απαγόρευση διακρίσεων κατά φυσικών και νοµικών προσώπων λόγω 
εθνικότητας από τις αρχές κάθε κράτους – µέλους  
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Μια διάθεση , που κρατήθηκε µέχρι τη µεταρρύθµιση του 1988 , αλλά 
εξακολουθεί και σήµερα να κατευθύνει τη δράση των διαθρωτικών ταµείων . Η 
πλειονότητα των πόρων των ταµείων (90% περίπου)διατίθεται µέσω ΚΠΣ , 
δηλαδή µε πρωτοβουλία των κρατών µελών – και ως συµπλήρωµα των 
εθνικών πόρων που διατίθενται γι' αυτό το σκοπό .  
 
 

2.2 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
περιφερειακής ανάπτυξης ήταν δύο :  

• Ο πρώτος συνδέεται µε τις διαδικασίες της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Ο  δεύτερος µε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης  
Τόσο οι διευρύνσεις , όσο και η οικονοµική ολοκλήρωση , προκαλούσαν η 
καθεµιά µε το δικό της τρόπο , σηµαντικές ανισορροπίες στο ευρωπαϊκό 
οικοδόµηµα , που έπρεπε να αντιµετωπιστούν . Η ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική δηµιουργήθηκε για να αντισταθµίσει , ως ένα βαθµό 
, τα κόστη που επέφεραν αυτές οι πολιτικές σε ορισµένες χώρες και 
περιφέρειες , και να συµβάλλει στη διαθρωτική προσαρµογή τους , στο νέο 
κάθε φορά πλαίσιο .  
 
 

 
Πίνακας 2 :Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Κοινότητας 

1957 ∆υτική Γερµανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Βέλγιο ,Ολλανδία, 

Λουξεµβούργο 

6 

1973 Αγγλία, Ιρλανδία, ∆ανία 9 

1981 Ελλάδα 10 

1986 Ισπανία , Πορτογαλία 12 

1990 Ανατολική Γερµανία και 
ενοποίηση του γερµανικού 

κράτους 

- 

1995 Αυστρία ,Σουηδία ,Φιλανδία 15 

2004 Τσεχία ,Σλοβακία ,Ουγγαρία, 
Πολωνία ,Σλοβενία, Εσθονία 
,Λετονία ,Λιθουανία ,Μάλτα, 

Κύπρος 

25 

2007 Ρουµανία, Βουλγαρία 27 

Πηγή:www.wikipedia.com 
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Οι επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών στις χώρες δεν συµπίπτουν µε αυτές 
στις περιφέρειες . Συνεπώς είναι διαφορετικό να µιλάµε για ανισότητες και 
διαφορές µεταξύ των χωρών, και εντελώς διαφορετικό να µιλάµε για 
αποκλίσεις και ανισότητες µεταξύ των περιφερειών . Οι ανισότητες µεταξύ των 
κρατών είναι πολύ µικρότερες από τις ανισότητες που υπάρχουν µεταξύ των 
περιφερειών . 
 
Η  περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε µπορεί να χωριστεί σε τρεις  χρονικές 
περιόδους για ορθότερη ανάλυση . Οι περίοδοι αυτοί είναι οι εξής : 

1. Η πρώιµη φάση της διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής περιφερειακής 
πολιτικής 1958-1975 

2. Η φάση της επικουρικής συνδροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
επιµέρους εθνικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης 1975-1987 

3. Η φάση της οργανικής σύνδεσης της κοινοτικής µε την εθνική πολιτική 
περιφερειακής ανάπτυξης 1988-2006 

 
 

2.2.1  Η πρώιµη φάση της διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής περιφερειακής 
πολιτικής 1958-1975 

 
Η φάση αυτή καλύπτει το διάστηµα από το 1958 µέχρι το 1975. Ξεκινάει, 
δηλαδή, µε τα πρώτα χρηµατοδοτικά εργαλεία της ΕΟΚ όπως προβλέπονταν 
στη Συνθήκη της Ρώµης4 , και φτάνει µέχρι την ίδρυση του πρώτου, και πιο 
ισχυρού ∆ιαθρωτικού Ταµείου6 για τη συγχρηµατοδότηση της περιφερειακής 
πολιτικής , τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ΕΤΠΑ 7.   
 
Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΟΚ , η περιφερειακή πολιτική ήταν 
ουσιαστικά ανύπαρκτη. Ο βασικός λόγος ήταν ότι οι πρώτες έξι χώρες, που 
αποτελούσαν τον πρώτο πυρήνα του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, 
συγκροτούσαν ένα οικονοµικό χώρο αρκετά οµοιογενή, και κατά συνέπεια δεν 
πρόβαλε ως επιτακτική η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της άνισης 
ανάπτυξης στο χώρο. Βεβαίως, υπήρχαν χωρικά προβλήµατα, όπως για 

                                                 
6
 Το διαθρωτικό Ταµείο (και το Ταµείο Συνοχής) αποτελεί χρηµατοδοτικό µέσο της 
περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. . Υπάρχουν δύο διαθρωτικά ταµεία :  

• Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) που ιδρύθηκε το 1958 προωθεί την ένταξή 
των ανέργων και των µειονεκτόυσων κατηγοριών του πληθυσµού στην αγορά 
εργασίας µέσω της χρηµατοδότησης κυρίως δράσεων κατάρτισης.  

7 Το Ευρωπαϊκό Ταµείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο από το 1975 
χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία υποδοµών και την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων 
που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης , µε κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις  
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παράδειγµα από την πλευρά της Ιταλίας, σε ότι αφορά το Mezzogiorno 8, 
αλλά αυτά είχαν ένα περιορισµένο χαρακτήρα που αντιµετωπίζονταν µε ad 
hoc παρεµβάσεις . 
 Η Συνθήκη της Ρώµης(1957) προέβαλε πάντως ως ένα γενικό στόχο την 
προώθηση «…µια αρµονικής, συνεχούς και ισόρροπης ανάπτυξης της 
οικονοµικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Κοινότητα»(άρθρο 2),καθώς και 
«…στη µείωση των διαφορών ανάµεσα στις αναπτυγµένες περιφέρειες και 
στις περιφέρειες που βρίσκονται σε διαθρωτική οπισθοδρόµηση ή που είναι 
λιγότερο αναπτυγµένες».Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταµείο (ΕΚΤ)9, που είναι το αρχαιότερο χρηµατοδοτικό όργανο της 
Κοινότητας, ενίσχυσε περιοχές που εµφάνιζαν υψηλή ανεργία, όπως για 
παράδειγµα τις περιφέρειες του ιταλικού νότου, ή της δυτικής Γερµανίας ,ενώ 
µετά την πρώτη αναµόρφωση του, το 1971,συµπεριέβαλαβε εργαζόµενους σε 
περιοχές που πλήττονται από βιοµηχανική κρίση. Αντίστοιχα το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αντίστοιχα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) χρηµατοδότησε περιφέρειες στο 
Βορρά της Κοινότητας. Επιπλέον, περιοχές που αντιµετώπιζαν οικονοµικά 

                                                 
8 Η περιφερειακή πολιτική αναπτύχθηκε στις δεκαετίες των 50’ , 60’ , σε µια περίοδο που 
χαρακτηρίζονταν από ευρύτερες κρατικές παρεµβάσεις στην οικονοµία και τη λειτουργία του 
κράτους πρόνοιας ή κράτους δικαίου µε έντονη τη διάσταση της κοινωνικής πολιτικής. Στα 
πλαίσια αυτά, στόχος των κρατών προνοίας µεταξύ των περιφερειών , να αλλάξει τη 
χωροθέτηση της παραγωγής και να ανακατανείµει τις ευκαιρίες απασχόλησης. Οι 
περιφερειακές πολιτικές αυτού του τύπου υποστηρίχθηκαν στη βάση του δικαιώµατος των 

λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών για ένα πιο δίκαιο καθεστώς στα εισοδήµατα και 
στην απασχόληση. Ένα παράδειγµα αυτής της προσέγγισης είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει επιχορηγήσεις, συν τα όσα µπορούν να κάνουν 
τα κράτη µέλη για να βοηθήσουν τις περιφέρειες  τους. Η βοηθητική προσέγγιση, αντίθετα µε 
την αναδιανεµητική, ξεκινά από την υπόθεση ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ µπορεί να 
κινητοποιήσει τους πόρους για να καλύψει ακριβώς το ευκαιριακό κόστος που προκύπτει από 
την απώλεια των εργαλείων πολιτικής που ήταν διαθέσιµα πριν. Ένα παράδειγµα της 
προσέγγισης αυτής ήταν τα ΜΟΠ . Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, ωστόσο δεν είναι ότι 
καλύτερο για την κοινωνική και χωρική σύγκλιση . Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, υπάρχει 
µια προκατάληψη µε τα δεδοµένα της βόρειο – κεντρικής Ευρώπης σε ότι υπολογίζουν, που 
συχνά δεν είναι κατάλληλο για τις περιοχές που βρίσκονται σε µεγαλύτερη ανάγκη. Το χάσµα 

µεταξύ των ανεπτυγµένων και των καθυστερηµένων περιοχών , που εξακολουθεί να 
µεγαλώνει αποτελεί µια ένδειξη της ανεπάρκειας τους. Η περίπτωση του Mezzogiorno είναι 
ενδεικτική, αλλά όχι και µοναδική! Η διαφορά µε άλλες περιοχές της Ιταλίας και της 
Κοινότητας µεγαλώνει από 1:2,5 το 1960 έγινε 1:4,8 το 1980 και στα τέλη της δεκαετίας του 
80’ ήταν ακόµα µία από τις πιο φτωχές περιφέρειες της ΕΕ.  

 

9 Το ΕΚΤ είναι ένα από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. Αποτελεί το βασικό 
χρηµατοδοτικό µηχανισµό, µέσω του οποίου η Ε.Ε. επενδύει στον άνθρωπο, 
στηρίζοντας την προώθηση στην απασχόληση και ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. .Για το σκοπό αυτό διαθέτει 75 δις 
ευρώ στο σύνολο των Κρατών – Μελών της ΕΕ κατά την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού προϋπολογισµού της Ε.Ε. 
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προβλήµατα, είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν δάνεια, µε επιτόκιο πολύ 
χαµηλότερο από αυτό της αγοράς, τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και  Χάλυβα10(ΕΚΑΧ), όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
επενδύσεων ( ΕΤΕπ) 11 
Όµως, οι χρηµατοδοτικοί πόροι που διοχετεύτηκαν µέσω αυτών των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων ήταν περιορισµένοι και δεν είχαν σαφή στρατηγική 
προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο, δεν είχε γίνει 
ακόµη καθαρό κατά πόσο οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν αντικείµενο 
παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για περισσότερο από δυο 
δεκαετίες, η περιφερειακή πολιτική αποτελούσε αρµοδιότητα του κάθε 
κράτους χωριστά.  
Πάντως, ήδη από το 1967, µετά τη συγχώνευση των διοικήσεων των τριών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας) 
σε µια και µόνη Ευρωπαϊκή επιτροπή, δηµιουργείται εντός της και η Γενική 
∆ιεύθυνση 16 (DG XVI) , µε αρµοδιότητα για την περιφερειακή πολιτική , και 
ορίζεται ένας αρµόδιος επίτροπος . 
Κατά τη διάρκεια, όµως , αυτής της πρώτης περιόδου , µε µια σειρά από 
εξελίξεις, ωρίµαζε σταδιακά η ιδέα για τη διαµόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής  
περιφερειακής ανάπτυξης . Αποκορύφωµα των εξελίξεων αυτών ήταν η 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού ταµείου Περιφερειακής ανάπτυξης7το 1975, το 
οποίο σηµατοδοτεί την έναρξη µιας καινούργιας φάσης για την ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική .   
 
 
 

2.2.2  Η φάση της επικουρικής συνδροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις επιµέρους εθνικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης 1975-
1987 

 
Κατά το διάστηµα αυτό η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας γίνεται όλο και 
πιο αισθητή, εξακολουθεί, όµως , να έχει στοιχεία εξωγενούς και 
συµπληρωµατικής παρέµβασης στην περιφερειακή πολιτική που διαµορφώνει 
το κάθε κράτος ξεχωριστά .  

 
Στη δηµιουργία του ΕΤΠΑ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο δύο παράγοντες , 
πρώτον η επαναφορά του στόχου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης 
από το Werner Report το 1970 , στόχος που αρχικά είχε διατυπωθεί και στη 
Συνθήκη της Ρώµης  , και δεύτερον , η σχεδιαζόµενη διεύρυνση µε τρία νέα 
µέλη, τη ∆ανία , Αγγλία , και Ιρλανδία . Το Werner Report ανέφερε ότι οι 

                                                 
10 Η  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε το 1951 µε τη συνθήκη των 
Παρισίων και απετελείτο από το Βέλγιο, τη Γαλλία , Ιταλία, Λουξεµβούργο και ∆υτική Γερµανία 
. Σκοπός της ήταν να θέσει την παραγωγή και εµπορία του άνθρακα και χάλυβα , δηλαδή των 
δύο κυρίων πρώτων υλών τα πολεµικής βιοµηχανίας µέχρι το Β’ παγκόσµιο πόλεµο, υπό 
κοινή διαχείριση των πρώην εµπόλεµων κρατών .  

