
 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Μιχαήλ Μάλιακκα 
 
 

Α.Μ:3177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  Καλλέργη  Μαρία 
 
 
 
 

ΡΟ∆ΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ  2011 



 2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Μιχάλης Μάλιακκας, 2011 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. 
 
Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 
Κρήτης δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ 
µέρους του Τµήµατος. 



 3

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτρια κα .Καλλέργη Μαρία                 
Κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, και την υποµονή που έκανε κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πτυχιακής εργασίας. Όπως επίσης και για την πόλυτιµη 
βοήθεια και καθοδήγηση της, για την επίλυση διαφόρων θεµάτων. 
 
Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τις ευχαριστίες µου στους γονείς µου, οι οποίοι 
στήριξαν τις σπουδές µου µε δίαφορους τρόπους, φροντίζοντας για την καλύτερη 
δυνατή µόρφωση µου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 είναι δέσµη 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µέσω παρεµβάσεων µε στόχο την πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής 
οικονοµίας και του ελληνικού επιπέδου διαβίωσης µε τους µέσους ευρωπαϊκούς όρους. 
Το ΕΣΠΑ αποτελείται από οχτώ τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα, τα οποία 
σχεδιάζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν τις παρεµβάσεις ανάλογα µε τον κλάδο τον 
οποίο ενισχύει η καθεµία, αποτελείται ακόµη από πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράµµατα, τα οποία εστιάζουν τις παρεµβάσεις στις ειδικές συνθήκες κάθε χωρικής 
ενότητας σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, και αποτελείται επιπλέον από δώδεκα προγράµµατα 
εδαφικής συνεργασίας. 
Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονοµία είναι λογικό και επιθυµητό να 
ωφελούν την επιχειρηµατικότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Η ανά χείρας 
εργασία, αναλύοντας τους τοµείς παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ, παρουσιάζει τις 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται από τις παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ, είτε ως 
άµεση χρηµατοδότηση µέσω επιδοτήσεων, είτε ως έµµεση µέσω χρηµατοδότησης 
έργων που αναλαµβάνονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Κατά την ανάλυση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, καταγράφεται 
συνοπτικά η επιρροή των τοπικών συνθηκών ανά χωρική ενότητα σχεδιασµού, στην 
διαµόρφωση της στρατηγικής παρεµβάσεων ανά χωρική ενότητα. Παρουσιάζεται 
παράλληλα η γενική δοµή του ΕΣΠΑ, οι επιδιώξεις για την αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας, και οι στόχοι των οποίων η εκπλήρωση οδηγεί στα επιθυµητά για την Ελλάδα 
αποτελέσµατα. 
Εκτίθενται συνοπτικά τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που έχουν προκηρυχτεί και 
ενδεικτικά αξιολογείται µία δράση του ΕΣΠΑ, ώστε να τονιστεί η συµφωνία της µε τους 
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, όσο και η εφαρµογή των πολυπληθέστατων κριτηρίων 
των προγραµµάτων στην πράξη. 
Στο τέλος εξάγονται γενικά συµπεράσµατα για το σύνολο του ΕΣΠΑ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Η παρούσα µελέτη έχει ως αντικείµενο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το 
οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΕΣΠΑ, ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση του 
κειµένου. Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των 
ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2007 µέχρι και 2013. 
Είναι εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας. Εστιάζει στη διεύρυνση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής 
µεγέθυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας, για την επίτευξη της πραγµατικής 
σύγκλισης των στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας µε την ευρωπαϊκή και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής – της ελληνικής κυβέρνησης, των καθ’ ύλη αρµόδιων υπουργείων, 
των περιφερειών, των τοπικών αρχών – µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιγράφεται 
εκτενέστερα στη συνέχεια της εργασίας. 
Αντικείµενο της ανά χείρας εργασίας είναι η εξέταση του ΕΣΠΑ από την οπτική σκοπιά 
ενός επιχειρηµατία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επίσης, ενδιαφέρει η οπτική 
σκοπιά του ιδιώτη που ενδεχοµένως επωφελείται άµεσα από το ΕΣΠΑ. Εστιάζουµε 
εποµένως στους ίδιους τους στόχους του ΕΣΠΑ, στην χρηµατοδότηση συγκεκριµένων 
δράσεων ή συγκεκριµένων έργων, και όχι κατά το δυνατόν στην αναπτυξιακή 
στρατηγική και στα κριτήρια µε τα οποία συντάχθηκε εξαρχής το ΕΣΠΑ. Επίσης, αν και 
στο ΕΣΠΑ συµπεριλαµβάνονται δράσεις, όπως και ολόκληρα προγράµµατα, που 
ασχολούνται αποκλειστικά µε χρηµατοδότηση του δηµοσίου, η µελέτη δεν θα εστιάσει 
αυτά τα σηµεία, παρά µόνο στο βαθµό που αφορούν την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. 
Αποσαφηνίζεται σε αυτό το σηµείο ότι µια δράση του ΕΣΠΑ, µπορεί να ωφελεί µία 
επιχείρηση ή έναν ιδιώτη µε δύο τρόπους. Κατά τον ένα, η δράση προσφέρει 
χρηµατοδότηση στην επιχείρηση ή στον ιδιώτη ώστε ο αποδέκτης των χρηµάτων να 
αναπτυχθεί. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να χρηµατοδοτηθεί ώστε να 
αποκτήσει εξοπλισµό, τεχνογνωσία ή αλλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι της 
αγοράς που προκύπτουν από την ελεγχόµενη και προγραµµατισµένη χρηµατοδότηση. 
Κατά τον άλλο τρόπο, µια δράση του ΕΣΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί ένα έργο, το οποίο 
να αποτελεί προϊόν παραγωγής ή και εµπορίας µιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη. Σε 
αυτή την περίπτωση η δράση του ΕΣΠΑ δηµιουργεί κύκλο εργασιών, και οι 
ενδιαφερόµενοι ανταγωνίζονται µεταξύ τους στα πλαίσια προκήρυξης ώστε να 
αναλάβουν τη συγκεκριµένη εργασία. Μια κατασκευαστική εταιρία για παράδειγµα 
ωφελείται σε περίπτωση που προκηρύσσονται δηµόσια έργα, διότι αυτοµάτως υπάρχει 
αγορά στην οποία µπορεί να δραστηριοποιηθεί και να δηµιουργήσει κέρδη ασκώντας 
το αντικείµενο του. Αλλά και ακόµη απλούστερα, όταν υπάρχει αγορά για να 
δραστηριοποιείται µία επιχείρηση, εξασφαλίζεται η επιβίωση της. Το τελευταίο είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό για παράδειγµα για τις µεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες, 
οι οποίες παράγουν ένα µεγάλο τµήµα του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος, και οι οποίες εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από τα έργα του δηµοσίου 
για να συνεχίσουν να λειτουργούν. 
Θα µπορούσε ο στόχος της εργασίας να διατυπωθεί ως εξής. Το τελικό αποτέλεσµα 
της θα πρέπει να αποτελεί χάρτη αναφοράς για επίδοξο σύµβουλο επιχειρήσεων, ο 
οποίος επιθυµεί να συµβουλεύει επιχειρήσεις και ιδιώτες παρέχοντας τους τρόπους 
ώστε να επωφεληθούν από το ΕΣΠΑ. Θεωρούµε δηλαδή την περίπτωση τυχαίας 
επιχείρησης µε συγκεκριµένο αντικείµενο, δυνατότητες και στρατηγική. Με βάση αυτές 
τις πληροφορίες, και µε άξονα αναφοράς αυτή την εργασία, ο σύµβουλος θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τις δράσεις που σχετίζονται µε το αντικείµενο της εργασίας, και τις 
στρατηγικές επιλογές που θα πρέπει ενδεχοµένως να κάνει η επιχείρηση προκείµενου 
να χρηµατοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά ταµεία µέσω του ΕΣΠΑ. Το τελευταίο σηµείο 
πρέπει να υπογραµµιστεί: σκοπός του παρόντος δεν είναι µόνο να χαρτογραφήσεις 
τις δράσεις του ΕΣΠΑ ώστε για κάθε δεδοµένη επιχείρηση να µπορεί να βρεθεί κάποια 
χρηµατοδότηση, ή κάποιο έργο που θα µπορούσε να αναλάβει. Ο σκοπός είναι 
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περεταίρω να κατασταθεί σαφές το πνεύµα του Πλαισίου Αναφοράς, ώστε µία 
επιχείρηση η οποία επιθυµεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα να µπορέσει να κατευθύνει το 
στρατηγικό της σχεδιασµό σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που δείχνει το ΕΣΠΑ. Έτσι, 
όχι µόνο θα είναι πιο εύκολη η χρηµατοδότηση της, αλλά επιπρόσθετα η στρατηγική 
της θα λαµβάνει υπόψη πλήθος πληροφοριών και οι στόχοι της θα συνάδουν και θα 
συµπληρώσουν τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στο ΕΣΠΑ. Οι εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι βέβαια έχουν προσδιοριστεί έτσι ώστε να 
συµφέρουν την Ελλάδα, εποµένως και κάθε επιχειρηµατία που δραστηριοποιείται ορθά 
στην ελληνική επικράτεια. Με άλλα λόγια: αντί ο επιχειρηµατίας να προσδιορίσει την 
καλύτερη δυνατή στρατηγική ανάπτυξης για την επιχείρηση του µόνος του, 
πληρώνοντας ίσως και ένα γραφείο συµβούλων για αυτόν τον σκοπό, µπορεί και 
προτείνεται επιπλέον να χρησιµοποιήσει την ανάλυση της ελληνικής οικονοµίας που 
έχει γίνει κατά τον σχεδιασµό του ΕΣΠΑ, και να ακολουθήσει τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες που σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ έχουν ευνοϊκότερο µέλλον για την Ελλάδα. 
Οι προτεραιότητες που διατυπώνονται δηλαδή στο ΕΣΠΑ και οι οποίες έχουν προκύψει 
από µελέτες πανευρωπαϊκού βεληνεκούς, δείχνουν και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης 
που έχουν προοπτικές στην Ελλάδα, και θα πρέπει να ενισχυθούν. Το κείµενο του 
ΕΣΠΑ περιλαµβάνει αναλύσεις εξωτερικών ευκαιριών – απειλών και εσωτερικών 
αδυναµιών – δυνατών σηµείων συνολικά για τη χώρα, ανά περιφέρεια και ανά 
παραγωγικό κλάδο, έστω και όχι µε την ακρίβεια αντίστοιχων µελετών που 
πραγµατοποιούνται ιδιωτικά από εταιρίες.  
Παρουσιάζει την ανάλυση των αυτών των στοιχείων µαζί µε στοιχεία για την οικονοµία, 
την κοινωνία, τις παραγωγικές δυνάµεις, και εµπεριέχει τα συµπεράσµατα για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ανά κλάδο και ανά περιφέρεια. Αυτή την γνώση είναι σκόπιµο 
να οικειοποιηθεί κάθε επιχείρηση που στοχάζεται για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Με το ΕΣΠΑ ως πλαίσιο αναφοράς, όχι µόνο καθοδηγούνται 
οι αρχές για τις δράσεις που πρέπει να χρηµατοδοτήσουν, καθοδηγούνται επίσης οι 
επιχειρήσεις και οι επίδοξοι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα ως προς τις µορφές 
επιχειρηµατικότητας που κρίνεται σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτυξιακού 
σχεδιασµού ότι έχουν προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης, ώστε να διαµορφώσουν 
έτσι τις δραστηριότητες τους, να λειτουργήσουν πράγµατι µε καλύτερες προοπτικές για 
το µέλλον, και µάλιστα να ενισχυθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία ως αναγνώριση και 
επιβράβευση των επιχειρηµατικών τους αποφάσεων. 
Η εργασία οργανώνεται ως εξής. Αρχικά περιγράφεται η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε 
τµήµατα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 
Εξετάζονται επίσης τα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, µε τον 
στόχο κυρίως να εντοπιστούν οι προτεραιότητες ανά χωρική ενότητα σχεδιασµού 
δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου. Ακολούθως, καταγράφονται τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που έχουν 
προκηρυχτεί ή είναι σε φάση προδηµοσίευσης της προκήρυξης τους στα ∆ωδεκάνησα, 
και αξιολογείται ενδεικτικά ένα από αυτά. Στην συνέχεια γίνονται αναφορές για τον 
τελικό διαχειριστή των προγραµµάτων (Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου) 
παρουσιάζοντας µια µικρή έρευνα των επιχειρήσεων, που έχουν υποβάλει προτάσεις 
και έχουν επιχορηγηθεί. Εν τέλει διατυπώνονται κάποια συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 
 
1.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
 
 
Η σύνταξη του ΕΣΠΑ ξεκίνησε µε εγκύκλιο τον Ιούλιο του 2004 και σχεδόν 
ολοκληρώθηκε µε το 4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, τον Οκτώβριο του 2006. Το 
µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα σχεδιασµού αντανακλά τις διεργασίες που τελικά 
οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή αφοµοίωση των στόχων των εµπλεκόµενων φορέων 
στο τελικό κείµενο. Ο σχεδιασµός έγινε από το ελληνικό κράτος – κυβέρνηση, από 
περιφερειακές και τοπικές αρχές – σε διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συνήθως για κάθε θέµα υπήρξε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ένωσης. 
Επίσης, η διαδικασία σχεδιασµού έλαβε το χαρακτήρα ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου, 
µέσω προσκλήσεων προς ενδιαφερόµενους πολίτες ή φορείς. 
 
 
 

Σχήµα 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΚΡΑΤΟΣ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

 
 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδιασµού  του ΕΣΠΑ 
τυποποιήθηκαν σε τρία επίπεδα: 
 

• Κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, 
• Εισροών από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., 
• Τεχνικών αναλύσεων και µελετών. 