11 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων ιδρύθηκε το 1958, µε τη συνθήκη της Ρώµης, και 
απέβλεπε στης εξεύρεση νέων πόρων για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη της 
Κοινότητας.  
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περιφερειακές ανισότητες στην Κοινότητα αντιστρατεύονται στο στόχο της 
ΟΝΕ, και κατά συνέπεια χρειάζεται κάποια µορφή παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση τους .Μετά τη διεύρυνση του 1973 , στη νέα Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η Αγγλία εξασφάλισε το χαρτοφυλάκιο της περιφερειακής πολιτικής 
, µε επίτροπο τον George Thomson, ο οποίος αµέσως, µόλις το Μάιο της ίδιας 
χρονιάς, κατέθεσε την έκθεση  για το Περιφερειακό Πρόβληµα στη διευρυµένη 
Κοινότητα, γνωστό έκτοτε και ως Thomson Report. Η έκθεση περίγραψε τα 
κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και τον τρόπο 
σύνδεσης µε την κρατική περιφερειακή πολιτική, τον τρόπο λειτουργίας του 
ταµείου και τις αρχές, όπως της προσθετικότητας, µε βάση την οποία οι 
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τις κρατικές 
δαπάνες , αλλά έρχονται σε ενίσχυση αυτών, την αρχή του συντονισµού των 
διάφορων πολιτικών και την αρχή της συγκέντρωσης των πόρων στις 
περιφέρειες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.  Το ΕΤΠΑ ιδρύθηκε αρχικά για 3 
χρόνια και δεν προέβλεπε ποσοστώσεις για την εθνική συνεισφορά,  οι 
περιοχές που θα επιλέγονταν για κοινοτική συνδροµή ,θα ήταν εκείνες που 
είχε επιλέξει το κάθε κράτος στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασµού 
περιφερειακής ανάπτυξης. Ουσιαστικά χρηµατοδοτούσε έργα µέχρι το 50% 
του προϋπολογισµού του κάθε έργου , το υπόλοιπο 50%  θα έπρεπε να 
διατεθεί από τους εθνικούς πόρους του κάθε κράτους. Ωστόσο, υπήρχαν 
ποσοστώσεις για την κατανοµή των πόρων του ταµείου σε κάθε κράτος µέλος 
,ανεξάρτητα από «αντικειµενικά κριτήρια» . Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
ταµείου ήταν µικρός , αφού δεν ξεπερνούσε το 5% των συνολικών δαπανών 
του Κοινοτικού προϋπολογισµού . Η σχετική του σηµασία , όµως , ήταν 
µεγάλη , κυρίως για χώρες όπως η Ιταλία ( που λάµβανε το 40%) , η Αγγλία 
(28%), η Γαλλία (15%) και η Ιρλανδία (6%) . 
 Τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν ήταν κυρίως για υποδοµές και βιοµηχανία.  
Ο συντονισµός την εθνικής µε την περιφερειακή πολιτική περιφερειακή 
ανάπτυξης γίνονταν από ένα νέο όργανο, την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους των κρατών-µελών και 
της επιτροπής. ∆εν γίνονταν όµως καµία προσπάθεια  για ενεργότερη 
συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασµό του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη των περιφερειών, ούτε και για καθιέρωση «αντικειµενικών» και ενιαίων 
κριτηρίων για τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής.  Σε όλες τις συνοδούς 
κορυφής , τα κράτη ήταν απρόθυµα να παραχωρήσουν αυτό το δικαίωµα 
στην Επιτροπή, αφού το υπάρχον σύστηµα των χρηµατοδοτήσεων , µε βάση 
τα ποσοστά συµµετοχής στην κατανοµή των πόρων του ΕΤΠΑ, φαίνεται να 
τους ικανοποιούσε περισσότερο. Με την πάροδο των τριών πρώτων χρόνων 
άρχισαν να διαφαίνονται τα βασικά προβλήµατα της Περιφερειακής Πολιτικής 
.Η εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής συνάντησε στην πράξη πολλές 
δυσκολίες, µε κυριότερη αυτή που αφορά την αρχή της «προσθετικότητας» , 
δηλαδή η δυσκολία του ελέγχου του κατά πόσο οι κοινοτικοί πόροι θα 
προστίθενται στους εθνικούς και δεν θα υπάρχει υποκατάσταση των 
δεύτερων από τους πρώτους. ∆εύτερον , η αναπτυξιακή βοήθεια 
περιορίζονταν σε δύο τύπους έργων, στο βιοµηχανικό τοµέα και στις 
υποδοµές. Ενδεχοµένως και άλλοι τοµείς θα έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν. 
Τρίτον, δεν είχε γίνει καµία προσπάθεια να οριστεί µε ενιαία κριτήρια «η 
περιφέρεια» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον  , η κυβέρνηση κάθε χώρας 
είχε την αποκλειστική αρµοδιότητα στη χρηµατοδότηση κάποιου έργου , χωρίς 
να χρειάζεται να τεκµηριώσει τη σηµασία του, ούτε να επιχειρηµατολογήσει 
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για την επιλογή αυτού έναντι κάποιου άλλου , Τέλος όπως προαναφέρθηκε 
καταστρατηγήθηκε πολλές φορές η έννοια της «προσθετικότητας» , µε την 
υποκατάσταση των εθνικών πόρων µε κοινοτικούς, για τη χρηµατοδότηση 
των έργων . 
Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών , το 1979 έγινε µια επανεξέταση της 
περιφερειακής πολιτικής και αποφασίστηκε ότι το 5% των δαπανών του ΕΤΠΑ  
θα µείνει εκτός ποσοστώσεων , και θα κατανέµεται από την Επιτροπή , µε 
βάση τις ανάγκες που θέλει αυτή να καλύψει, και ανεξάρτητα από το κράτος 
το οποίο αφορούν . Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να χρηµατοδοτεί 
ευρύτερα επενδυτικά σχέδια, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, και τα οποία 
ενδεχοµένως δεν είχαν τεθεί σε υψηλή εθνική προτεραιότητα. Αλλά ακόµα και 
αυτό το 5% θα έπρεπε να αφορά έργα που προτείνονται από τα κράτη-µέλη .  
Μια δεύτερη επανεξέταση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής έγινε το 
1984 , µετά την ένταξη της Ελλάδας το 1981,και στην προοπτική της ένταξης 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Το µείζον θέµα των συζητήσεων ήταν το 
µέγεθος των πόρων και πως αυτοί θα κατανεµηθούν στα κράτη-µέλη, , και αν 
ο κυρίαρχος ρόλος στην επιλογή των έργων και στις παρεµβάσεις ανήκει στα 
κράτη-µέλη και κατά πόσο θα δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να 
χειρίζεται πόρους και να υλοποιεί προγράµµατα µε βάση τις κοινοτικές 
προτεραιότητες. 
Οι τελικές αποφάσεις κράτησαν αµετάβλητα τα βασικά χαρακτηριστικά του 
υφιστάµενου συστήµατος, υπήρξαν, όµως , ορισµένες αλλαγές, που 
σηµατοδοτούσαν τη µελλοντική κατεύθυνση µιας συνολικότερης αλλαγής του 
συστήµατος. Πρώτον, ορίστηκε µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο ότι ο σκοπός 
της περιφερειακής πολιτικής είναι η προώθηση της διαθρωτικής 
προσαρµογής των περιφερειών που εµφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση 
και η υποστήριξη των περιφερειών που πλήττονται από βιοµηχανική 
οπισθοδρόµηση , και τονίστηκε η ανάγκη συντονισµού όλων των πολιτικών 
που έχουν περιφερειακή επίδραση, καθώς και η αναγκαιότητα µεγαλύτερου 
συντονισµού µε την εθνική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. ∆εύτερον, 
εγκαταλείφθηκε το σύστηµα των ποσοστώσεων και αντικαταστάθηκε από µία 
νέα µορφή χρηµατοδότησης. Για κάθε κράτος-µέλος ορίστηκε ένα ελάχιστο και 
ένα µέγιστο ποσοστό συµµετοχής στην κατανοµή του ΕΤΠΑ ,το οποίο έπρεπε 
να αξιοποιήσει εντός τριών ετών. Για να πετύχει το µέγιστο της απορρόφησης 
των πόρων, θα έπρεπε να ικανοποιούνται ορισµένα κριτήρια , ενώ η επιτροπή 
θα είχε πλέον µεγαλύτερο έλεγχο των δαπανών. Τρίτον, το τµήµα των πόρων 
εκτός ποσοστώσεων αυξήθηκε από 5% στο 20% επί του συνόλου. Αυτό έδινε 
τη δυνατότητα στην επιτροπή να εφαρµόζει προγράµµατα, και όχι απλά να 
χρηµατοδοτεί µεµονωµένα έργα, µε βάση τις προτεραιότητες που έθετε η ίδια. 
Οι πόροι του ΕΤΠΑ σε αυτή τη δεύτερη τριετία αυξήθηκαν .    
 
 

2.2.3 Η οργανική σύνδεση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 
µε την κρατική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης των κρατών-
µελών: 1989-2006.  

 
Το 1988 προσδιορίζει ένα σηµείο καµπής στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής 
περιφερειακής πολιτικής. Η αναµόρφωση του 1988 θεωρείται η σηµαντικότερη 
εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική µετά τη δηµιουργία του ΕΤΠΑ 
το 1975. Τα δεδοµένα ανατρέπονται δραστικά.  Η περιφερειακή πολιτική της 
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Κοινότητας συνδέεται άρρηκτα πλέον µε την περιφερειακή πολιτική κάθε 
χώρας ξεχωριστά ,και ο προγραµµατισµός της περιφερειακής ανάπτυξης 
εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου. Εισάγεται 
παράλληλα ο πολυετής προγραµµατισµός και διαµορφώνονται τα αντίστοιχα 
πολυετή προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά προσδιορίζουν και τις 
υποπεριόδους, που είναι 1989-1993,1994-1999,2000-2006. Στην αρχή κάθε 
προγραµµατικής περιόδου τίθεται ένας καινούργιος στρατηγός στόχος, µε 
βάση τον οποίο γίνεται ο προγραµµατισµός των δράσεων και αναµορφώνονται 
οι κανονισµοί που διέπουν τη λειτουργία των χρηµατοδοτικών µέσων . Εντός 
των προγραµµατικών περιόδων, έκτοτε , κατανέµονται οι πόροι και 
διαµορφώνεται η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Το σύστηµα αυτό µε 
όλους τους µετασχηµατισµούς που επήλθαν από περίοδο σε περίοδο , 
εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα .  
 
 

2.3  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µια από τις πλουσιότερες περιοχές του 
κόσµου, ωστόσο υπάρχουν µεγάλες διαφορές εισοδήµατος και δυνατοτήτων 
ανάµεσα στις περιφέρειες της . Ο κύριος αντικειµενικός στόχος της 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι ο εκσυγχρονισµός των 
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, έτσι ώστε να µπορέσουν να 
φτάσουν το επίπεδο των υπόλοιπων περιφερειών της Ένωσης , η µείωση των 
υπαρχουσών ανισοτήτων και η πρόληψη της δηµιουργίας νέων , αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη µεταβίβαση ευρωπαϊκών πόρων προς τις περιοχές που 
έχουν προβλήµατα , µέσω των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι γνωστά ως ∆ιαθρωτικά Ταµεία . Η περιφερειακή πολιτική 
είναι ένα µέσο οικονοµικής αλληλεγγύης και ένας σηµαντικός παράγοντας 
συνοχής και οικονοµικής ολοκλήρωσης. Με την αλληλεγγύη επιδιώκονται 
απτά οφέλη για τους πολίτες και τις περιφέρειες που υστερούν, ενώ η συνοχή 
βασίζεται στην αρχή ότι η µείωση των διαφορών12 εισοδήµατος και πλούτου 
µεταξύ των περιφερειών είναι προς όφελος όλων. 
Η κοινή περιφερειακή πολιτική  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προσπαθεί να 
αντικαταστήσει εθνικές περιφερειακές πολιτικές , αλλά  τα ίδια τα κράτη κατά 
πρώτο λόγο οφείλουν να διευθετήσουν τα προβλήµατα τους , µε την 
κατασκευή έργων υποδοµής και την ενίσχυση της απασχόλησης και των 
επενδύσεων .Η κοινή περιφερειακή πολιτική απλά συντονίζει τις εθνικές 
περιφερειακέ πολιτικές µε τον ορισµό των γενικών κατευθύνσεων .Συντονίζει 
επίσης τις διάφορες πολιτικές και τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να µπορεί έτσι να αυξήσει την επίδραση των πόρων στις 
                                                 
12 Μεγάλες διαφορές όσον αφορά το επίπεδο ευηµερίας υπάρχουν τόσο 
µεταξύ των χωρών µελών όσο και στο εσωτερικό τους, µεταξύ των 
περιφερειών. Οι πλέον ευηµερούσες περιφέρειες ως προς το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ (συνηθέστερος δείκτης της ευηµερίας) είναι όλες αστικές – Λονδίνο, 
Βρυξέλλες και Αµβούργο. Η πλουσιότερη χώρα, το Λουξεµβούργο, είναι πάνω 
από επτά φορές πλουσιότερη από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, που είναι 
όχι µόνο τα νεότερα αλλά και τα φτωχότερα µέλη της ΕΕ. 
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περιοχές που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Η κοινή περιφερειακή πολιτική 
ακολουθεί κατά βήµα την πορεία της γενικής διαδικασίας πολυεθνικής 
ολοκλήρωσης13. Μολονότι η Συνθήκη της ΡώµηςΣυνθήκη της Ρώµης είχε ως 
δεδηλωµένο στόχο τη µείωση των διαφορών µεταξύ των περιοχών της 
Κοινότητας, δεν έδινε στα κοινά θεσµικά όργανα µέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων, εκτός από τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
την αξιολόγηση από την Επιτροπή των περιφερειακών ενισχύσεων µε σκοπό 
την πρόληψη πλειοδοσιών των κρατών µελών για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων. Ενόψει της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 1992 ,η Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη αναγνώρισε τη σηµαντική συµβολή της κοινής 
περιφερειακής πολιτικής για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής της Κοινότητας. Αυτό ήταν το σηµείο εκκίνησης της νέας 
περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας, βασιζόµενης ιδίως στον συντονισµό 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων της και στον συντονισµό των εθνικών και 
των κοινοτικών πολιτικών για την ενίσχυση των περιοχών που χρειάζονται µια 
ώθηση για να επιτύχουν την οικονοµική ευηµερία. Η µεταρρύθµιση των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων του 1988, στα πλαίσια ενός πακέτου µέτρων, 
γνωστού ως «Πακέτο Ντελόρ 1, που περιλάµβανε επίσης τη µεταρρύθµιση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την ισορροπία του προϋπολογισµού της 
Ένωσης, οδήγησε σε έναν καλύτερο συντονισµό των διαφόρων δράσεων που 
αναλαµβάνονται υπό τη σκέπη των διαρθρωτικών πολιτικών και συνέβαλε 
στην εκπόνηση µιας σφαιρικής και συνεπούς στρατηγικής για την οικονοµική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας/Ένωσης. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
µεταρρυθµίστηκαν ξανά το 1999 και εκ νέου το 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Η πολυεθνική ολοκλήρωση µπορεί να οριστεί ως η εθελούσια ίδρυση µε 
συνθήκη ή άλλη δεσµευτική συµφωνία, συναπτόµενη µεταξύ ανεξαρτήτων 
κρατών, κοινών θεσµικών οργάνων και η σταδιακή ανάπτυξη από αυτά 
κοινών πολιτικών που επιδιώκουν κοινούς στόχους και εξυπηρετούν κοινά 
συµφέροντα. ∆εδοµένου ότι είναι «εθελούσια», η διαδικασία πολυεθνικής 
ολοκλήρωσης διακρίνεται σαφώς από οποιαδήποτε µορφή καταπιεστικής 
διακυβέρνησης ή επιβεβληµένου συνασπισµού εθνών ή κρατών. Μια 
διαδικασία «πολυεθνικής» ολοκλήρωσης (multinational integration) µεταξύ 
ορισµένων κρατών πρέπει να διακρίνεται από µια «διεθνή ολοκλήρωση» 
(international integration) κατά την έννοια του Mitrany, η οποία αφορά όλα ή 
τα περισσότερα κράτη του κόσµου. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
 
 

 

         3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

 
Στις αρχές του 1970 η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής επιτροπής για να 
προβεί σε στατιστικές έρευνες θεώρησε σκόπιµη τη δηµιουργία διάφορων 
επιπέδων περιφερειοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου,  στα οποία 
περιλαµβάνει όλα τα κράτη-µέλη. ∆ηµιουργήθηκε έτσι η “ονοµατολογία των 
εδαφικών στατιστικών µονάδων”, Nomenclature d’Unites Territoriales 
Statistiques ή Nomenclature of Territorial Units for Statistics ( NUTS) ,  η 
οποία ονοµατολογία ισχύει από το 1988 . Το 2003 εκδόθηκε κανονισµός που 
προσέδωσε νοµικό καθεστώς στην ταξινόµηση NUTS. 
Η ταξινόµηση NUTS  υποδιαιρεί την οικονοµική επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε τέσσερα κυρίως επίπεδα (NUTS 0-III) . Με NUTS 0 ορίζεται το 
κράτος , µε NUTS  Ι ορίζονται τα ευρύτερα γεωγραφικά διαµερίσµατα (3-7 
εκατοµµύρια κάτοικοι) , αυτές υποδιαιρούνται σε NUTS ΙΙ που είναι οι 
περιφέρειες (800.000-3 εκατ.κάτοικοι), οι οποίες µε τη σειρά τους 
υποδιαιρούνται σε NUTS Ι Ι Ι  οι οποίες είναι µικρότερες χωρικές ενότητες, για 
παράδειγµα οι νοµοί της Ελλάδος (150.000-800.000 κάτοικοι) . 
Υπάρχει και µεγαλύτερο επίπεδο χωρικής ανάλυσης , το επίπεδο NUTS IV14 , 
σε τοπικό επίπεδο , αλλά καθορίζεται µόνο για τις ακόλουθες χώρες : 
Φιλανδία , Ελλάδα, Ιρλανδία , Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και Ηνωµένο 
Βασίλειο . Το επίπεδο NUTS V αποτελείται από 98.433 κοινότητες ή 
ισοδύναµα τους .   
Οι περισσότερες αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων σε περιφερειακό 
επίπεδο γίνονται σε χωρικό επίπεδο NUTS ΙΙ (περιφέρειες).Το γεγονός ότι σε 
αυτό το επίπεδο υπάρχουν περιφέρειες που διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 
τους αναφορικά µε την έκταση και τον πληθυσµό, την οικονοµική βαρύτητα ή 
την διοικητική εξουσία, πολλές αναλύσεις είναι πιο επιθυµητό να γίνονται σε 
ανώτερο επίπεδο ταξινόµησης NUTS Ι .Επίσης όσο µικραίνει η χωρική 
κλίµακα , πχ. NUTS ΙΙΙ, τόσο πιο δύσκολή γίνεται η ύπαρξη στατιστικών 
στοιχείων για ολόκληρη την Ε.Ε.  

                                                 
14 Για την κάλυψη της αυξανόµενης ανάγκης για πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο , η επιτροπή 
δηµιούργησε , στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δυο περαιτέρω επίπεδα που ονοµάστηκαν 
LAU.Ορίστηκαν σύµφωνα µε τις αρχές της NUTS , αλλά µόνο το µικρότερο τµήµα LAU 2 , 
που αντιστοιχεί στην έννοια του δήµου ή της κοινότητας , έχει καθοριστεί για όλα τα κράτη 
µέλη.  
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Η ονοµατολογία NUTS έχει καθοριστεί µόνο για 15 κράτη µέλη της Ε.Ε. Για τις 
10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εντάχτηκαν στην Ε.Ε. 
έχει καταρτιστεί ήδη µια ονοµατολογία των στατιστικών περιφερειών από τη 
EUROSTAT, µε σκοπό να καθοριστεί ένα σύνολο ιεραρχηµένων περιοχών, 
κατά τρόπο παρόµοιο µε τα NUTS . Η διεύρυνση της Ε.Ε. επέφερε µια 
ανακατανοµή στις οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές τόσο σε 
περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στην αρχή του 21ου αιώνα το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. ανέρχονταν σε 20.213 ,µετά τις διαδοχικές διευρύνσεις 
της Ε.Ε. µείωσε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 16.500 ευρώ . Μπορεί να γίνει ένας 
διαχωρισµός των κρατών της  Ε.Ε. των 27  σε 3 οµάδες µε βάση το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ . Η πρώτη οµάδα µε ΑΕΠ ανά κεφαλή 20% επάνω από το µέσο 
όρο αποτελείται από τα 15 παλαιά κράτη µέλη, εκτός από την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ισπανία. Αυτές οι τρεις χώρες συνοχής συν την Κύπρο, 
την Τσεχία, τη Σλοβενία και τη Μάλτα αποτελούν τη δεύτερη οµάδα, µε ΑΕΠ 
ανά κεφαλή µεταξύ 68% (Τσεχία) και 95% (Ισπανία) του µέσου όρου της ΕΕ 
των 27. Οι υπόλοιπες 8 χώρες αποτελούν την τρίτη οµάδα, µε ΑΕΠ ανά 
κεφαλή µόνο στο 40% του µέσου όρου της ΕΕ των 27. 

Επίσης, ο κανονισµός 1083/2006 για τις διατάξεις των διαθρωτικών ταµείων, 
πάντα στηριζόµενος στην ονοµατολογία NUTS , χωρίζει τις περιφέρειες της 
Ευρώπης σε τρεις κατηγορίες περιφερειών σχετικά µε τους εξής στόχους των 
ταµείων :   

Το στόχο σύγκλιση 

Το στόχο περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση  

Το στόχο Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία  

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω στόχους επιλέγονται οι περιφέρειες οι 
οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από τα διαθρωτικά ταµεία ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους.  

Με βάση το στόχο 1 (σύγκλιση) οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από τα διαθρωτικά ταµεία , είναι οι περιφέρειες που ανήκουν 
στην κατηγορία NUTS ΙΙ, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µικρότερο 
του 75%του µέσου ΑΕΠ της Ε.Ε. .Αυτές οι περιφέρειες βρίσκονται τόσος σε 
παλαιά όσο και σε νέα κράτη µέλη. Οι περιφέρειες που ανήκουν στα παλαιά 
κράτη-µέλη, είναι περιφέρεις που πάσχουν από τη στατιστική επίπτωση, η 
οποία συνδέεται µε τη µείωση του ευρωπαϊκού µέσου όρου µετά τη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Λαµβάνουν µια σηµαντική µεταβατική ενίσχυση 
ώστε να µπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύγκλισης τους . Η 
ενίσχυση αυτή θα σταµατήσει το 2013 και δεν θα ακολουθήσει άλλη 
µεταβατική περίοδος.  
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Τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το ταµείο συνοχής 
είναι εκείνα των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα(ΑΕΕ)15 
είναι µικρότερο από το 90% του ΑΕΕ των 25 και τα οποία διαθέτουν 
πρόγραµµα για την τήρηση των όρων οικονοµικής σύγκλισης του άρθρου 126 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. . 

Ο στόχος σύγκληση καλύπτει 100 περιφέρειες, µεταξύ των οποίων 16 στις 
οποίες έχεις δοθεί το µεταβατικό καθεστώς σταδιακής κατάργησης που 
αντιστοιχούν το 35% του πληθυσµού της Ε.Ε. των 27 .   

Σύµφωνα µε το στόχο 2(περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση) οι 
περιφέρειές που επιλέγονται είναι εκείνες που δεν είναι επιλέξιµες βάσει των 
στόχων 2 και 3. Οι περιφέρειες NUTS ΙΙ που καλύπτονται πλήρως από τον 
στόχο 1 το 2006, των οποίων το ονοµαστικό κατά κεφαλήν επίπεδο ΑΕΠ, 
υπερβαίνει το 75% του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ ,σε µεταβατική και συγκεκριµένη 
βάση, για χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Εποµένως, ο στόχος 
ΠΑΑ καλύπτει κατ’ αρχήν την υπόλοιπη Ένωση ή 155 περιφέρειες που 
αντιστοιχούν στο 61% του πληθυσµού της ΕΕ των 27, ενώ άλλες 13 
περιφέρειες κατατάσσονται στην κατηγορία «σταδιακής εισόδου» και 
αντιστοιχούν στο 4% σχεδόν του πληθυσµού της ΕΕ. 

Ο 3ος στόχος(Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία) αναφέρεται στις περιφέρειες 
οι οποίες έχουν είτε χερσαία είτε θαλάσσια σύνορα, περιφέρειες για 
διακρατική συνεργασία, η οποία ορίζεται σε σχέση µε δράσεις για την 
προαγωγή της ολοκληρωµένης εδαφικής ανάπτυξης και της υποστήριξης της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειρίας. Πρόκειται για 
περιφέρειες NUTS ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά µήκος όλων των 
εσωτερικών και ορισµένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων και για όλες τις 
περιφέρειες NUTS ΙΙΙ της  ΕΕ κατά µήκος των θαλάσσιων συνόρων που 
χωρίζονται, κατά κανόνα, από µέγιστη απόσταση 150 χιλιοµέτρων. Για τους 
σκοπούς της διαπεριφερειακής συνεργασίας, των δικτύων συνεργασίας και 
της ανταλλαγής εµπειρίας, επιλέξιµη είναι ολόκληρη η επικράτεια της ΕΕ. 

Τέλος υπάρχουν ορισµένα πρόσθετα µέτρα και χρηµατοδότηση για 
συγκεκριµένες περιφέρειες ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες (π.χ ορισµένες 
περιοχές της Σουηδίας και της Φιλανδίας ), για κάποιές ιδιαίτερα απόκεντρες 
περιοχές και για ορισµένες παραµεθόριες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µετά τη διεύρυνση της .  

 

 

                                                 
15

 Η αποτίµηση σε νοµισµατικές µονάδες του προϊόντος (που προκύπτει ως το 
άθροισµα των εισοδηµάτων), το οποίο παράγεται κατά τη διάρκεια ενός έτους 
από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε µόνιµους κατοίκους της χώρας, 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής. 
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                      4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

 
 
 

 
       4.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
4.1  Ο θεσµός της περιφέρειας στην Ελλάδα 
 

Η περιφέρεια εµφανίζεται για πρώτη φορά στο διοικητικό σύστηµα της 
Ελλάδας το 1986, ακολούθησε η έκδοση µιας σειράς νοµοθετηµάτων που 
µετέβαλαν το πλαίσιο της λειτουργίας της, µέχρι να λάβει τη σηµερινή της 
µορφή το 1977. Οι βασικοί λόγοι που επέβαλλαν την εµφάνιση του θεσµού 
της περιφέρειας το 1986 ήταν δυο. 
Ο πρώτος λόγος έχει τις ρίζες του σε εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι 
συνδέονται µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Από το 1985, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής περιφερειακής  πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
χρηµατοδοτούσε τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ) . Τα 
προγράµµατα αυτά ήταν κατά βάση περιφερειακά προγράµµατα. Εποµένως η 
Ελλάδα έπρεπε να διαµορφώσει περιφερειακές δοµές που θα 
ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις συνεκτικών και µακροχρόνιων 
αναπτυξιακών προγραµµάτων µε αξιοποίηση πόρων από την κοινότητα. Την 
ανάγκη αυτή καθιστούσε πιο επιτακτική , η λειτουργική αδυναµία και 
οργανωτική ανεπάρκεια των τότε Νοµαρχιών στη διαχείριση των  ΜΟΠ. 
Επιπρόσθετα, οι προοπτικές µεταρρύθµισης των διαθρωτικών ταµείων της 
Κοινότητας επέκτηναν ακόµη περισσότερο την πίεση για αλλαγές µε πιο 
ευέλικτες  και αποτελεσµατικές δοµές .  
Ο δεύτερος λόγος της δηµιουργίας των περιφερειών, το 1986, ήταν η ανάγκη 
για σωστότερη οργάνωση των διανοµαρχιακών υπηρεσιών των υπουργείων 
σε µία ενιαία περιφερειακή δοµή.  

 
Οι ελληνικές περιφέρειες µπορούν να χωριστούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες. 
Η πρώτη περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής , Κεντρικής Μακεδονίας και τις 
δύο νησιωτικές περιφέρειες(την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο). Οι περιφέρειες 
αυτές έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα και αναπτύσσονται 
µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς . Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαµβάνει τις περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου ,∆υτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βόρειου Αιγαίου. Οι περιφέρειες είναι 
αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και 
ακολουθούν τις υπόλοιπες περιφέρειες µε βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης. 
Η Τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις υπόλοιπες , µε ενδιαµέσους ρυθµούς 
ανάπτυξης , αυτές είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Θεσσαλία, τα 
Ιόνια Νησιά και η Στερεά Ελλάδα .  
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4.2  Περιφέρειες NUTS στην Ελλάδα . 
 
 Η Ελλάδα είναι µία χώρα µε έντονη γεωγραφική ποικιλοµορφία και συνεπώς 
είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακής της πορεία και η σύγκλιση να παρουσιάζει 
πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών της, ωστόσο οι 
περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονες όσο σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε.   Στην προηγούµενη ενότητα έγινε µια αναφορά στις NUTS 
περιφέρειες της Ευρώπης, αναφορικά µε αυτό το διαχωρισµό δηλαδή:  
 
 

NUTS 1 
Γεωγραφική 
Οµάδα 4 

NUTS 2 Περιφέρειες 13 

NUTS 3 Νοµοί 51 
 
  
 
Η Ελλάδα µπορεί να χωριστεί σε 4 µεγάλα γεωγραφικά διαµερίσµατα  και 13 
περιφέρειες NUTS 2 και 51 NUTS 3 . Πιο συγκεκριµένα :  
 
1. GR1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
2. GR2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
3. GR3 ΑΤΤΙΚΗ 
4. GR4 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ  
 
 
  
Αυτές µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται στις 13  περιφέρειες NUTS 2, οι οποίες 
είναι :  

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

2. Κεντρική Μακεδονία 

3. ∆υτική Μακεδονία 

4. Θεσσαλία 

5. Ήπειρος  

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

7. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

9. Πελοπόννησος 

10. Αττική 

11. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

13. Κρήτη 
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GR1 Βόρεια Ελλάδα 

GR11 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

� GR111 Νοµός Έβρου 

� GR112 Νοµός Ξάνθης 

� GR113 Νοµός Ροδόπης 

� GR114 Νοµός ∆ράµας 

� GR115 Νοµός Καβάλας 

GR12 Κεντρική Μακεδονία 

� GR121 Νοµός Ηµαθίας 

� GR122 Νοµός Θεσσαλονίκης 

� GR123 Νοµός Κιλκίς 

GR13 ∆υτική Μακεδονία 

� GR131 Νοµός Γρεβενών 

� GR132 Νοµός Καστοριάς 

� GR133 Νοµός Κοζάνης 

� GR134 Νοµός Φλώρινας 

GR14 Θεσσαλία 

� GR141 Νοµός Καρδίτσας 

� GR142 Νοµός Λάρισας 

� GR143 Νοµός Μαγνησίας 

� GR144 Νοµός Τρικάλων 
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GR2 Κεντρική Ελλάδα 

GR21 Ήπειρος 

� GR211 Νοµός Άρτας 

� GR212 Νοµός Θεσπρωτίας 

� GR213 Νοµός Ιωαννίνων 

� GR214 Νοµός Πρέβεζας 

GR22 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

� GR221 Νοµός Ζακύνθου 

� GR222 Νοµός Κέρκυρας 

� GR223 Νοµός Κεφαλληνίας 

� GR224 Νοµός Λευκάδας 

GR23 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

� GR231 Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 

� GR232 Νοµός Αχαΐας 

� GR233 Νοµός Ηλείας 

GR24 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

� GR241 Νοµός Βοιωτίας 

� GR242 Νοµός Εύβοιας 

� GR243 Νοµός Ευρυτανίας 

� GR244 Νοµός Φθιώτιδας 

� GR245 Νοµός Φωκίδας 

GR25 Πελοπόννησος 

� GR251 Νοµός Αργολίδας 

� GR252 Νοµός Αρκαδίας 

� GR253 Νοµός Κορινθίας 

� GR254 Νοµός Λακωνίας 

� GR255 Νοµός Μεσσηνίας 
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GR3 ΑΤΤΙΚΗ 

GR30 Αττική 

� GR300 Νοµός Αττικής   

 

GR4 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ 

GR41 Βόρειο Αιγαίο 

� GR411 Νοµός Λέσβου 

� GR412 Νοµός Σάµου 

� GR413 Νοµός Χίου 

\  GR42 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

� GR421 Νοµός ∆ωδεκανήσου 

� GR422 Νοµός Κυκλάδων 

GR43 Κρήτη 

� GR431 Νοµός Ηρακλείου 

� GR432 Νοµός Λασιθίου 

� GR433 Νοµός Ρεθύµνου 

� GR434 Νοµός Χανίων 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
 

 
 
 
 

         ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  Α’ ΚΠΣ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  Β’ ΚΠΣ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  Γ’ ΚΠΣ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ∆’ ΚΠΣ(ΕΣΠΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

33

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  
 
 

 

       ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

Ένα από τα µέσα συντονισµού των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών 
αποτελούν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) και τα ενιαία έγγραφα 
προγραµµατισµού, τα οποία αποτελούν ένα πλαίσιο αναφοράς για την 
ενίσχυση από τα διαθρωτικά ταµεία.   
Το Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είναι το έγγραφο που εγκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή, σε συµφωνία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, µετά 
από εκτίµηση του σχεδίου που έχει υποβληθεί από ένα κράτος µέλος και το 
οποίο περιέχει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες δράσης των ταµείων και 
του κράτους µέλους , τους ειδικούς στόχους , τη συµµετοχή των Ταµείων και 
τους λοιπούς χρηµατοδοτικούς πόρους. Το έγγραφο αυτό διαιρείται σε άξονες 
προτεραιότητας και εφαρµόζεται µέσω ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών 
προγραµµάτων.  
Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η Ελληνική περιφερειακή πολιτική 
πέρασε από µια περίοδο προσαρµογής στο σύστηµα προγραµµατισµού της 
Κοινότητας, η οποία οριστικοποιήθηκε το 1988, µε την έναρξη εφαρµογής των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης(ΚΠΣ). Έκτοτε τα µόνα προγράµµατα 
οικονοµικής ανάπτυξης που εκπονούνται στην Ελλάδα είναι αυτά του ΚΠΣ. Τα 
ΚΠΣ  αποτελούνται από δυο τµήµατα, η’ αλλιώς δυο σκέλη. Το εθνικό και το 
περιφερειακό . Στο πρώτο ανήκουν τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, 
στο δεύτερο ανήκουν τα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.   