 
Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κυριότερα κείµενα που επηρέασαν στρατηγικά 
τη διατύπωση του ΕΣΠΑ είναι: 
 

• Η συνθήκη της Λισσαβόνας, 
• ∆ιάφορα συµπεράσµατα Ευρωπαϊκών Συµβούλιων που αφορούν αποφάσεις 

και δεσµεύσεις της Ελλάδας, 
• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, 
• Οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε. για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, 
• Η στρατηγική για την ισότητα των φύλλων, 
• Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη διακυβέρνηση, 
• Οι πολιτικές υγείας και προστασίας του καταναλωτή, 
• Το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά τις ∆ηµοσιονοµικές και µακροοικονοµικές 

πολιτικές, 
• Η Κοινωνική πολιτική για τις επιχειρήσεις, την εσωτερική αγορά, την πολιτική 

ανταγωνισµού, το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, 
• Οι κοινοτικές προτεραιότητες για το περιβάλλον, τις µεταφορές, την ενέργεια: 

o Η ανανεωµένη στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
o Το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον, 
o Η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 

2010 
o Η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης 

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα και την τεχνολογία, 
• Κ κοινοτική πρωτοβουλία «i2010 A European Information Society for Growth 

and Employment» 
• Ο σχεδιασµός για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, 
• Οι Κανονισµοί των ταµείων της Ε.Ε., 
• Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής. 

 
Επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν επίσηµα στοιχειά της Ε.Ε. και µελέτες για την αποτίµηση 
της υφιστάµενης κατάστασης στη χώρα, ώστε σε σχέση µε αυτά φυσικά να γίνει ο 
σχεδιασµός. 
 
 
1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
 
 
 
Στο κείµενο του ΕΣΠΑ αναφέρεται επί λέξει ότι «Στόχος του ΕΣΠΑ είναι η διεύρυνση 
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθµού 
οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα 
υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την 
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς. 
Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007 – 2013 στοχεύει στην ανάδειξη της σε µια 
εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική 
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οικονοµία. Μία Ελλάδα µε έµφαση την εκπαίδευση και στους νέους, στην 
ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτοµία, στον σεβασµό του 
περιβάλλοντος.» 
Όπως προκύπτει άµεσα από τον γενικότατο στόχο και διαφαίνεται από όλα τα 
προγράµµατα ΕΣΠΑ, οι στρατηγικές του προτεραιότητες επικεντρώνονται: 
 

• Στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας, 
καθώς και στη µεταξύ τους διασύνδεση. 

• Στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές. 
• Στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 
Είναι αναµενόµενο ότι σε πολλές περιπτώσεις, παρεµβάσεις στον καθένα από τους 
παραπάνω γενικούς τοµείς συναρτώνται και συνεργούν µε παρεµβάσεις στους 
υπόλοιπους. Ως συνέπεια είναι λογικό να υπάρχουν συνέργειες και µεταξύ 
προγραµµάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ. 
 
 
1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
 
Καταρτίστηκαν τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Στη δεύτερη στήλη 
γράφεται ενδεικτικά η κοινοτική συνδροµή στη χρηµατοδότηση τους για όλη τη διάρκεια 
εφαρµογής του ΕΣΠΑ, από το 2007 µέχρι και το 2013. Σηµειώνεται ότι δράσεις που 
αναφέρονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα χρηµατοδοτούνται και µέσω των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, εποµένως η χρηµατοδότηση των 
δράσεων των ΕΠ θα είναι µεγαλύτερη από αυτή που ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω. Ο 
προηγούµενος πίνακας δείχνει ότι επιπλέον 8 περίπου δις ευρώ κοινοτικής 
χρηµατοδότησης κατανέµονται στις περιφέρεις µέσω των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραµµάτων, για δράσεις ωστόσο που βρίσκονται σε πλήρη 
συµφωνία και συνέργεια µε τις δράσεις των παρακάτω επιχειρησιακών προγραµµάτων. 
Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αναλαµβάνεται ανά περίπτωση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Συνοχής, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων (ΕΑΑ), και από Εθνικούς Πόρους. 
Κατά µία προσέγγιση µπορεί να γραφτεί ότι τα επιχειρησιακά προγράµµατα εκφράζουν 
τους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ για τις παρεµβάσεις στην ελληνική οικονοµία.  
 
 

Πίνακας 1.3.1. (πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013) 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Συνολική Ενδεικτική Χρηµατοδότηση 
ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη €1.800.000.000 
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας €3.700.160.864 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα €1.291.000.000 
Επιχειρηµατικότητα  
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση € 860.000.000 
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού €2.260.000.000 
ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση €1.440.000.000 
ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας €505.000.000 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής €192.000.000 
ΣΥΝΟΛΟ €12.048.160.864 
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1.4 ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
 
 
 
Το ΕΣΠΑ εξειδικεύεται σε τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα, τα οποία 
αποτυπώνουν της προτεραιότητες του ΕΣΠΑ ως προς τον κάθε τοµέα στον οποίο 
σχεδιάζονται παρεµβάσεις, και στη συνέχεια εξειδικεύεται χωρικά, ώστε κάθε περιοχή 
της Ελλάδας να στηριχθεί ισόρροπα µε προσαρµοσµένη για κάθε περίπτωση 
αναπτυξιακή πολιτική. Οι χωρικές προτεραιότητες του σχεδιασµού του ΕΣΠΑ είναι: 
 

• Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη, 
• Η ανάπτυξη της υπαίθρου, 
• Η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

 
Ο χωρισµός σε χωρικές ενότητες έγινε µε κριτήρια: 
 

• Την κατανοµή του πληθυσµού, 
• Τη σχέση των χωρικών ενοτήτων µε τους άξονες ανάπτυξης της χώρας, 
• Τα γεωγραφικά στοιχεία της χώρας, 
• Την αστικότητα και την ιεραρχία των αστικών κέντρων. 

 
Ο χωρικός σχεδιασµός των παρεµβάσεων κατέληξε στη διαµόρφωση πέντε χωρικών 
ενοτήτων. Για κάθε χωρική ενότητα υπάρχει ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. Οι χωρικές ενότητες που διαµορφώθηκαν στο ΕΣΠΑ παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1.4.1. (πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013) 

 
Χωρική ενότητα Περιεχόµενες Περιφέρειες Στόχοι 
Μακεδονίας – Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, 

Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

∆ηµιουργία βιώσιµης, 
ανταγωνιστικής 
περιφερειακής οικονοµίας. 

Θεσσαλίας, Στερεάς 
Ελλάδας, Ηπείρου 

Θεσσαλίας, Στερεάς 
Ελλάδας, Ηπείρου 

Η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της 
οικονοµίας. 

Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 

Κρήτης, Νότιου Αιγαίου, 
Βόρειου Αιγαίου. 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και 
στην ανάδειξη  της 
ελκυστικότητας της 
αναπτυξιακής χωρικής 
ενότητας σε συνθήκες 
αειφόρου ανάπτυξης. 

∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και 
Ιονίων Νήσων 

∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων 

∆ιεύρυνση των 
αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων της 
χωρικής ενότητας. 
Επιτάχυνση του ρυθµού 
οικονοµικής µεγέθυνσης 
και αύξηση της 
παραγωγικότητας. 

Αττικής Αττικής Ενίσχυση του διεθνούς 
ρόλου της Περιφέρειας 
Αττικής  ως ευρωπαϊκής 
µητρόπολης στο χώρο της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 
Ο σχεδιασµός των ενισχύσεων ανά περιφέρεια χωρική ενότητα έχει µία ακόµη 
σηµασία: όπως γράφτηκε παραπάνω, σε πολλές περιπτώσεις, τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα περιγράφουν στρατηγικά τις επιδιωκόµενες παρεµβάσεις, ωστόσο ο 
σχεδιασµός της χρηµατοδότησης τους γίνεται µέσω των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Εποµένως, τα προγράµµατα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για παράδειγµα στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβάνονται για παράδειγµα στο ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ  
 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και 
τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.  
Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στα ΕΠ και στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, ως προς το 
αντικείµενο τους, οργανώνονται και παρουσιάζονται συνολικότερα στα τοµεακά 
προγράµµατα. Κατά την παρουσίαση των προγραµµάτων προέχει ο αναγνώστης να 
κατανοήσει το είδος των δράσεων του ΕΣΠΑ ανά τοµέα παρέµβασης. Σε αυτή την 
ενότητα παρουσιάζονται ανά τοµέα παρέµβασης οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ενώ 
παραλείπονται δράσεις που αφορούν κυρίως χρηµατοδότηση δηµοσίου, ενώ δεν 
δηµιουργούν παράλληλα επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 
 
 
2.1 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
 
Τα ακόλουθα προγράµµατα αποτελούν τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσηµα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστηµα Οκτωβρίου – Νοεµβρίου 2007. 
 
1.Το ΕΠ Επιχειρηµατικότητα – Ανταγωνιστικότητα 
όπως δηλώνει και ο τίτλος του, συµπεριλαµβάνει δράσεις που στόχο έχουν να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας. Αναφέρεται κυρίως στους τοµείς: 
 

• Μεταποίησης, 
• Υπηρεσιών, 
• Εµπορίου, 
• Προστασίας καταναλωτή, 
• Έρευνας – τεχνολογίας, 
• Ενέργειας, 
• Τουρισµού – πολιτισµού. 

 
Σηµειώνεται ότι µε αυτό το Πρόγραµµα αναφέρεται στρατηγικά σε όλες τις περιφέρεις 
«µεταβατικής στήριξης» της Ελλάδας, σε σχέση µε τους στόχους του. Ωστόσο δεν 
αναφέρεται στην χρηµατοδότηση τους. 
 
2.Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και ΕΠ εκπαίδευση και δια βίου µάθηση 
αντιµετωπίστηκαν ως σχετικά µεταξύ τους, για τους εξής λόγους. Καταρχήν, είναι 
παρεµφερές αντικείµενο: αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
εργαζοµένων. Επιπλέον, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού σε αρκετές 
περιπτώσεις συµπεριλαµβάνει αναφορές σε ζητήµατα ∆ία Βίου Μάθησης. Εξάλλου, το 
ΕΠ και ∆ια Βίου Μάθηση αφορά κυρίως τον δηµόσιο τοµέα, και σε πολύ λίγα σηµεία 
τον ιδιωτικό, παρουσιάζει έτσι σαφώς µικρότερο ενδιαφέρον για αυτή την µελέτη. 
 
 
3.Το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 
στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της 
κοινωνίας σε σχέση µε το περιβάλλον, το οποίο σέβεται και προστατεύει. Επί λέξει, 
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ορίζεται ως στόχος του προγράµµατος «η προστασία, αναβάθµιση και αειφορική 
διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών 
καθώς και τον βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας». 
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε σύµφωνα µε: 
 

• Την ανανεωµένη στρατηγική της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη, 
• Τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση της Ε.Ε., 
• Την 1η κατευθυντήρια γραµµή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της 

κοινότητας, 
• Την περιβαλλοντική διάσταση και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ, 
• Τους άξονες προτεραιότητας και τους κύριους τοµείς δράσεις του ΕΣΠΑ, 
• Τον στρατηγικό στόχο του ΕΣΠΑ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 

και την ποιότητα ζωής, 
• Τους στόχους του Εθνικού Προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, όπως 

διατυπώνονται στο κεφάλαιο «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη». 
 
Επίσης το πρόγραµµα συνδράµει σε δράσεις των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας», «Εκπαίδευση και ∆ία Βίου 
Μάθησης» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε σαφή έµφαση στα δύο πρώτα. 
Αυτό συµβαίνει επειδή οι στόχοι τους σε πολλές περιπτώσεις έχουν το ίδιο αντικείµενο 
δράσης.  
 
4.Το Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 
αναλύεται πολύ γρήγορα σε σχέση µε τα ενδιαφέροντα της εργασίας. Καταφανώς 
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση έργων που αποτελούν αντικείµενα εργασιών 
µελετητικών και κατασκευαστικών εταιριών. Το πρόγραµµα αναπτύσσει συνέργειες µε 
άλλα προγράµµατα. Κυριότερα από αυτά είναι τα Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 
του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που αφορούν τη συνεργασία της Ελλάδας το καθένα µε µια 
γειτονική της χώρα. Επίσης, το πρόγραµµα συνδέεται µε τους στόχους του Ε.Π. 
Ψηφιακή Σύγκλιση και του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 
 
5.Στόχος του προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση 
είναι η αποδοτική και βιώσιµη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών από την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Ενσωµατώνει την αναπτυξιακή 
στρατηγική στον χώρο των ΤΠΕ και στις 13 περιφέρειες της χώρας, εστιάζοντας όµως 
χρηµατοδοτικά στις Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης. 
Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας του προγράµµατος αφορά την βελτίωση της 
παραγωγικότητας γενικά, µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ενδιαφέροντα σηµεία που µπορεί 
να ωφελήσουν άµεσα και όχι έµµεσα επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι: 
 

1. Η επιθυµία προώθησης χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, 
2. Η ανάπτυξη της δυνατότητας του ∆ηµοσίου να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες 

στις επιχειρήσεις, 
3. Η ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην ελληνική οικονοµία. 

 
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη µέσω των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
 
7. Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
 «είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων, καθώς και 
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ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της διεύρυνσης της 
κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων». 
 
2.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
 
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα, όπως αναφέραµε και παραπάνω, χωρίσθηκε σε πέντε 
χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), 
ως εξής: 
. 
1.ΠΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
Κύριος στόχος είναι η δηµιουργία βιώσιµης και ανταγωνιστικής περιφερειακής 
οικονοµίας, επίτευξη εσωτερικής οικονοµικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής στη 
χωρική ενότητα, µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ως συνοριακή ενότητα της χώρας ενόψει της επερχόµενης διεύρυνσης 
της ΕΕ. 
 
2.ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Κύριος στόχος είναι η επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης για πραγµατική σύγκλιση 
µε αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, 
ανάδειξη και προώθηση υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε 
την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµίας και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
και της καινοτοµίας έτσι ώστε να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός άξονας που συγκροτείται 
γύρω από τα κύρια αστικά κέντρα της. 
 
3.ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της 
ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας Κρήτης και νήσων Αιγαίου, σε συνθήκες 
αειφόρου ανάπτυξης. 
 
4.ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 
Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και 
την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 
 
5. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, ως 
ευρωπαϊκό πόλο ανάπτυξης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου, βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και του συνόλου της Περιφέρειας 
και αύξηση της ελκυστικότητας της ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων.  
 