 

  Μ.Ο.Π. ΚΑΙ  Α΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1986 -1994) 
 
Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα  (Μ.Ο.Π)  ήταν τα πρώτα 
προγράµµατα τα οποία χρηµατοδότησαν συνολικά προγράµµατα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση , και όχι µεµονωµένα έργα . Ουσιαστικά αποτελούν τον 
προάγγελο των ΚΠΣ που ακολουθούν. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα 
Προγράµµατα (Μ.Ο.Π.) που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993 
και θεωρούνται από πολλούς ως η αφετηρία άσκησης ουσιαστικής 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Τα Μ.Ο.Π. έθεσαν για πρώτη φορά το 
στόχο υλοποίησης µίας ολοκληρωµένης µεσοπρόθεσµης προσπάθειας για 
την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µέσω πολυετών επιχειρησιακών προγραµµάτων. Με τα Μ.Ο.Π. 
προωθήθηκε η χρηµατοδότηση σχεδίων ενταγµένων σε συνολικά 
περιφερειακά προγράµµατα, τα οποία διαµορφώθηκαν και 
πραγµατοποιήθηκαν από τις ενδιαφερόµενες περιφέρειες. Στην Ελλάδα 
καταρτίσθηκαν 7 Ολοκληρωµένα Μεσογειακά Προγράµµατα: Κρήτης, 
Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νήσων Αιγαίου 
Πελάγους, Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και τέλος ένα θεµατικό, το 
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Μ.Ο.Π. Πληροφορικής. Η αρχική περίοδος εφαρµογής των Μ.Ο.Π. ήταν η 
περίοδος 1984-1989, αλλά επεκτάθηκε µέχρι το 1993. 

Το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1989 -1993) στήριξε την οικονοµική 
δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές 
περιοχές. Αναβάθµισε το επαρχιακό δίκτυο µεταφορών και ενίσχυσε τον 
εκσυγχρονισµό των µικρών γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση 
ξενοδοχείων µικρού και µεσαίου µεγέθους σε πολλές περιφερειακές περιοχές. 
Οι βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις του Α’ ΚΠΣ ήταν η βελτίωση και ο 
εκσυγχρονισµός των βασικών υποδοµών, η ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τοµέα , η αγροτική ανάπτυξη , η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  των 
επιχειρήσεων , η ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού , η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού και η ανάπτυξη του εγχώριου δυναµικού των 13 
περιφερειών16 .Για την επίτευξη των στόχων αυτών καταρτιστήκαν 12 τοµεακά 
και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά  προγράµµατα(ΠΕΠ), για τους βασικούς 
τοµείς της Ελληνικής οικονοµίας  και για τις 13 περιφέρειες της χώρας 
αντίστοιχα.  

Το περιφερειακό σκέλος του ΚΠΣ καλύπτει παρεµβάσεις σε περιφερειακό 
επίπεδο για την ανάπτυξη των περιφερειών  .Πρόκειται για µέτρα 
περιφερειακής εµβέλειας για τα οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται σε εθνικό και 
κυρίως περιφερειακό επίπεδο, αλλά η εφαρµογή, παρακολούθηση και 
διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο . Στο πλαίσιο αυτό , 
καταλαβαίνουµε τη σηµαντικότητα της συµβολής των ΚΠΣ στην ενεργοποίηση 
του ενδογενούς δυναµικού των περιφερειών και στην ενεργό συµµετοχή τους 
στη διαδικασία του προγραµµατισµού. Για καλύτερη αποτελεσµατικότητα στην 
εφαρµογή των προγραµµάτων σε περιφερειακό επίπεδο, αυξάνεται  η ευελιξία 
στα διάφορα στάδια εκπόνησης , εφαρµογής και παρακολούθησης και 
ενισχύονται ι αποκεντρωτικές διαδικασίες, στο πλαίσιο της αρχής τής 
εταιρικής σχέσης, η οποία επιβάλλει τη στενή και συνεχή συνεργασία της 
Επιτροπής, των εθνικών , περιφερειακών και τοπικών φορέων σε όλα τα 
στάδια του προγραµµατισµού. Παράλληλα , οι κατευθύνσεις αυτές δέσµευαν 
τις ελληνικές αρχές για τη σταδιακή αποκέντρωση των τεχνικών 
,χρηµατοδοτικών και άλλων απαραιτήτων αρµοδιοτήτων .Στο πλαίσιο αυτό 
δηµιουργήθηκαν επιτροπές παρακολούθησης σε περιφερειακό επίπεδο , µε 
τη συµµετοχή των αρµόδιων αρχών σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 

Επιπρόσθετα , τα λεγόµενα λειτουργικά προγράµµατα ,τα οποία αφορούν 
δήµους και τις κοινότητες , αποτελούν σηµαντικό παράγοντα βοήθειας στην 
ανάπτυξη .Τα προγράµµατα αυτά έχουν σαν στόχο  την υλοποίηση σειράς 
επιτόπιων αναπτυξιακών µέτρων µικρής κλίµακας , τα οποία αναλαµβάνονται 
µε πρωτοβουλία των τοπικών αρχών. Τα προγράµµατα αυτά , ονοµάζονται 
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ) και 
ενσωµατώνονται στα 13 ΠΕΠ και αποτελούν ξεχωριστά υποπρογράµµατα. Το 
ΕΑΠΤΑ αποτέλεσε πραγµατική συνεισφορά στην «εκ των κάτω ανάπτυξη » , 
αφού σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους τοπικούς φορείς. 

                                                 
16 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τοµείς αυτοί απορρόφησαν από το 79,1 των 
συνολικών πόρων του Α’ ΚΠΣ .  
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Το ΕΑΠΤΑ  της περιόδου αυτής περιλαµβάνει τα εξής βασικά µέτρα: 

• Ενίσχυση των υποδοµών σε τοπικό επίπεδο. 

• Προστασία του περιβάλλοντος .  

• Υποστήριξη της τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

• Ενίσχυση των θεσµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για την υλοποίηση του ΕΑΠΤΑ εξασφαλίζεται µια κατάλληλη εκπροσώπηση 
των τοπικών αρχών και φορέων στις επιτροπές παρακολούθησης των ΠΕΠ.  

Το συνολικό ποσό του Α’ ΚΠΣ που εισέρρευσε στη χώρα µας την περίοδο 
1989-1993 µέσω των διαθρωτικών ταµείων ανήλθε στο ποσό των 7200 εκ. 
ECU 17 . Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται και οι πιστώσεις των ΜΟΠ , που 
αφορά την εν λόγω περίοδο. Αν στο ποσό αυτό συµπεριληφθούν και 131,4 
δις δρχ. που αφορούν τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες  το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 1,42 τρις δρχ .  

Οι επιπτώσεις του Α’ ΚΠΣ σε βασικούς οικονοµικούς δείκτες ήταν η 
δηµιουργία 50000 περίπου νέων θέσεων απασχόλησης, η 
συγχρηµατοδότηση  των συνολικών δηµόσιων επενδύσεων και η συµµετοχή 
στις συνολικές µικτές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της Ελληνικής οικονοµίας 
. 

Για την υλοποίηση του Α’ ΚΠΣ επιτελέστηκε η βελτίωση και προώθηση έργων 
βασικής υποδοµής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μεταξύ αυτών 
συµπεριλαµβάνονται έργα όπως το µετρό της Αθήνας , το δίκτυο φυσικού 
αερίου , οι αυτοκινητόδροµοι  Αθηνών Θεσσαλονίκης και Αθηνών Κορίνθου18 . 

Μία σειρά από µικρότερης εµβέλειας έργα υποδοµής προωθήθηκε στις 13 
περιφέρειες της χώρας , τα οποία συνέβαλαν στην δηµιουργία ή συντήρηση 
της απασχόλησης όσο και στην προώθηση  οικονοµιών κλίµακας. Με έµφαση 
τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού κεφαλαίου υλοποιήθηκαν 
προγράµµατα και πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο και αναβαθµίστηκε 
έτσι το ενδογενές δυναµικό της περιφέρειας.  

 

 

 

                                                 
17 Η Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα ήταν ένα καλάθι όλων  νοµισµάτων των κρατών µελών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία χρησιµοποιούνταν ως λογιστική µονάδα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πριν αντικατασταθεί από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999. Ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός  Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει  τις 
διακυµάνσεις µεταξύ των νοµισµάτων των κρατών µελών και του ECU. Το  ECU 
χρησιµοποιήθηκε επίσης σε ορισµένες διεθνείς οικονοµικές 
συναλλαγές, όπου πλεονέκτηµα του ήταν ότι οι κινητές αξίες που εκφράζονται σε ECU 
παρέχουν  στους επενδυτές την ευκαιρία για διαφοροποίηση, χωρίς εξάρτηση από το 
νόµισµα µιας χώρας. 

18 Ο αυτοκινητόδροµος Αθηνών Κορίνθου ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Β’ 
ΚΠΣ . 
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Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α’ ΚΠΣ 
 

• Νέες µορφές καλλιέργειας 
• Marketing – ∆ιαφήµιση  
• Management Ολικής Ποιότητας (110542/31-1-92) 
• Χρησιµοποίηση προγράµµατος  LOTUS (10-06-92 Απόφαση 

Περιφερειακού Συµβουλίου) 
• Οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.(10-06-92 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου) 
• Management Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. 10-06-92 Απόφαση 

Περιφερειακού Συµβουλίου) 
• Στελέχη τουριστικών Επιχειρήσεων (10-06-92 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου) 
• Λογιστικά – Φοροτεχνικά (10-06-92 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου) 
• Έρευνα αγοράς – Ανάπτυξη πωλήσεων (10-06-92 Απόφαση 

Περιφερειακού Συµβουλίου 
• Marketing Αγροτικών Προϊόντων(10-06-92 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου) 
• Γυναίκες για διευθυντικές θέσεις (26-07-93 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου)    
•  Σύγχρονες µορφές διαφήµισης (26-07-93 Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου)  
• Εκπαίδευση και κατάρτιση κρατουµένων σε 

σωφρονιστικά καταστήµατα – ηλεκτρικές και ηλεκτρολογικές 
εφαρµογές, υδραυλικά – για επανένταξή τους στην κοινωνία 
(Πρωτοβουλία HORIZON) (112066 /08-08-93) 

• Απόκτηση ελέγχου στη µέθοδο της παραγωγικής 
διαδικασίας(Πρωτοβουλία JUSTINTIME) (113598/28-04-93)   

• Κατάρτιση ανέργων γυναικών πτυχιούχων οικονοµικών ή διοικητικών 
σχολών στην οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση οικονοµικών µονάδων 
(Πρωτοβουλία  NOW) (112066/19-08-93) 

• Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  (112560/29-08-95) 
• Σύγχρονες Θερµοκηπιακές καλλιέργειες (10809/17-04-95) 

  
 
 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  Α’ ΚΠΣ 
 

Η εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ασκεί σηµαντικές θετικές 
επιδράσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία. Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι οι 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις µέσω των KΠΣ έδωσαν επιπλέον ώθηση πάνω από 
µισή εκατοστιαία µονάδα στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, ενώ περιόρισαν το 
ποσοστό ανεργίας κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες περίπου. Το ευνοϊκό 
αποτέλεσµα των KΠΣ συνδέεται µε την πλήρη και αποτελεσµατική 
απορρόφηση των πόρων, ωστόσο η επιτυχία τους εξαρτάται αποφασιστικά 
από το µακροοικονοµικό και ιδίως το µικροοικονοµικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη 
όµως σηµασία για το µέγεθος της επίδρασης του Προγράµµατος έχει η 
πολιτική που ακολουθείται κατά τη διάρκεια εφαρµογής του. 
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Η προσθήκη του έτους 1994 γίνεται δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος των 
πραγµατοποιήσεων που αφορούσε το Α’ ΚΠΣ έλαβε χώρα στη διάρκεια αυτού 
του έτους όπου και καταβλήθηκε προσπάθεια να ολοκληρωθούν ηµιτελή 
έργα. Από τα ποσά του έτους 1994 τα πρέπει να αφαιρεθόυν 505 εκ ECU από 
το ΕΤΠΑ  και 50 εκ. ECU από το ΕΚΤ που αφορούν πραγµατοποιήσεις έργων 
και ενεργειών που εντάσσονται στο Β’ ΚΠΣ . Η συνολική πάντως 
απορρόφηση των πόρων από τα ∆ιαθρωτικά Ταµεία ανήλθε στο τέλος της 
περιόδου σε 93,91% των προβλέψεων . Μεταξύ των Ταµείων οι πιστώσεις 
από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ απορροφήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό(97,4% και 
97,2% αντίστοιχα) ενώ οι απορροφήσεις από το ΕΓΤΠΕ βρίσκονται σε 
χαµηλότερο σχετικά επίπεδο (84,1%) . Επιπλέον στην ίδια περίοδο 
απορροφήθηκε το µεγαλύτερο µέρος των πιστώσεων ΜΟΠ.    
Να σηµειωθεί εδώ ότι οι προβλέψεις υπολείπονται των πραγµατοποιήσεων 
στην περίπτωση των τρίτων όπου η απορρόφηση τους ξεπέρασε το 100% 
των εκτιµωµένων προβλέψεων. Η υψηλή απορρόφηση αυτών των πόρων 
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανακατατάξεις από τοµείς µε χαµηλή 
απορρόφηση και δυσκολίες εφαρµογής σε τοµείς και ενέργειες που 
αφορούσαν τους τρίτους. Η  υψηλή απορρόφηση αυτών των πόρων οφείλεται 
κατά κύριο λόγο σε ανακατατάξεις από τοµείς µε χαµηλή απορρόφηση και 
δυσκολίες εφαρµογής σε τοµείς και ενέργειες που αφορούσαν τους τρίτους . 
Εξυπακούεται ότι η υψηλή απορρόφηση των τρίτων ( ιδιωτών ) οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στην εκ. των πραγµάτων διακριτικότερη ευχέρεια και ευελιξία 
τους κατά την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων όσο και κατά την 
υλοποίηση των εγκριθέντων προγραµµάτων τους. Επιπλέον η απορρόφηση 
από το Π.∆.Ε19 των πόρων που προήλθαν από συγχρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ 
που αποτελεί από άποψη ποσοτικής τάξεως το σηµαντικότερο Ταµείο (50% 
των συνολικών εισροών του Α’ ΚΠΣ) ήταν ικανοποιητική και ανέρχονταν ως 
ποσοστό στο 93,4% .  
Μια άλλη σηµαντική διαπίστωση που προκύπτει, στον πρόωρο αυτό 
απολογισµό του Α’ ΚΠΣ που επιχειρείται, είναι η µεγάλης έκτασης και όχι 
πάντως οριακή µετατόπιση της βαρύτητας των βασικών του 
υποπρογραµµάτων κατά την εκτέλεση τους . Το παραπάνω αποδεικνύεται 
στον πίνακα  4 που ακολουθεί . 
 

                                                 
19  Πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων .∆ηµόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και 
άϋλες επενδυτικές δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούµενης 
επενδυτικής και γενικότερα της οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής στοχεύουν στην 
αναδιανοµή του εθνικού εισοδήµατος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
Οι ∆ηµόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από Βουλή, τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 
∆ικαίου, Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ) και καλύπτονται 
οργανωτικά, διοικητικά και χρηµατοδοτικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε) αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο άσκησης 
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καλείται να συµβάλλει στην περαιτέρω σύγκλιση των 
περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε στοχευόµενες δράσεις και 
παρεµβάσεις για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, 
την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και 
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. 
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Πίνακας 3: Κατανοµή Πόρων των ∆ιαθρωτικών Ταµείων στο Α’ ΚΠΣ (1989-1994) και 
απορροφήσεις (σε εκ. δρχ.) 

  
Εκτίµηση 
Πρόβλεψης Πραγµατοποιήσεις 

Ποσοστό 
 

Απορρόφησης 

ΕΓΤΠΕ (Τµήµα 
Προσανατολισµού) 593900 499448 84,1 

Τακτικός Προϋπολογισµός 343000 274104 79,91 

Π.∆.Ε. 185000 133640 72,24 

Τρίτοι 65900 91705 139,16 

ΕΤΠΑ 1257000 1221818 97,2 

Π.∆.Ε. 725000 676143 93,26 

Τρίτοι 532000 545676 102,57 

ΕΚΤ 483000 470465 97,4 

Τακτικός Προϋπολογισµός 15900 163341 102,41 

Τρίτοι 323500 307124 94,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 2333900 2191731 93,91 

Πηγή : Γ.Λ.Κ. 
 
 
Πίνακας 4:Βασικές Προτεραιότητες του Α’ ΚΠΣ 

  Βασικές Προτεραιότητες 

Ποσοστιαία 
Κατανοµή  

πόρων κατά την 
έγκριση 

Ποσοστιαία Κατανοµή  
στο τέλος της 

εφαρµογής 
 του Α' ΚΠΣ 

1η 
Βελτίωση των βασικών  

υποδοµών  37,4% 28,8% 

2η 

Ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τοµέα  

και αγροτική ανάπτυξη 5,8% 6,1% 

3η 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας  
των επιχειρήσεων 7% 3,8% 

4η 
Ισόρροπη ανάπτυξη  

του τουρισµού 1,3% 8% 

5η 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού 7,5% 10,2% 

6η 

Ανάπτυξη του εγχώριου  
δυναµικού 

 των 13 περιφερειών 40,9% 50,3% 

 
  Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται από οι προτεραιότητες του Α’ ΚΠΣ, όπως 
είχαν προσδιοριστεί στο εγκριθέν από την Κοινότητα Πρόγραµµα, µε βάση το 
ποσοστιαίο µερίδιο των πόρων αυτών κ στο συνολικό προϋπολογισµό και 
επιπλέον το σχετικό µερίδιο της κάθε προτεραιότητας στο τέλος της περιόδου 
του Α’ ΚΠΣ .  
Οι µεγάλες µετατοπίσεις στο Α’ ΚΠΣ αφορούν τις προτεραιότητες 5 και 6 οι 
οποίες αναφέρονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στην 
ανάπτυξη του εγχώριου δυναµικού των 13 περιφερειών. Αποδεικνύεται κ στον 
παρακάτω πίνακα ότι η 5η προτεραιότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
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δυναµικού αυξάνεται από 7,5% στην αρχή του προγράµµατος σε 10,2% στο 
τέλος της περιόδου , ενώ η 6η προτεραιότητα αυξάνεται πολύ περισσότερο 
από 40,9% σε 50,3% . Οι προτεραιότητες του Α΄ ΚΠΣ µε σηµαντική µείωση 
στο στάδιο την υλοποίησης είναι οι 1η και η 3η που αναφέρονται τη βελτίωση 
των βασικών υποδοµών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων .  
Οι µετατοπίσεις των προτεραιοτήτων σχεδιασµού /προγραµµατισµού κατά την 
υλοποίηση του Α ΚΠΣ συνέβαλε στην παραβίαση των βασικών αρχικών 
στόχων του προγράµµατος µε αποτέλεσµα τη µη προσέγγιση τους .Επιπλέον 
η έµφαση που δόθηκε στην απορρόφηση των πόρων αντί της παραγωγικής 
αξιοποίησης τους διαµόρφωσε υψηλά ποσοστά απορρόφησης µε χαµηλούς , 
ωστόσο δείκτες αποδοτικότητας των πόρων σε σχέση µε τα παραγόµενα 
αποτελέσµατα. 
Η παραπάνω διαπίστωση για τα τεκµαινόµενα του Α’ ΚΠΣ , αν προστεθεί από 
το ιστορικό του ΜΟΠ όπου εκεί παρατηρήθηκαν σηµαντικές µετακινήσεις στις 
στοχοθεσίες των προγραµµάτων µε ταυτόχρονές µεγάλες καθυστερήσεις 
ολοκλήρωσης των έργων, ενισχύει το επιχείρηµα ότι κατά την εφαρµογή των 
προγραµµάτων πρέπει να τεθούν δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε οι τελικοί 
στόχοι και τα χρονοδιαγράµµατα των προγραµµάτων να µην 
παραµορφώνονται. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ειδικά για τα ΜΟΠ έγιναν 
πληρωµές το 1995 της τάξης των 10 δις. , ενώ προβλέπονταν να δοθούν για 
οριστική ολοκλήρωση τους άλλα 10 δις. το 1996 . 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η   
 

 

Με συνθήκη Μάαστριχ το 1992, η περιφερειακή πολιτική δεν αλλάζει 
κατεύθυνση , ωστόσο  ακολουθούνται κάποιες αλλαγές , προκειµένου οι 
διαθρωτικές πολιτικές να εξυπηρετήσουν νέες προτεραιότητες πολιτικής , 
ιδιαίτερα στο κοινωνικό πεδίο και να ανταποκριθούν στις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των περιφερειών της Κοινότητας.  Η  νέα αυτή συνθήκη συνοδεύεται 
από ένα νέο πακέτο µέτρων περιφερειακή πολιτικής , το λεγόµενο «δεύτερο 
Πακέτο Delors 20» . 

                                                 
20

 Το δεύτερο πακέτο Delors   , δηµιουργήθηκε µετά την υπογραφή της 
συνθήκης για Μάαστριχ και προέβλεπε ένα µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό της 
χρηµατοδότησης της Ε.Ε. (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραµµα 
και έναν προϋπολογισµό ώστε «να κινηθεί προς µια οικονοµική 
και νοµισµατική ένωση που θα δώσει τη δυνατότητα στην Κοινότητα να 
εκµεταλλευθεί πλήρως έναν οργανωµένο οικονοµικό χώρο και ένα ενιαίο νόµι
σµα»). Οι κυριότεροι στόχοι ήταν η ανταγωνιστικότητα , η κοινωνική και 
οικονοµική συνοχή των κρατών µελών καθώς και η διεύρυνση των 
καθηκόντων της Ε.Ε. Το ∆εκέµβριο του 1992 το πακέτο αυτό εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και προέβλεπε εκτός των άλλων τη σταδιακή 
αύξηση των ίδιων πόρων της E.E. από 1,2 σε 1,27% του AEΠ µέχρι το 1999.  
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Με αυτή τη µεταρρύθµιση επέρχεται αύξηση των χορηγούµενων πόρων και η 
δηµιουργία ενός ακόµα  χρηµατοδοτικού µέσου, του Ταµείου συνοχής ( το 
οποίο χρηµατοδοτεί έργα που αφορούν το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα υποδοµών µεταφορών στην Ελλάδα , Ισπανία , Ιρλανδία και 
Πορτογαλία) , την επιµήκυνση της προγραµµατικής περιόδου ( τα ΚΠΣ έχουν 
πλέον εξαετή διάρκεια ), την επιπλέον προώθηση της αποκέντρωσης και της 
ενδογενούς ανάπτυξης .  

 

Το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ακολουθεί τους εξής άξονες 
παρέµβασης : 

1. Μείωση του περιφερειακού χαραχτήρα της χώρας και προώθηση 
της εσωτερικής ολοκλήρωσης, µέσω της ανάπτυξης των βασικών 
υποδοµών. 

2. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης . 

3. Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οικονοµικού ιστού. 

4. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της 
απασχόλησης . 

5. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της 
αποµόνωσης των νησιωτικών περιοχών, µέσω της αξιοποίησης 
του τοπικού τους δυναµικού. 

 

Όσον αφορά το χρηµατοοικονοµικό µέρος του Β’ ΚΠΣ  υπολογίζεται ένα ποσό 
της τάξης των 13.980εκ. ECU/τιµές 1994 (περίπου 4.000 δις. δρχ.) 
εισέρρευσαν στη χώρα µας από τα ∆ιαθρωτικά Ταµεία της Κοινότητάς .Το 
ποσό αυτό προστίθεται στις χρηµατοδοτήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα στην Ελλάδα και στη διαµόρφωση ενός συνολικού ύψους διαθρωτικών 
επενδύσεων 29,7 δις ECU ( µη συµπεριλαµβανοµένων του Ταµείου Συνοχής 
και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ) . Από το Ταµείο Συνοχής διατέθηκαν 
επιπλέον 3,061 δις ECU .  

Οι πόροι κατανέµονται ως εξής στους άξονες προτεραιότητας : 

Ο 1ος άξονας αντιπροσωπεύει το 28% των επενδύσεων 

Ο 2ος άξονας ( ο οποίος στόχευε στη βελτίωση των συνθηκών ζωής µε 
ολοκληρωµένες δράσεις στους τοµείς αστικής ανάπτυξης , συστήµατος υγειάς 
πρόνοιας και περιβάλλοντος ) αντιπροσωπεύει µόνο το 9% των επενδύσεων .  

Ο 3ος άξονας αντιπροσωπεύει το 25% των επενδύσεων. 

Ο 4ος άξονας αντιπροσωπεύει το 13% των επενδύσεων. 

Ο 5ος άξονας  αντιπροσωπεύει το 25% των επενδύσεων. 
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Παρακάτω απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανοµή των πόρων του ∆εύτερου 
ΚΠΣ ( εκτός των πόρων του Ταµείου Συνοχής ) 

 

 

Σχεδιάγραµµα 1  

Ποσοστιαία κατανοµή Πόρων 

28%

9%

25%

13%

25%

1η Βασικές υποδοµές 

2η Ποιότητα ζωής

3η Ανάπτυξη και
ανταγωνιστηκότητα

4η Ανθρώπινο ∆υναµικό 

5η Περιφερειακή- Τοπική
ανάπτυξη νήσων

 
 
  
 Οι κατανοµές των πόρων όσον αφορά το Εθνικό και Περιφερειακό σκέλος  σε 
αυτό το πρόγραµµα ωστόσο µετατοπίζονται και επέρχεται µία µείωση στο 
περιφερειακό σκέλος από  32,2% σε 29,5%. Η διαπίστωση αυτή όµως δεν 
έχει απαραιτήτως και αρνητικές για την περιφερειακή ανάπτυξη επιπτώσεις .  
Η χρηµατοοικονοµική πρωτοκαθεδρία του Εθνικού Σκέλους του Β ‘ ΚΠΣ 
(περίπου 70% των πόρων) οφείλεται πρωτίστως στη επικέντρωση του στα 
µεγάλα εθνικά έργα υποδοµής και στις αναπτυξιακές προοπτικές του και δεν 
υποδεικνύει κανένα υποβιβασµό της διάστασης της Περιφερειακής Ανάπτυξης 
, ούτε µειώνει µε κανένα τρόπο τη σπουδαιότητα ή τη χρησιµότητα των 
προτεινόµενων έργων για τις Περιφέρειες . 
Το εγχείρημα αυτό ενισχύεται και από τις εμπειρίες που αντλήθηκαν από την εφαρμογή 

του Α΄ ΚΠΣ (1989-93) με την ύπαρξη πολλών μικρών έργων τα οποία είχαν ενταχθεί χωρίς 

οριζόντια και κάθετη διακλάδωση και συσχέτιση . Υπήρχε συνεπώς , η ανάγκη και σε 

μεγάλο βαθμό ακολουθήθηκε , να δοθεί η έμφαση στα μεγάλα έργα με τις 

πολλαπλασιαστικές τους επιδράσεις και τη συμβολή τους στη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας.  Αυτή η αντίληψη για τον προγραμματισμό ευνοεί τη χάραξη ενιαίας εθνικής 

στρατηγικής ανάπτυξης και συμβάλλει με την ορθή περιφερειακή τους κατανομή στην 

ανάπτυξη περιοχών με έντονα περιφερειακά προβλήματα.Στο Β’ ΚΠΣ ακολουθείται μια 

δικαιότερη κατανομή των πόρων του Περιφερειακού Σκέλους ανά περιφέρεια  συγκριτικά 

με αυτή του Α΄. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται ότι οι περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα 
περιφερειακά προβλήµατα και τα χαµηλότερα οικονοµικά µεγέθη (ΑΕΠ, 
Κατανάλωση, επίπεδο υπηρεσιών κ.α) ενισχύονται περισσότερο σε αντίθεση 
µε τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής  όπου µειώνεται 
η κατανοµή των πόρων  
 
Πίνακας 5 :Κατανοµή του περιφερειακού Σκέλους του Β’ ΚΠΣ  

Περιφέρειες Α’ ΚΠΣ (%) Β’ ΚΠΣ(%) 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 128 110 

Κεντρικής Μακεδονίας 14 132 

∆υτικής Μακεδονίας 41 49 

Ηπείρου 49 53 

Θεσσαλίας 87 84 

Ιονίου 34 38 

∆υτικής Ελλάδας 53 67 

Στερεάς 8 83 

Αττικής 185 153 

Πελοποννήσου 5 64 

Βορείου Αιγαίου 45 47 

Νότιου Αιγαίου 39 5 

Κρήτης 64 70 

Σύνολο 100 100 

 
Μια άλλη σηµαντική καινοτοµία που ακολουθήθηκε στη φάση  του 
σχεδιασµού –προγραµµατισµού των έργων καθώς επίσης και στη χάραξη / 
οριοθέτηση των προγραµµάτων και υποπρογραµµάτων του Β’ ΚΠΣ και 
ιδιαίτερα του περιφερειακού Σκέλους, ήταν η υιοθέτηση της θεµατικής 
προσέγγισης σαν βασική στρατηγική προγραµµατισµού αντί της τοµεακής 
που κυριάρχησε στα προγράµµατα του Α’ ΚΠΣ και των ολοκληρωµένων 
αποδόσεων που χαρακτήριζε τον προγραµµατισµό των ΜΟΠ. Η προσέγγιση 
αυτή διαµόρφωσε στα περιφερειακά προγράµµατα θεµατικούς άξονες δράσης 
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περιλαµβάνοντας ενέργειες όλων των τοµέων µε κοινούς στόχους 
αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιφέρειας.  
Το Β’ ΚΠΣ αποκτά για την Ελλάδα τεράστια σηµασία και δεσµευτικό 
χαραχτήρα δεδοµένου ότι από την εφαρµογή του στηρίζει το πρόγραµµα 
σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας στα πλαίσια των κριτηρίων του 
Μάαστριχ για την ΟΝΕ. 
Επιπλέον αξιοσηµείωτη είναι η παρουσίαση των µηχανισµών και Οργάνων 
που έχουν συσταθεί και έχουν καινοτόµο περιεχόµενο και αποφασίστηκες 
αρµοδιότητες . Ο πρώτος µηχανισµός αφορά , την υπό σύσταση από το 
ΥΠΕΘΟ ΜΟ∆ ( Μονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης ) , στόχος της οποίας 
είναι η αξιολόγηση της πορείας των έργων του ΚΠΣ, η εισήγηση διορθωτικών 
παρεµβάσεων , η επεξεργασία των στοιχείων κάθε έργου  και ο συντονισµός 
στην παρακολούθηση τους .  Ένας άλλος µηχανισµός είναι το Ειδικό 
Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από 
την Ε.Ε µε κύρια δραστηριότητα του τη µεθόδευση της διαδικασίας των 
ελέγχων για την αποτελεσµατική διεξαγωγή τους .  
 