Η διαµόρφωση πέντε προγραµµατικών – αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων συνδέεται 
άµεσα µε σειρά παραγόντων που συνοψίζουν την εµπειρία των τελευταίων 20 ετών σε 
ότι αφορά στο σχεδιασµό και την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναµένεται να 
ενισχύσει άµεσα την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τα ΠΕΠ θα 
συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συµπληρωµατικά µε τα 
τοµεακά προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε 
χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.  
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό κορµό 
παρεµβάσεων ως εξής: 
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• κοινωνικές υποδοµές 
• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών 

κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής 
φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας της 
∆ηµόσιας Υγείας) 

• πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς) 

• έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας 
• πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης 
• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών 

 
2.3 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 
Θα ήθελα σε αυτή την περίπτωση να δώσω περισσότερο έµφαση στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, καθώς η προέλευση µου είναι 
από τα ∆ωδεκάνησα. 
Η χωρική ενότητα Κρήτης Και Νήσων Αιγαίου περιλαµβάνει τις περιφέρειες της Κρήτης, 
του Βόρειου Αιγαίου και του Νότιου Αιγαίου. Γίνεται φανερό ότι πρόκειται για νησιώτικες 
περιφέρειες, οι οποίες αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα όπως είναι 
διαπεριφερειακές και ενδονησιώτικες ανισότητες, δυσκολία στη συνεργασία και στην 
επικοινωνία λόγω του νησιώτικου τους χαρακτήρα, έλλειψη σε υποδοµές µεταφορών, 
ασφάλειας µεταφορών και υψηλά κόστη µεταφοράς, χαµηλή παραγωγικότητα και 
µειωµένη επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα λόγω µη εκσυγχρονισµού 
επιχειρήσεων και εξοπλισµού, αδυναµία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και τέλος 
αδυναµία αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Τα παραπάνω προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µέσω των συνεργείων που 
προκύπτουν από την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και µε τους πόρους του 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η 
χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στοχεύει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 
προσπελασιµότητας, να αναβαθµίσει και να αναδείξει τους πολιτιστικούς και 
τουριστικούς πόρους που αποτελούν και συγκριτικό πλεονέκτηµα της και τέλος να 
αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και επιχειρηµατικότητας. 
 Η αρχιτεκτονική της στρατηγικής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (ΠΕΠ) της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
είναι επίσης συµβατή ως προς τις απαιτήσεις για το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και ιδίως όσον αφορά στους 
Στόχους «Σύγκλιση» (εφεξής Στόχος 1) και «Στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση»  (εφεξής Στόχος 2) των Ταµείων (Άρθρο 37 του Γενικού 
Κανονισµού). 
Συνακόλουθα, το ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 
αφορά στις ∆ιοικητικές Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Με δεδοµένο 
ότι, οι δύο πρώτες κατατάσσονται στον Στόχο 1 (αµιγής στόχος σύγκλισης), ενώ η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Στόχο 2, το ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου 2007-2013» χαρακτηρίζεται ως «Multi-objective»,  µε ταυτόχρονη 
εφαρµογή του σε Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. 
Η στρατηγική του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» 
χαρακτηρίζεται από ενιαία προσέγγιση και αποκωδικοποιείται σε επιµέρους 
επιχειρησιακές στρατηγικές, στις οποίες ενσωµατώνονται, αφενός η στρατηγική και οι 
αρχές σχεδιασµού του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφετέρου, οι ειδικότερες στρατηγικές 
επιλογές των τοµεακών πολιτικών, οι οποίες εξειδικεύονται χωρικά στις δύο παραπάνω 
κατηγορίες ενισχυόµενων Περιφερειών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές επιφέρουν 
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ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στις παρεµβάσεις και στα χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα του Προγράµµατος. 
Το γεγονός ότι το  ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» εφαρµόζεται 
σε επιλέξιµες Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2, δικαιολογεί τις ιδιαιτερότητες που 
εµφανίζονται στη σχέση εθνικών και κοινοτικών πόρων.  
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» 
ανέρχεται σε 1.325.000.178 € και κατανέµεται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 
  

• Κρήτη: 564.000.000  € ή το 42,5% του συνόλου. 
• Ν. Αιγαίο: 350.000.178 € ή το 26,4% του συνόλου. 
• Β. Αιγαίο: 411.000.000 € ή το 31,1% του συνόλου 

 
Η Κοινοτική Συνδροµή (Κ.Σ.) ανέρχεται σε 871.300.178 εκ €, τα οποία κατανέµονται 
ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 
 
Κρήτη: 423.000.000 € ή το 48,55% του συνόλου. 
Ν. Αιγαίο: 140.300.178 € ή το 16,10% του συνόλου.  
Β. Αιγαίο: 308.000.000 € ή το 35,35% του συνόλου. 

 
Οι άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ και οι κυριότερες παρεµβάσεις ανά άξονα οι οποίοι 
αφορούν και τις τρείς περιφέρεις είναι οι: 
 
1. Άξονες προτεραιότητας 1,2,3: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Κρήτης 
– Βόρειου Αιγαίου – Νότιου Αιγαίου. 
2.Άξονες προτεραιότητας 4,5,6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Κρήτης– 
Βόρειου Αιγαίου – Νότιου Αιγαίου. 
3.Άξονες προτεραιότητας 7,8,9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Κρήτης– 
Βόρειου Αιγαίου – Νότιου Αιγαίου. 
4. Άξονες προτεραιότητας 10: Χωρική συνοχή και συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 
5.Άξονες προτεραιότητας 11: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής – Αµιγούς στόχου 
σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειου Αιγαίου. 
6.Άξονες προτεραιότητας 12:Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής – Στόχου σταδιακής 
εισόδου – Νότιου Αιγαίου. 
Στον πίνακα παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες παρεµβάσεις ανά άξονα 
προτεραιότητας. 
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Πίνακας 2.3.1. (πηγή ΕΣΠΑ 2007-2013) 

 
Άξονας προτεραιότητας Κυριότερες παρεµβάσεις 
Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης. 

-Ολοκλήρωση και αναβάθµιση του οδικού 
δικτύου περιφερειακού και τοπικού 
επιπέδου και των λιµένων της Περιφέρειας 
µε απώτερο σκοπό την ουσιαστική 
βελτίωση του επιπέδου προσβασιµότητας. 
-Συµπλήρωση και αναβάθµιση οδικών 
αρτηριών των αστικών κέντρων της 
Περιφέρειας µε στόχο την βελτίωση της 
ελκυστικότητας και λειτουργικότητας των 
πόλεων. 

Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βόρειου 
Αιγαίου. 

-Αναβάθµιση και επέκταση της 
επιχειρηµατικής βάσης της Περιφέρειας. 
Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και 
της καινοτοµίας στην παραγωγική 
διαδικασία των επιχειρήσεων. 
-Μικρής κλίµακας παρεµβάσεις µε την 
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για 
κάλυψη τοπικών αναγκών. 

Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου. 

-Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της 
διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας 
µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς 
και µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
στην περιφέρεια Κρήτης.  

-Υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην αύξηση των 
εξαγωγών και στην µείωση της 
εισαγωγικής διείσδυσης. 
-Υποστήριξη επενδύσεων στον τοµέα του 
τουρισµού που συµβάλλουν στην ποιοτική 
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 
και στην επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. 
-Υποστήριξη των επιχειρήσεων 
προκείµενου να προσφέρουν υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας 
και υψηλής τεχνολογίας. 
-Ενίσχυση των υποδοµών των 
Ερευνητικών ιδρυµάτων της Κρήτης µε 
στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και την 
εν συνέχεια µετατροπή της σε καινοτοµικά 
προϊόντα, σε τοµείς που ενδιαφέρουν τον 
παραγωγικό ιστό της Κρήτης, αλλά και της 
χώρας γενικότερα. 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. 

-Αναβάθµιση και επέκταση της 
επιχειρηµατικής βάσης της Περιφέρειας. 
Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και 
της καινοτοµίας στην παραγωγική 
διαδικασία των επιχειρήσεων. 
-Μικρής κλίµακας παρεµβάσεις µε την 
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για 
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κάλυψη τοπικών αναγκών 
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. 

-∆ιαµόρφωση ανταγωνιστικού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην 
περιφέρεια ο Επένδυση στην κοινωνία της 
Γνώσης. 
-Ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού και 
πολιτισµικού προϊόντος. 
-∆ηµιουργία πόλων καινοτοµίας για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας. 
-Ανάπτυξη δικτύων διασυνοριακής, 
µεσογειακής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και µεταφοράς καινοτοµίας 
και τεχνογνωσίας. 

Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην περιφέρεια Κρήτης. 

-Προστασία φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος. 
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων µε αναβάθµιση περιβάλλοντος 
και συνθηκών διαβίωσης. 
-Ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού 
αποθέµατος και ένταξη του στη σύγχρονη 
πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
-Προσέλκυση υψηλού επιπέδου 
επισκεπτών ιστορικών χώρων. 
-Συµπλήρωση ή και βελτίωση των 
υποδοµών όλων των βαθµίδων της 
εκπαίδευσης. 
-Πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων 
υψηλού κινδύνου. 
-Ανάδειξη – αναβάθµιση του ρόλου 
επιλεγµένων αστικών κέντρων µε 
γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη και 
ενοποίηση του γεωγραφικού, κοινωνικού 
και οικονοµικού χώρου της Κρήτης. 

Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. 

-Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του 
φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 
-Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος 
και αυτός έχει άµεση σχέση µε τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ 
συµβάλει παράλληλα και στην υποστήριξη 
της τουριστικής ανάπτυξης. 
-Ανάδειξη – αναβάθµιση του ρόλου 
επιλεγµένων αστικών κέντρων µε 
γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
-∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού 
προτύπου της Περιφέρειας µε υποστήριξη 
της διεύρυνσης και αναβάθµισης του 
τουριστικού προϊόντος. 
-Ενοποίηση και συνοχή του γεωγραφικού, 
κοινωνικού, οικονοµικού χώρου της 
Περιφέρειας. 

Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής -Περιβαλλοντική διαχείριση της 
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στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. περιφέρειας γενικά. 
-Βελτίωση προσπελασιµότητας 
9κοινωνικές υποδοµές. 
-Ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού και 
πολιτιστικού προϊόντος. 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής. Ενέργειες για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, 
έλεγχο, και αξιολόγηση του 
προγράµµατος, ενέργειες πληροφόρησης 
των φορέων και πολιτών και ενέργειες 
κινητοποίησης για την υποστήριξη του 
σχεδιασµού και την εφαρµογή τοπικών 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην 
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. 

-Τη στήριξη περιοχών χαµηλής 
οικονοµικής ανάπτυξης. 
-Την εστιασµένη περιβαλλοντική 
διαχείριση. 
-Τη βελτίωση προσπελασιµότητας στις 
ενδοπεριφερειακές κοινωνικοοικονοµικές 
ροές. 

 
Όπως αναφέραµε παραπάνω η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 
ανέρχεται σε 1.325.000.178 ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης) εκ του οποίου 
τα 871.300.178 ευρώ αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδροµή. 
Τα Παραρτήµατα που ακολουθούν περιγράφουν το χρηµατοδοτικό σχέδιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 όπως αυτό καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
 
 
Για τα προγράµµατα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται, κάθε 
ενδιαφερόµενος έχει αρκετές πηγές πληροφοριών. Η εγκυρότερη και αµεσότερη είναι η 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ – www.espa.gr – όπου καταρχήν παρουσιάζεται γενικά όλο το 
ΕΣΠΑ ως σύνολο και επί µέρους στα τµήµατα του. Επιπλέον, µε άριστα οργανωµένο 
τρόπο παρουσιάζονται τα προγράµµατα που έχουν υλοποιηθεί, που είναι υπό 
συγγραφή και προκήρυξη, όσα έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται, και όσα έχουν 
πραγµατοποιηθεί και έχουν λήξει. Αυτή η ιστοσελίδα του διαδικτύου εξάλλου υπήρξε η 
κύρια πηγή πληροφοριών για την παρούσα συγγραφή. ∆ιαχωρίζει τα προγράµµατα 
καταρχήν µε βάση το κριτήριο των ωφελούµενων, αν δηλαδή το καθένα εν δυνάµει 
ωφελεί άµεσα ιδιώτες, επιχειρήσεις ή το δηµόσιο. Στη συνέχεια τα διαχωρίζει σχετικά 
µε την κατάσταση τους, σε εκείνα δηλαδή που έχουν ολοκληρωθεί, σε εκείνα που είναι 
σε εξέλιξη, σε όσα έχουν προκηρυχθεί και σε εκείνα που έχουν απλά προδηµοσιευτεί. 
Φυσικά δεν αναφέρονται τα µελλοντικά προγράµµατα που δεν έχουν ακόµα συλληφθεί 
ως συγκεκριµένες ιδέες. 
Αναφέρονται παρακάτω τα προγράµµατα που είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε έχουν 
προκηρυχτεί, είτε είναι υπό προκήρυξη. Πρέπει ωστόσο σε αυτό το σηµείο να γραφτεί 
µία παρατήρηση. Από το 2008 και µετά η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βιώνουν το αποτέλεσµα – οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά – της µεγάλης 
παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης που ξεκίνησε από την αγορά κατοικιών των ΗΠΑ το 
2007. Αυτό επέδρασε και στην εφαρµογή των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη µέλη. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη 
προτείνει και επεξεργάζεται την απλούστερη των διαδικασιών χρηµατοδότησης µέσω 
των διαρθρωτικών ταµείων, προκείµενου να αναχαιτιστεί η οικονοµική ύφεση. Κάτι 
τέτοιο σίγουρα θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ενισχύσεων. Επειδή βέβαια τα αρχικά 
συστήµατα αξιολόγησης και εφαρµογής των χρηµατοδοτήσεων κρίνονταν αρχικά ορθά, 
ενδεχοµένως η απλούστερη των διαδικασιών σε κάποιες περιπτώσεις θα µειώσει και 
τις απαιτήσεις του κράτους προς τους ενδιαφερόµενους για ενίσχυση. 
Η λογική υποψία ότι η απλούστερη των διαδικασιών του ΕΣΠΑ οδήγησε σε διοικητικές 
ανεπάρκειες τους µηχανισµούς του ΕΣΠΑ επαληθεύτηκε από παρεµβάσεις του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας. Αναφέρεται ότι τον Ιούλιο του 2009 το Τεχνικό 
Επιµελητήριο παρατήρησε ότι ενώ αρχικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες που πιστοποιούν 
τους δικαιούχους έπρεπε να είναι στελεχωµένους µε µηχανικούς, γνώστες των 
αντικείµενων εφαρµογής, µε εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµίας µε τίτλο «Απλοποίηση 
των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη µεταβατική 
περίοδο» δίνεται η δυνατότητα πλέον οι αναφερόµενες Τεχνικές Υπηρεσίες να 
στελεχώνονται µόνο µε διοικητικό προσωπικό, χωρίς τεχνικές γνώσεις. Αυτό 
καταφανώς καθιστά ακατάλληλες τις αναφερόµενες υπηρεσίες: όταν µία επιτροπή 
οφείλει να αξιολογήσει ένα – συγχρηµατοδοτούµενο ή όχι – τεχνικό έργο, πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα καταρχήν να κρίνει πράγµατι το ίδιο το έργο µε επιστηµονικές 
γνώσεις. Ένας φορέας που πρέπει να εκτελέσει ένα τεχνικό έργο, δεν µπορεί να το 
εκτελέσει δίχως µηχανικό. 
Το παραπάνω παράδειγµα αποδεικνύει ότι κάθε διευκόλυνση διαδικασιών πρέπει να 
γίνεται µε προσοχή, ώστε να εξαλείφεται µεν η γραφειοκρατία, χωρίς να προσβάλλεται 
όµως η ικανότητα του διοικητικού µηχανισµού να επιτελέσει το έργο του. Αποδεικνύεται 
ωστόσο επιπλέον ότι πράγµατι το κράτος έδωσε σηµασία στην παγκόσµια οικονοµική 
κρίση και έκανε ενέργειες ώστε να επιταχύνει την επίδραση των παρεµβάσεων του 
ΕΣΠΑ την ελληνική οικονοµία. 
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3.1 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
 
 
Οι δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν επιχειρήσεις – ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα, 
συµπεριλαµβανόµενα τα ∆ωδεκάνησα (Κρήτης και Νήσων Αιγαίου), και βρίσκονται 
τουλάχιστον σε κατάσταση ενεργές είναι τα εξής: 
 

1. Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηµατικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιµερισµού 
ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. 