                    Τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα του Β’ ΚΠΣ  
 
Το Β’ ΚΠΣ αποτέλεσε ένα πρόγραµµα ζωτικής σηµασίας για την Ελληνική 
οικονοµία . Το  Β΄ ΚΠΣ χρηµατοδότησε µια σειρά προγραµµάτων και 
δράσεων , που απέβλεπαν , αφενός, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 
και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων όλων 
των µεγεθών, και, αφετέρου, στον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους . 
 Οι βασικές χρηµατοδοτικές «γραµµές» των προγραµµάτων αυτών ήταν τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) των 13 Περιφερειών της 
χώρας , η Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ(ΚΠ -ΜΜΕ) και τι Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα της Βιοµηχανίας (ΕΠΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης . Μέσα από 
τις «γραµµές» αυτές αναδείχτηκε ένας σηµαντικός αριθµός αξιόλογων 
προγραµµάτων , Υποπρογραµµάτων και µέτρων, το περιεχόµενο των οποίων 
χαρακτηρίζονταν από πρωτοτυπία , ευελιξία και ένα νεωτερίστικο καθεστώς 
διαχείρισης  . Μεταξύ των πλέον αξιόλογων Προγραµµάτων αυτής της 
κατηγορίας µπορούν να αναφερθούν τα εξής : 
 
 
 

1. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 
 

Τα προγράµµατα αυτά απευθύνονται σε καθεµιά από τις 13 περιφέρειες της 
χώρας και περιλαµβάνουν δράσεις που αποσκοπούσαν στη βελτίωση των 
επιχειρηµατικών και παραγωγικών διαδικασιών των ΜΜΕ, στην υιοθέτηση και 
χρήση προηγουµένων συστηµάτων . 
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2. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία ΜΜΕ (ΚΠ-ΜΜΕ) 
 
Η Πρωτοβουλία ΜΜΕ αποτελεί µια περιφερειακή και πολυκλαδική 
Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στοχεύει στην ενίσχυση των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων τόσο του τοµέα της µεταποίησης, όσο και 
του τοµέα των υπηρεσιών, µέσω της δηµιουργίας των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την προσαρµογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν 
στην ενιαία αγορά, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε 
διεθνή κλίµακα . Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας , δηµιουργήθηκαν και 
υποπρογράµµατα ,τα οποία συνοδεύονταν από εξειδικευµένα µέτρα και 
ταξινοµήθηκαν  σε δύο οµάδες. 
 

3. Τα Προγράµµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠΒ) για 
τις ΜΜΕ 

 
Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω 
του ΕΠΒ  και προορίζονται  για την  οικονοµική ενίσχυση των  µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων  µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά . 
 
 
 

 Θετικά Β’ ΚΠΣ  
Τα οφέλη της Ελληνικής οικονοµίας από το Β’ ΚΠΣ διακρίνονται σε κοινωνικά 
και οικονοµικά άµεσα η’ µακροπρόθεσµα τα οποία είναι : 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας  
• Αύξηση παραγωγής στην τσιµεντοβιοµηχανία και τη µεταλλουργία( 

λόγω µεγάλων έργων) 
• Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για έργα µε ιδιαίτερη προσοχή 

στην προστασία του περιβάλλοντος 
• Μικρή συµµετοχή στη συγχρηµατοδότηση των έργων (25%) 

Περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης . 
 
 
 

Αρνητικά Β’ ΚΠΣ 
 Το µόνο µελανό σηµείο του Β’ ΚΠΣ αποτελούν κάποιες δυσλειτουργίες ,οι 
οποίες σχετίζονταν µε τους µηχανισµούς διαχείρισης και υλοποίησης του 
προγράµµατος  , καθώς δεν επαρκούσαν για να αντιµετωπίσουν µια 
αυξηµένη κλίµακα παρεµβάσεων .  
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  Β’ ΚΠΣ 
 
Όσον αφορά την εικόνα του Β’ ΚΠΣ  δεν παρουσιάζει σηµαντική διαφορά σε 
σχέση µε το Α’ . Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
κατανοµές των πόρων κατά την αρχή και το τέλος του προγράµµατος . 
 
Πίνακας 6 : Οι πέντε αναπτυξιακοί άξονες και µορφές παρέµβασης του Β’ ΚΠΣ 1994-1999 

Βασικοί Άξονες  

Ποσοστιαία 
Κατανοµή  

πόρων κατά 
την έγκριση 

Ποσοστιαία 
Κατανοµή  

στο τέλος της 
εφαρµογής 
 του Β' ΚΠΣ 

Άξονας 1 
Μείωση του βαθµού περιφερειακότητας και 

προώθησης της εσωτερικής συνοχής µέσω της 
ανάπτυξης των µεγάλων δικτύων υποδοµής         27,8% 22,3% 

Άξονας 2 
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  9,05% 11,7% 

Άξονας 3 
Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του 

οικονοµικού ιστού  25,3% 21,9% 

Άξονας 4 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού και προώθηση της εργασίας  
Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και 

άρση της αποµόνωσης των νησιωτικών 
περιοχών 12,5% 15,4% 

Άξονας 5 
Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και 

άρση της αποµόνωσης των νησιωτικών 
περιοχών 

 25,0% 28,5% 

Τεχνική Βοήθεια  0,33% 0,2% 

 100% 100% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994,σσ.126-129, ΥΠΕΘΟ, 1999, σ 118 
 

Οι άξονες προτεραιότητας όπως προαναφέρθηκε παραπάνω είναι πέντε, και 
ο πέµπτος Άξονας αφορά το περιφερειακό σκέλος, δηλαδή τα περιφερειακά 
προγράµµατα του Β΄ ΚΠΣ. 
Η πρώτη και σηµαντικότερη διαπίστωση είναι ότι ο άξονας αυτός έχει 
υποχωρήσει αισθητά σε σχέση µε το Α’ ΚΠΣ , από το 41% στο 25%. 
∆ηµιουργείται , µια  αντιστροφή σχέση ανάµεσα στην ενδυνάµωση των 
αποκεντρωµένων δοµών διοίκησης και στην αποκέντρωση των πόρων. 
∆ηλαδή , ενώ τώρα υπάρχουν καλύτερες δοµές διαχείρισης και σε 
περιφερειακό επίπεδο , οι πόροι που διοχετεύονται στα περιφερειακά 
προγράµµατα µειώνονται. ∆ηλαδή η δηµοσιονοµική αποκέντρωση δεν 
συµβαδίζει µε τη διοικητική αποκέντρωση. Η κεντρική εξουσία αργεί να 
εκχωρήσει εξουσία και κυρίως πόρους στις άλλες βαθµίδες διοίκησης . 
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Όσον αφορά τους υπόλοιπους άξονες προτεραιότητας διαπιστώνεται ότι και 
σε αυτό το ΚΠΣ, η έµφαση δίνεται κυρίως στον τοµέα των βασικών υποδοµών 
, µέσω της ανάπτυξης των µεγάλων έργων. Στον άξονα αυτό κατανέµεται το 
28% των πόρων. Όµως αντίθετα µε ότι προγραµµατίζεται , η συµµετοχή 
αυτού του άξονα στο τέλος του ΚΠΣ διαµορφώνεται πολύ χαµηλότερα στο 
22% .  Η αδυναµία απορρόφησης των πόρων για µεγάλα έργα ,  σε 
συνδυασµό µε την προώθηση επιπλέον µικρών έργων στο περιφερειακό 
σκέλος , καθιστά τα περιφερειακά προγράµµατα κυρίαρχα και σε αυτό το 
ΚΠΣ, όµως σε λιγότερο βαθµό από το Α’ ΚΠΣ.   
Ο άξονας της «ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του οικονοµικού ιστού» 
είναι επίσης σηµαντικός και αρκετά ενισχυµένος , αρχικά έχει µερίδιο 25% , 
ενώ αργότερα διαµορφώνεται στο 22% στο τέλος του ΚΠΣ .  
Στους άξονές «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της 
εργασίας» και ¨βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης» , διατίθενται σχετικά 
λιγότεροι πόροι (12,5% και 9% αντίστοιχα) , µε µικρή µετατόπιση προς τα 
πάνω στο τέλος του ΚΠΣ . 
Συνοπτικά διαπιστώνουµε για το Β’ ΚΠΣ , σε σχέση µε το Α΄ΚΠΣ , είναι η 
µείωση των πόρων του άξονα περιφερειακή ανάπτυξη , ο οποίος παραµένει 
µεν κυρίαρχος , εξασθενέι όµως συγκριτικά µε το Α’ ΚΠΣ . Επαναλαµβάνεται 
ως βασική προτεραιότητα ο άξονας των βασικών υποδοµών . Παρατηρούνται 
µετατοπίσεις των πόρων σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό , γεγονός που 
δείχνει την εγγενή αδυναµία τού προγραµµατισµού και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης και αξιοποίησης των διατιθέµενων πόρων , όµως η ένταση του 
φαινόµενου διαχρονικά µειώνεται . Η τεχνοκρατική στήριξη των έργων και των 
προγραµµάτων γίνεται πιο επιτακτική , τα ΤΕΧΝΙΚΆ ∆ελτία Έργων  
σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στη διάρκεια του ΚΠΣ 
1994-1999. Πάρα τις ελλείψεις και ανεπάρκειες , είναι σηµαντικό ότι , κατά τη 
διάρκεια του Β’ ΚΠΣ, άρχισε µια σοβαρή προσπάθεια οµοιογενοποίησης και 
θέσπισης αντικειµενικών διαδικασιών ένταξης έργων στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα . Τα Τ∆Ε αποτελούν σοβαρό εργαλείο καθώς συµβάλλουν και 
στον συντονισµό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , µέσω της καλύτερης 
παρακολούθησης των έργων που χρηµατοδοτούνται από τοµεακά κι εκείνων 
που χρηµατοδοτούνται από περιφερειακά προγράµµατα . Τα αποτελέσµατα 
του Α’ ΚΠΣ είναι βελτιωµένα συγκριτικά µε αυτά του Α’ ΚΠΣ.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  

 
Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 200-2006 

 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 200-200621 (3ο ΚΠΣ)  είναι το σχέδιο 
ανάπτυξης που παρουσίασαν οι Ελληνικές αρχές στις 29 Σεπτεµβρίου 1999 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Είναι βασισµένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης  
και είναι µε διαφορά το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο σχέδιο ανάπτυξης που 
εφαρµόστηκε ποτέ στην Ελλάδα και εισήγαγε σηµαντικές καινοτοµίες στον 
αναπτυξιακό σχεδιασµό , στόχος του ΚΠΣ είναι η µείωση των ανισοτήτων µε 
τα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
Το Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο , το Γενικό Μέρος 
αναφέρεται στο µακροοικονοµικό πλαίσιο και γενικότερα στο 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον , µέσα στο οποίο θα ενεργοποιηθούν οι 
παρεµβάσεις του Σχεδίου και θα διαµορφωθούν τα αποτελέσµατα της 
εφαρµογής του. Το δεύτερο µέρος , το Τοµεακό περιλαµβάνει την εξειδίκευση 
των στόχων του Σχεδίου κατά άξονα προτεραιότητας και κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας , και το τρίτο µέρος , το Περιφερειακό , θέτει τις 
προτεραιότητες ανάπτυξης  των δεκατριών περιφερειών της χώρας .   
 
Για πρώτη φορά εισάγονται τρία ειδικά αναπτυξιακά σχέδια , που αναφέρονται 
στις  ορεινές και νησιωτικές περιοχές και στα µητροπολιτικά κέντρα , οι 
δράσεις των οποίων ενσωµατώνονται στα αντίστοιχα τοµεακά και 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα.   
 Οι κύριες κατευθύνσεις της περιφερειακής πολίτικης στην τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο αναφέρονται: 
 

• Στην ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων. 
• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των ελληνικών περιφερειών . 
• Στη δηµιουργία καινοτοµικού κλίµατος και στην ενσωµάτωση της νέας 

τεχνολογίας , καθώς και στη συµµετοχή των περιφερειών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας . 

 

 
                                                 
21 Αξιοσηµείωτο είναι εδώ ότι , τα δύο προηγούµενα «Σχέδια» είχαν τίτλο 
«Σχέδιο περιφερειακής Ανάπτυξης»(Σ.Π.Α,)  το νέο σχέδιο έχει αλλάξει τίτλο ( 
και λέγεται πλέον « Σχέδιο Ανάπτυξης» ). Ωστόσο η αλλαγή του τίτλου δεν 
άλλαξε τη δοµή του σχεδίου . Ο νέος τίτλος , σύµφωνα µε την Κοινοτική 
άποψη , ανταποκρίνεται περισσότερο στο περιεχόµενο του σχεδίου , αφού 
περιλαµβάνει εκτός από το περιφερειακό σκέλος , αντίστοιχο τοµεακό καθώς 
και γενικό µέρος µε µακροοικονοµικές εκτιµήσεις και κατευθύνσεις 
στρατηγικής για την οικονοµική ανάπτυξη.   
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• Στην ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµών , τα περισσότερα εκ 
των οποίων συνεχίζονται από το προηγούµενο ΚΠΣ 22, και στη 
λειτουργική διασύνδεση της χώρας µας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα.  

• Στη διαµόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής για ορισµένες ειδικές 
κατηγορίες περιοχών , που αναφέρονται στα δύο Μητροπολιτικά 
Κέντρα της χώρας (Αθήνα –Θεσσαλονίκη ), στις ορεινές περιοχές και 
στο νησιωτικό χώρο .  

 
Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κατά τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο προγραµµατισµού της χώρας θεωρείται 
σηµαντική η ενεργοποίηση της ενδογενούς ανάπτυξης , κυρίως για ορισµένες 
κατηγορίες περιοχών µε ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά , όπως οι 
ορεινές περιοχές και ο νησιωτικός χώρος .  
 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 περιλαµβάνει µια αναπτυξιακή 
στρατηγική , που καθορίστηκε µετά από συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών , για το πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι 
που προέρχονται από τα ∆ιαθρωτικά Ταµεία 22,7 δις Ευρώ, το Ταµείο 
Συνοχής 3,3 δις Ευρώ  , καθώς και από δάνεια και εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων.  
  
Ενδεικτικά ,η κατανοµή των διαθέσιµων κοινοτικής συνεισφοράς µεταξύ των 
διαθρωτικών ταµείων έχει ως εξής:  
 
Πίνακας 7 

ΤΑΜΕΙΟ ∆ιαθέσιµη Συµβολή της ΕΕ 
σε εκατοµµύρια ευρώ  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  14.608.00 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  4.241 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων , τµήµα Προσανατολισµού 

2.260 

Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της 
Αλιείας  

211.10 

Αποθεµατικό Απόδοσης  945 
Σχεδιασµός Αποθεµατικό  441.40 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 3.320 
ΠΗΓΗ: 3kps.gr 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Όπως η γέφυρα στο Ρίο-Αντίρριο , το Μετρό της Αθήνας , ο οδικός Άξονας 
ΠΑΘΕ , ο εκσυγχρονισµός των αυτοκινητόδροµων , οι βασικές οδικές 
αρτηρίες , κ.τ.λ.  
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Η αναπτυξιακή στρατηγική του  πλαισίου αυτού αποτυπώνεται σε επτά άξονες 
προτεραιότητας : 
 
1. Ανθρώπινοι πόροι . 
2. Μεταφορές . 
3. Ανταγωνιστικότητα . 
4. Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία. 
5. Ποιότητα ζωής . 
6. Κοινωνία της Πληροφορίας. 
7. Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
 
 
 

1. Ανθρώπινοι πόροι 
Σε αυτή την ενότητα το κύριο βάρος των προσπαθειών επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη ενεργών πολιτικών απασχόλησης . Στόχος είναι η πρόσληψη και 
αντιµετώπιση της ανεργίας , η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως 
προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας , η βελτίωση της παρερχοµένης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο µιας πολιτικής δια βίου κατάρτισης , 
η συµβολή στην ανάπτυξη ενός ικανού , καταρτισµένου και ευπροσάρµοστου 
εργατικού δυναµικού καθώς και η προώθηση δράσεων υπέρ της µεγαλύτερης 
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας .  

 
2. Μεταφορές 

Στον τοµέα των µεταφορών , στόχος είναι η µείωση της περιφερειακότητας σε 
σχέση µε τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες , η βελτίωση των συνδέσεων µε τις 
βαλκανικές χώρες , η δηµιουργία ενός συστήµατος µεταφορών το οποίο θα 
καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και θα ενσωµατώνει όλα τα µέσα 
µεταφοράς , οδικά , σιδηροδροµικά , θαλάσσια , αεροπορικά , και τέλος , η 
µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στα αστικά κέντρα . 
 

3. Ανταγωνιστικότητα 
Για τον τοµέα του τουρισµού, είναι αναγκαία η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του προσφεροµένου τουριστικού 
προϊόντος, µέσω της βελτίωσης των τουριστικών υποδοµών, της µεγαλύτερης 
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος καθώς και της βελτίωσης των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. 
Στον τοµέα της ενέργειας, η προσπάθεια στρέφεται κατά προτεραιότητα σε 
δράσεις διασύνδεσης δικτύων και διανοµής, ενόψει της απελευθέρωσης της 
αγοράς, σε δράσεις ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 
µµέτρων εξοικονόµησης ενέργειας Επίσης στη διανοµή φυσικού αερίου στις 
αστικές περιοχές, µε την ανάπτυξη των συµβάσεων παραχώρηση 
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, λαµβανοµένων υπόψη και των υποχρεώσεων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.   

 
4. Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία 

Όσον αφορά τη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία, 
προτεραιότητα δίδεται στην πολύπλευρη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
ζωνών µµέσα σε ένα πνεύµα το οποίο διαπνέεται από τις αρχές της αειφόρου, 
µακροπρόθεσµης και ισόρροπης ανάπτυξης. Η προστασία των φυσικών 
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πόρων και του περιβάλλοντος και η υλοποίηση ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου παραµένει µία προτεραιότητα. Για 
την αλιεία, προτεραιότητα δίδεται στον εξορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό 
του παραγωγικού δυναµικού, σύµφωνα µε τους κανόνες της ποιότητας και του 
περιβάλλοντος, προκειµένου να επιτευχθεί µία µόνιµη και ισορροπηµένη 
ανάπτυξη του τοµέα. 
 

5. Ποιότητα ζωής 
Όσον αφορά τον Πολιτισµό, προτεραιότητα δίδεται στην προστασία και 
περαιτέρω προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και στην 
ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού µε διασφάλιση της ισόρροπης 
υποστήριξης του τοµέα στην Περιφέρεια.  Στον τοµέα της Υγείας και της 
Πρόνοιας, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του όλου συστήµατος, µε την υποστήριξη της 
αναδιοργάνωσης µµονάδων και υπηρεσιών υγείας, στενά συνδεδεµένης µε 
πολιτική βελτίωσης του προσωπικού. Οι προσπάθειες  για τη µεταρρύθµιση 
του συστήµατος της ψυχικής υγείας και της βελτίωση του συστήµατος 
πρόνοιας θα συνεχισθούν και θα ενταθούν.    

 
6. Κοινωνία της Πληροφορίας 

Οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν πολλούς τοµείς (εκπαίδευση, πολιτισµό, 
δηµοσιά διοίκηση, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή 
οικονοµία, µµεταφορές) και αποτελούν µέρος µίας ευρύτερης αναπτυξιακής 
στρατηγικής µε στόχους την αποτελεσµατικότητα, τον εκσυγχρονισµό, την 
ανοικτή κοινωνία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Το αντίστοιχο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα έχει  ένα καινοτόµο οριζόντιο χαρακτήρα. 
  

7. Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Η αναπτυξιακή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο στοχεύει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης.  Πιο συγκεκριµένα, οι 
προτεραιότητες των παρεµβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο έχουν ως εξής: 
Παρεµβάσεις που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονοµικής 
βάσης των περιφερειών, προάγουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και την 
εξωστρέφειά τους, ενισχύουν το ρόλο των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη 
της υπαίθρου. Επίσης περιλαµβάνονται παρεµβάσεις µε στόχο την άρση της 
αποµόνωσης, την τόνωση της δηµογραφικής ανάπτυξης και της παραγωγικής 
ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθορίων και νησιωτικών περιοχών, τη χάραξη 
περιφερειακής πολιτικής διάχυσης της καινοτοµίας, την πρόσβαση στην 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη των Τοπικών Συµφώνων 
για την Απασχόληση και άλλων τοπικών πρωτοβουλιών.  
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Η στρατηγική του 3ου ΚΠΣ υλοποιείται µέσω 24 Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων , εκ των οποίων τα 11 αφορούν εθνικές – τοµεακές πολιτικές 
και τα 13 αποτελούν ολοκληρωµένα αναπτυξιακά ΠεριφερειακάΕπιχειρησιακά 
Προγράµµατα (ΠΕΠ) , ένα για κάθε περιφέρειας της Ελλάδας23 . 
 
 
 
 
                                                 
23 Η κατανοµή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ ανά άξονα 
προτεραιότητας είναι οι εξής : 

Άξονας προτεραιότητας 1 : Ανθρώπινοι Πόροι 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 
2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Απασχόλησης και Επαγγελµατική Κατάρτιση 
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Μεταφορές  

3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Οδικοί άξονες , Λιµένες , Αστική Ανάπτυξη 
4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σιδηρόδροµοι , Αερολιµένες , Αστικές  Μεταφορές  
Άξονας Προτεραιότητας 3 : Ανταγωνιστικότητα  

5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 
 Άξονας Προτεραιότητας 4 : Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία  

6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου  

7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία  
Άξονας Προτεραιότητας 5: Ποιότητα ζωής  

8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 
9. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτισµός  
10. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υγεία – Πρόνοια  
Άξονας Προτεραιότητας 6: Κοινωνία  της Πληροφορίας  

11. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας  
Άξονας Προτεραιότητας 7 : Περιφερειακή Ανάπτυξη  

1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής  
2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας  
3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας  
5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ηπείρου  
6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης  
7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βορείου Ελλάδος  
8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου  
9. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας  
10. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας  
11. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας  
12. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πελοποννήσου  
13. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νησιών  
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Χρηµατοδοτικοί Πόροι 3ου ΚΠΣ και του Ταµείου Συνοχής  
Πίνακας 8 

 ΚΠΣ Ταµείο Συνοχής  ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
Συµµετοχή  

22,70 3,24 25,94 

Εθνική Συµµετοχή 9,72 2,01 11,73 

Σύνολο ∆ηµόσιας 
∆απάνης 

32,42 5,25 37,67 

Ενδεικτική 
Ιδιωτική 
Συµµετοχή  

9,53 1,10 10,63 

ΣΥΝΟΛΟ 41,95 6,35 48,30 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 
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Ποσοστιαία Κατανοµή του συνολικού Κόστους του Γ’ ΚΠΣ (εκτός 
αποθεµατικών 24 και του Ταµείου Συνοχής ) 
Σχεδιάγραµµά 2 

Πηγή: Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική (σελ. 222)  
 
Στο παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανές ότι η µεγαλύτερη βαρύτητα του 3ου 
ΚΠΣ δίνεται στις υποδοµές µεταφορών (28% των πόρων) και στην 
περιφερειακή ανάπτυξη , η οποία απορροφά ένα ποσοστό της τάξεως του 
26% των πόρων (µέσω ΠΕΠ). Το γεγονός αυτό δείχνει την ιδιαίτερη βαρύτητα 
που έχει και στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο η περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα , αφού οι πόροι που διατίθενται είναι 
υψηλότεροι τόσος σε απόλυτα , όσο και σε ποσοστιαία µεγέθη , από τους 
αντίστοιχους της περιόδου του 2ου ΚΠΣ.    
Όπως και στο προηγούµενο , έτσι και σε αυτό το ΚΠΣ οι πόροι που 
κατευθύνονται άµεσα στην ενίσχυση της Περιφερειακής και Τοπικής 
Ανάπτυξης 
 
 

                                                 
24 Μια καινοτοµία στη νέα προγραµµατική περίοδο είναι η δηµιουργία δύο 
ειδικών αποθεµατικών χρηµατοδότησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων . 
Το αποθεµατικό επίδοσης και το αποθεµατικό προγραµµατισµού .  

Το αποθεµατικό επίδοσης , απορροφά το 4% των πιστώσεων  σε κάθε 
ενδεικτική εθνική κατανοµή , και κατανεµήθηκε στα επιχειρησιακά 
προγράµµατα που πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις στο µεσοδιάστηµα της 
περιόδου 2000-2006. 

Το αποθεµατικό προγραµµατισµού χρησιµοποιείται παράλληλα και κατά 
συνεκτικό τρόπο , κυρίως για να αυξήσει την ικανότητα ανταπόκρισης σε 
απρόβλεπτες εξελίξεις της νέας προγραµµατικής περιόδου.   

Ποσοστιαία Κατανοµή Πόρων 3ου ΚΠΣ
(εκτός αποθεµατικών και Ταµείου Συνοχής ) 

11%

28%

15%9%
4%

7%

26%

Ανθρώπινοι Πόροι

Μεταφορές

Ανταγωνιστηκότητα

Ανάπτυξη Υπαίθρου &
Αλιεία

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Κοινωνία Πληροφορίας 

Περιφερειακή Ανάπτυξη
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καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων25 . Ωστόσο στην περίοδο 2000-
2006 εγκαινιάζονται νέες διαδικασίες και προωθούνται νέες δράσεις στον 
περιφερειακό προγραµµατισµό , οι οποίες δίνουν σηµαντικές δυνατότητες 
στους τοπικούς φορείς να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της 
δροµολόγησης της  τοπικής ανάπτυξης και της αξιοποίησης των ενδογενών 
αναπτυξιακών στοιχειών των περιοχών τους .  
 
 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Γ’ ΚΠΣ  
 
Κατά τη διάρκεια του 3ου ΚΠΣ , η απορροφητικότητα των πόρων , σύµφωνα 
µε τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , χαρακτηρίστηκε ως υψηλή . 
Κατά την περίοδο 2000-2006  , µέχρι και τον Ιούνιο του 2009 , είχε εισπράξει 
–απορροφήσει από αυτά ( εκτός του Ταµείου Συνοχής ) το ποσό των 20,937 
δις . ευρώ , το οποίο αντιστοιχεί στο 91% των προγραµµατισµένων 23,4 δις 
.ευρώ Τα ποσοστά απορροφητικότητας µεταξύ των 27 κοινοτικών χωρών  
κυµαίνονται από 95% µέχρι έως και 83% , εποµένως το ποσοστό 91% της 
Ελλάδος φέρνει την Ελλάδα στο µέσο ορό ακριβώς της Κοινοτικής 
απορροφητικότητας για το διάστηµα 200-2006 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Επειδή στο 3ο ΚΠΣ , σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα , δεν υλοποιείται 
στο περιφερειακό σκέλος ΕΑΤΠΑ και για να τηρηθούν οι αναλογίες που 
ίσχυαν σχετικά µε την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , 37% των νέων 
πόρων κατευθύνεται σε δράσεις και έργα νοµαρχιακού κα ι Τοπικού 
Επιπέδου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  
 

 ΕΣΠΑ 2007-2013 
 

 

 
 Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013 , σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής , αναµένεται να καλυφθεί σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ότι 
σήµερα µε “περιφερειακά ” επιχειρησιακά προγράµµατα , δηλαδή οι Κοινοτικοί 
Πόροι θα κατανέµονται κατά κύριο λόγο σε περιφέρειες , που η κατάσταση της 
οικονοµίας τους βεβαία ανταποκρίνεται στα κριτήρια των Κοινοτικών 
ενισχύσεων , το ΕΣΠΑ  αποτελεί έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό 
των ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο , και ουσιαστικά 
αποτελεί µια συνέχεια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. ΕΣΠΑ σηµαίνει 
«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», και είναι η νέα προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013. Το Γ’ ΚΠΣ ήταν η προγραµµατική περίοδος 2000-2006, 
το οποίο έχει φτάσει πλέον στο τέλος της . Ξεκινάει λοιπόν µια νέα 
προγραµµατική περίοδος έως το 2013, η οποία ονοµάστηκε ΕΣΠΑ, και είναι 
µε άλλα λόγια το ∆’ ΚΠΣ, δηλαδή το Τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Χαρακτηριστικό αυτής της νέα περιόδου αποτελεί το γεγονός ότι πέντε  από 
τις οχτώ  περιφέρειες εισέρχονται σε νέα µεταβατική στήριξη ,καθώς 
ξεπέρασαν τα καθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης και έτσι µειώνεται η 
χρηµατοδότηση τους από τα Κοινοτικά Κονδύλια, για να µπορέσουν έτσι 
σταθούν ισάξιά ανάµεσα στις άλλες αναπτυγµένες περιφέρειές της Ευρώπης .  
 
 Το ΕΣΠΑ αποτελείται από 7 άξονες προτεραιότητας:  

• Ανθρώπινοι Πόροι  
• Μεταφορές  
• Ανταγωνιστικότητα 
• Ανάπτυξη της υπαίθρου και Αλιεία  
• Ποιότητα Ζωής  
• Κοινωνία της Πληροφορίας  
• Περιφερειακή Ανάπτυξη 
•  

 
 Ο  στρατηγικός σχεδιασµός της Ελλάδος για την περίοδο αυτή υλοποιείτε  , 
µε ένα πιο ευέλικτο σχέδιο διαχείρισης .  ∆ηλαδή µέσα από 8 τοµεακά 
Επιχειρησιακά προγράµµατα , 5 Περιφερειακά προγράµµατα και 14 
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας . 
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Τα Τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα  
  
1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 
Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την προστασία , αναβάθµιση και αειφόρο 
διαχείριση του περιβάλλοντος , για να µπορέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
βοηθήσει στην προστασία της δηµόσιας υγείας ,, την άνοδο της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας . 
Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος συµπεριλαµβάνεται η διαχείριση 
στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, η προστασία των εδαφών , η διαχείριση 
αστικών λυµάτων, η διαµόρφωση συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου στο 
σύνολο των πηγών της ατµοσφαιρικής ρύπανσης , και η εφαρµογή σχεδίων 
δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης .  
 
2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα   «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
Τα πρόγραµµα αυτό έχει ως βασικό µέληµα την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας , σε όλους τους τοµείς. 
♦ Για παράδειγµα στον τοµέα των οδικών µεταφορών η βασική επιδίωξη 

είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης των οδικών 
αξόνων και τµηµάτων που υπολείπονται από την προηγούµενη περίοδο 
(2000-2006). Στην κατασκευή και αναβάθµιση οδικών τµηµάτων του 
Ευρωπαϊκού αλλά και περιφερειακού οδικού  δικτύου.  