Η πρωτοβουλία Jeremie ενισχύει µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
απασχολούν µέχρι 50 άτοµα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 µήνες. Το συγκεκριµένο 
προϊόν χρηµατοδοτεί τη χορήγηση δανείων µε µειωµένο επιτόκιο και µειωµένες 
εξασφαλίσεις µέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. Ο επιχειρηµατίας που θα 
χρηµατοδοτηθεί µέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλει επιτόκιο µόνο για το 50% του 
δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συµµετοχή. Το ποσό επιτοκίου που 
αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί µέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις υπό 
Ίδρυση, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια 
λειτουργίας από την υποβολή του αιτήµατος δανειοδότησης που απασχολούν µέχρι 50 
άτοµα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ 
όλων των ΚΑ∆ 2008. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» το οποίο χρηµατοδοτεί: 
 
1.Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχείων ενεργητικού. 
 
2.Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 
 
Τα δάνεια µπορεί να είναι ύψος έως και 100.00 ευρώ, µε επιτόκιο που ξεκινάει κάτω 
από 3% και περίοδο αποπληρωµής από 36 έως και 72 µήνες, συµπεριλαµβανοµένης 
και της περιόδου χάριτος. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να συµµετάσχει περισσότερες 
από µια φορά στη δράση, µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που 
θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00 ευρώ. Ο προϋπολογισµός 
αντιστοιχεί στα 120.000 ευρώ. Αναλυτικά: 
 
1.Εθνική Συµµετοχή – 60 εκατ. Ευρώ 
 
2.Ιδιωτική Συµµετοχή – 60 εκατ. Ευρώ. 
 
 

2. Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αντιστοιχεί στην κατηγορία ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» το οποίο επικεντρώνεται σε πέντε ειδικούς στόχους: 
 
1.Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της προβολής 
των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους µε το εξωτερικό τους 
περιβάλλον. 
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2.Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων στο 
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον και η ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας Ελληνικών και 
διεθνών επιχειρήσεων. 
 
3.Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, µε έµφαση 
στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και 
των επιχειρήσεων. 
 
4.Ο αναπροσανατολισµός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς 
ανταγωνιστικότητας τους µέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 
της σύναψης διεθνών συνεργασιών. 
 
5.Η ανάπτυξη συνεργιών βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών – και η ενίσχυση του 
ρόλου του εµπορίου και των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα για 
την ενίσχυση της παρουσίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. 
 
Απευθύνεται κυρίως σε τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων όπως: 
 

� Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις: 
που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης, 
των κατασκευών και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινοµούνται σε έναν από 
τους επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως περιγράφονται στον πίνακα 
των επιλέξιµων κλάδων ΚΑ∆, και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη 
δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την 01-01-2010, έχουν κλείσει 
τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε 
µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. 
Ως επιλέξιµες θεωρούνται επίσης οι υφιστάµενες επιχειρήσεις άλλων τοµέων 
(πλην µεταποίησης, κατασκευών και υπηρεσιών) ή υφιστάµενες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και κατασκευών που 
δραστηριοποιούνται σε µη επιλέξιµο ΚΑ∆, οι οποίες απέκτησαν επιλέξιµο ΚΑ∆ 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα III και δραστηριοποιούνται σε αυτόν από την 
1/1/2010 και πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (04-02-
2011).Τέλος θεωρούνται ως επιλέξιµες νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις µε 
επιλέξιµο ΚΑ∆, ο οποίος όµως ήταν ανενεργός και ενεργοποιήθηκε από την 
1/1/2010 και πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (04-02-
2011). 
 

� Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς του Εµπορίου, οι οποίες: 
ταξινοµούνται σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως 
περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιµων κλάδων ΚΑ∆ (Παράρτηµα III),  
έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν 
την 01-01-2010, έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση, 
λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης του 
προγράµµατος, και, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς 
αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο 
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
προγράµµατος, µε τουλάχιστον µία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α) 
ανωτέρω µε επιλέξιµη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα III 
του παρόντος. 
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� Υφιστάµενες µεγάλες επιχειρήσεις: 
Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη 
εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών 
ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος, µε τουλάχιστον 
δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της  περίπτωσης 
(Α) ανωτέρω και µε επιλέξιµη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος προγράµµατος και που δραστηριοποιούνται στον 
ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης, κατασκευών και των υπηρεσιών 
και οι οποίες ταξινοµούνται σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του 
προγράµµατος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιµων κλάδων ΚΑ∆ 
και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο 
πριν την 01-01-2008, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε µέχρι και την 
ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. 
 

� Οµάδες (τουλάχιστον τριών) υφιστάµενων ή / και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών 
και Μεσαίων επιχειρήσεων: 
οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωση (Α) ανωτέρω, 
και υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό 
σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους 
σκοπούς του προγράµµατος. 
Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (∆) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:   
Το σύµφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών στη βάση 
προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ των µελών που το απαρτίζουν για την 
µείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας για την 
αποτελεσµατικότερη προβολή και ανάδειξη προιόντων κτλ. 
Το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού 
Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο το 
οποίο όµως συνδέεται άµεσα µε το περιεχόµενο και τους στόχους της 
συνεργασίας και περιγράφει / περιλαµβάνει τις κοινές ενέργειες που περιέχονται 
στο σύµφωνο συνεργασίας. 
Επιλεγµένες ενέργειες (ή και το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών) 
έκαστου επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε τους στόχους 
και το περιεχόµενο της συνεργασίας, η οποία θα περιλαµβάνει κοινές ενέργειες 
µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στο σύµφωνο συνεργασίας (αλλά 
έκαστος εταίρος διατηρεί στο ακέραιο τις διακριτές και ανεξάρτητες ανά εταίρο 
(επιχείρηση) δαπάνες). 
Όλοι οι συµβαλλόµενοι εταίροι θα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιµοι και 
έκαστος εξ αυτών να πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
παρόν πρόγραµµα.  
Όλοι οι συµβαλλόµενοι σε σχήµα συνεργασίας εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα 
κριτήρια ανεξαρτησίας του Κανονισµού (Παράρτηµα I). Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι υποβάλλεται πρόταση συνεργασίας που περιλαµβάνει 
θυγατρικές, εξαρτώµενες , συνδεδεµένες κτλ. εταιρίες, οι προτάσεις όλων των 
συνδεδεµένων / σχετιζόµενων εταίρων θα απορρίπτονται. Για τους υπόλοιπους 
εταίρους θα εξετάζονται τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιµότητας. 
 

Χρηµατοδοτείται ο µηχανολογικός εξοπλισµός, ενέργειες πληροφορικής, ενέργειες 
σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας, ενέργειες 
προβολής σε αγορές – στόχους, ενέργειες τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης, 
ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατέντων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
µεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τέλος ενέργειες 
ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων. 
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Με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 100.000,00 ευρώ. Όσο αναφορά 
τα ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγίου (Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχεί στα 600.000 ευρώ. 
 

3. Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών 
τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων Digi – lodge. 

 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  και 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους. Το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα χρηµατοδοτεί πολυγλωσσικούς διαδικτυακούς τόπους προβολής 
τουριστικής µονάδας µε δυνατότητες on line κρατήσεων, µηχανοργάνωση τουριστικών 
µονάδων, ασύρµατη επικοινωνία, ηλεκτρονική προώθηση και προβολή και ενέργειες 
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Ο προϋπολογισµός κυµαίνεται στα 75.000.000 ευρώ και 
αφορά όλες της περιφέρειες. 
 

4. Εναλλακτικός Τουρισµός. 
 
Ο εναλλακτικός τουρισµός περιλαµβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι 
οποίες διακρίνονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιµήσεις και τα κίνητρα 
των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, τηρούν τις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και συµβάλλουν στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής 
ζήτησης. Η συγκεκριµένη πράξη αποσκοπεί: 
 

� Στη διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

� Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισµικού 
αποθέµατος. 

� Στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής αύξησης. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή, µέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισµός", θα ενισχυθούν 
επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας ή περισσότερων 
ειδικών ή/και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως: 
 
1.Αθλητικός Τουρισµός. 
2.Πολιτιστικός Τουρισµός. 
3.Θαλάσσιος Τουρισµός. 
4.Τουρισµός Υπαίθρου. 
5.Γαστρονοµικός Τουρισµός. 
6.Τουρισµός υγείας και ευεξίας. 
 
Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία 
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία, Ετερόρρυθµη Εταιρεία, Κοινωνία 
Αστικού ∆ικαίου) τα οποία έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας 
(Κ.Α.∆.), από αυτούς που περιλαµβάνονται στον Οδηγό του προγράµµατος(Εφεξής 
επιλέξιµος Κ.Α.∆.), λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έχουν 
έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιµου Κ.Α.∆. πριν από την 01/01/2010. 
Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους 
πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε 
τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του 
παρόντος Οδηγού, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε 
συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ των εταίρων. 
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµοί ή / και οι θυγατρικές τους. 
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Η κατηγορίες  οι οποίες χρηµατοδοτούνται σε αυτό το πρόγραµµα είναι: προµήθεια 
συστηµάτων και εξοπλισµού, κτιριακά - διαµόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, προβολή – προώθηση, υπηρεσίες Συµβούλων και άλλες δαπάνες. 
Με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 20.000.000,00 ευρώ. Όσο 
αναφορά τα ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγίου (Νότιο Αιγαίο), η δηµόσια δαπάνη 
αντιστοιχεί σε 1.077.909.000 ευρώ. 
 
3.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
 
 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω υπάρχει µια σειρά προγραµµάτων  που έχουν ήδη 
αρχίσει να προκηρύσσονται. Εκτός από τα αναφερόµενα προγράµµατα υπάρχουν 
προγράµµατα που αναµένονται και προγράµµατα που είδη έχουν ολοκληρωθεί. Μέσω 
τον ολοκληρωµένων προγραµµάτων θα µπορούσαµε να είχαµε µια εικόνα στο πως 
έχουν απορροφηθεί οι οικονοµικοί πόροι από τα ∆ωδεκάνησα µε βάση πληροφοριών 
των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών, σε αυτή την περίπτωση η Συνεταιριστική 
Τράπεζα ∆ωδεκανήσου. 
Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυση των προγραµµάτων που έχουν ολοκληρωθεί θα 
αναφερθούµε σε δύο προγράµµατα που είναι σε αναµονή και αφορούν την 
επιχειρηµατικότητα. 
 
 

1. Προδηµοσίευση προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 
 
Το Πρόγραµµα "Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα" αποσκοπεί κυρίως στην:  
 
A)Ενίσχυση της δηµιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία 
επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη / 
κατοχυρωµένη αλλά έως τώρα µη εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία, σε 
επιχειρηµατική καινοτοµία.  
B)Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως 
και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική 
αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή της εµπορικής διάθεσης νέων 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών 
τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής 
υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηµατικών προτάσεων µε 
τα εξής χαρακτηριστικά:  
 
1.Καινοτοµία 
2.Υψηλή ποιότητα επιχειρηµατικής οµάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηµατικό 
ταλέντο, υψηλό  / κατάλληλο µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του αντικειµένου 
κ.τ.λ.) 
 

2. Ολοκλήρωση ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για τη ∆ράση digi – mobile. 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόµων 
εφαρµογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές 
– ταµπλέτες. 

 
Η δράση digi-mobile τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 
2011 από την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρία «Ψηφιακές 
Ενισχύσεις Α.Ε.». Με βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που πραγµατοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού και η 
εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις θα προχωρήσουν στη σύνταξη των Οδηγών της δράσης. 
Οι παράµετροι της δράσης που παρουσιάζονται, σχετίζονται µε το αρχικό κείµενο της 
δηµόσιας διαβούλευσης και δεν είναι οριστικές. Ενίσχυση των µικρών και µεσαίων 
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς τουρισµού, πολιτισµού, 
εστίασης, χονδρικού εµπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, µεταφορών και 
µεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναµική 
και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές 
δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσω smartphones. 
 
Όσο αναφορά τα προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί θα τα διαχωρίσουµε σε τρεις 
κατηγορίες, όπως τα προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί και είναι στο στάδιο 
εκταµίευσης, τα προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί και είναι στο στάδιο 
αξιολόγησης και τα προγράµµατα που έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια ενός 
προγράµµατος. 
  