♦ Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών κυρίως βαρύτητα δίνεται στην 
ολοκλήρωση των λιµενικών υποδοµών και τη σύνδεση τους µε τα 
υπόλοιπα Ευρωπαϊκά δίκτυα , καθώς και στη δηµιουργία νέων λιµενικών 
υποδοµών και τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Τέλος και στον  
εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών . 

♦ Στον τοµέα των σιδηροδροµικών υποδοµών έµφαση δίνεται στην 
ολοκλήρωση και αναβάθµιση της επιδοµής και υποδοµής του 
υφισταµένου σιδηροδροµικού δικτύου . 

♦ Στις αεροµεταφορές έµφαση δίνεται έµφαση στην επέκταση , βελτίωση 
και εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων αερολιµένων 
και τη δηµιουργία νέων .   

♦ Στον τοµέα των αστικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση 
των έργων του µετρό της Αθήνας καθώς και σε έργα στην Περιφέρεια της 
Αττικής και την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας .  

♦ Στον τοµέα των αστικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση 
και επέκταση του υφιστάµενου δικτυού , στον εκσυγχρονισµό των 
παλαιών αµαξοστασίων και γενικότερα στην οργάνωση του συστήµατος 
των ΜΜΜ. 

♦ Τέλος στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών έµφαση δίνεται στην 
εφαρµογή συστηµάτων τηλεµατικής και στη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας σε κάθε δίκτυο ( θαλάσσιο , σιδηροδροµικό , εναέριο , 
µαζικών µεταφορών ).  
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3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα - 
Επιχειρηµατικότητα» 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δίνει έµφαση στην καινοτοµία , προσπαθεί να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  και την ενίσχυση των 
δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας . 
 

4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Μέσω του συγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος αναµένεται η 
προώθηση των ΤΠΕ26 σε επιχειρήσεις ,ο σχεδιασµός διαδικασιών του 
∆ηµόσιου Τοµέα , η προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που 
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ , η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δηµόσιας 
διοίκησης για τον πολίτη και η βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω των 
ΤΠΕ. 
 
5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 
Στόχος του προγράµµατος αυτού , είναι η δηµιουργία µιας πολιτο-
κεντρικής , αποτελεσµατικής , ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη 
µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση 
πολιτικών αποτελεσµάτων και υπηρεσιών . Μερικές από τις ενέργειες που 
θα γίνουν στο πρόγραµµα αυτό είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση 
της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών , η απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών . ο οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός και η 
διοικητική ανασυγκρότηση . 
 
6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
Με αυτό το πρόγραµµα γίνεται µια προσπάθεια δηµιουργία συνθηκών 
πλήρους απασχόλησης , καθώς και βελτίωση της ποιότητας της εργασίας 
και της παραγωγικότητας . Εξαιτίας των συνεχών µεταβαλλόµενων 
συνθηκών του διεθνούς ανταγωνισµού , το πρόγραµµα αυτό προσπαθεί 
να ενισχύσει την προσαρµοστικότητα των εταιριών σε αυτές τις συνθήκες 
αγοράς .  
  
7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
Αυτό το πρόγραµµα έχει τρεις επιµέρους στόχους : την επένδυση στο 
µέλλον , τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων και 
τέλος µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση 
να είναι εφικτή για όλους .Η υλοποίηση του προγράµµατος αυτού έρχεται 
σε εφαρµογή µε την αναµόρφωση του επιπέδου των σπουδών , την 
επιτάχυνση των ρυθµών ένταξης των νέων τεχνολογιών , την αναδόµηση 
της επαγγελµατικής κατάρτισης σε διάφορους τοµείς ,τη δηµιουργία 
κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων  και του ανοιχτού πανεπιστηµίου , καθώς 
και την ενίσχυση των ινστιτούτων δια βίου εκπαίδευσης . 
 
8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη της 
χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής , διαχείρισης, 

                                                 
26 Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών  



                      Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

58

παρακολούθησης , αξιολόγησης πληροφόρησης – δηµοσιότητας και 
ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων , περιλαµβάνει επίσης 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση των δράσεων των ταµείων.  
 

 
Για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού σχεδιασµού δηµιουργήθηκαν τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) , τα οποία είναι 
σχεδιασµένα να καλύψουν καθένα από µόνο του τις ανάγκες της κάθε 
περιφέρειας της Ελλάδος. 

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

Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 
 
Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Ελλάδα 
συµµετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω προγραµµάτων.  
 
1. Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
 
1.1 Εξωτερικά σύνορα 
∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
1. Ελλάδα-Αλβανία 
2. Ελλάδα-ΠΓ∆Μ 
3. Ελλάδα–Τουρκία 
 
Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
4. Αδριατική 
 
Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ) 
5. MEDITERRANEAN SEA BASIN 
6. BLACK SEA BASIN 
 
1.2 Εσωτερικά σύνορα 
∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 
7. Ελλάδα-Ιταλία 
8. Ελλάδα–Κύπρος 
9. Ελλάδα–Βουλγαρία 
 
 
2. Προγράµµατα ∆ιακρατικής Συνεργασίας 
10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 
11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE 
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3. Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTER-REGIONAL 
COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) 

 
∆ικαιούχοι του ΕΣΠΑ είναι οι δηµόσιοι οργανισµοί , φορείς ή επιχειρήσεις 
αρµόδιες για την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Επίσης δικαιούχοι είναι 
δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµωνοµένο έργο και 
λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση .  
 
Για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων που 
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ , δηµιουργήθηκε και λειτουργεί ένα ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα (Ο.Π.Σ). Η πρόοδος του ΕΣΠΑ  αποτυπώνεται από 
την πορεία των επιµέρους προγραµµάτων.  
 
Παρακάτω αποτυπώνεται ο πίνακας µε την πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. για την 
περίοδο 2007-2013. 
 
    Πίνακας 9: Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013 

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
Στόχος «Σύγκλιση» 
 

Εθνική Σύγκλιση 
 

 
Περιφερειακή 
Σύγκλιση 

 
 

 
Αµιγής Στόχος 1 

Στατιστική 
Σύγκλιση (phasing 

out) 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Στόχος «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» 
 
 
 
 

Αµιγής Στόχος 2 
 
 

 
Σταδιακή Είσοδος (phasing in) 
 
 

 
 
3 
 
 
 

 
 
Στόχος»Εδαφική Συνεργασία» 
 
 
 

 
∆ιασυνοριακή Συνεργασία  (cross-
border) 
 

∆ιακρατική συνεργασία (trans –
national) 
 

∆ιαπεριφερειακή συνεργασία /∆ίκτυα 

Πηγή:www.espa.gr 
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Παρακάτω παρατίθενται πίνακες σχετικά µε την κατανοµή των πόρων του 
ΕΣΠΑ . Στον πρώτο πίνακα γίνεται ένας διαχωρισµός της χρηµατοδότησης 
ανά στόχο και ανά Ταµείο. 
 
 
 
Πίνακας 1 : Επιχειρησιακά Προγράµµατα ανά Στόχο και ανά Ταµείο 

Α/Α Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ταµείο Στόχος 

1 
Περιβάλλον- Αειφόρος 

Ανάπτυξη 
ΕΤΠΑ/Ταµείο 
Συνοχής Σύγκλιση 

2 
Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας 
ΕΤΠΑ/Ταµείο 
Συνοχής Σύγκλιση 

3 
Ανταγωνιστικότητα& 
Επιχειρηµατικότητα ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

4 Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 

6 Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση 

ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 

7 
Βελτίωση της 

Ικανότητας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΚΤ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 

8 
Τεχνική Υποστήριξη 
της Εφαρµογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

9 Μακεδονίας- Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

10 
∆υτικής Ελλάδας – 
Πελλοπονήσου – 
Ιόνιων Νησιών 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

11 Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 

12 Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας -Ηπείρου 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση/Ανταγωνιστικότητα 

13 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
14-
25 

12 Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα 

ΕΤΠΑ Εδαφική Συνεργασία 

 
 
Το Ελληνικό ΕΣΠΑ  προγραµµατίζει να αξιοποιήσει την κοινοτική συνδροµή 
ύψους 20,4 δις. ευρώ (από συνολική κατανοµή 348 δις ευρώ σε τρέχουσες 
τιµές ). Τα χρήµατα αυτά θα απορροφηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ , το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)  
και το Ταµείο Συνοχής.  Ακολουθεί πίνακας µε την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. 
για το 2007-2013. 
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Στη νέα προγραµµατική περίοδο οι περιφέρειες που ξεπέρασαν τα 
προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης , θα εισέρθουν σε καθεστώς 
µεταβατικής στήριξης .  
 
 
 
 Πίνακας 10: Κατανοµή πόρων για την Ελλάδα  

 
Πηγή:http://www.espa.gr/xrimatodotiki_katanomi_2007-2013.pdf 
 
 
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα παρατηρείται ότι στις 8 Περιφέρειες του 
Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δις. Ευρώ . Στις 3 περιφέρειες (Αττική , 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία ) κατανέµονται 6,5 δις. Ευρώ  , ενώ στις 2 
Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα , Νότιο Αιγαίο ) αντιστοιχούν 0,63 δις. Ευρώ . 
Επίσης για τα προγράµµατα του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια 
ύψους 0,21 δις .Ευρώ. Σύµφωνα µε το πλαίσιο του ΕΣΠΑ , από το σύνολο 
των επιµέρους ποσών 12,36 δις Ευρώ προορίζονται για τα νέα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα µέσω του ΕΤΠΑ  ενώ 4,36 δις. Ευρώ µέσω του ΕΚΤ. Από το 
ταµείο Συνοχής προβλέπεται ότι θα διατεθούν περίπου 3,7 δις. Ευρώ , τέλος 
3,9 δις. Ευρώ θα διατεθούν, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) , προς τις 
Ελληνικές περιφέρειες , µέσω των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης , τα παραπάνω κονδύλια δεν συµπεριλαµβάνονται στα 
∆ιαθρωτικά Ταµεία .  
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 Παρακάτω παρουσιάζεται ο χάρτης της Ελλάδας µε τις περιφέρειες 
Σύγκλισης και τις περιφέρειες Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση , καθώς και 
πίνακες µε τις χρηµατοδοτικές κατανοµές στα ΕΠ ανά στόχο .  
 
 
 
 
 
Πίνακας11:Περιφέρειες Σύγκλισης και περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης 

 

 
Πηγή:www.espa.gr 
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Πίνακας 12:Ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στα ΕΠ στο σύνολο του ΕΣΠΑ 

Πηγή:www.espa.gr 
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Πίνακας 13:Ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στο στόχο «Σύγκλιση» 

 

 
Πηγή:www.espa.gr 
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Πίνακας 14:Ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στα ΕΠ στο στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 
Απασχόληση» 

 
 

 
 

Πηγή:www.espa.gr 
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΣΠΑ  
 
 

Για το έτος 2010 ο Μηχανισµός Στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας  έθεσε 
τρεις στόχους. 

1. Προβλεπόµενη απορρόφηση πόρων σε ποσοστό 17,5%  
2. Η σύσταση και τήρηση του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ στην 

Τράπεζα της Ελλάδος  
3. Ο τρίτος στόχος αφορά την υποβολή σε ετήσια βάση δέκα µεγάλων 

έργων στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Οι παραπάνω στόχοι επιτευχθήκαν και σε µεγαλύτερο βαθµό από τα 
προβλεπόµενα. 
 
Τον Οκτώβριο του 2009 η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έφτανε στο 2,93 %. 
Ωστόσο σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  η 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ έχει ξεπεράσει το 18% .  
 

Πίνακας 11: Απορρόφηση ΕΣΠΑ στα κράτη µέλη της Ε.Ε. µέχρι 31/12/2010 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 
Με βάση το παραπάνω σχήµα απορρόφηση του ΕΣΠΑ ανήλθε στο 21,86% , 
ποσοστό που ξεπερνάει το 17,5%  που είχε τεθεί ως στόχο για το 2010 , 
στόχος που αντιστοιχεί σε εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2.75 δις Ευρώ και 
συνολική συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 3.71 δις Ευρώ . Για το νέο 
έτος (2011) έχει τεθεί ως στόχος ο διπλασιασµός της απορρόφησης του 
ΕΣΠΑ  , σε ποσοστό πάνω από 35% . 
 
Όσον αφορά το δεύτερο Στόχο , ο Κεντρικός Λογαριασµός ΕΣΠΑ τέθηκε σε 
εφαρµογή στις 3 Ιανουαρίου 2011 , µέσω του οποίου εκσυγχρονίζεται το 
σύστηµα χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ , εξασφαλίζεται η στοχευµένη 
και ταχεία χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε βάση την 
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πρόοδο της υλοποίησης τους , καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς 
καθυστερήσεις είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδροµής .  
 
Στο πλαίσιο του τρίτου στόχου , δέκα µεγάλα έργα του ΕΣΠΑ  ,συνολικού 
προϋπολογισµού 4,65 δις Ευρώ καταχωρήθηκαν στο Κοινό Πληροφοριακό 
Σύστηµα ∆ιαθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκονται σε 
κατάσταση αποδοχής . Πρόκειται για µεγάλα έργα υποδοµής που καλύπτουν 
σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας και θα συµβάλλουν σηµαντικά 
στην τόνωση της αγοράς , στην ασφάλεια των µεταφορών και στην 
προστασία του περιβάλλοντος .  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες οικονοµικής ολοκλήρωσης και 
παράλληλα έχει θεσµική υποχρέωση να αντιµετωπίσει τις ανισότητές µεταξύ 
των κρατών µελών της , για το λόγο αυτό τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει 
διαθέσει σηµαντικούς πόρους . 
Πιο αναλυτικά είναι µία κεντρικά κατευθυνόµενη πολιτική , από πλευράς ΕΕ ,  
η οποία σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συµπληρώνει τις αντίστοιχες εθνικές 
πολιτικές και επιδρά άµεσα σε αυτές για την εξάλειψη οικονοµικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ διαφορετικών χωρικών µονάδων . Η 
σηµαντική εξέλιξη της και η σηµασία που δόθηκε από την ΕΕ στη συνέχιση 
της ύπαρξης της είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό θεσµικό-
κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την υλοποίηση της συγκεκριµένης πολιτικής .  
Όπως προκύπτει από την παρούσα εργασία , η σπουδαιότητα της 
περιφερειακής πολιτικής είναι µεγάλη και οι λόγοι που επιβάλλουν την 
εφαρµογής της σηµαντικοί.  
Η ελληνική περιφερειακή πολιτική , ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
,προσαρµόζεται κ εξαρτάται αποκλειστικά από την Κοινοτική Περιφερειακή 
Πολιτική . Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι µέχρι σήµερα η Ελλάδα εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τις χρηµατοδοτικές ενισχύσεις (ΜΟΠ και ΚΠΣ ) που 
παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής .  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
 

 «Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα»  
      Γιώργος Πετράκος –Γιάννης Ψύχαρης  
      Εκδόσεις Κριτική ∆εκέµβριος 2004 

 
 Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος & Τουρισµός ,    
Παναγιώτης Γ. Παυλόπουλος , Ανδρέας Κ .Κουζέλης ,                     
Ινστιτούτο Τουριστικών ερευνών & προβλέψεων , ΙΤΕΠ , Αθήνα 1990, 

 
 Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 1986-2006 , Ένα 

σχεδιαστικό εγχείρηµα µεγάλης Κλίµακας ,     
   Μάριος  Καµχής , Εκδόσεις Κριτική 2007, 

 
 Περιφερειακή Ανάπτυξη , Χωροταξία &Περιβάλλον στο πλαίσιο 

της Ενωµένης Ευρώπης , Τόµος Ι , Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση & 
Περιφερειακή Ανάπτυξη           
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