1. Πράσινος Τουρισµός (ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 

Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί: 
 
1.Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην τουριστική 
διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. 
2.Στην αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων, τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων. 
3.Στην δηµιουργία υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια 
οικολογικής πιστοποίησης. 
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες που θα ενισχυθούν µέσω της Πράξης 
«Πράσινος Τουρισµός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδοµές και 
τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, µε οικολογικό προσανατολισµό, αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και απευθύνεται σε Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη 
Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή Ετερόρρυθµη 
Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής 
επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές 
τους. 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
 
1.Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. 
2.Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος 
3.∆ιαχείριση απορριµµάτων (στερεά και υγρά απόβλητα) 
4.Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωµάτωση προτύπων 
Ενηµέρωση και προβολή 
 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 30.000.000,00 ευρώ. Όσο αναφορά τα ΠΕΠ Κρήτης 
και Νήσων Αιγίου (Νότιο Αιγαίο), η δηµόσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 1.556.963 ευρώ. 



 29

Πρέπει να αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα αυτό έχει είδη ολοκληρώσει το στάδιο 
υποβολής των προτάσεων και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των υποβληθέντων 
προτάσεων. 
 

2. Digi – content – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων 
στον τοµέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 
Η συγκεκριµένη πράξη αποσκοπεί στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό ψηφιοποίησης 
περιεχοµένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια, στης 
Συνθήκες δηµιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχοµένου και στην 
∆υνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά µε το περιεχόµενο 
και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
απευθύνεται σε Επιχειρήσεις. Ο υφιστάµενος κλάδος δραστηριότητας να ανήκει σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες παραγωγής περιεχοµένου, εκδόσεων, ενηµέρωσης κλπ. 
όπως εξειδικεύονται στον Οδηγό της δράσης. 
Χρηµατοδοτείται η ψηφιοποίηση περιεχοµένου, η επεξεργασία, τεκµηρίωση, 
εµπλουτισµό, διαχείριση, µετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχοµένου σε 
πολλαπλά κανάλια, η προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχοµένου µέσω 
∆ιαδικτύου, µέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων µέσων και η 
αξιοποίηση και Εµπορική Εκµετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχοµένου 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 20.000.000,00 ευρώ. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 
αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριµένων έργων συνολικού ύψους €40.000.000. Το 
υπόλοιπο 50% (€20.000.000) θα καλυφθεί µε Ιδιωτική Συµµετοχή. 
Και αυτό το πρόγραµµα έχει είδη ολοκληρώσει το στάδιο υποβολής των προτάσεων 
και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων. 
 

3. Digi – retail – Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση 
ψηφιακών επενδύσεων (ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 
Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην µείωση του κόστους λειτουργίας µέσω χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης 
αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρµογής προωθητικών ενεργειών. Ευκαιρίες 
βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιηµένης, σταθερής και 
ολοκληρωµένης προσέγγισης των πελατών. ∆υνατότητα διαφοροποίησης του 
παρεχόµενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισµού ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες 
επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγµένες τεχνολογίες και 
σχετικές υπηρεσίες. Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικής τους θέσης µε αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
απευθύνεται σε Επιχειρήσεις - Υφιστάµενες οικονοµικές µονάδες, ανεξάρτητα από τη 
νοµική τους µορφή, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους 
τοµείς του λιανεµπορίου. 
Χρηµατοδοτείται η Αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων, µε αξιοποίηση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η Εξωστρέφεια, προώθηση, 
διεύρυνση κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 100.000.000,00 ευρώ. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 
αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριµένων έργων συνολικού ύψους €200.000.000. Το 
υπόλοιπο 50% (€100.000.000) θα καλυφθεί µε Ιδιωτική Συµµετοχή. 
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4. Προκήρυξη προγράµµατος «Πράσινη επιχείρηση» (ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειµένου να κάνουν 
παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και απευθύνεται σε Υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού 800/2008. 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
 

• ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων, 
• Προµήθεια µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 

ποιοτικού ελέγχου, 
• Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) 
• Προµήθεια λογισµικού, 
• ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων-επαλήθευσης, επικύρωσης 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
• ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια,                                       
• Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις), 
• Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες 

επενδύσεις). 
 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' ενισχύονται έργα ύψους 
επένδυσης από 30.000€ -200.000€ 
Το Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 35% του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Β.Ε.Π.Ε. και 
των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄, σε 40% ανέρχεται 
στους Νοµούς Θεσσαλίας, Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κ. Μακεδονίας, ∆. 
Μακεδονίας και Στ. Ελλάδας και σε 45% για τους Νοµούς Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 
Ηπείρου, Β. Αιγαίου, Πελοποννήσου και ∆. Ελλάδας. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 30.000.000,00 ευρώ. Όσο αναφορά τα ΠΕΠ Κρήτης 
και Νήσων Αιγίου (Νότιο Αιγαίο), η δήµοσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 300.000 ευρώ. 
 
 

5. Προκήρυξη προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές» (ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της 
προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εντάσσεται στην κατηγορία ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και απευθύνεται σε Υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα I του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200). (Παράρτηµα Ι του 
παρόντος Οδηγού). 
 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
 

• Ανέργεση / επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων και χώρων, 
• Προµήθεια µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 

ποιοτικού ελέγχου, 
• Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών), 
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• Προµήθεια λογισµικού, 
• ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων-επαλήθευσης, επικύρωσης 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
• ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια, 
• Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις), 
• Παροχή συµβουλών και άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων (άϋλες 

επενδύσεις). 
 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ''Πράσινες Υποδοµές 2010'' ενισχύονται έργα ύψους 
επένδυσης από 300.000€ - 2.500.000 € ύψους επένδυσης από 300.000€ -2.500.000 €. 
Το Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης που ανέρχεται στο 30%-45% ανάλογα µε το 
µέγεθος της επιχείρησης, καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη αντιστοιχεί σε 30.000.000,00 ευρώ. Όσο αναφορά τα ΠΕΠ Κρήτης 
και Νήσων Αιγίου (Νότιο Αιγαίο), η δήµοσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 300.000 ευρώ. 
 

6. Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελµατιών στο πλαίσιο του 
ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. 

 
Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισµού, απαραιτήτου 
για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες 
επαγγελµατιών: Ιατροί Οδοντίατροι Μηχανικοί Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι) ∆ικηγόροι 
Συµβολαιογράφοι Λογιστές Οικονοµολόγοι / Σύµβουλο. 
Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες που είναι σήµερα ενεργοί, έχουν κάνει 
έναρξη επαγγέλµατος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. 
Η ακριβής αναφορά των επιλέξιµων ΚΑ∆ 2008 γίνεται στη σχετική  Προκήρυξη. Το 
Πρόγραµµα υλοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής  
ΥΑ Προκήρυξης.  
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήµονες - ελεύθεροι επαγγελµατίες που ανήκουν στις 
παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι : 

 
• Είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική Επικράτεια, 
• Λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης, 
• Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και  έχουν µία τουλάχιστον µία (1)  κλεισµένη 

διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονοµικό έτος 2009   – διαχειριστική 
χρήση 2008), 

• ∆ιαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγµένο σε συγκεκριµένους Κωδικούς 
Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), 

• Έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2009, 
• ∆ιαθέτουν φορολογική ενηµερότητα. 

 
Στις περιπτώσεις που δραστηριοποιούνται πάνω από πέντε χρόνια, θα πρέπει να 
εµφανίζουν από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος  στις φορολογικές τους 
δηλώσεις, µέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
χρήσεων, υψηλότερο από τον αναφερόµενο κατά περίπτωση στον Πίνακα 1 του 
Άρθρου 3 ‘Προϋποθέσεις Συµµετοχής της ΥΑ Προκήρυξης’.  
Από τον παραπάνω όρο, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που κατοικούν και 
ασκούν το επάγγελµα τους σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3100 κατοίκων, τα 
άτοµα µε αναπηρία και όσοι ακούν το επάγγελµα τους σε χαρακτηρισµένους ορεινούς 
όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Σε αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται ο Εξοπλισµός Η/Υ (hardware), Λογισµικό 
(Software) και Εξειδικευµένος τεχνολογικός εξοπλισµός. 
Ο Προϋπολογισµός κυµαίνεται στα 250.000.000,00 ευρώ και αφορά όλη την χώρα. 
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7. Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου 
– Υπηρεσίες στα πλαίσια του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ) 

 
Το παρόν πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε 
όλη την ελληνική επικράτεια µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: - Μεταποίηση 
- Τουρισµός - Εµπόριο – Υπηρεσίες.  
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αντιστοιχεί στην κατηγορία ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» και απευθύνεται  σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες: Μεταποίηση, Τουρισµός,  Εµπόριο, 
Υπηρεσίες. 
Επίσης Μικρές και Πολύ µικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα 
δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε µία από τις παραπάνω θεµατικές ενότητες 
και, Μικρές και Πολύ µικρές Επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. για ενίσχυση 
ΚΑ∆ από διαφορετικές θεµατικές ενότητες) υπό προϋποθέσεις. Το Πρόγραµµα 
υλοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής  ΚΥΑ 
Προκήρυξης.  
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράµµατος είναι να είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ελληνική επικράτεια, να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις 
δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσει, και να λειτουργούν µε νοµική µορφή 
ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Επίσης: 
 

• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται: από είκοσι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (25.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) το 
µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Τουρισµός», από τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για τις 
θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες», από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι 
δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα 
«Εµπόριο», από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», 

• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεµατική 
Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν 
βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

• να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόµενους (σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας ΕΜΕ) κατά το 2008, 

• να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, 
• να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 

ενίσχυσης. 
 
H ενίσχυση χορηγείται µόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληµατικές την 1η 
Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληµατικές κατά 
την ηµεροµηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληµατικές στη συνέχεια συνεπεία της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. 
Για την µεταποίηση χρηµατοδοτείται η δηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, 
εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και 
διοίκησης της επιχείρησης, η διαφοροποίηση - εκσυγχρονισµός διαδικασιών 
παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης, η 
εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων, η προστασία 
περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόµηση ενέργειας, η 
ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, και η εισαγωγή Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 
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Για το Εµπόριο και Παροχή Υπηρεσιών χρηµατοδοτείται, η δηµιουργία, επέκταση, 
εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης, ο 
Ορθολογισµός - εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών 
της επιχείρησης, η εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, η προστασία 
περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόµηση ενέργειας, η 
ανάπτυξη καινοτοµιών, και η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
Για την Τουρισµό χρηµατοδοτείται ο εκσυγχρονισµός, αναβάθµιση κτιρίων και 
εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων, ο εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση 
υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης, η εφαρµογή συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών, η προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές 
πιστοποιήσεις και εξοικονόµηση ενέργειας, η ανάπτυξη καινοτοµιών στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, και η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
Ο Προϋπολογισµός κυµαίνεται στα 1.050.000.000,00 ευρώ και αφορά όλη την χώρα. 
 
 
3.3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 
 
 
 
Καταρχήν το πρόγραµµα διαχωρίζεται σε 5 τµήµατα, όσα είναι και τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. ∆ιοικητικά δηλαδή το ελληνικό υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών αναγνωρίζει 5 προγράµµατα µε ίδιο τίτλο µεταξύ τους, ένα πρόγραµµα 
για κάθε ένα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
Στην πράξη αυτό αφορά τον τρόπο που θα χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα από τα 
ταµεία, και τον τρόπο που θα υλοποιηθεί γραφειοκρατικά από το ελληνικό κράτος. Στην 
πράξη, για τους ωφελούµενους αυτοαπασχολούµενούς επιτηδευµατίες που 
ωφελούνται από το µέτρο, το πρόγραµµα είναι ένα, ως ένα παρουσιάζεται από το 
κράτος, και µία προκήρυξη εξετάζουν ώστε να µάθουν για τις απαιτήσεις και τις 
προϋποθέσεις του προγράµµατος. 
Το πρόγραµµα ανακοινώνεται από το ελληνικό κράτος προς τους ενδιαφερόµενους 
καταρχήν µέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ, www.espa.gr. Εκεί φαίνεται η 
διοικητική διάρθρωση του προγράµµατος σε πέντε προγράµµατα, ένα για κάθε ΠΕΠ, 
και τα γενικά στοιχεία του προγράµµατος. Στο ίδιο σηµείο ο ενδιαφερόµενος βρίσκει 
την ιστοσελίδα του υπουργείου ειδικά για αυτό το πρόγραµµα: 
http://www.ependyseis.gr/. 
Η τελευταία ιστοσελίδα διαθέτει αφενός όλο το νοµοθετικό πλαίσιο για προγράµµατα 
που υλοποιούν ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων και εγκαταστάσεις και λειτουργία 
επιχειρήσεων. 
Το πρόγραµµα ωφελεί ελευθέρους επαγγελµατίες (γιατρούς, οδοντίατρους, 
µηχανικούς, γεωτεχνικούς, δικηγόρους, συµβολαιογράφους, λογιστές, οικονοµολόγους, 
συµβούλους διοίκησης). Χρηµατοδοτείται η ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών τους µε την προµήθεια εξοπλισµού H/Y και περιφερειακού εξοπλισµού, 
ειδικού τυποποιηµένου λογισµικού και σύγχρονού και εξειδικευµένου τεχνολογικού 
εξοπλισµού. 
Με βάση το αντικείµενο χρηµατοδότησης µπορούµε να πούµε ότι το πρόγραµµα 
εφαρµόζει άµεσα τους παρακάτω Γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ: 
 

• ΓΣ 2 Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας. 
• ΓΣ 5 Ενίσχυση της έρευνας τεχνολογίας, προώθηση της καινοτοµίας. 
• ΓΣ 6 Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τοµείς 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. 
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• ΓΣ 7 Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων. 

• ΓΣ 8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Αυτό καλύπτεται επειδή 
ο ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να αναλαµβάνει δουλείες στο βαθµό που 
έχει τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία επιδοτούνται µε την αναλυόµενη δράση. 

• ΓΣ 9 Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. 
 

Με βάση τους Γενικούς Στόχους που καλύπτει και βέβαια µε κριτήριο το είδος της 
παρέµβασης, παρατηρείται ότι τα ΠΕΠ δηµιουργούν συνεργείες, µέσω αυτής της 
δράσης µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
και Ψηφιακή Σύγκλιση. Αν δηλαδή η δράση εντασσόταν σε κάποιο τοµεακό 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, θα εντασσόταν σε κάποιο από τα δύο, ή και στα δύο. 
Οι παράµετροι υλοποίησης του προγράµµατος, για όλη την Ελλάδα, χρησιµοποιούν ως 
βασικό κριτήριο την ηµεροµηνία έναρξης επαγγέλµατος του ωφελούµενου, και την 
περιοχή όπου έχει επαγγελµατική έδρα. Συγκεκριµένα, ισχύουν διαφορετικές 
προϋποθέσεις ένταξης και διαφορετικό ποσοστό επιδότησης δαπανών για 
επαγγελµατίες που ασκούν την δραστηριότητα τους λιγότερο από πενταετία και 
διαφορετικές για επαγγελµατίες που ασκούν το αντικείµενο τους περισσότερο από 
πέντε χρόνια. Βασικό επίσης κριτήριο, είναι η δραστηριότητα του επαγγελµατία αν 
δηλαδή για παράδειγµα είναι δικηγόρος ή µηχανικός. 
Αναλυτικά παρουσιάζονται τα κριτήρια του προγράµµατος: 
 
Κριτήρια Εφαρµογή Κριτηρίου 
Χρόνος άσκησης επιτηδεύµατος: 
-Μεγαλύτερος από πενταετία 
-Μικρότερος από πενταετία 

Μεγαλύτερος από πενταετία: 
-Μικρότερο ποσοστό επιδότησης 
προϋπολογισµού δαπάνης 50%. 
-Καµία απαίτηση για το µέγεθος του 
κύκλου εργασιών προηγουµένων 
χρήσεων. 
Μικρότερος από πενταετία: 
-Μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης 
προϋπολογισµού δαπάνης 80%. 
Απαίτηση ο µέσο όρος ακαθάριστων 
εσόδων από την ατοµική άσκηση 
ελεύθερου επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια 
των δύο τελευταίων οικονοµικών χρήσεων 
να είναι µεγαλύτερος από συγκεκριµένο 
όριο. 

Περιοχή όπου ανήκει η επαγγελµατική 
έδρα. 
-Περιφέρεια Αττικής ή Νοµός 
Θεσσαλονίκης 
-Υπόλοιπη Ελλάδα 

Περιφέρεια Αττικής ή Νοµός 
Θεσσαλονίκης: Μεγαλύτερο ελάχιστο όριο 
για τον µέσο όρο ακαθάριστων εσόδων 
από την ατοµική άσκηση ελευθέρου 
επαγγέλµατος, για τις πρόσφατες δύο 
οικονοµικές χρήσεις. 
Υπόλοιπη Ελλάδα: Μεγαλύτερο ελάχιστο 
όριο για το µέσο όρο ακαθάριστων 
εσόδων από την ατοµική άσκηση 
ελεύθερου επαγγέλµατος, για τις 
πρόσφατες δύο οικονοµικές χρήσεις. 

Αντικείµενο επιτηδευµατία : 8 κατηγορίες Για κάθε κατηγορία ισχύει άλλο ελάχιστο 
όριο για τον µέσο όρο ακαθάριστων 
εσόδων από την ατοµική άσκηση 
ελευθέρου επαγγέλµατος, για τις 
πρόσφατες δύο οικονοµικές χρήσεις. 
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Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Αν και γραφειοκρατικά το πρόγραµµα χωρίζεται ανά χωρική ενότητα ΕΣΠΑ, για 
αυτό και καταγράφεται µία διαφορετική φορά για κάθε Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, τελικά στρατηγικά η διαφοροποίηση των 
παραµέτρων εφαρµογής του έλαβε υπόψη των χωρισµό της Ελλάδας βάσει 
πόλων ανάπτυξης, ο οποίος απλός αναφέρεται σε όλα τα κέιµενα του ΕΣΠΑ, 
των ΕΠ και ΠΕΠ. 

• Το πρόγραµµα εµφανίζεται ευαίσθητο σε ένα θέµα που έχουν εντοπιστεί ως 
προβλήµατα µέσα στις αναλύσεις του ΕΣΠΑ, στο ζήτηµα της δυσκολίας των 
νέων να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον 
παραπάνω πίνακα: οι νέοι ενισχύονται ούτως ή άλλως, ενώ οι παλαιότεροι 
επαγγελµατίες πρέπει να δείξουν έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών. 

• Η απαίτηση για έναν ελάχιστο µέσο όρο ακαθάριστων εσόδων ουσιαστικά 
ζητάει από τους ωφελούµενους να αποδείξουν ότι πράγµατι εκτελούν το 
επάγγελµα τους. ∆εν ενισχύονται δηλαδή οι ανενεργοί ή αναποτελεσµατικοί 
επαγγελµατίες, αλλά οι ήδη ανταγωνιστικοί οι οποίοι όµως βοηθούνται να 
γίνουν παραγωγικότεροι και ανταγωνιστικότεροι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΣΠΑ 
 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3614/07, µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου 
Υπουργού ή µε κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής, δύναται να ορίζονται ένας ή 
περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση 
µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος 
ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό 
την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 2 του 
Κανονισµού. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η ανάληψη αρµοδιοτήτων διαχείρισης σε ένα Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα προϋποθέτει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης µετά από εισήγηση της 
αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής, στην οποία καθορίζονται:  
 

 
• ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου 

επιχειρησιακού προγράµµατος, 
• οι δράσεις που αναλαµβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών, 
• οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση, 
• οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής, 
• το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο, 
• κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων που 

αναλαµβάνει ο φορέας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4(γ) του Ν.3614/07 την περίπτωση που ο ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία συνάπτεται σύµβαση 
µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 
Για ορισµένους από αυτούς και ειδικότερα για τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των 
Περιφερειών και την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών, έχουν επίσης 
προσδιοριστεί και οι αρµοδιότητες που αναλαµβάνουν. 
Σύµφωνα µε το εθνικό θεσµικό πλαίσιο, για να καταστεί δυνατή η άσκηση των 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης απαιτείται η έκδοση της προβλεπόµενης από το άρθρο 4, 
παρ.1 του Ν.3614/07 Υπουργικής Απόφασης στην οποία προσδιορίζονται ειδικότερα 
στοιχεία (δράσεις που αναλαµβάνονται και προϋπολογισµός αυτών, υποχρεώσεις του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και της διαχειριστικής αρχής κλπ). 
Στην απόφαση ορισµού του κάθε Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης προσδιορίζονται και 
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες που ασκούνται από τον ενδιάµεσο φορέα σχετικά µε τις 
πράξεις των οποίων αναλαµβάνει τη διαχείριση. 
 
4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
 
 
Κάθε Ειδική Υπηρεσία που ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης αναλαµβάνει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
1.επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται 
στο εκάστοτε επιχειρησιακό πρόγραµµα και διασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους µε τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους,  
2.διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν.3614/2008, 
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3.διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδοµένων προγραµµατισµού 
και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, καθώς και των 
λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
4.Είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ, 
5.διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση 
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση 
για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών 
λογιστικών κανόνων, 
6.παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη, 
για σκοπούς πιστοποίησης, 
7.διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 69 του Κανονισµού, 
8.υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε 
βάση το άρθρο 40 του Κανονισµού, 
9.παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά µε: 

• τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι πράξεις 
προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράµµατος 

• τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών 
χρονικών περιόδων 

• τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων· 
• τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα· 
• επιπροσθέτως, η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους 

ότι ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσει αντικείµενο δηµοσιοποίησης. 

 
10.εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, σύµφωνα µε το άρθρο 22, πριν 
την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
11.προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά τη 
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία 
εκφράζει τη γνώµη της εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη των σχετικών 
στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι 
πέντε εκατοµµυρίων ευρώ. Η σύµφωνη γνώµη της ειδικής υπηρεσίας αποτελεί όρο για 
τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21. 
12.προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της 
πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσµάτων επαλήθευσης ή ελέγχου, 
13.εισηγείται για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί. 
 
Ο οριζόµενος ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
αναλαµβάνει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
1.Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο 
αυτό:  

o Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για 
την υποβολή προτάσεων από τις ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις που 
αιτούνται τη λήψη δηµόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς δικαιούχους) και 
παρέχει προς αυτές, σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες τουλάχιστον 
σχετικά µε: 
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o τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν τα 
προτεινόµενα επενδυτικά σχέδια /αιτήσεις επιχορήγησης (πράξεις) 
προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,  

o τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής / επιχορήγησης 
και τις σχετικές χρονικές περιόδους,  

o τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόµενων αιτήσεων  υπαγωγής 
/επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων και ένταξής τους στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα,  

o τα αρµόδια στελέχη της Γενικής ∆/νσης/ Οργανισµού /Γενικής 
Γραµµατείας, τα οποία µπορούν να παρέχουν πληροφορίες  

o την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εφόσον η αίτηση επιλεγεί, του τίτλου 
του επενδυτικού σχεδίου/ της επιχορήγησης, του δικαιούχου και του 
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

 
Στις περιπτώσεις αιτήσεων  για επιχορήγηση  επενδυτικών σχεδίων  που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος επενδυτικού νόµου, τα ανωτέρω 
στοιχεία δηµοσιεύονται στον επενδυτικό νόµο και στις εφαρµοστικές αποφάσεις και δεν 
εκδίδεται πρόσθετη προκήρυξη. 
 
2.Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις  αιτήσεις υπαγωγής /επιχορήγησης που    
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους 
3.Αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής/ επιχορήγησης που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα 
εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.  
4.Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής/ επιχορήγησης και της  απόφασης 
χρηµατοδότησής τους από τους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού 
προγράµµατος (απόφαση ένταξης πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα) µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης. Η απόφασης υπαγωγής/ 
επιχορήγησης δύναται να ταυτίζεται µε την απόφαση χρηµατοδότησης (απόφαση 
ένταξης) της πράξης από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Ανάλογα µε τους ειδικότερους 
κανόνες του καθεστώτος ενίσχυσης η απόφαση έγκρισης επιχορήγησης της ενίσχυσης 
δύναται να συνοδεύεται από σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ του φορέα 
χορήγησης της ενίσχυσης και του δικαιούχου.  
5.Μεριµνά για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης υπαγωγής / επιχορήγησης 
και χρηµατοδότησης των επενδυτικών προτάσεων ή ανάκλησης αυτής και τη 
δηµοσιοποίησης των σχετικών αποφάσεων  στην οικεία ιστοσελίδα του Ενδιάµεσου 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 
6.Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε 
βάση το άρθρο 40 του Κανονισµού 1083/2006. 
7.Μεριµνά για τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων επενδυτικών σχεδίων 
/επιχορηγήσεων (πράξεων) µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ 
όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.  
8.∆ιενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν.3614/2007 
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι 
δικαιούχοι καθώς και η συµµόρφωση των επενδυτικών σχεδίων /επιχορηγήσεων 
(πράξεων) προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

 
Στο πλαίσιο αυτό:   
 

• Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης  της επιχορήγησης που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους (επενδυτές) και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό 
σύστηµά του, µετά από πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου για κάθε αίτηση  
χορήγησης της επιχορήγησης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι:  
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• ο δικαιούχος  έχει πράγµατι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες 
συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση χορήγησης  της επιχορήγησης, σύµφωνα µε 
τους κανόνες του εφαρµοζόµενου καθεστώτος ενίσχυσης, 

• το αντίστοιχο τµήµα του έργου έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής / έγκρισης και τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,  

• οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς, 
• η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,  
• τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης 

της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη 
προγραµµατική περίοδο. 

 
Στην περίπτωση που σύµφωνα µε τους κανόνες του εφαρµοζόµενου καθεστώτος 
ενίσχυσης παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 
διενεργεί διοικητική επαλήθευση στην αίτηση του δικαιούχου (επενδυτή), µε την οποία 
επιβεβαιώνονται σωρευτικά ότι: 
 
1.προσκοµίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή από χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα  που λειτουργεί νόµιµα, 
2.το αίτηµα για την χορήγηση της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικού 
ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για το δεδοµένο επενδυτικό σχέδιο 
/επιχορήγησης, 
3.καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στα πλαίσια 
της εφαρµογής του επενδυτικού σχεδίου/ της επιχορήγησης και δικαιολογούνται µε 
εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας το αργότερο 
τρία έτη µετά το έτος καταβολής της προκαταβολής,  
4.τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
εφαρµοζόµενου καθεστώτος ενίσχυσης, 
5.∆ιασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντοµότερο δυνατόν και πλήρως το 
συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε 
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος 
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών 
αυτών για τους δικαιούχους, 
6.Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστηµά του για τις διοικητικές 
επαληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους 
ειδικότερους κανόνες του εφαρµοζόµενου καθεστώτος ενίσχυσης,  
7.Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας  συνεισφοράς  από το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος πιστοποίησης 
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό 
σύστηµα του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, 
8.Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που 
διενεργούνται αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζει τις διαδικασίες για την 
ανάκτησή της σύµφωνα µε  τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ∆΄ «Σύστηµα 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση 
Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», στην 
ΥΠΑΣΥ∆ (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08), 
9.Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και µεριµνά για 
την υποβολή στη ∆ιαχειριστική Αρχή των τεκµηριωµένων απαντήσεών του στα σχετικά 
πορίσµατα ελέγχου, 
10.Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστηµα του τα στοιχεία 
παρακολούθησης εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων /επιχορηγήσεων. Οι αποφάσεις 
υπαγωγής /επιχορήγησης  που ανακαλούνται δηµοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα 
του ΕΣΠΑ, 
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11.Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που 
έχουν αναλάβει, την πορεία των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων που εκτελούν, 
τις υποχρεώσεις για τη δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 
του Καν.1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής 
κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Προτείνει µέτρα 
υποστήριξης των δικαιούχων προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, 
12.Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 90 
του Κανονισµού (ΕΚ)1083/2006 σύµφωνα µε τους κανόνες του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου, 
13.Παρέχει στη ∆ιαχειριστική Αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις πιστοποιήσεις/ επαληθεύσεις που πραγµατοποιεί για κάθε αίτηση 
χορήγησης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων/ επιχορηγήσεων (πράξεων) που 
διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης, 
14.Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων/ 
επιχορηγήσεων (πράξεων) στις αρµόδιες για τη χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες 
και τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων στους δικαιούχους για την υλοποίηση 
των επενδυτικών σχεδίων τους, 
15.Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστηµά του, σύµφωνα µε τους κανόνες του 
Συστήµατος  ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  Στις περιπτώσεις που οι πιστοποιηµένες 
δαπάνες και τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση καταχωρούνται σε 
άλλο πληροφοριακό σύστηµα εκτός του ΟΠΣ, διασφαλίζει την σε ηµερήσια βάση 
αξιόπιστη διαβίβαση των δεδοµένων στο ΟΠΣ. 
 
4.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 
Στην περιφέρεια Κρήτη – Νήσοι Αιγαίου, ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισής έχουν 
οριστεί , µετά από υπουργική απόφαση, οι εξής τράπεζες: 
 
-Alpha bank ΑΕ 
 
-EFG Eurobank Εργασίας ΑΕ 
 
-FBB 
 
-Marfin Egnatia Bank 
 
-Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
-Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 
 
-Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία 
 
-Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
-Τράπεζα Κύπρου 
 
-Τράπεζα Πειραιώς 
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-Τράπεζα Probank 
 
-Εθνική τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Στο παρακάτω πίνακα γίνεται µία απεικόνιση στο πώς διανεµήθηκαν οι οικονοµικοί 
πόροι στην περιφέρεια, και τον αριθµό τον επιχορηγούµενων προτάσεων σε κάθε 
θεµατική ενότητα στο πρόγραµµα ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στα 
∆ωδεκάνησα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ FRANCHISE 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦ∆ Επιλέξιµος 
Προϋπ. 

Επιχορηγ. 
Προϋπ. 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή ∆ηµόσια ∆απάνη 

4 ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 530,754.58 528,177.00 155,736.90 343,315.05 

4 
E.F.G  
EUROBANK 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 

425,130.95 425,130.95 95,795.05 276,335.12 

2 MARFIN EGNATIA 
BANK 

281,957.83 281,957.83 98,685.24 183,272.59 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

105,942.52 105,942.52 37,079.88 68,862.64 

ΣΥΝΟΛΟ      

11  1,343,785,88 1,341,208,30 387,297,07 871,785,40 

 
 
 
 
Συνολικά στην θεµατική ενότητα Franchise υποβλήθηκαν 55 προτάσεις από τις οποίες: 
 

• 11 αξιολογήθηκαν θετικά όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω. 
• 29 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επιχορηγήθηκαν, µε έναν συνολικό 

προϋπολογισµό 3.372.651,54 
• 3 προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά µε συνολικό προϋπολογισµό 257.363,51 
• 12 προτάσεις αξιολογήθηκαν µη παραδεκτές µε συνολικό προϋπολογισµό 

1.133.215,90. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦ∆ Επιλέξιµος 
Προϋπ. 

Επιχορηγ. 
Προϋπ. 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή ∆ηµόσια ∆απάνη 

12 ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1.389.422,17 1.382,659,08 417,016,97 898.728,40 

13 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

1,672,978,02 1,671,641,70 377,753,70 1,086,576,11 

21 MARFIN EGNATIA 
BANK 

2,481,121,75 2,440,306,09 493,944,04 1,586,198,96 

6 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

814,719,03 786,140,03 190,640,53 510,991,02 

5 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. 

647,917,92 646353,45 189,697,13 420,129,74 

6 ALPHA BANK ΑΕ 911,037,72 901,584,07 286,603,08 586,029,65 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ 
PROBANK Α.Ε. 

74.346.5 74.297.89 26.004.26 48.293.63 

5 
E.F.G  
EUROBANK 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 

585.191.04 572,423,04 160,715,46 372,074,98 

1 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

168,500.4 168,500.4 58,975.14 109,525.26 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

186,809 186,809 37,361.8 121,425.85 

ΣΥΝΟΛΟ      

71  8,908,449,65 8,807,120,85 2,230,454,24 5,724,628,55 

 
 
 
Συνολικά στην θεµατική ενότητα Εµπόριο υποβλήθηκαν 926 προτάσεις από τις οποίες: 
 

• 71 αξιολογήθηκαν θετικά όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω. 
• 620 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επιχορηγήθηκαν, µε έναν συνολικό 

προϋπολογισµό 65.276.764,77 
• 163 προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά µε συνολικό προϋπολογισµό 

12.686.996,12 
• 72 προτάσεις αξιολογήθηκαν µη παραδεκτές µε συνολικό προϋπολογισµό 

6.844.772,30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.3: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦ∆ Επιλέξιµος 
Προϋπ. 

Επιχορηγ. 
Προϋπ. 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή ∆ηµόσια ∆απάνη 

7 ALPHA BANK ΑΕ 1,521,788,25 1,521,788,25 420,453,85 987,862,36 

1 

ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

160,422 160,422 32,084,40 104,274,30 

7 
E.F.G  
EUROBANK 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 

1,220,001,22 1,208,054,20 327,490,77 785,235,23 

9 MARFIN EGNATIA 
BANK 

1,643,704 1,623,004 392,936,45 1,054,952,60 

7 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1,613,548,51 1,613,548,51 364,793,73 1,048,806,53 

3 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. 

545,586,73 545,586,73 109,117,34 354,631,37 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

81997.79 81997.79 16399.56 53298.5635 

3 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

528,567,50 528,567,50 146,023 343,568,87 

2 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

138,002 138,002 48,300,70 89,701,30 

1 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
MILLENNIUM 
BANK AE 

101,831.06 101,831.06 35,640.87 66,190.189 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ 
PROBANK Α.Ε. 134343.1 134343.1 47020.08 87323.015 

2 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

363,813,49 363,813,49 82,377,70 236,478,77 

14 ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,648,828,78 2,639,781,32 735,996,16 1,715,857,86 

ΣΥΝΟΛΟ      

58  10,702,434,43 10,658,739,95 2,758,634,61 6,928,180,97 

 
 
Συνολικά στην θεµατική ενότητα Μεταποίηση υποβλήθηκαν 192 προτάσεις από τις 
οποίες: 
 

• 58 αξιολογήθηκαν θετικά όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω. 
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• 76 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επιχορηγήθηκαν, µε έναν συνολικό 
προϋπολογισµό 13.936.224,52 

• 30 προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά µε συνολικό προϋπολογισµό 
4.648.570,84 

• 28 προτάσεις αξιολογήθηκαν µη παραδεκτές µε συνολικό προϋπολογισµό 
4.793.893,44 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.4: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦ∆ Επιλέξιµος 
Προϋπ. 

Επιχορηγ. 
Προϋπ. 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή ∆ηµόσια ∆απάνη 

65 ALPHA BANK ΑΕ 11,776,455,63 11,739,536,37 3,101,485,07 7,630,698,64 

2 

ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

187,860,39 187,860,39 65751,14 122,109,25 

57 
E.F.G  
EUROBANK 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 

8,406,133,43 8,371,624,93 2,279,563,09 5,441,556,20 

4 
FBB - ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

743,427,79 743,427,79 232743,27 483,228,06 

17 MARFIN EGNATIA 
BANK 2,622,766 2,622,692,32 726,867,50 1,704,750,01 

3 PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 

1,316,210,18 1,316,210,18 371,490,57 855,536,62 

20 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

2,947,766,87 2,947,766,87 816,305,71 1,916,048,47 

23 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

4,385,170,36 4,356,246,36 1,271,466,99 2,831,560,13 

59 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. 

10,154,741,57 10,054,932,10 2,755,503,71 6,535,705,87 

4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

924,453,82 924,389 222,377,80 600,852,85 

5 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

954,727,16 954,727,16 334,154,50 620,572,65 

12 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

973,196,60 968,895,89 284,449,42 629,782,33 

2 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
MILLENNIUM 
BANK AE 

331,182,76 331,182,76 87,446,26 215,268,79 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ 
PROBANK Α.Ε. 241065.29 241065.29 48213.06 156692.4385 



 45

34 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

6,053,466,80 6,039,495,57 1,788,783,99 3,925,672,12 

133 ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 21,716,641,28 21,636,712,44 5,958,735,94 14,063,863,09 

ΣΥΝΟΛΟ      

441  73,852,480,93 73,553,980,42 20,386,363,27 47810,087,27 

 
 
Συνολικά στην θεµατική ενότητα Τουρισµός υποβλήθηκαν 829 προτάσεις από τις 
οποίες: 
 

• 441 αξιολογήθηκαν θετικά όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω. 
• 231 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επιχορηγήθηκαν, µε έναν συνολικό 

προϋπολογισµό 37.693.601,49 
• 107 προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά µε συνολικό προϋπολογισµό 

14.538.685,53 
• 50 προτάσεις αξιολογήθηκαν µη παραδεκτές µε συνολικό προϋπολογισµό 

8.137.496,81 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.5: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦ∆ Επιλέξιµος 
Προϋπ. 

Επιχορηγ. 
Προϋπ. 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή ∆ηµόσια ∆απάνη 

3 ALPHA BANK ΑΕ 227,533,47 227,533,47 64,348,26 147,896,76 

5 
E.F.G  
EUROBANK 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 

387,085,15 387,085,15 100,527,16 251,605,35 

10 MARFIN EGNATIA 
BANK 

1,077,384,44 1,064,763,91 225,709,97 692,096,54 

2 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

227,478,55 225,425,58 45,085,12 146,526,63 

5 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

630,908,33 628,577,34 157,186,24 408,575,27 

5 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. 

505,111,28 504,809,7 114,683,84 328,126,31 

2 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 

98,446 98,446 34,456,10 63,989,90 

1 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

178053.61 178053.61 62318.76 115734.8465 
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11 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

1,310,455,78 1,167,655,78 282,184,52 758,976,26 

23 ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,488,791,98 2,464,699,38 719,596,34 1,602,054,60 

ΣΥΝΟΛΟ      

67  7,131,248,59 6,947,049,92 1,806,096,31 4,515,582,45 

 
 
Συνολικά στην θεµατική ενότητα Υπηρεσίες υποβλήθηκαν 752 προτάσεις από τις 
οποίες: 
 

• 67 αξιολογήθηκαν θετικά όπως φαίνεται στον πίνακα παραπάνω. 
• 477 αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επιχορηγήθηκαν, µε έναν συνολικό 

προϋπολογισµό 48.193.051,87 
• 126 προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά µε συνολικό προϋπολογισµό 

11.230.742,63  
• 82 προτάσεις αξιολογήθηκαν µη παραδεκτές µε συνολικό προϋπολογισµό 

7.735.683,08  
 
Σύµφωνα µε τους πίνακές παραπάνω µπορούµε να καταλάβουµε ότι ο 
προϋπολογισµός αυξήθηκε για την θεµατική ενότητα Τουρισµός ενώ ενισχύθηκαν µε 
µικρότερο ποσοστό όλες οι άλλες θεµατικές ενότητες αν και υπήρχε µεγαλύτερη ζήτηση 
µε βάση το νούµερο των υποβληθέντων προτάσεων. 
 
4.3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ – 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
 
 
Η Τράπεζα ∆ωδεκανήσου συµµετέχει ως Τελικός ∆ικαιούχος στην ∆ιαχείριση των ΠΕΠ 
στα πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ µέσω των ΥΠ.ΟΙ.Ο, από το 2002. Έχει συµµετάσχει σε 5 
διαφορετικούς κύκλους Επιδοτούµενων Προγραµµάτων, µε ιδιαίτερη επιτυχία. 
Συνοπτικά η Τράπεζα συµµετείχε και υλοποίησε τις παρακάτω επενδυτικές προτάσεις: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1: ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝ.ΠΕ 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥ
ΞΗ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞ
ΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΙΤΗΣΕ
ΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡΑΙΩΜΕΝ
ΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
ΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Σ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 
10/03/2009 

 
ΠΕΠ Α’ 
ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥΡ.-
ΜΕΤΑΠ. 

 
19/8/2002 

 
11 

 
7 

 
6 

 
874,679.87 

 
709,566.67 

 
ΠΕΠ Β’ 
ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥΡ.-
ΜΕΤΑΠ. 

 
12/2/2004 

 
24 

 
12 

 
7 

 
1,973,069.70 

 
874,422.84 

 
ΠΕΠ Γ’ 
ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥΡ.-
ΜΕΤΑΠ. 

 
17/1/2006 

 
49 

 
43 

 
29 

 
11,028,274.47 

 
8,360,560.96 

 
ΠΕΠ 
ΟΛΟΚΛ. 
ΑΣΤΙΚΑ 

 
14/9/2006 

 
12 

 
9 

 
4 

 
1,040,699.27 

 
520,349.63 

 
ΠΕΠ 
ΕΜΠΟΡΙΟ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕ
Σ 

 
19/6/2007 

 
171 

 
 

102 

 
 

16 

 
10,816,033.48 

 
1,502,456,04 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
267 

 
173 

 
62 

 
25,732,756.79 

 
11,967,356.14 

 

 
Σε όλες τις παραπάνω επενδυτικές προτάσεις και για όλα ανεξαιρέτως τα 
προγράµµατα η Τράπεζα έκανε τις παρακάτω ενέργειες: 
 

• Ανέλαβε την ενηµέρωση των δικαιούχων 
• Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των προτάσεων 
• Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων 
• Συνάψεις συµβάσεων 
• Παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση των έργων 
• Καταβολή της δηµόσιας Επιχορήγησης 
• Χρήση του κοινού συστήµατος υλοποίησης των δράσεων και ενηµέρωση των 

Αρµοδίων Αρχών 
• ∆ηµιουργία και Τήρηση φυσικού αρχείου επενδυτικών προτάσεων. 

 
Πέρα των ανωτέρω και λόγω αντικειµένου το Πιστωτικό Ίδρυµα υποστήριξε τα 
χρηµατοδοτικά σχήµατα των επενδυτικών προτάσεων, τόσο µε το προϋπολογισθέν 
δάνειο του σχήµατος, όσο και µε πρόσθετες δανειοδοτήσεις, µε ενεχυρίαση της 
αντίστοιχης επιδότησης του ∆ηµοσίου. Το σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, εφόσον χρησιµοποιήθηκαν τραπεζικό δανεισµό, τον 
άντλησαν µόνο από αυτήν. 
Στην παρούσα κατάσταση η ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ συµµετέχει ενεργά σε 2 
προγράµµατα – Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 
Π.Ε.Π και Ενίσχυση Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών - του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (Π.Ε.Π) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 5 προγράµµατα – Πράσινη 
Επιχείρηση, Μεταποίηση στης Νέες Συνθήκες, Πράσινος Τουρισµός, Εναλλακτικός 



 48

Τουρισµός και Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων – στο Επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-
2013. 
Όσο αναφορά τα 2 προγράµµατα – Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο των Π.Ε.Π και Ενίσχυση Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών - του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών έχουν ήδη ολοκληρωθεί.  
Παρακάτω θα γίνει µια µικρή ανάλυση των δυο προγραµµάτων ως προς: 
 

• Υποβολή των προτάσεων 
• Συµβασιοποίηση 
• Τρέχουσα κατάσταση 
• Πορεία εκταµιεύσεων 
• Ετήσιος προγραµµατισµός 

 
 

1. Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Π.Ε.Π 
 
Στα ∆ωδεκάνησα Άξονας 3 – Αττικής υποβλήθηκαν 2 προτάσεις ενώ στον Άξονας 6 – 
Νότιου Αιγαίου υποβλήθηκαν 169 προτάσεις. Με βάση τα νούµερα τα οποία θα 
αναλύσουµε και στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν 
πραγµατικά ανάγκη να επιδοτηθούν για να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και 
να ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2 Α’ ∆ΡΑΣΗ ΕΣΠΑ – Υποβολή προτάσεων – Προϋπολογισµός 
 

Άξονας Θεµατική  
Ενότητα 

Αριθµός Ποσοστό Επιχορηγούµενος 
Υποβολής 

∆ηµόσια 
Επιχορήγηση 
Υποβολής 

Ίδια 
Κεφάλαιο 
Υποβολής 

Νέες 
Θέσεις 
Εργασίας 

 
Άξονας 3 
– Αττικής 

 
Εµπόριο 

 
2 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
399,900 

 
 
 
 
 

 
219,945 

 
 
 
 
 

 
79,980 

 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

  
Sum  

 
2 

 
1.17% 

 
399,900 

 
219,945 

 
79,980 

 
2 

 
Άξονας 6 
– Νοτίου 
Αιγαίου 

 
Εµπόριο 
 
Υπηρεσίες 
 
Τουρισµός 
 
Μεταποίηση 
 
Υπηρεσίες 

 
78 
 
36 
 
34 
 
18 
 
3 

 
46,15% 
 
21,30% 
 
20,12% 
 
10,65% 
 
1,78% 

 
10,184,999.90 
 
1,493,486.98 
 
7,103,763.19 
 
4,269,286.74 
 
394,811.72 

 
6,620,249.65 
 
2,920,766.42 
 
4,617,445.95 
 
2,775,036.35 
 
256,627.61 

 
2,595,890.66 
 
1,247,456.81 
 
1,935,008.34 
 
982,609.71 
 
138,184.10 

 
121,19 
 
46,25 
 
43,24 
 
27,65 
 
5 

  
Sum  

 
169 

 
98,83% 

 
26,446,348.53 

 
17,190,125,97 

 
6,899,149.63 

 
243,33 

  
Sum  

 
171 

 
100% 

 
26,846,248.53 

 
17,410,070.97 

 
6,979,129.63 

 
245,33 

 
  
Όπως είδαµε παραπάνω υποβλήθηκαν 171 προτάσεις. Από αυτές µόνο 43 προτάσεις 
υπόγραψαν σύµβαση µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης. Στον παρακάτω πίνακα 
περιγράφονται αναλυτικά ο αριθµός των προτάσεων ανά άξονα, θεµατική ενότητα και η 
δηµόσια επιχορήγηση. Όπως θα δούµε παρακάτω ενισχύθηκε ο Τουρισµός κατά 
53,49% σε σχέση µε τις άλλες θεµατικές ενότητες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.3: Α’ ∆ΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΩΡΕΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Π.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 53.49% 4.356.246,36 2831560 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΕΜΠΟΡΙΟ 8 18.60% 1.006.336,02 654118 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 7 16.28% 1.613.548,51 1048807 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 11.63% 628.577,34 408575 

ΣΥΝΟΛΟ 43   7.604.708,23 4943060 

          
 
 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Σειρά1 654118.41 1048806.53 2831560.13 408575.27

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣ

Η

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
 
 
 
Όσο αναφορά την τρέχουσα κατάσταση των προτάσεων µπορούµε να δούµε ότι ένα 
µικρό ποσοστό, 13,95%,  επιχειρήσεων έχει καταφέρει να ολοκληρώσει την επένδυση 
ή µε την συµµέτοχη ίδιων κεφαλαίων ή µε την ενίσχυση δάνειου από τον ενδιάµεσο 
διαχειριστή, (Συνεταιριστική τράπεζα ∆ωδεκανήσου). Αυτό αποδεικνύει την δύσκολη 
κατάσταση των επιχειρήσεων στην πρόσφατη οικονοµική κρίση να υλοποιήσουν το 
επενδυτικό πρόγραµµα τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4: Α’ ∆ΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Π.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ηµόσια 

Επιχορήγηση Ποσό Πληρωµής 
Σε Υλοποίηση 34 79.07% 4077237.7 445614.8 
Ολοκληρωµένο 6 13,95% 688099.95 687544.5 
∆ιαθέσιµο για 
τελικό Έλεγχο  1 2,33% 35764,05 0 
Σε εκταµίευση 1 2.33% 83144.95 33257.98 
Σε τελικό έλεγχο 1 2.33% 50868.69   

ΣΥΝΟΛΟ 43 100.00% 4935115.3 1116417 
          

 
  
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε υλοποίηση

Ολοκληρωµενο

∆ιαθέσιµο για τελικό
έλεγχο

Σε εκταµίευση

Σε τελικό έλεγχο

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

∆ηµόσια

Επιχορήγηση

Ποσό Πληρωµής

Σειρά1

 
 

 
Η τρέχουσα κατάσταση υποδεικνύει και την πορεία εκταµιεύσεων των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πόσες επιχειρήσεις έχουν 
προχωρήσει στην ενδιάµεση ή τελική εκταµίευση ή εκταµίευση µέσω εγγυητικής 
επιστολής. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5: Α’ ∆ΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 
 

Π.Ε.Π ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - 
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εκταµίευση 
προκαταβολής 4 175.801,65 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - 
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδιάµεση Εκταµίευση 5 303.071,14 

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ - 
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Τελική Εκταµίευση 6 687.544,48 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 
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Οι προβλέψεις ολοκλήρωσης των προτάσεων για το έτος 2011-2012 απεικονίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. Η πρόβλεψη έγινε από την Τράπεζα ∆ωδεκανήσου µε βάση τα 
δεδοµένα της αγοράς στα ∆ωδεκάνησα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.6: A’  ∆ΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2012 

 
                  

 
           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Πρόβλεψη ολοκλήρωσης προτάσεων για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στου τοµέις Μεταποίηση - Τουρισµό - Εµπόριο - 

Υπηρεσίες στο πλαίσιο των Π.Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

  

  

ΠΕΠ 
Αριθµός ολοκλ. 

Επενδ. 
Επιλέξιµος 

προυπολογισµός 

∆ηµόσια 
επιχορήγηση 

* Πληρωµές** 

  

  
ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗ 

- ΝΗΣΟΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 7 771.858,02 500.068,10 500.068,10 

  

  
           
           

* προτάσεις µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εντός του 2011 που δεν έχουν βεβαίωση 
ολοκλήρωσης πριν την 01/01/2011 

           
** δηµόσια επιχορήγηση µείον τις πληρωµές που έχουν γίνει πριν την 01/01/2011   

 
 
 

2. Ενίσχυση Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
 
Στην Περιφέρεια Κρήτη Νήσοι Αιγαίου – Άξονας 6 επιχορηγήθηκαν 40 προτάσεις µε 
συνολικό προϋπολογισµό 310,134.93 ευρώ. Από αυτές υλοποιήθηκαν 28 προτάσεις µε 
ποσοστό 70%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.7: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Κατάσταση 
πρότασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

∆ηµόσια 
∆απάνη Ποσό Πληρωµής 

          
Ολοκληρωµένο 28 70.00% 211.616.75 211616.8 
Επιχορηγούµενη 12 30.00% 80.239.98 0 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100.00% 291856.72 211.616.76 
          

 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Στην προκείµενη περίπτωση και οι 28 προτάσεις ολοκληρώθηκαν και έγινε η 
εκταµίευση για το πόσο που αναγράφεται παραπάνω. Φυσικά από τα αποτελέσµατα 
βλέπουµε ότι ήταν ένα αρκετά οργανωµένο πρόγραµµα µε µεγάλη ζήτηση και αυτό 
φαίνεται από το ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης από τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες. 
Όσο αναφορά τα προγράµµατα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 η 
τράπεζα ∆ωδεκάνησου ενεργεί ως διαχειριστής και µόνο. Αυτό σηµαίνει ότι κύριος 
στόχος της είναι η παραλαβή των προτάσεων. Η αξιολόγηση γίνεται από την Οµάδα 
Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΦΕΠΑΕ. 
Αυτή την στιγµή δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα από τα προγράµµατα. Είναι όλα σε 
κατάσταση αξιολόγησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται µόνο ο αριθµός των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα ∆ωδεκάνησου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.8: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
Υποβληθείσες 

προτάσεις συνολικά 

Υποβληθείσες 
προτάσεις 
συνολικά 

Παραλαβή 
Φυσικών 
Φακέλων 

Παραλαβή 
Φυσικών 
Φακέλων 

ΣΥΝ.  ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆/ΣΟΥ  14 14 7 7 
ΣΥΝΟΛΟ 21 21 25 23 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
Από την παρούσα µελέτη του ΕΣΠΑ προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα. 
Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο άσκησης Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η Ελλάδα, µέσω των 
κατευθύνσεων που δίνουν οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονοµία και 
εποµένως στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία, προσεγγίζει και συµµετέχει στο 
Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό όραµα, συγκλίνοντας πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά προς 
τους Ευρωπαϊκούς στόχους για την ποιότητα ζωής. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν διαποτίσει τους στόχους και τις προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. 
Επιπλέον, το ΕΣΠΑ είναι εργαλείο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Η συγγραφή των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ έχει γίνει από το ελληνικό κράτος σε 
συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς. Με τις χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ 
στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα να 
εφαρµόσει την αναπτυξιακή πολιτική που έχει επιλέξει, ώστε να πετύχει τους στόχους 
του για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι στόχοι 
του ΕΣΠΑ δεν φαίνεται να έχουν αντίθετο κανένα από τα δύο ισχυρότερα κόµµατα της 
ελληνικής βουλής. Η µεν κυβέρνηση συνέγραψε τα προγράµµατα, η δε αξιωµατική 
αντιπολίτευση, κατά την αντίληψη του υπογράφοντας και µετά από έρευνα σε 
εφηµερίδες, δεν έχει εγείρει ενστάσεις για τον τρόπο που έχει γραφτεί γενικά το ΕΣΠΑ, 
ούτε για τις αναπτυξιακές πολιτικές που προωθεί, όπως φαίνονται στα κείµενα του 
ΕΣΠΑ. 
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, τοµεακά και περιφερειακά, είναι µε τέτοιο 
τρόπο γραµµένα, που δίνουν µεν σαφώς τους στόχους που τίθενται προς επίτευξη, 
είναι ωστόσο τόσο ασαφή, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση να 
σχεδιάσει το κάθε πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε βάση τις τρέχουσες καταστάσεις 
κάθε φορά συνθήκες. Αυτό σηµαίνει ότι η κυβέρνηση µπορεί σε κάθε περίπτωση 
συγχρηµατοδοτούµενης δράσης να ασκήσει πολιτική, ανάλογα µε τη συγκυρία 
υλοποίησης της δράσης. Ανάλογα µε τις παραµέτρους ενός προγράµµατος, για 
παράδειγµα, µπορεί να στηρίζονται όλες οι επιχειρήσεις ενός κλάδου, ή µόνο εκείνες 
που δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν βιώσιµα, ή κατά επιλογή 
εκείνες που έχουν πρόβληµα βιωσιµότητας. Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, όπως 
είναι η περίοδος που διανύει η ελληνική οικονοµία από το 2008 και εφεξής, κάτι τέτοιο 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Είναι σηµαντικό δηλαδή η κυβέρνηση να µπορεί να 
αντιµετωπίσει και πιο βραχυπρόθεσµα ζητήµατα, όπως είναι µια οικονοµική κρίση, 
µέσω της κατάλληλης σχεδίασης µιας δράσης προς υλοποίηση. 
Από την πλευρά µιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη, το ΕΣΠΑ είναι ένα πολύ χρήσιµο 
εργαλείο. Αυτό συµβαίνει γιατί συνήθως πολλές επιχειρήσεις έχουν το στρατηγικό 
σχέδιο ώστε να αναπτυχθούν, δεν έχουν όµως την οικονοµική δυνατότητα να 
εφαρµόσουν το σχέδιο τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις που τα σχέδια ανάπτυξης 
µιας επιχείρησης εναρµονίζονται µε τους στόχους του ΕΣΠΑ, εν τέλει είναι 
αναµενόµενο ότι θα υπάρξει κάποιο κατάλληλο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ το οποίο θα 
χρηµατοδοτήσει τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Γενικά δηλαδή οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται µε αντικείµενα που κατά προτεραιότητα ενισχύονται από το ΕΣΠΑ, 
εφόσον έχουν σχεδιάσει την ανάπτυξη τους σύµφωνα µε κάποιους από τους γενικούς 
στόχους του ΕΣΠΑ, κατά κανόνα είναι πιθανό να επωφεληθούν από την 
χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. 
Οι δράσεις χρηµατοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών µέσω του ΕΣΠΑ 
φαίνεται πως καθυστέρησαν, και ουσιαστικά άρχισαν µέσα στο 2009, ενώ το 
πρόγραµµα θεωρείται ότι ενισχύει την ελληνική οικονοµία από το 2007. Αυτό δεν 
φαίνεται τόσο αρνητικό, αν συνυπολογιστεί ότι η ελληνική οικονοµία ακόµη στηρίζεται 
από δράσεις Γ’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο έχει λήξει επίσηµα το 2006. Το 
φαινόµενο που περιγράφεται δηλαδή σε αυτή την παράγραφο ίσως είναι απότοκο του 
τρόπου που είναι σχεδιασµένο το σύστηµα χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα ωστόσο µε κριτικές που έχουν διατυπωθεί, η 
ίδια υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ είναι τελικά ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης, και 
η ταχύτητα µε την οποία γίνεται προσδιορίζει την σχετική ικανότητα των υψηλόβαθµων 
στελεχών του κρατικού µηχανισµού καθώς και την ικανότητα γενικά της ελληνικής 
δηµόσιας διοίκησης να διαχειρίζεται τέτοια προγράµµατα. 
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